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ممثل األمير: رؤى »الخليج« وبكين متطابقة  
ي دول التعاون الـ 43 و»الخليجية - الصينية« بالرياض

َ
ي الكويت في قمت

َ
ولي العهد ألقى كلمت

• »نسعى لتعزيز التعاون مع الصين... واتفاق تجاري معها سيعود بالرخاء على الجميع«

ضوء أخضر أميركي 
لكييف لمهاجمة العمق 

الروسي

العربي فارس الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس 

ولي العهد
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دوليات

رياضة

فارعة السقاف تكتب: 
رحيل العمالق

9 أولويات مشتركة 
بين الحكومة 

والمجلس

»االئتمان«: قروضنا 
م بتقنية الذكاء  قدَّ

ُ
ت

االصطناعي

محليات

برلمانيات

محليات
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»الشال«: برنامج الحكومة 
لم يتطرق الستيعاب 

سوق العمل 

اقتصاد

٢٠
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الخالد: 
الكويت تواجه 
 ممنهجة 

ً
حربا

من عصابات 
المخدرات

أوضاع المنطقة والعالم فائقة الحساسية 
وعلينا الحذر وتعزيز التكامل الخليجي

»الخليجية - الصينية« تقر خطة خمسية للتعاون 
وتتفق على تسريع استكمال اتفاق التجارة

شي جينبينغ يتعهد بدعم أمن دول الخليج وشراء 
كميات كبيرة من النفط ويقترح الدفع باليوان

مجلس التعاون أهم كيان إقليمي ووجوده 
ضرورة ثابتة... وأمن دوله كلٌّ ال يتجزأ

التعاون مع الدول الصديقة واالتحادات المؤثرة 
لتعزيز قدراتنا التنموية وتجنيبنا التوترات 

فخورون بنجاح قطر... وتنظيمها 
المبدع لكأس العالم أبهر العالم

القمة الخليجية ترفض »تدخالت وإساءات« إيران 
والرياض تقترح رؤية جديدة للعمل المشترك

»إعالن الرياض« يدعم إقامة دولة فلسطينية 
ويرفض استقالل تايوان وتسييس حقوق اإلنسان

 كلمة الكويت في القمة الخليجية بالرياض أمس األول
ً
ممثل األمير ملقيا

»مجلس التعاون« يدعو العراق 
لاللتزام بسيادة الكويت

وافق على عدم التجديد للحجرف واحتفاظ الكويت بالمنصب

ــدول مــجــلــس  ــ ــ أكـــــد الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـ
الــتــعــاون الخليجي، أهمية الــتــزام الــعــراق 
بــســيــادة الــكــويــت، وعـــدم انــتــهــاك الــقــرارات 
واالتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود 

بين البلدين.
 ودعــــا الــمــجــلــس، فـــي بــيــانــه الــخــتــامــي 

ـــ 43  02بــعــد اجــتــمــاعــه فــي دورتــــه الـ
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02

طهران غاضبة بعد تأييد بكين التهامات الخليج بحقها
رئيسي يوعز بخطوات انتقامية... ونائب رئيس حكومة الصين يزور إيران

● طهران - فرزاد قاسمي
أكـــد مــصــدر مــقــرب مــن الــرئــيــس اإليـــرانـــي إبــراهــيــم 
 من البيان 

ً
رئيسي، لـ »الجريدة«، أن طهران غاضبة جدا

الــمــشــتــرك الـــصـــادر عــن القمتين الخليجية ـ الصينية، 
والــصــيــنــيــة ـ الــســعــوديــة، الــــذي يــؤيــد االتــهــامــات إليـــران 
بالتدخل في الشؤون الداخلية لــدول المنطقة، ويعتبر 
سلوكها السبب الرئيسي لحالة عدم االستقرار في منطقة 

الخليج.

وفــي تصريح لــوســائــل إعـــام إيــرانــيــة، انتقد مساعد 
رئــيــســي لــلــشــؤون الــســيــاســيــة مــحــمــد جــمــشــيــدي الــبــيــان 
 »الــزمــاء الصينيين إلــى أن 

ً
الصيني ـ الخليجي، داعــيــا

يتذكروا دور إيران في محاربة اإلرهاب بسورية ومنعه 
من التمدد إلى الشرق والغرب مقابل الــدور الذي لعبته 

الواليات المتحدة والسعودية«.
أما عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في 
وزارة الخارجية اإليرانية جليل ريحيمي جهان آبادي، 

فقال: »يجب أن يكون لــدى الصين والسعودية 

 وزير الصحة ينفي ما ورد 
في تقرير »الصحية« البرلمانية

• ممثلو الوزارة اشترطوا أمام اللجنة دراسة إلضافة شرائح إلى »عافية« 
• الوزير وممثلو »الصحة« الحاضرون الجتماع اللجنة رأيان أم رأي واحد؟!

نفت وزارة الصحة ما ورد في تقرير 
لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية 
والـــعـــمـــل الــبــرلــمــانــيــة، الـــــذي نــشــرتــه 
»الجريدة« في عددها أمس األول، عن 
تحفظ الحكومة ممثلة بــالــوزارة عن 
إضافة شرائح جديدة لتأمين »عافية«، 

 
ً
إذ ذهـــبـــت إلــــى الــطــريــق األكـــثـــر أمــنــا

 عن المشكات، لتسحب كامها 
ً
وبعدا

ــــذي ال يــخــتــلــف عـــاقـــان فـــي فــهــمــه،  الـ
وتؤكد أن وزيرها د. أحمد العوضي 

لم يتحفظ عن هذه اإلضافات.
يـــأتـــي ذلـــــك رغـــــم تــســجــيــل 

٠٤-٠٥

مشاركة جماهيرية مشاركة جماهيرية 
كثيفة في ماراثون »الوطني«كثيفة في ماراثون »الوطني«

٢٤ - ٢٥
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النصيري يحتفل بهدف الصعود 
لـ »ذهبي المونديال« )رويترز(

  »أسود األطلس«   »أسود األطلس« 
يطيح بعمالقة أوروبايطيح بعمالقة أوروبا
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»مجلس التعاون« يدعو العراق...

طهران غاضبة بعد تأييد بكين...

وزير الصحة ينفي ما ورد في تقرير...
بالرياض، أمس األول، بغداد إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية 
 عــن رفضه القاطع ألي 

ً
مــع الكويت لما بعد العالمة 162، مــعــّبــرا

انتهاك يمس سيادة الكويت، مع احتفاظها بحقها في الرد وفق 
القنوات القانونية.

كما وافق على رغبة الكويت في االحتفاظ بمنصب األمين العام 
 من انتهاء الفترة الحالية 

ً
لمجلس التعاون فترة ثانية، اعتبارا

لألمين الــعــام د. نايف الحجرف فــي 31 يناير 2023، والـــذي قرر 
المجلس عدم التجديد له.

 بكين بأنها تعمل 
ً
فهم أكثر دقة وواقعية لمواقف إيران«، متهما

وفق مبدأ الوحدة التي ليس لها أعداء وأصدقاء دائمون لكن 
مصالح دائمة.       

 بتأجيل توقيع 
ً
وقال المصدر إن الرئيس اإليراني أمر أيضا

عدد من االتفاقيات مع بكين وطلب إبالغ الصينيين أن طهران 
لم تعد معنية بتأمين أي حماية للشركات الصينية العاملة 
 أن فصائل مقربة من إيران قدمت 

ً
في العراق أو سورية، مضيفا

حماية لبعض الهجمات التي قام بها أنصار التيار الصدري 
في منطقة البصرة. 

وأشار المصدر إلى أن رئيسي أوعز بدراسة طلب نشطاء من 
أقلية »اإليغور« المسلمة، التي تقول دول غربية إنها مضطهدة 
في الصين، تأسيس مكتب لها في طهران وإعطاء بعضها حق 
 على قيام التلفزيون الصيني الرسمي 

ً
اللجوء السياسي، ردا

بإجراء مقابلة مع أحمد ابن الشاه المخلوع رضا بهلوي بالتزامن 
مع استمرار االحتجاجات التي تشهدها الجمهورية اإلسالمية.

وفي سياق قد يكون ذي صلة، ذكرت وزارة التجارة الصينية، 
في بيان على موقعها اإللكتروني أمس، أن هو تشون هوا نائب 
رئيس الحكومة سيقوم بــزيــارة لــإمــارات وإيـــران تبدأ اليوم 

وتستمر حتى األربعاء.

الــتــقــريــر تــأكــيــد مــمــثــلــي »الــصــحــة« أن إضـــافـــة شـــرائـــح أخـــرى 
 إلــى كلفته المالية وما 

ً
لـــ »عــافــيــة« يحتاج إلــى دراســــة، نــظــرا

سيترتب عليه من خدمات إضافية تثقل كاهل المستشفيات، 
وهو ما يوقع الوزارة في دائرة التناقض، الذي يعني أن الوزير 
يتبرأ من ممثليه الذين حضروا اجتماع اللجنة، ويرى أن رأيهم 

ال يمثله وال يمثل الوزارة.
»الصحة« نفت، في بيانها، التصريح المنسوب إلى وزيرها 
العوضي حول تحفظه عن إضافة شرائح جديدة، مع أنه في 
 إليه، بل هو رأيه ورأي ممثلي 

ً
 منسوبا

ً
الحقيقة ليس تصريحا

وزارته، كما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية.
ــوزارة الــمــوقــرة تــطــالــب بــتــحــري الــدقــة، فإننا  ــ وإذا كــانــت الـ
نلتمس منها أن تحدث العاقل بما يعقل، وتتفضل بوصف 
مــا قــالــه ممثلو الـــــوزارة وتـــم تــدويــنــه فــي تــقــريــر الــلــجــنــة بــأن 
»السعي في إضافة أي شرائح مستفيدة أخرى يتطلب معرفة 
القراءات األولية ألعداد هذه الشرائح والكلفة المالية التقديرية 
إلضافتها، كما يتطلب معرفة مــدى استعداد المستشفيات 
الخاصة لتقديم الــخــدمــات«... هــذه الكلمات يا وزارة الصحة 

ماذا تفهمون منها التحفظ أم الموافقة؟
أما إذا كانت »الصحة« تفرق بين رأي الوزير ورأي ممثليها 
الذين حضروا االجتماع وأبدوا رأيهم الذي يمثلها كذلك، وتم 
 
ً
تدوينه فــي تقرير اللجنة، فــذلــك مــوضــوع آخـــر، يستلزم ردا

 ليس هنا مجاله.
ً
مختلفا

ُيذكر أن »الصحية« البرلمانية عقدت اجتماعين في 1 و7 
الجاري، لمناقشة االقتراحات بقوانين الخاصة بإضافة شرائح 
 منهما الــوزيــر العوضي، 

ً
جــديــدة لـــ »عــافــيــة«، وحــضــر جــانــبــا

ووكيل الــوزارة د. مصطفى رضــا، والوكيل المساعد لشؤون 
الخدمات الصحية د. يعقوب التمار، والوكيل المساعد للشؤون 
الهندسية والمشاريع إبراهيم النهام، ومدير إدارة التخطيط 
والجودة د. ميثم عبدالكريم، ومدير إدارة المستودعات الطبية 
عادل عباس، ومدير إدارة مكتب الوزير د. فهد العيسى، ورئيس 

مكتب الوزير يوسف الكندري.
وفيما يلي تنشر »الجريدة« النص الحرفي لرأي الحكومة، 
ممثلة فــي »الــصــحــة«، كــمــا ورد فــي تــقــريــر الــلــجــنــة الصحية 
الــمــدرج على جــدول أعــمــال جلسة بعد غــد )الــثــالثــاء(، وتترك 

الحكم للقارئ.
 أوضــــــح وزيــــــر الـــصـــحـــة لــلــجــنــة أن عـــقـــد تـــأمـــيـــن »عـــافـــيـــة« 
، ويغطي شريحة المواطنين المتقاعدين فقط، 

ً
قائم حــالــيــا

ــرى يتطلب  ــ ــرائـــح مــســتــفــيــدة أخـ ــة أي شـ ــافـ والـــســـعـــي فـــي إضـ
ات األولية ألعــداد هذه الشرائح والكلفة المالية  معرفة القراء
الــتــقــديــريــة إلضــافــتــهــا، كــمــا يــتــطــلــب مــعــرفــة مــــدى اســتــعــداد 
المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمات الصحية والرعاية 
الطبية لهذه الفئات، مــن حيث الــكــوادر الفنية المختصة أو 
سعة مستشفياتها، والتأكد من جودة هذه الخدمات وتوافرها، 
فبعض الشرائح الــمــراد إضافتها لديها أمـــراض استقالبية 
 ،

ً
وعضوية ومتداخلة، كاألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة مثال

والــذيــن قــد ال تــتــوفــر لــهــم الــخــدمــات الصحية الــنــوعــيــة التي 
يحتاجونها في المستشفيات الخاصة.

وذكر ممثلو الوزارة أن الكلفة المالية لعقد »عافية« للسنة 
 
ً
التأمينية الحالية 177 مليون دينار، وقد تصل إلى ٣٥٤ مليونا
بعد زيادة شرائح جديدة، وأن زيادة الشرائح المستفيدة من 
»عافية« سيترتب عليه تسرب وانسحاب الكوادر المؤهلة من 
المستشفيات الحكومية، وخسارة مقدمي الخدمات الصحية 

في القطاع العام.
 بدراسة تجارب الدول 

ً
وأشــاروا إلى أن الــوزارة تقوم حاليا

المجاورة، ومنها المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
المتحدة، في التوسع بنظام التأمين وتعميمه على الجميع 
ســواء على مواطنيها أو األجــانــب المقيمين لديها، ومعرفة 
انــعــكــاســات هـــذه الــتــجــربــة اإليــجــابــيــة منها أو السلبية على 
منظومة الرعاية الصحية، وعلى مستوى الخدمات الطبية 
 في التوسع بإضافة شرائح جديدة 

ً
المقدمة، قبل المضي قدما

أو بتعميم نظام التأمين الصحي.
ــادوا بـــأن »الــصــحــة« ســبــق أن خــاطــبــت وزارة الــشــؤون  ــ وأفــ

االجتماعية لموافاتها بأعداد )ربــات البيوت الالتي يتلقين 
الــمــســاعــدات الــعــامــة(، والــجــهــات الحكومية األخـــرى المعنية 
بالشرائح المراد إضافتها، إلعداد دراستها بهذا الشأن ووضع 
الكلفة المالية المتوقعة، موضحين أن الموضوع قد يستغرق 
فترة من الزمن الحتياجه إلى تنسيق بين الجهات الحكومية 
المعنية، ولحين استيفاء ذلك ستقرر إضافتهم بموجب نص 
المادة الثانية من القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن التأمين 
الصحي على المواطنين المتقاعدين، الـــذي يسمح للوزير 

بإضافة أي شرائح أخرى بقرار صادر منه.
 ولفتوا إلى أن الوزارة تحفظت عن إضافة الشرائح المقترحة 
دون تمكينها من إعــداد دراستها بهذا الشأن، وذلك الرتباط 
الموضوع بأمور إدارية، وتعاقدات مع شركات التأمين، فالبد 
مــن الــتــأكــد مــن مــدى اســتــعــدادهــا وقابليتها الستيعاب تلك 
الشرائح المقترحة، ومعرفة احتياجات المؤمن عليهم للرعاية 
الصحية المراعية للمعايير العالمية للجودة وسالمة المرضى، 
وتيسير الحصول عليها، وتبسيط إجراءات تقديمها من جانب 

مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الطبي األهلي.
وبعد كل هذه النصوص التي تصرح وتلمح بالتحفظ، 
عادت »الصحة« في نص تغريدتها على »تويتر« بعد نشر 
الخبر، لتقول: »باإلشارة إلى التصريح المنسوب إلى معالي 
وزيـــر الصحة د. أحــمــد الــعــوضــي حـــــول )تحفظه عــن إضافة 
شرائح جديدة على تأمين عافية(، فإن وزارة الصحة تنفي ما 
يتداول على لسان الوزير فيما يخص التصريح المعني بتأمين 
)عافية(، منوهين إلى ضرورة تحري الدقة قبل النقل والنشر«... 

... »الصحة« أم »الجريدة«؟!
ً
 يتحرى الدقة إذا

ْ
فَمن

أكد وزير العدل وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة 
لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز 
الماجد، أمــس، أن تنفيذ الكويت 
التعهدات الــدولــيــة المنبثقة عن 

ــكــــوك الــــدولــــيــــة األســـاســـيـــة  الــــصــ
الخاصة بحقوق اإلنــســان، التي 
انــضــمــت إلــيــهــا يــنــبــغــي أال يخل 
بــالــثــوابــت الــدســتــوريــة الراسخة 
والقيم التي جبل عليها المجتمع 

الكويتي من المعتقدات الدينية 
والعادات والتقاليد.

وقــــــال الــــمــــاجــــد، فــــي تــصــريــح 
صــحــافــي، عــقــب زيـــارتـــه الــديــوان 
الوطني، بمناسبة اليوم العالمي 

ــان، إن الـــكـــويـــت  ــ ــســ ــ ــقـــوق اإلنــ لـــحـ
ــلـــى الــكــثــيــر  ــــت عـ ــادقـ ــ حـــيـــنـــمـــا صـ
مــــن تـــلـــك الـــصـــكـــوك الـــدولـــيـــة فــي 
ــان أبـــــدت  مــــجــــال حــــقــــوق اإلنــــــســــ
ــنـــصـــوص الــتــي  ــن الـ تــحــفــظــهــا عــ
ــــع قـــيـــم الــمــجــتــمــع،  ــتــــعــــارض مـ تــ
 من خالل اإلعالن 

ً
وظهر ذلك جليا

التفسيري حــيــال عـــدد مــن مــواد 
العهد الــدولــي للحقوق المدنية 
والسياسية، بما يضمن تطبيق 
الدولة لتشريعاتها الوطنية حال 
وجود تعارض بين أحكام العهد 

والتشريعات الوطنية القائمة.
وأضـــــــــــــاف أن مـــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه 
المنظومة التشريعية الوطنية 
ــن عـــقـــوبـــات رادعــــــــة بـــمـــا فــيــهــا  مــ
عــقــوبــة اإلعـــــدام ال يــتــعــارض مع 
الــتــزامــات الــكــويــت المنبثقة عن 
 ما 

ً
تعهداتها الدولية، خصوصا

جاء في الفقرة الثانية من المادة 
السادسة للعهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، 
التي أجازت تطبيق تلك العقوبة 
إذا كانت جزاء على أشد الجرائم 

 للتشريع النافذ وقت 
ً
خطورة وفقا

ارتكاب الجريمة.

حقوق اإلنسان
وأشــار إلى اهتمام مؤسسات 
ــة بــتــفــعــيــل دور الــــديــــوان  ــ ــدولـ ــ الـ
الوطني لحقوق اإلنــســان للقيام 
ــه فــــــي إطــــــــــار مـــرجـــعـــيـــة  ــامــ ــهــ ــمــ بــ
الدستور وتضمينه في برنامج 

عمل الحكومة.
ــــوان« يــقــوم  ــديـ ــ وأوضـــــح أن »الـ
بــــــــدور مـــهـــم ألنــــــه جـــهـــة وطــنــيــة 
مستقلة تعنى بحقوق اإلنــســان 
وتـــســـعـــى نـــحـــو تـــعـــزيـــز مـــســـاره 
بالعمل على تنفيذ اختصاصاته 
ــالــــمــــادة  الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا بــ

السادسة من قانون إنشائه.
ــّيــــن أن دوره يـــرتـــكـــز عــلــى  وبــ
اقــتــراح الــتــعــديــالت الــالزمــة على 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــقـــائـــمـــة وتـــقـــديـــم 
الــتــقــاريــر والــتــوصــيــات للجهات 
المختصة فــي الــدولــة عــن تطور 
ــقــــوق اإلنـــــســـــان عــلــى  أوضــــــــاع حــ

المستوى الوطني.

وشــدد على ضـــرورة ممارسة 
الــديــوان لمهامه المتعلقة بحق 
ــد حـــاالت  ــ تــلــقــي الـــشـــكـــاوى ورصـ
انـــــتـــــهـــــاكـــــات حــــــقــــــوق اإلنــــــســــــان 
ــا وتـــقـــصـــي الــحــقــائــق  ــهــ ــتــ ودراســ
بشأنها وإحالة ما يرى المجلس 
إحالته منها إلى الجهات المعنية 

والتنسيق معها ومتابعتها.

المباركي: حقوق اإلنسان والحريات أولوية

العدد 5206 / األحد 11 ديسمبر 2022م / 17 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
www●aljarida●com الثانية

الكويتيون 
أهلنا ولن 

نسمح لكائن 
من كان أن 
 
ً
يمّس أحدا

منهم

محمد الشرهان

وزير العدل: »اإلعدام« ال يتعارض مع التزاماتنا الدولية
زار الديوان الوطني بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان وأكد دوره المهم

عبدالعزيز الماجد

يحتفل العالم هذا العام بالذكرى السنوية لليوم 
العالمي لحقوق اإلنسان، والذي صادف أمس السبت 
10 ديسمبر، تحت شعار »الكرامة والحرية والعدالة 
للجميع«، إلحــيــاء ذكـــرى الــيــوم الـــذي اعــتــمــَدت فيه 
الجمعية الــعــامــة لــألمــم المتحدة اإلعــــالن العالمي 

لحقوق اإلنسان عام 1948.
وقــال رئيس الــديــوان الوطني لحقوق اإلنسان 
جاسم المباركي إن »حــرص الكويت على حماية 
حــقــوق اإلنــســان والــحــريــات مستمد مــن نصوص 
الدستور الكويتي الذي يتوافق مع اإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنــســان والــمــواثــيــق الــدولــيــة ذات الصلة 

وشريعتنا السمحة«.
وأكــد المباركي اهتمام الكويت بــإدراج قضايا 

حقوق اإلنسان وتعديل القوانين الخاصة بالحقوق 
والــحــريــات ضــمــن بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة 2022-

2026، حيث تم إعطاؤها صفة األولوية والحرص 
على تفعيل دور الديوان الوطني لحقوق االنسان 
في الدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات، في إطار 

مرجعية الدستور والصكوك الدولية ذات الصلة.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات 
الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية 
لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه تعزيز 
وحماية حقوق اإلنسان وحماية الحريات وتحقيق 
قيم العدالة، مضيفا أن االحتفال بهذه المناسبة فرصة 
لنشر ثقافة ومفاهيم حقوق اإلنسان التي تركز على 
احترام كرامة اإلنسان وضمان حقوقه واإليمان بقدرته.

جاسم المباركي

سفارتنا بالدوحة: سفارتنا بالدوحة: 
تصريح مسبق تصريح مسبق 
ً
لزيارة قطر برا
ً
لزيارة قطر برا

أهــــــــــــابــــــــــــت ســــــــفــــــــارة 
الــــــكــــــويــــــت لــــــــــدى قـــطـــر 
بالمواطنين الكويتيين 
الراغبين في زيارة قطر 
عــبــر الــمــنــفــذ الــحــدودي 
ــري إلـــــى الـــحـــصـــول  ــبــ الــ
ــــول  عـــلـــى تـــصـــريـــح دخـ
مـــســـبـــق قـــبـــل ســـفـــرهـــم، 
ــه لـــــن يــســمــح  ــ ــ ــيــــث إنـ حــ
لــغــيــر الــحــاصــلــيــن على 
هذا التصريح بالدخول 
إلى األراضي القطرية.

وأوضـــحـــت الــســفــارة 
أنـــــــه يـــمـــكـــن الـــحـــصـــول 
عــــــــــلــــــــــى الــــــــتــــــــصــــــــريــــــــح 
ــع  ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ مـــــــــن خــــــــــــالل الــ
ــي لـــــــــوزارة  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
الــــداخــــلــــيــــة الــــقــــطــــريــــة، 
داعــيــة الــمــواطــنــيــن إلــى 
الـــــتـــــواصـــــل مــــعــــهــــا فــي 
حال طلب المساعدة أو 
الرغبة في االستفسار.

 ممنهجة من عصابات المخدرات
ً
الخالد: الكويت تواجه حربا

 والناهض على ضبط 335 كيلوغرام حشيش ومليون حبة كبتاغون 
َ

• أشَرف
• »سنقف بكل حزم وصالبة ضد أي محاولة للنيل من الكويت وشعبها«

ــب األول لـــرئـــيـــس  ــائــ ــنــ ــد الــ ــ ــ أكـ
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
الشيخ طالل الخالد وجود حرب 
مــمــنــهــجــة عـــلـــى الـــكـــويـــت ودول 
الخليج من عصابات المخدرات، 
ــبـــاب الـــوطـــن  ــتـــي تــســتــهــدف شـ الـ
وتحاول النيل منهم بشتى الطرق 
عــــن طـــريـــق تـــهـــريـــب الـــمـــخـــدرات 
وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــيــهــم، لــتــعــاطــيــهــا 

وإدمانها.
ــد، فــــي تــصــريــح  ــالــ ــخــ وقـــــــال الــ
ــافــــي، مــــســــاء أمــــــس األول،  صــــحــ
عـــقـــب إشـــــرافـــــه، بـــحـــضـــور وزيــــر 
التجارة والصناعة وزيــر الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
ــنـــاهـــض،  الـــمـــعـــلـــومـــات، مـــــــازن الـ
ووكــيــل »الــداخــلــيــة« الــفــريــق أنــور 
البرجس، والمدير العام لــإدارة 
العامة للجمارك، سليمان الفهد، 

على ضبط وإحباط 5 محاوالت 
تهريب مــواد مخدرة إلــى البالد، 
هــا أمانة  إن أهــل الكويت وأبــنــاء
بأعناقنا وقلوبنا وأعيينا، ولن 
نـــســـمـــح بــــالــــمــــخــــدرات وغـــيـــرهـــا 

بالمرور إلى بالدنا.
وأوضح أنه ال بد من المحافظة 
على المجتمع والقيم والــعــادات 
الكويتية األصلية الــتــي تحارب 
ــة عــلــى  ــلـ ــيـ ــــل عـــــــادة دخـ ــذ كـ ــبـ ــنـ وتـ
 إلــــى أن أهــل 

ً
الــمــجــتــمــع، مـــشـــيـــرا

الــكــويــت هـــم أهــلــنــا، ولــــن نسمح 
لــكــائــن مـــن كــــان أن يــمــس شــعــره 
 :

ً
مــنــهــم، بــــإذن الــلــه تــعــالــى، قــائــال

سوف نقف بكل حزم وصالبة ألي 
محاولة مهما كان شكلها للنيل 

من الكويت وشعبها.
واســـتـــمـــع الــــــوزيــــــران الـــخـــالـــد 
والــــنــــاهــــض إلــــــى شــــــرح مــفــصــل 

مـــن وكــيــل »الــداخــلــيــة« الــمــســاعــد 
ــن الــجــنــائــي، الــلــواء  لـــشـــؤون األمــ
حــامــد الـــــــدواس، والـــمـــديـــر الــعــام 
لــــإدارة الــعــامــة لخفر الــســواحــل، 
الـــلـــواء طـــالل الــمــونــس، والــمــديــر 
الـــعـــام لـــــإدارة الــعــامــة لمكافحة 
المخدرات، العميد محمد قبازرد، 
ومـــديـــر إدارة الــبــحــث والــتــحــري 
ــد الـــبـــركـــة، حــول  ــ الــجــمــركــي، راشـ
طريقة ضبط المواد المخدرة في 
كل جهة على حدة، والتي أسفرت 
ــبــــط 4 مــتــهــمــيــن   عـــــن ضــ

ً
أيـــــضـــــا

يقفون خلف جلب تلك المخدرات 
ــر مــــن طــريــقــة  ــثـ ــأكـ إلــــــى الــــبــــالد بـ
وهــم مــواطــن وســعــودي وســوري 

و»بدون«.

حجم الضبطيات
ــيــــات  ــطــ ــبــ ــــخـــــص الــــضــ ــلـ ــ ــتـ ــ وتـ

بــتــمــكــن رجـــــال »الـــجـــمـــارك« من 
إحباط محاولة تهريب مليون 
حــبــة كــبــتــاغــون مـــخـــدرة قــادمــة 
ــد الــمــنــافــذ  إلــــى الـــبـــالد عــبــر أحــ
البحرية، كما أحبط رجال األمن 
ـــ »خـــفـــر الـــســـواحـــل«  ــبـــحـــري بــ الـ
 
ً
محاولة تهريب 80 كيلوغراما

من مادة الحشيش المخدرة عن 
 عن إحباط 

ً
طريق البحر، فضال

 محاولة 
ً
رجــال الــجــمــارك أيــضــا

 
ً
أخـــرى لتهريب 20 كيلوغراما
ــادة الحشيش عــبــر منفذ  مــن مـ

العبدلي الحدودي.
ــي 

َ
وأسفر التعاون بين إدارت

ــر الــــــســــــواحــــــل ومــــكــــافــــحــــة  ــ ــفـ ــ خـ
ــبــــط 235  الــــــمــــــخــــــدرات عــــــن ضــ
 مــن الــحــشــيــش، في 

ً
كــيــلــوغــرامــا

مـــحـــاولـــة تــهــريــبــهــا عـــن طــريــق 
البحر في قضيتين مختلفتين، 

وتقدر قيمة المضبوطات بأكثر 
ي دينار، وتمت إحالة 

َ
من مليون

جميع المتهمين والمضبوطات 
إلى جهات االختصاص التخاذ 

اإلجراء الالزم بحقهم.
ــد عــــن شــكــره  ــالـ وأعـــــــرب الـــخـ
ــره لـــــرجـــــال »مـــكـــافـــحـــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ

الــمــخــدرات« و«خــفــر الــســواحــل« 
و«الــــجــــمــــارك«، عــلــى جــهــودهــم 
الــمــخــلــصــة فـــي الـــتـــصـــدي بكل 
قــــــــوة وحــــــــــزم لــــتــــجــــار الـــــمـــــواد 
المخدرة وتعاونهم المثمر مع 
 
ً
الجهات األمنية المعنية، مؤكدا
ــة الـــمـــخـــدرات  ــ ــتـــصـــدي آلفـ أن الـ

مسؤولية الجميع، وتستدعي 
ــود  ــهــ ــجــ ــل وتـــــضـــــافـــــر الــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ تـ
لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم 

مجتمعنا.

الوزير الخالد خالل معاينة المضبوطات

البغلي: المنتج الوطني متميز وذو جودة عالية وسعر تنافسيالبغلي: المنتج الوطني متميز وذو جودة عالية وسعر تنافسي

• جورج عاطف
بـــــرعـــــايـــــة وحــــــضــــــور وزيــــــــرة 
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون 
المرأة والطفولة مي البغلي، أطلق 
ــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة،  اتـــحـ
ــعــــاون مـــــع الــهــيــئــة  ــتــ ــالــ أمــــــــس، بــ
العامة لشؤون الــزراعــة والثروة 
الــســمــكــيــة، وجــمــعــيــة الــعــديــلــيــة، 
معرض المنتجات الوطنية األول، 
لدعم المنتجين الكويتيين والذي 

يستمر حتى اليوم.
وأكــــــدت الــبــغــلــي، فـــي تــصــريــح 
ــقــــب جـــولـــتـــهـــا عــلــى  ــافــــي عــ صــــحــ
الــمــعــرض، حــرصــهــا عــلــى تلمس 
سبل دعم المنتج الوطني واالرتقاء 
 
ً
بــه، السيما الــزراعــي منه، تنفيذا
لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
ــلــــس الـــــــــــــــوزراء فــــــي تــنــمــيــة  ــجــ ومــ
وتطوير المنتجات الوطنية بما 
يعود بالنفع على الجميع، شاكرة 
اتحاد الجمعيات و»هيئة الزراعة« 
ومــجــلــس إدارة »الــعــديــلــيــة« على 

تنظيم المعرض الــذي ُيعد األول، 
مشددة على أهمية تكرار التجربة 
في جميع المحافظات »حتى تُعم 
الفائدة على جميع سكان الكويت«.

وشددت البغلي على أن المنتج 
 الخضراوات 

ً
الوطني، خصوصا

والفاكهة، متميز وذو جودة عالية 
وســـعـــر تـــنـــافـــســـي، داعــــيــــة عــمــوم 
الــمــســتــهــلــكــيــن، مــــن الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين، إلـــى زيــــارة المعرض 
لـــالســـتـــفـــادة مــــن الــــعــــروض الــــذي 
يقدمها، الفتة إلــى أنــه بالتنسيق 

مع »اتحاد الجمعيات« سيتم تكرار 
إقامة مثل هذه المعارض في جميع 

.
ً
المحافظات تباعا

من جانبه، كشف المدير المعين 
التحاد الجمعيات التعاونية علي 
الـــفـــهـــد، أن لــجــنــة تــطــويــر الــعــمــل 
التعاوني تعمل على قــدم وســاق 
النــجــاز التعديالت كافة الخاصة 
بــالــقــانــون رقـــم 118 لسنة 2013، 
ـــأن تـــنـــظـــيـــم الــعــمــل  ــشـ ــادر بــ ــ ــــصــ الــ
 إلــــــى أن أبــــرز 

ً
ــتــــعــــاونــــي، الفــــتــــا الــ

المقترحات الخاصة بالتعديالت 

ــال مــــن نــظــام  ــقــ ــتــ تــمــثــلــت فــــي االنــ
الــــصــــوت الـــــواحـــــد إلــــــى الـــقـــوائـــم، 
وتــقــلــيــص عــــدد أعـــضـــاء مجالس 
، إلى 

ً
اإلدارة من 9، المعمول به حاليا

5 أو 7، ال سيما أن العدد الحالي 
 رفـــــض جميع 

ّ
)9 أعــــضــــاء( مـــحـــل

التعاونيين.
وأكد الفهد لـ »الجريدة« أن العمل 
بنظام القوائم أثبت فاعلية ونجاحا 
كــبــيــرا، أكــثــر مــن الــصــوت الــواحــد، 
 على ذلك بتجربة انتخابات 

ً
مدلال

جمعيات المحامين والمهندسين 

والمحاسبين إلــى جانب األندية، 
ـــجـــرى وفــــق نــظــام الــقــوائــم 

ُ
الــتــي ت

وأثبتت نجاحها، ال سيما في ظل 
وصول مجموعة كاملة متجانسة 
متفاهمة تعمل بقلب رجــل واحد 
النــجــاح مجلس اإلدارة وتسيير 

أمور الجمعية ومساهميها.
وأضـــــــــــــاف أن »هــــــنــــــاك بــعــض 
 
ً
ــتـــي ســتــصــدر قــريــبــا الـــــقـــــرارات الـ
مــــن وزارة الــــشــــؤون بـــهـــدف دعــم 
ــز الــمــالــيــة  ــراكــ ــمــ الـــمـــيـــزانـــيـــات والــ
ــات  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيــــات والـ ــلــــجــــمــــعــ لــ

التسويقية التي تعود بالنفع على 
المواطنين«. وعــن الــمــعــرض، قال 
 لتوجيهات 

ً
الفهد، إنه »جاء تنفيذا

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
ــرة الــشــؤون  ــ أحــمــد الـــنـــواف، ووزيــ
مي البغلي، لدعم المنتج المحلي 
والــقــائــمــيــن عــلــيــه مـــن الــمــزارعــيــن 
وأصحاب المشروعات الكويتيين«، 

ــه تـــم تــوفــيــر أمــاكــن  ــ ــــى أنـ  إلـ
ً
الفـــتـــا

مجانية لعرض وتسويق المنتجات 
 
ً
داخل المعرض الذي شهد حضورا
 مــــن عـــمـــوم المستهلكين 

ً
كــثــيــفــا

 أنه سيتم 
ً
تجاوز المتوقع، مؤكدا

تكرار التجربة بأكثر من منطقة في 
البالد بالتعاون مع مجالس إدارات 

الجمعيات التعاونية.

الفهد لـ ةديرجلا•: مقترح العتماد القوائم بانتخابات »التعاونيات« وتقليص األعضاء
البغلي والفهد جالل جولتهما على »معرض العديلية«
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ً
ه سريعا

ّ
العوضي: نقص المخزون الدوائي خط أحمر... وحل

»كل الدعم من رئيس الوزراء لمجابهة هذه المشكلة«
عادل سامي

وعد وزير الصحة د. أحمد 
الــعــوضــي بحل مشكلة نقص 
األدوية في أقرب وقت، والعمل 
ــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة لــتــوفــيــر  عـ
 إلى أن مشكلة 

ً
األدوية، مشيرا

نـــقـــص األدويــــــــــة، تـــحـــّد قـــديـــم، 
 إلى »وجود كل الدعم من 

ً
الفتا

ــوزراء  ســمــو رئــيــس مجلس الــ
وإخواني في الوزارات األخرى 

لمجابهة هذه المشكلة«.
وأكد العوضي، في تصريح 
لــلــصــحــافــيــيــن، صـــبـــاح أمـــس، 
عــلــى هـــامـــش الــمــؤتــمــر األول 
للجراحات الروبوتية، أن »هذه 
المشكلة مــســؤولــيــتــي كــوزيــر 
لــلــصــحــة، ونـــقـــص الـــمـــخـــزون 
ــي بـــالـــنـــســـبـــة لــــي خــط  ــ ــدوائــ ــ الــ
 إلى أنها مشكلة 

ً
أحمر«، مشيرا

مزمنة تحتاج إلى المزيد من 
الوقت.

وقـــــــــــــال: »تـــــولـــــيـــــت حـــقـــيـــبـــة 
الصحة منذ 8 أســابــيــع فقط، 
وليست لدّي عصا سحرية كي 

أختزل سنوات من التأخر، أو 
أزمة »كوفيد 19« في 8 أسابيع 

فقط«.
وأشـــــار إلــــى »أنـــنـــا واجــهــنــا 
هــذا التحدي، وال شــك فــي أنه 
مـــوجـــود وال نـــنـــكـــره، الســيــمــا 
خــال أزمـــة كــورونــا الــتــي أدت 
ــــاك الــــكــــثــــيــــر مــن  ــهـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
المخزون الدوائي في الدولة، 
ــــرد تـــكـــلـــيـــفـــي حــقــيــبــة  ــــجـ ــمـ ــ وبـ
الصحة شّكلت أكثر من لجنة 
ــلـــدفـــع بـــإخـــوانـــنـــا فــــي إدارة  لـ
ــات والـــقـــيـــاديـــيـــن  ــتـــودعـ ــمـــسـ الـ
فــي الصحة للعمل على مــدار 

الساعة لتعزيز هذه األدوية«.
ودعا العوضي أهل الكويت 
عند التعرض لهذه المشكلة، 
ــي الـــصـــيـــدلـــيـــات أو مـــراكـــز  ــ فـ
ــة األولــــيــــة  ــيـ ــة الـــصـــحـ ــ ــايـ ــ ــــرعـ الـ
والـــعـــيـــادات، إلــــى الـــســـؤال عن 
ــذه األدويـــــــــــــة مــن  ــ ــهـ ــ ــــل لـ ــــديـ ــبـ ــ الـ
مسكنات آالم وأدويــة الضغط 
 حرص وزارته 

ً
وغيرها، مؤكدا

ــذه الــمــنــظــومــة  عــلــى تــوفــيــر هــ
ــيـــة وتــعــزيــز الــمــخــزون  الـــدوائـ

الدوائي قدر المستطاع.

مشكلة قديمة

وقـــــــال إن »هـــــــذه الــمــشــكــلــة 
مــمــتــدة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
ــلـــهـــا بــشــتــى  ونــــعــــمــــل عــــلــــى حـ
الطرق؛ سواء من خال تقليص 
الدورة المستندية أو غيرها«، 
 أن »تــــوفــــيــــر األدويـــــــة 

ً
مـــــؤكـــــدا

أولــويــة، وأي نقص فيها خط 
أحمر«.

ــــي ســبــيــل حــل  وأضــــــــاف: »فـ
هـــذه الــمــشــكــلــة، قــمــت بــاألمــس 
مــع قياديي الــــوزارة بــزيــارة 6 
مــســتــشــفــيــات عـــامـــة، وبـــزيـــارة 
أقـــســـام الــــحــــوادث والـــجـــراحـــة 
العامة، وشهدت بنفسي عدم 
وجـــود أي نــقــص لــأدويــة في 
صــيــدلــيــات الـــطـــوارئ وتــوافــر 

البدائل لأدوية«.
وأشـــــــار إلـــــى إغــــــاق بــعــض 
ــار  ــعـ ــاع أسـ ــ ــفــ ــ ــانـــع وارتــ ــمـــصـ الـ
 أنــه قد 

ً
، مــؤكــدا

ً
السلع عالميا

يكون هناك تأخير في استقبال 
ــارك  ــمـ ــجـ ــــي الـ هــــــذه األدويــــــــــة فـ
أو الـــشـــحـــن أو فــــي وصــولــهــا 
ـــه أكـــــد أنــهــم 

ّ
وتــحــلــيــلــهــا، لـــكـــن

يــعــمــلــون عــلــى مـــــدار الــســاعــة 
لخدمة أهل الكويت وتقليص 

الدورة المستندية.
وأوضـــــــــــــــــــــح أن الــــــلــــــجــــــان 
الــــمــــخــــتــــصــــة تـــــوفـــــر األدويــــــــــة 
ومعرفة سبب النقص ووقف 
 مــن خـــال الــربــط 

ً
الــهــدر أيــضــا

 
ً
اآللــــــي بـــيـــن 117 مــســتــوصــفــا
فــي الــكــويــت، و4 مستشفيات 
عــــــــــــامــــــــــــة، هــــــــــــي مــــســــتــــشــــفــــى 
ــراء،  ــهــ ــجــ ــر، والــ ــيـ ــبـ ــكـ مــــبــــارك الـ
والـــــــفـــــــروانـــــــيـــــــة ومـــســـتـــشـــفـــى 

جــــــابــــــر، حــــيــــث ال يــســتــطــيــع 
الــمــريــض صـــرف الـــــدواء أكــثــر 
من مرة في المستوصفات أو 

المستشفيات.
ــــاف: »نــفــخــر بــالــكــوادر  وأضـ
الوطنية الكويتية التي تعمل 
في هذا المجال، وقامت بأكثر 
مــــن 800 عــمــلــيــة بـــالـــروبـــوت 
ــــن بـــيـــنـــهـــا 300  ــــي؛ مـ ــــراحـ ــــجـ الـ
عـــمـــلـــيـــة تـــــم إجـــــــراؤهـــــــا خــــال 
األعــــــــــوام الــــثــــاثــــة الـــمـــاضـــيـــة، 
ي روبـــــوت في 

َ
ــاز ــهـ بـــوجـــود جـ

مستشفيات وزارة الصحة.

الروبوت الجراحي

من جانبه، أكد رئيس قسم 
الــجــراحــة الــعــامــة بمستشفى 
جـــابـــر، د. ســلــيــمــان الــمــزيــدي، 
أن الـــــروبـــــوت الــــجــــراحــــي هــو 
مستقبل الجراحات الدقيقة في 
 إلى أن الكويت 

ً
العالم، مشيرا

في السنوات الخمس المقبلة 
ســتــمــتــلــك نــحــو 10 روبـــوتـــات 
جــراحــيــة، لــمــا لــهــا مـــن أهمية 

كبيرة في عالم الجراحة.

وقال المزيدي، إن مستشفى 
جابر هــو الوحيد الــذي يملك 
ــة الـــعـــامـــة  ــراحــ ــجــ ــيـــه قـــســـم الــ فـ
، ويستعمل فــي أكثر 

ً
ــا روبـــوتـ

 إلـــى أن 
ً
مــن تــخــصــص، مــشــيــرا

المستشفى استطاع أن ُيجري 
أكثر من 100 حالة حتى اآلن.

وذكــر أن روبــوت مستشفى 
ــدة  ــ جــــــابــــــر يــــســــتــــخــــدم فـــــــي عـ
 إلــى 

ً
أقـــســـام جــراحــيــة، مــشــيــرا

أنــــه جـــــاٍر الــعــمــل إلنـــشـــاء أول 
رابــطــة لــجــّراحــي الــروبــوت في 
الكويت تحت إشــراف جمعية 

الجراحين. 

ده المعرض المصاحب لمؤتمر الجراحات الروبوتية )تصوير عوض التعمري(
ّ
العوضي خال تفق

اهتمام الدولة 
بمكافحة المخدرات

أكد وزير الصحة د. أحمد 
العوضي اهتمام الحكومة 
ووزارة الصحة بدعم جميع 
ــافــــحــــة اإلدمــــــــــان  ــكــ ســــبــــل مــ
والـــوقـــوف ضـــد هـــذه اآلفـــة، 
 عــلــى دعــــم الـــــوزارة 

ً
مـــشـــددا

لكل ما يهم صحة المجتمع.
وقـــــــــــال الــــــعــــــوضــــــي، فـــي 
ــلـــصـــحـــافـــيـــيـــن  ــح لـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ
صـــبـــاح أمــــس عــلــى هــامــش 
الــمــاراثــون الــريــاضــي التي 
ــان  نظمه مــركــز عـــاج اإلدمـ
ــفــــارد  ــيــ ــبــــولــ فــــــي مـــجـــمـــع الــ
تحت شعار »أقــدر«، إن هذا 
الـــنـــشـــاط يـــهـــدف إلــــى نشر 
الوعي والتعافي بين فئات 

مرضى اإلدمان.
ــال مـــديـــر  ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـ
مركز عاج اإلدمان د. عادل 
الــزايــد، إن الفعالية تهدف 
إلـــى إيــصــال رســالــة تــعــاف، 
ــه بــاإلمــكــان للمتعاطي  وأنـ
الخروج والتعافي من هذا 

المرض.
ــات  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ ــت الــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وشـ
 لمسافة 

ً
 رياضيا

ً
ماراثونا

4 كيلومترات وحملة للتبرع 
ــدم، بـــمـــشـــاركـــة أعــــــداد  ــ ــالــ ــ بــ
كبيرة مــن مختلف الفئات 
 للجهات 

ً
العمرية، ومعرضا

 
ً
المشاركة والراعية، فضا

ــــن تـــقـــديـــم االســــتــــشــــارات  عـ
ــات الـــطـــبـــيـــة  ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ والــ
والــــــــرد عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات 

المشاركين في الفعالية.

وصفات المواد المخدرة
من أصل وصورتين

 بشأن 
ً
 وزاريا

ً
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا

البيانات والــشــروط الــواجــب توافرها في الوصفات الطبية 
الخاصة بالمواد والمستحضرات المخدرة.

وجاء في القرار، أنه »تعدل الفقرة الرابعة من البند أواًل من 
المادة األولى للقرار الوزاري رقم 383 لسنة 1983 لتصبح على 
النحو التالي: يجب أن تكتب الوصفة من أصــل وصورتين 
بحيث يتم تسليم األصل وصورة للصيدلي المسؤول الذي 
يقوم بتسليم صورة من الوصفة للمريض بعد التوقيع عليها 
بما يفيد صرف المادة وختمها بختمه على أن تبقى الصورة 

الثانية في الدفتر«.

وضع أسس إلنشاء تخصص جديد 
يدمج أطباء القلب واألورام

الحريجي: انتشار كبير ألمراض القلب والسكري والضغط في الكويت

• عادل سامي
أكد استشاري أمراض الدم والباطنية في مركز 
الكويت لمكافحة السرطان د. أحمد الحريجي، أن 
أعداد المصابين بأمراض القلب بالكويت كبيرة، 
 إلى ارتفاع نسبة اإلصابة بمرض السكري، 

ً
مشيرا

كذلك أمراض الضغط، ومشاكل القلب.
جــاء ذلــك في تصريح للحريجي على هامش 
ورشــــة عــمــل مــشــتــركــة نــظــمــهــا أطـــبـــاء مـــن مــركــز 
الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى الصدري 
لــوضــع األســــس وبـــروتـــوكـــول لــلــبــدء فـــي إنــشــاء 
تخصص جديد يشهد الدمج بين أطباء القلب 
ــعـــاج الـــمـــرضـــى الــــذيــــن يــتــعــرضــون  واألورام لـ

لمضاعفات خال تلقي العاج.
وأضاف أن نسبة مرضى السرطان المعرضين 
لإلصابة بمضاعفات القلب نتيجة تلقي عاج 
مــكــافــحــة الــســرطــان تـــتـــراوح بــيــن 30 و40% من 

المرضى. وأضاف أن الهدف الرئيسي من الورشة 
هـــو تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــخــصــص الــجــديــد 
أي أمــراض القلب واألورام، فالكثير من مرضى 
الــســرطــان تحدث لديهم مضاعفات أثــنــاء تلقي 
الـــعـــاج، أو قــد يــعــانــون مــشــاكــل فــي الــقــلــب قبل 
تلقي عاج السرطان، ولهذا تكون هناك حاجة 
إلى طبيب متخصص يهتم بهذه الشريحة من 

المرضى.
ــــح أن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن التخصصات  وأوضـ
الطبية كانت تسلط الضوء على مرضى السرطان 
فــقــط مــن نــاحــيــة الــقــلــب، فــي الــســابــق كـــان لدينا 
 
ً
عاجات متاحة عبارة عن معالجة تعتبر نوعا
ما أولية مثل العاجات الكيماوية واالشعاعية، 
بــيــنــمــا اآلن أصـــبـــح هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن األدويـــــة 
الحديثة التي ظهرت للنور خال السنوات العشر 
األخيرة، وهي عبارة عن أدوية مناعية أو عاجات 

ذكية تستهدف المشكلة األساسية في المرض.

الحريجي والبراك والشمري والحمود والتوره خال الورشة

»الدعوة اإللكترونية«: 116 
مليون مستمع لمشروع القرآن

ن مدير لجنة الدعوة  ثمَّ
اإللكترونية، التابعة لجمعية 

النجاة الخيرية، عبدالله 
الدوسري، دور األمانة العامة 

لأوقاف في نجاح مشاريع 
 إلى 

ً
الدعوة اإللكترونية، مشيرا

أن مشروع نشر علوم وترجمات 
القرآن الكريم حقق أكثر من 5 

مليارات دقيقة استماع عبر 
116 مليون مستمع لكتاب 

الله من 249 دولة وإقليم حول 
العالم بمختلف اللغات. 

ن الدوسري، في تصريح  وبيَّ
صحافي، أمس، أن المشروع 
يستخدم أكثر من أداة تقنية 
للوصول إلى جميع الشرائح 

المستهدفة حول العالم بأكثر 
من 51 ترجمة عالمية معتمدة.

»التكافل«: »األوقاف« دعمتنا 
بـ 3.8 ماليين دينار

ثمن رئيس مجلس إدارة 
جمعية التكافل لرعاية 

السجناء الشيخ مساعد 
مندني التعاون المثمر بين 

الجمعية واألمانة العامة 
لأوقاف، ودعمها المستمر 
ألعمال الجمعية وحماتها 

ونجاحاتها على مدى أكثر من 
18 عاما.

وبين مندني، في تصريح 
صحافي، أن إجمالي المبالغ 
التي قدمتها »أمانة األوقاف« 
منذ بداية التعاون عام 2004 

حتى العام الجاري، بلغت 
3 مايين و819 ألف دينار، 

مؤكدا أن هذا الدعم المستمر 
كان له دور كبير في إنجاح 

حمات الجمعية، والذي أثمر 
عن مساعدة 3168 حالة خال 

السنوات السابقة.

لجنة تقّصي حقائق بشأن توافر 
األدوية واللوازم الطبية

شكلت وزارة الصحة لجنة تقّصي حقائق 
بشأن توافر األدوية واللوازم الطبية. 

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن تعزيز 
ــــن الــــدوائــــي وتــطــويــر الــخــدمــات  مــنــظــومــة األمـ

الصحية أولى أولويات المرحلة المقبلة. 
وأوضــحــت أن الــوزيــر أحمد العوضي شّكل 
لــجــنــة تـــقـــّصـــي حـــقـــائـــق بـــرئـــاســـتـــه، لــلــتــقــّصــي 
وبيان وجود نقص في مخزون بعض األدوية 
والــلــوازم الطبية مــن عــدمــه، وتحديد الجهات 

واألشخاص المتسببين في ذلك. وأشارت إلى 
أنه تم تشكيل لجنة فنية من ذوي االختصاص 
في وزارة الصحة للعمل على تعزيز المخزون 
ــــوازم الـــدوائـــيـــة،  ــلـ ــ االســـتـــراتـــيـــجـــي لــــأدويــــة والـ
إلــى جــانــب تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة 
الصحة واتــحــاد مستوردي األدويـــة والجهات 
المعنية، لبحث ومراجعة ارتفاع أسعار األدوية 
والمكمات الغذائية في الكويت، مقارنة بالدول 

األخرى.

تشغيل محطتي »كهرباء« جديدتين 
في المطالع نهاية ديسمبر الجاري

يتبعهما تدشين عدة محطات بالتنسيق مع »السكنية«
• سيد القصاص

تــــواصــــل وزارة الـــكـــهـــربـــاء 
والــــمــــاء والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة 
إنجازاتها في مدينة المطاع 
السكنية حيث كشفت مصادر 
»الــكــهــربــاء« أن الــــوزارة تعتزم 
افــتــتــاح مــحــطــتــيــن جــديــدتــيــن 
ــلــــوفــــولــــت 25  ــيــ ــد 400 كــ ــهــ جــ

ديسمبر الجاري. 
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت الــــــــــمــــــــــصــــــــــادر 

ــال الــبــنــيــة  ــمـ »الـــجـــريـــدة«، إن أعـ لــــ
ــي يـــتـــم تــنــفــيــذهــا  ــتــ الـــتـــحـــتـــيـــة الــ
إليـــصـــال الــتــيــار الــكــهــربــائــي في 
الـــمـــطـــاع تــســيــر وفــــق الــمــخــطــط 
لــه مــن الــــــوزارة، مبينة أن هناك 
متابعة حثيثة من وكيل الــوزارة 
بــالــتــكــلــيــف م. مــطــلــق الــعــتــيــبــي 
والقطاعات المختصة في الوزارة 
لـــكـــل تـــلـــك األعــــمــــال ســــــواء كــانــت 
إنــــشــــاء الـــمـــحـــطـــات الـــثـــانـــويـــة أو 
ايصال كابات الجهد المنخفض 

والــجــهــد الــمــتــوســط، أو األعــمــال 
الخاصة بالضغط العالي، وهناك 
تنسيق كامل مع المؤسسة العامة 

للرعاية السكنية بهذا الشأن. 
ولفتت المصادر إلى أن تشغيل 
المحطتين يتبعه تشغيل عــدة 
محطات يتم العمل على تنفيذها 
ــي الــــمــــطــــاع، ويـــتـــم تــشــغــيــلــهــا  فــ
 لـــجـــداول تنفيذ 

ً
بــالــتــوالــي وفـــقـــا

وتــشــغــيــل تــلــك الــمــحــطــات الــتــي 
ــاء عــقــب  ــهـــربـ ــكـ ســتــعــلــن عـــنـــهـــا الـ

االنــتــهــاء مـــن تــنــفــيــذ أعــمــالــهــا 
المختلفة ســواء اإلنشائية أو 

المتعلقة بإيصال الطاقة.
ــــت وزارة الـــكـــهـــربـــاء  ــانـ ــ وكـ
ــاء أعـــلـــنـــت فــــي ســبــتــمــبــر  ــمــ والــ
الــمــاضــي تشغيل أول محطة 
كــــهــــربــــاء ثــــانــــويــــة جـــهـــد 400 
كــيــلــوفــولــت كــــأول مــحــطــة يتم 
ــار  ــيـ ــتـ ــنـــهـــا وإطــــــــــاق الـ ــيـ تـــدشـ

الكهربائي بها في المطاع.

ليست لدّي 
عصا سحرية 

يت 
ّ
وتول

حقيبة 
»الصحة« منذ 

8 أسابيع... 
والمشكلة 

 
ً
تحتاج مزيدا

من الوقت
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الـــتـــقـــى مــمــثــل صـــاحـــب الـــســـمـــو خـــال 
ــــاض الـــرئـــيـــس  ــريـ ــ مـــشـــاركـــتـــه فــــي قـــمـــم الـ

الصيني شي جينبينغ.
وتـــنـــاول الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــاقــات 
الثنائية التاريخية التي تربط البلدين 
والشعبين الصديقين، والسبل الكفيلة 
بدعمها وتنميتها فــي شتى المجاالت، 
بما يسهم في تحقيق المنفعة المتبادلة 
والـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة ورفـــــع مــســتــوى 
الـــرفـــاه لــلــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، وتــعــزيــز 
سبل التقدم والتنمية والسعي لتوطيد 
الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة لــتــرســيــخ آفـــاق 

التعاون القائم.
كما تطّرق اللقاء إلى بحث أهم القضايا 
ذات االهتمام المشترك، وآخر المستجدات 
عــلــى الــســاحــتــيــن اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
وتـــبـــادل وجــهــات الــنــظــر بــشــأن القمتين 
الخليجية والعربية الصينية المقامتان 

بالعاصمة السعودية الرياض.
وســـــاد الـــلـــقـــاء جـــو وّدي عــكــس عمق 
الـــعـــاقـــات الــطــيــبــة بــيــن الــبــلــديــن وروح 
التفاهم والــصــداقــة التي تجمع الكويت 

والصين.
واستقبل ممثل صاحب السمو الرئيس 
التونسي قيس سعّيد، ونقل إليه تحيات 
ســمــو أمــيــر الـــبـــاد، كــمــا تــم خـــال الــلــقــاء 
بحث العاقات األخوية وسبل تطويرها 
بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــبــلــديــن والشعبين 

الشقيقين ويعزز العمل المشترك.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر في 

عدد من القضايا والمستجدات التي تهم 
البلدين والمواضيع ذات الصلة بالقمة 
العربية - الصينية التي أقيمت بالرياض.
كما استقبل سمو ولــي العهد رئيس 
الــــــوزراء الــلــبــنــانــي نــجــيــب مــيــقــاتــي، وتــم 
خال اللقاء بحث العاقات األخوية وسبل 
تطويرها وتعزيز العمل المشترك، إضافة 

إلى مواضيع القمة العربية - الصينية.

ات وزيـــر المالية وزيــر  وحــضــر الــلــقــاء
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار 
عــبــدالــوهــاب الــرشــيــد، ووزيـــر الخارجية 
الشيخ سالم الصباح، ومدير مكتب سمو 
ولي العهد الفريق المتقاعد جمال الذياب، 
ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو 
ولي العهد مازن العيسى، إضافة الى عدد 

من السفراء والمسؤولين.

الكويت: فخورون بنجاح قطر ونسعى لتعزيز التعاون مع الصين
ممثل األمير يلقي كلمتي البالد في القمتين  »الخليجية« الـ 43 و»الخليجية ـ الصينية« في الرياض 

• األوضاع بالمنطقة والعالم فائقة الحساسية وعلينا أخذ الحيطة والحذر وتعزيز التنسيق والتكامل الخليجي
• الجانب االقتصادي محور أساسي لتعزيز التعاون مع الصين والتوصل التفاق تجارة معها سيعود بالرخاء

• تطابق في الرؤى بين »الخليج« وبكين حول حلول القضايا اإلقليمية والدولية

ألــقــى ممثل سمو أمــيــر الباد 
الشيخ نــواف األحمد، سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، كلمة 
دولة الكويت في اجتماع الدورة 
الـــ 43 للمجلس األعــلــى لمجلس 
الــتــعــاون لــدول الخليج العربية، 
ــة الــخــلــيــجــيــة -  ــمـ ــقـ ــاع الـ ــمــ ــتــ واجــ
الــصــيــنــيــة، الــلــذيــن انــعــقــدا، أمــس 
األول، فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض. 
وشـــــــارك مــمــثــل ســـمـــو األمـــيـــر 
ســمــو ولــــي الــعــهــد فـــي الــقــمــتــيــن 
ــــي الــعــهــد  الــلــتــيــن حــضــرهــمــا ولـ
رئيس مجلس الوزراء السعودي 
األمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســــلــــمــــان، 
والرئيس الصيني شي جينبينغ، 
ــلـــي دول مــجــلــس  ــثـ وقـــــــــادة ومـــمـ

التعاون الخليجي. 

وفيما يلي نص كلمة ممثل سمو 
األمير في القمة الخليجية: 

»بـــســـم الـــلـــه الــرحــمــن الــرحــيــم، 
الحمد لله رب العالمين والصاة 
والسام على نبينا محمد وعلى 
آلـــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن. صــاحــب 
السمو الملكي األخ العزيز األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعـــود، ولــــي الــعــهــد ورئــيــس 
مجلس الوزراء بالمملكة العربية 
ــوانـــي  الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، إخـ
أصــحــاب الــجــالــة والــســمــو قــادة 
ــــدول  دول مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لــ
الخليج العربية، أصحاب السمو 
ــالـــي والــــســــعــــادة، مــعــالــي  والـــمـــعـ
األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــتــعــاون 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، الــســام  لــ

عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية يطيب لي أن أنقل 
لــكــم تــحــيــات أمــيــر دولــــة الــكــويــت 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح 
 عن 

ً
حــفــظــه الـــلـــه ورعـــــــاه، مـــعـــربـــا

الشكر والتقدير لخادم الحرمين 
ــز الــمــلــك  ــعـــزيـ الــشــريــفــيــن األخ الـ
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 
الــشــقــيــقــة، وإلـــى قــيــادة وحكومة 
المملكة لإلعداد المميز الجتماع 
الــــــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة واألربـــــعـــــيـــــن 
للمجلس األعلى لمجلس التعاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، وعــلــى 

ممثل األمير خال القمة الخليجية أمس األول في الرياضقادة وممثلو دول الخليج في صورة تذكارية خال مشاركتهم بالقمة الخليجية في الرياض أمس األول )واس(

ممثل األمير واألمير محمد بن سلمان في الرياض أمس األول )واس(

الــجــهــود الــكــبــيــرة الــمــقــدرة خــال 
توليها رئــاســة المجلس األعلى 

في دورته السابقة.
كما نعرب عن تمنياتنا لجالة 
الــســلــطــان األخ الــعــزيــز هيثم بن 
ــان ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان  ــطـ ــلـ طـــــــارق سـ
ــدورة الثالثة  ــ الشقيقة رئــيــس الـ
ــعـــــيـــــن لـــلـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى  واألربـــ
بالتوفيق والسداد خال ترؤسه 
ألعمال الدورة الحالية، متطلعين 
إلــى تحقيق مزيد من اإلنجازات 
والــمــكــتــســبــات لــمــصــلــحــة دولــنــا 

وشعوبنا.
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر 
لمعالي د. نايف فاح الحجرف، 
األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــتــعــاون 
لـــدول الخليج العربية واألمــنــاء 
المساعدين وإلى كافة العاملين 
فـــي جـــهـــاز األمــــانــــة الـــعـــامـــة على 
جــهــودهــم المخلصة فــي تنظيم 

أعمال دورتنا هذه.
ــة والـــســـمـــو،  ــجـــالـ ــاب الـ ــحــ أصــ
يأتي انعقاد اجتماعنا اليوم في 

ــــاع فــائــقــة الــحــســاســيــة  ظـــل أوضــ
بالمنطقة والــعــالــم... األمـــر الــذي 
يدعونا إلى أخذ الحيطة والحذر 
وإلـــى بــذل مــزيــد مــن الجهود في 
تعزيز مسيرة عملنا الخليجي 
الـــمـــشـــتـــرك بـــاعـــتـــبـــار أن مــجــلــس 
التعاون يبقى أهم كيان إقليمي 
اســـتـــطـــاع أن يــحــقــق الــكــثــيــر من 
ــبـــات لـــمـــصـــلـــحـــة دولـــــه  ــتـــسـ ــكـ ــمـ الـ
ــه، ومـــــــا انــــتــــظــــام آلـــيـــة  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ وشـ
انــعــقــاد القمم والــلــجــان الــوزاريــة 
الخليجية إال رسالة عزم وإصرار 
على استمرار وتطوير عمل هذه 
الـــمـــســـيـــرة الـــمـــبـــاركـــة، مــجــدديــن 
التأكيد على أن وجود هذا الكيان 
ه حقيقة  ــقــــاء ضــــــرورة ثــابــتــة وبــ

راسخة.
أصحاب الجالة والسمو، إن 
مسيرة عملنا الخليجي المشترك 
حافلة باإلنجازات الكبيرة التي 
ارتــقــت بــهــذا الــكــيــان إلــى مصاف 
 
ً
االتحادات اإلقليمية األكثر نجاحا

وفعالية، وقد استطعنا من خاله 

تلبية العديد من آمال أبناء دول 
المجلس إلى الوصول للمواطنة 
الــخــلــيــجــيــة وتـــحـــقـــيـــق الــمــنــافــع 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
لــدول المجلس، التي هــي مبعث 
ــا زال أمــامــنــا  ــ تـــقـــديـــر وفـــخـــر ومـ
بـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود مــن أجــل 
تحقيق اإلنــجــازات، التي تمكننا 
من مواجهة التحديات اإلقليمية 

والدولية المتغيرة.
ــة والـــســـمـــو،  ــجـــالـ ــاب الـ ــحــ أصــ
من منطلق الحرص على ثوابت 
ــتـــعـــاون، كــمــا ورد في  مــجــلــس الـ
النظام األســاســي لــه فإننا نؤكد 
حــرصــنــا الـــدائـــم عــلــى كـــل مـــا من 
شأنه الحفاظ على أمن واستقرار 
ــن دول  ــ ــ دولـــــنـــــا بــــاعــــتــــبــــار أن أمـ

المجلس كل ال يتجزأ.
 مـــــن حـــــــرص دول 

ً
وانـــــطـــــاقـــــا

ــن  ــ ــــى صـــــــــــون أمــ ــلــ ــ الـــــمـــــجـــــلـــــس عــ
واستقرار المنطقة والعالم أجمع 
ــن الــتــزامــنــا بــالــثــوابــت  الـــنـــابـــع مـ
األساسية التي تحكمها العاقات 

والمواثيق الدولية، فإننا نؤكد 
أهــــمــــيــــة مــــــد جـــــســـــور الــــتــــعــــاون 
والــتــنــســيــق مـــع الـــــدول الشقيقة 
والصديقة واالتـــحـــادات الدولية 
المؤثرة لاستفادة من إمكانات 
تلك الدول وخبراتها الهائلة بما 
يعزز قدراتنا التنموية ويحفظ 
ــا وشــعــوبــنــا ويــجــنــبــهــا  ــنـ ــانـ أوطـ
مــا نـــراه مــن تــوتــرات وقــاقــل في 

منطقتنا.
أصحاب الجالة والسمو، وفي 
هذا المقام يسرنا أن نهنئ دولة 
قطر الشقيقة على نجاحها في 
اســتــضــافــة بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
)فيفا - قطر 2022( التي تميزت 
 أبهرا 

ً
 وتنظيما

ً
بــاإلبــداع إعــــدادا

العالم كافة فخورين بما بذلته 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فـــيـــهـــا تــحــت 
قــــيــــادة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
األخ العزيز الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة 
حفظه الله ورعاه راجين لألشقاء 

 من النجاح ودوام التميز.
ً
مزيدا

وفي الختام، أدعو الله، العلي 
الـــقـــديـــر، فـــي هــــذه الــمــنــاســبــة أن 
يــســدد إلــى طــريــق الخير خطانا 
 لــتــعــزيــز 

ً
وأن يـــوفـــقـــنـــا جـــمـــيـــعـــا

مــســيــرة هــــذا الـــصـــرح الخليجي 
ــــذي بــنــي عــلــى أســس  الــشــامــخ الـ
ــــر واألهــــــــــــــداف  ــيـ ــ ــــصـ ــمـ ــ وحــــــــــــدة الـ
والــمــصــالــح والــتــاريــخ المشترك 
عــبــر تــعــزيــز الــتــكــامــل والتنسيق 
فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت بــمــا يــخــدم 
أوطـــانـــنـــا ومــجــتــمــعــاتــنــا ويــعــود 
ــا  ــنــ ــلــــى دولــ بـــالـــنـــفـــع والــــخــــيــــر عــ
وشــعــوبــنــا. وال يسعني فــي هــذا 
الــمــقــام إال أن أكـــرر الــشــكــر ألخــي 
العزيز خادم الحرمين الشريفين 
 الجتماعنا هــذا التوفيق 

ً
راجــيــا

والنجاح. والسام عليكم ورحمة 
الله وبركاته«. 

وفيما يلي نص كلمة ممثل سمو 
األمير في القمة الخليجية - 

الصينية: 

»بـــســـم الـــلـــه الــرحــمــن الــرحــيــم، 
الحمد لله رب العالمين والصاة 
والسام على نبينا محمد وعلى 
آلـــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن، صــاحــب 
السمو الملكي األخ العزيز األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

آل ســـعـــود، ولــــي الــعــهــد ورئــيــس 
مجلس الوزراء بالمملكة العربية 
ــقـــة، فــخــامــة  ــيـ ــقـ الــــســــعــــوديــــة الـــشـ
الصديق الرئيس شي جينبينغ، 
رئيس جمهورية الصين الشعبية 
ــي أصـــحـــاب  ــ ــوانــ ــ ــة، إخــ ــقــ ــديــ الــــصــ
الجالة والسمو قادة دول مجلس 
الــتــعــاون لــدول الخليج العربية، 
ــالــــي  ــعــ ــمــ أصــــــحــــــاب الــــســــمــــو والــ
والــســعــادة، معالي األمــيــن العام 
لمجلس الــتــعــاون لـــدول الخليج 
الــعــربــيــة، الــســام عليكم ورحــمــة 

الله وبركاته.
يطيب لــي بــدايــة أن أنــقــل لكم 
تحيات أمير دولة الكويت حضرة 
ــواف  صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ نــ
األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح حفظه 
الله ورعــاه وتمنيات سموه لكم 
 عن 

ً
بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح مــعــربــا

ــا  ــنـ ــمـــشـــاركـــة إخـــوانـ ــا لـ ــنـ ــعـــادتـ سـ
أصــحــاب الــجــالــة والــســمــو قــادة 
ــــدول  دول مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون لــ
ــي اجــتــمــاع  الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة فــ
القمة الخليجية - الصينية مع 
فــخــامــة الــرئــيــس شـــي جينبينغ 
رئيس جمهورية الصين الشعبية 

الصديقة.
كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا 
لــخــادم الحرمين الشريفين األخ 
العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعــود وإلـــى قــيــادة وحكومة 
الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الشقيقة لما لمسناه مــن حفاوة 
اســتــقــبــال وكــــرم ضــيــافــة وإعــــداد 

مميز لهذا االجتماع الهام.
أصـــحـــاب الـــجـــالـــة والــفــخــامــة 
والــســمــو، يــأتــي اجتماعنا اليوم 
اســـتـــكـــمـــااًل لـــمـــا تــــم تــحــقــيــقــه من 
خال الحوار البناء مع جمهورية 
الصين الشعبية الصديقة، والذي 
 مــــــدى االهـــتـــمـــام 

ً
يـــعـــكـــس جـــلـــيـــا

بتطوير وتعزيز وشائج العاقات 
ــقــــة الــــتــــي تـــربـــطـــنـــا بــهــا  الــــصــــديــ
 لبلوغ 

ً
والــحــرص عليها... سعيا

أهــدافــنــا ومــصــالــحــنــا المشتركة 
وتــطــويــرهــا فـــي كــافــة الــمــجــاالت 
وترجمة لطموحات وتوجيهات 
القيادات الحكيمة في دول مجلس 
ــاون وجـــمـــهـــوريـــة الــصــيــن  ــعــ ــتــ الــ
الشعبية الــصــديــقــة، حــيــث رســخ 
الــــحــــوار مــــع جـــمـــهـــوريـــة الــصــيــن 
 في 

ً
 قويا

ً
 وركــنــا

ً
 أساسيا

ً
منهجا

تعزيز العاقات التاريخية التي 
 
ً
تجمعنا والتي رسمت مستقبا
 لشعوب دول 

ً
 وإشراقا

ً
أكثر أمانا

الــخــلــيــج الــعــربــيــة والــصــيــن، مما 
 على العزم 

ً
 واضــحــا

ً
يعد مــؤشــرا

الـــمـــشـــتـــرك لـــمـــواصـــلـــة وتــوســيــع 
مجاالت التعاون المشترك.

ــحـــاب الـــجـــالـــة والــفــخــامــة  أصـ
والسمو، يعد الجانب االقتصادي 
 في تعزيز أواصر 

ً
 أساسيا

ً
محورا

ــاون بــــيــــن دول الــمــجــلــس  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
 
ً
 مهما

ً
وجمهورية الصين ورافــدا

لترسيخ مبدأ الشراكة االقتصادية 
ــلــــس إلــــى  وتــــســــعــــى دول الــــمــــجــ
زيـــادة هــذا الــتــعــاون وصـــواًل إلى 
ــتـــويـــات أرفـــــــع واســـتـــكـــشـــاف  مـــسـ
 للعاقات 

ً
مــجــاالت أوســــع دعــمــا
المتينة بين الجانبين.

ــر اإلشـــــــــــارة إلـــى  ــديــ ومــــــن الــــجــ
مــــفــــاوضــــات اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
الحرة بين دول مجلس التعاون 
وجمهورية الصين، التي انطلقت 
فـــــــي أبـــــــريـــــــل 2005 واإلشـــــــــــــادة 
بــالــجــهــود الـــمـــبـــذولـــة مـــن الــفــرق 
الــفــنــيــة الــمــشــتــركــة لــلــتــوصــل إلــى 
االتفاق النهائي بهذا الشأن، األمر 
الذي سينقل عاقتنا مع الصديقة 
الــصــيــن إلـــى رحــــاب أوســــع يعود 
على دولنا وشعوبنا والمنطقة 

والعالم أجمع بالخير والرخاء.
ــحـــاب الـــجـــالـــة والــفــخــامــة  أصـ
والـــســـمـــو، إنـــنـــا نـــؤكـــد أن هــنــاك 
 في الرؤى بين دول مجلس 

ً
تطابقا

التعاون وجمهورية الصين من 
خــال التوافق على حل القضايا 
ــة بــاإلضــافــة  ــيـ اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ
إلـــى االهــتــمــام الــمــتــبــادل بتعزيز 
ــي كــــافــــة الـــمـــجـــاالت  ــ الــــتــــعــــاون فـ
الــمــخــتــلــفــة الـــحـــيـــويـــة والـــهـــامـــة. 
ــي الـــخـــتـــام، ال يــســعــنــي إال أن  وفــ
أكـــرر الــشــكــر ألخـــي الــعــزيــز خــادم 
الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن وإخـــوانـــي 
أصــحــاب الــجــالــة والــســمــو قــادة 
دول المجلس ولفخامة الصديق 
الــرئــيــس شـــي جينبينغ، رئيس 
ــيــــن الــشــعــبــيــة  ــة الــــصــ ــهــــوريــ ــمــ جــ
الصديقة راجيا للجميع التوفيق 
والسداد والجتماعنا هذا تحقيق 
النجاح. والــســام عليكم ورحمة 

الله وبركاته«.

اإلعداد والتنظيم 
المبدعان لقطر في 

استضافة كأس 
العالم أبهرا العالم

انتظام آلية انعقاد 
القمم واللجان 

الوزارية الخليجية 
رسالة عزم وإصرار 

على استمرار 
وتطوير عمل 

»مجلس التعاون«

»الخليجي« حقق 
الكثير من المنافع 

االقتصادية 
واالستراتيجية 

وما زال أمامنا بذل 
مزيد من الجهود 

لمواجهة التحديات 
المتغيرة

ولي العهد: نتطلع لتحقيق قرارات قمم الرياض 
أعــرب ممثل سمو أمير الباد 
الشيخ نــواف األحمد، سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد عن 
شكره لخادم الحرمين الشريفين 
الــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز، 
عـــاهـــل الـــســـعـــوديـــة، وســـمـــو ولــي 
العهد الشيخ محمد بن سلمان، 
ــرم  ــ عـــلـــى الــــحــــفــــاوة الـــبـــالـــغـــة وكـ
ــادة الــتــي  الــضــيــافــة وحــســن الـــوفـ
حظي بها سموه والوفد المرافق 
خال حضوره القمتين العربية - 
الصينية، والخليجية - الصينية 
والــــدورة الـــ 43 للمجلس األعلى 
لمجلس التعاون، التي عقدت في 
العاصمة الــريــاض، مما كــان لها 
الوقع البالغ والتعبير الحقيقي 
ــائـــج  ــــط والـــوشـ ــروابـ ــ عــــن عـــمـــق الـ
األخــويــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تربط 

البلدين والشعبين الشقيقين.
ــي بــرقــيــتــه  ــوه، فــ ــمــ وأعــــــــرب ســ
لــخــادم الحرمين الشريفين، عن 
ثــنــائــه وتـــقـــديـــره لــلــجــهــد الــكــبــيــر 
ــيـــق  ــدقـ ــذول والـــتـــنـــظـــيـــم الـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــزة الـــتـــي  ــمـ ــتـ ــمـ ــبــــات الـ ــيــ ــتــــرتــ والــ
رتها المملكة الشقيقة للوفود 

ّ
وف

ــم، مــمــا  ــمــ ــقــ ــة بــــهــــذه الــ ــاركــ ــمــــشــ الــ
يــؤكــد الــمــكــانــة الــرفــيــعــة والــــدور 
الرائد اللذين يحظى بهما البلد 
الشقيق على الساحتين اإلقليمية 
 ســمــوه أن تحقق 

ً
والــدولــيــة، آمـــا

قرارات وتوصيات هذه المؤتمرات 
أهـــدافـــهـــا الــمــنــشــودة فـــي تــعــزيــز 
مــســيــرة الــشــراكــة االستراتيجية 

بين الدول العربية والصين، وفي 
تطوير أوجــه التعاون المشترك 
بما يخدم مصالحها المتبادلة، 
في ظل التحديات التي تواجهها 

المنطقة.
كــمــا أعـــرب ســمــوه فــي برقيته 
ــيـــــس مــجــلــس  ــد رئـــ ــهــ ــعــ ــي الــ ــولـــ لـــ
ــعــــودي عــــن عــظــيــم  الــــــــــوزراء الــــســ
ــا بـــذلـــتـــه  ــاء لــــمــ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــقــــديــــر والـ ــتــ الــ
ــن جـــهـــود  ــ ــكـــة مــ ــلـ ــمـ ــة الـــمـ ــومــ ــكــ حــ
دؤوبــة وتنظيم دقيق وترتيبات 
متميزة مــن أجــل الــوصــول بهذه 
الــقــمــم إلـــى مــرتــبــة الــنــجــاح، مما 

يؤكد المكانة الرفيعة والمتميزة 
الــتــي تــحــظــى بــهــا الــمــمــلــكــة على 
الساحتين اإلقليمية والــدولــيــة، 
 ســـمـــوه أن تــحــقــق قــــــرارات 

ً
آمــــــا

وتوصيات المؤتمرات المنعقدة 
أهدافها المرجوة في تطوير أوجه 
الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــيــن الصين 
ــى مـــجـــاالت  ــ والــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـ
أرحب وأوثق، بما يخدم المصالح 
المتبادلة بينها في ظل التحوالت 
المتسارعة التي يشهدها العالم.

وعّبر سموه عن أطيب تمنياته 
لخادم الحرمين الشريفين وولي 

عهده بموفور الصحة والسعادة 
 لــلــمــمــلــكــة 

ً
ــــق، راجــــــيــــــا ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ والـ

وشــعــبــهــا الــشــقــيــق دوام الــرفــعــة 
والتقدم واالزدهار في ظل القيادة 
الحكيمة. وقد عاد سموه والوفد 
الرسمي المرافق إلى أرض الوطن، 
مساء أمس األول، وكان في وداع 
ســمــوه لـــدى مــغــادتــه الــســعــوديــة 
رئيس بعثة الشرف سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الكويت 
األمير سلطان بن سعد، وسفير 
الكويت لدى المملكة الشيخ علي 

الخالد.

ممثل األمير التقى جينبينغ وسعيد وميقاتي

ممثل األمير خال لقاء الرئيس الصيني

ممثل األمير لدى مغادرته السعودية
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القمة الخليجية ترفض »التدخالت واإلساءات« اإليرانية
• أكدت أهمية التزام العراق بسيادة الكويت • بن سلمان: »رؤية جديدة« لتطوير العمل الخليجي

جــددت دول مجلس التعاون 
الخليجي الست، حرصها على 
االستقرار واألمــن في المنطقة، 
وتــعــزيــز عـــاقـــات الــمــجــلــس مع 
ــقـــة والـــصـــديـــقـــة  ــيـ ــقـ الــــــــــدول الـــشـ
والمنظمات اإلقليمية والدولية، 
 مـــن دور »الــخــلــيــجــي« 

ً
ــا انـــطـــاقـ

كــركــيــزة أســاســيــة للحفاظ على 
األمن والسلم اإلقليمي والعالمي، 
وتعزيز دوره في تحقيق السام 
والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وخــدمــة 
الــتــطــلــعــات الـــســـامـــيـــة لــأمــتــيــن 

العربية واإلسامية.
وأكــــــد الـــمـــجـــلـــس، فــــي بــيــانــه 
الــــخــــتــــامــــي، الـــــــــذي صـــــــدر بــعــد 
اجتماع المجلس األعلى لمجلس 
ــــي دورتـــــــــه الـــثـــالـــثـــة  الــــتــــعــــاون فـ
واألربـــعـــيـــن فـــي الـــريـــاض، أمــس 
األول، »احــتــرام مــبــادئ السيادة 
وعــــــــدم الــــتــــدخــــل فـــــي الــــشــــؤون 
الــداخــلــيــة«، ورفــضــه أي تهديد 
تتعرض لــه أي دولـــة عضو في 
 على أن 

ً
مجلس التعاون، مشددا

أمن دول المجلس كل ال يتجزأ، 
وعــــلــــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الــعــمــل 
الــعــســكــري الــمــشــتــرك لتحقيق 
األمن الجماعي، كما جّدد نبذ كل 

اشكال اإلرهاب والتطرف.
ــان بـــعـــقـــد قــمــة  ــيــ ــبــ ورّحـــــــــب الــ
الرياض »الخليجية – الصينية 
ــة  ــمـ ــة« وقـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــاون والــ ــعــ ــتــ ــلــ لــ
الــريــاض »العربية – الصينية«، 
 عـــن تــطــلــعــه أن تــســاهــم 

ً
مـــعـــربـــا

ــــي تـــعـــزيـــز عـــاقـــات  الـــقـــمـــتـــان فـ
التعاون والشراكة االستراتيجية 
مع الجانب الصيني بما يحقق 

المصالح المشتركة بينهما.
ــلـــى  وقـــــــال إن الـــمـــجـــلـــس األعـ
لمجلس التعاون يدعم قــرارات 
مــجــمــوعــة »أوبـــــــك +« لــتــحــقــيــق 
ــنـــفـــط،  ــوازن فـــــي أســــــــــواق الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
 إلـــى أن الــمــجــلــس األعــلــى 

ً
الفـــتـــا

أشـــاد بنتائج القمة الخليجية 
ــار الــشــراكــة  - األمــيــركــيــة فـــي إطــ
االستراتيجية. وأشاد المجلس 
األعلى بنجاح قطر في استضافة 
بطولة كــأس العالم لــكــرة القدم 
2022، وحسن تنظيمها، وآثارها 
اإليــجــابــيــة فــي اإلرث اإلنــســانــي 
والــتــقــارب الحضاري والثقافي 
والـــفـــكـــري بــيــن شـــعـــوب الــعــالــم، 
كما عّبر عن استنكاره للحمات 
اإلعــامــيــة الــمــغــرضــة الموجهة 

ضد قطر.

وشـــدد المجلس على أهمية 
ــــق  ــيـ ــ ــدقـ ــ ــيــــذ الـــــكـــــامـــــل والـ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــر لــــــرؤيــــــة الــــعــــاهــــل  ــمــ ــتــ ــســ ــمــ والــ
ــلــــمــــان  الـــــــســـــــعـــــــودي الـــــمـــــلـــــك ســ
ــا  ــّرهــ ــتــــي أقــ بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز، الــ
المجلس األعلى لتعزيز العمل 
الخليجي المشترك، واستكمال 
مــقــومــات الـــوحـــدة االقــتــصــاديــة 
والمنظومتين الدفاعية واألمنية 
ــة، وشـــــــدد الــمــجــلــس  ــركـ ــتـ ــمـــشـ الـ
األعـــلـــى عــلــى حــرصــه عــلــى قــوة 
ــلـــس الــــتــــعــــاون،  ــجـ وتــــمــــاســــك مـ
ووحـــــدة الـــصـــف بــيــن أعــضــائــه، 
وتــحــقــيــق الــمــزيــد مــن التنسيق 

والتكامل والترابط. 
وأكد المجلس األعلى مواقفه 
ــة الــقــضــيــة  الـــثـــابـــتـــة مــــن مـــركـــزيـ
الفلسطينية، وطالب المجتمع 
الــدولــي بــضــرورة الضغط على 
السلطات اإلسرائيلية للرجوع 
عـــــن قـــــراراتـــــهـــــا االســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
الــمــخــالــفــة لــلــقــوانــيــن والـــقـــرارات 

الدولية.
ودان الــمــجــلــس األعـــلـــى عبر 
ــتــــمــــرار طــــهــــران فــي  الـــبـــيـــان »اســ
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــات اإلرهـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ دعــــــــم الـ
والـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــطـــائـــفـــيـــة فــي 

الـــــــــعـــــــــراق ولــــــبــــــنــــــان وســــــوريــــــة 
ــتـــي تــهــدد  ــا، الـ ــرهـ ــيـ والـــيـــمـــن وغـ
األمـــن الــقــومــي الــعــربــي وتــزعــزع 
االستقرار في المنطقة، وتعيق 
عمل التحالف الدولي لمحاربة 

داعش«.
ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وجــــــــــــدد إدانــــــــــــــة »اســ
ــتــــال إيـــــــران لـــلـــجـــزر الـــثـــاث  احــ
)طنب الكبرى، وطنب الصغرى، 
وأبــو موسى( التابعة لإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة«، كـــمـــا أكـــد 
»ضـــرورة الــتــزام إيـــران باألسس 
والـــمـــبـــادئ األســـاســـيـــة المبنية 
عـــلـــى مـــيـــثـــاق األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ومــــواثــــيــــق الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، 
ومبادئ ُحسن الجوار، واحترام 
ســـيـــادة الـــــــدول، وعـــــدم الــتــدخــل 
فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة، وحـــل 
الـــخـــافـــات بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة، 
وعدم استخدام القوة أو التهديد 

بها، ونبذ الطائفية«.
ــــرورة  ــــضـ وطـــــالـــــب الــــبــــيــــان بـ
ــفـــاوضـــات الــمــلــف  أن »تــشــمــل مـ
النووي اإليراني، وأي مفاوضات 
مستقبلية مــع إيـــــران، معالجة 
ســـلـــوكـــهـــا الــــمــــزعــــزع الســـتـــقـــرار 
الــمــنــطــقــة، ورعــايــتــهــا لــإلرهــاب 

ــة،  ــيــ ــفــ ــائــ ــطــ والــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــ
وبرنامجها الصاروخي، وسامة 
الـــمـــاحـــة الـــدولـــيـــة والــمــنــشــآت 
النفطية«، كما أكد على ضرورة 
مشاركة دول المجلس فــي تلك 
المفاوضات وجميع المباحثات 
واالجتماعات اإلقليمية والدولية 

المتعلقة بهذا الشأن.
وأعـــــــــرب عـــــن »رفـــــضـــــه الـــتـــام 
لتصريحات بعض المسؤولين 
مـــن الــحــكــومــة اإليــــرانــــيــــة، الــتــي 
تضمنت إساءات واتهامات ضد 
المملكة العربية السعودية ودول 
مجلس التعاون«، كما أعرب عن 
»القلق من الخطوات  التصعيدية 
التي تتخذها إيران  لزعزعة األمن 

واالستقرار اإلقليمي«.
وأعــــلــــن الـــبـــيـــان رفـــــض دول 
الــخــلــيــج لــلــتــدخــات األجــنــبــيــة 
في الدول العربية »من أي جهة 
ــدد »عــــلــــى أهــمــيــة  ــ ــ ــــت«، وشـ ــانـ ــ كـ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى األمــــــن الــبــحــري 
والممرات المائية في المنطقة، 
والتصدي لأنشطة التي تهدد 
أمن واستقرار المنطقة والعالم«، 
ودعــــــا »الـــحـــوثـــيـــيـــن لـــلـــبـــدء فــي 
الــتــفــاوض تــحــت إشــــراف أممي 

للتوصل إلى حل سياسي«.
وأكــد المجلس األعلى أهمية 
ــة  ــادة دولــ ــيـ ــــراق بـــسـ ــعـ ــ ــــزام الـ ــتـ ــ الـ
الكويت وعــدم انتهاك الــقــرارات 
ــة بــشــأن  ــيــ ــدولــ واالتــــفــــاقــــيــــات الــ
تــرســيــم الـــحـــدود بــيــن الــبــلــديــن، 
ودعا المجلس جمهورية العراق 
إلـــى اســتــكــمــال تــرســيــم الــحــدود 
الــبــحــريــة مـــع الــكــويــت لــمــا بعد 
 عــن رفضه 

ً
العامة 162، معبرا

القاطع ألي انتهاك يمس سيادة 
الكويت واحتفاظها بحقها في 

الرد وفق القنوات القانونية.
ووافــق المجلس األعلى على 
ــتـــفـــاظ  ــبــــة الـــكـــويـــت فــــي االحـ رغــ
بمنصب األمــيــن الــعــام لمجلس 
التعاون لــدول الخليج العربية 
 مــن انتهاء 

ً
فترة ثانية، اعــتــبــارا

الفترة الحالية لأمين العام د. 
نـــايـــف الــحــجــرف فـــي 31 يــنــايــر 

.2023
كــمــا شـــدد الــمــجــلــس عــلــى أن 
األمـــن الــمــائــي لــلــســودان ومصر 
»جزء ال يتجزأ من األمن القومي 
ــربــــي، ورفـــــــض أي عـــمـــل أو  ــعــ الــ
إجراء يمس بحقوقهما في مياه 
الـــنـــيـــل«، وأكـــــد أهــمــيــة الــشــراكــة 

االستراتيجية الخاصة بين دول 
مجلس التعاون ومملكة المغرب، 
وتنفيذ خطة العمل المشترك، 
 بقرار مجلس األمن بشأن 

ً
مشيدا

الصحراء المغربية.
ــلـــى  ــا أكــــــد الـــمـــجـــلـــس األعـ ــمـ كـ
مــواقــفــه الــثــابــتــة تــجــاه الــحــفــاظ 
ــلـــى وحـــــــدة أراضــــــــي ســــوريــــة،  عـ
ومواقف مجلس التعاون الثابتة 
مــــع الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي ودعـــمـــه 
المستمر لسيادة لبنان وأمنه 

واستقراره.
وشــدد المجلس األعلى على 
دعـــمـــه لــجــهــود الـــوســـاطـــة لحل 
ــة بــيــن روســيــا وأوكــرانــيــا،  األزمــ
ووقف إطاق النار، وحل األزمة 
، وتغليب لغة الحوار، 

ً
سياسيا

وتـــــســـــويـــــة الـــــــنـــــــزاع مــــــن خــــال 
المفاوضات.

وقــــال ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
مــحــمــد بــن ســلــمــان خـــال القمة 
إن المملكة تعتزم تقديم »رؤية 
جــديــدة« لتعزيز تطوير العمل 
 على أن الدول 

ً
الخليجي، مشددا

 
ً
ــدرا ــ ــــصـ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ســـتـــظـــل »مـ

 في إمدادات الطاقة«.
ً
موثوقا

جانب من القمة )أ ف ب(

اتفاق على استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين بأقرب وقت
عقد قادة وممثلو دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية اجتماعا مع الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ فــي الــريــاض، أمــس االول، واتفق 
الطرفان خاله على تعزيز الشراكة االستراتيجية 
القائمة بين المجلس والــصــيــن، ودفــعــهــا نحو 
آفـــاق جــديــدة فــي مختلف الــمــجــاالت السياسية 
واالقتصادية والثقافية، واعتمدوا خطة خمسية 
للعمل المشترك للفترة القادمة )2023 - 2027( 

لتحقيق ذلك.
ووّجــــه الـــقـــادة، وفـــق الــبــيــان الختامي لـــ »قمة 
الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية«، 
باستمرار الحوار االستراتيجي بين الجانبين، 
ــدادات  والــعــمــل على ضــمــان مــرونــة ســاســل اإلمــ
وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، ودفع بناء عاقات 
الــتــعــاون فــي تــطــويــر مــصــادر وتــقــنــيــات الطاقة 
ــر احــتــيــاجــا،  ــثـ الــنــظــيــفــة، ومـــســـاعـــدة الــــــدول األكـ

والمساهمة في تلبية حاجاتها اإلنسانية.
وأكد القادة أهمية الدعم المتبادل بما يحقق 
المصالح المشتركة للجانبين، حيث تدعم الصين 
جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة 

أراضـــيـــهـــا، والــحــفــاظ عــلــى أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــتــكــامــلــة، كــمــا تــدعــم دول 
الــمــجــلــس جـــهـــود الــصــيــن لــتــنــمــيــة اقــتــصــادهــا 
وصيانة سيادتها وسامة أراضيها، وااللتزام 

بمبدأ الصين الواحدة.
كما أكــــدوا أهمية مــواصــلــة تعميق التعاون 
بــيــن الــجــانــبــيــن فـــي مـــجـــاالت الــطــاقــة والــتــجــارة 
واالستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا 
المتقدمة والفضاء والصحة، بما يحقق المصلحة 
الــمــشــتــركــة لــلــجــانــبــيــن، بــمــا فـــي ذلــــك اســتــكــمــال 
مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت 

ممكن.
وأعربوا عن حرصهم على تعزيز الحوار بين 
الــحــضــارات والــتــواصــل واالســتــفــادة المتبادلة 
بين الثقافات المختلفة، والحفاظ على التنوع 
الحضاري، مؤكدين أن التسامح والتعايش بين 
األمـــم والــشــعــوب مــن أهـــم الــمــبــادئ والــقــيــم التي 
يــقــوم عليها المجتمع الـــدولـــي، وشــجــعــوا على 
التواصل والتعاون بين الجانبين في مجاالت 
الثقافة والتعليم والسياحة واإلعــام والرياضة 

والتبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب 
بين الشعوب.

وأكــد الــقــادة ضـــرورة ضمان الطابع السلمي 
للبرنامج النووي اإليراني، ودعوة إيران للتعاون 
الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تقوم 
العاقات بين دول الخليج وإيران على اتباع مبدأ 
حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، 
ــدول وســيــادتــهــا وســامــة  ــ واحـــتـــرام اســتــقــال الـ

 الخافات بالطرق السلمية. 
ّ

أراضيها، وحل
كـــمـــا شـــــــددوا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــحــــوار الــشــامــل 
بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي 
اإليراني، واألنشطة اإلقليمية المزعزعة لاستقرار، 
والتصدي لدعم الجماعات اإلرهابية والطائفية 
والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، ومنع انتشار 
الــصــواريــخ الباليستية والـــطـــائـــرات الــمــســّيــرة، 
وضـــمـــان ســامــة الــمــاحــة الـــدولـــيـــة والــمــنــشــآت 
النفطية، وااللتزام بالقرارات األممية والشرعية 

الدولية.
وأكــدوا دعمهم لجميع الجهود السلمية، بما 
فيها مبادرة ومساعي اإلمارات للتوصل إلى حل 

سلمي لقضية الجزر الثاث.
ودعا القادة العراق إلى أهمية احترام سيادة 
الكويت وحرمة أراضيها وااللتزام بقرارات مجلس 
األمن واالتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة 
لدى األمــم المتحدة، واستكمال ترسيم الحدود 

البحرية مع الكويت.
وقال شي، في بداية القمة الصينية - الخليجية: 
»ســتــواصــل الــصــيــن دعـــم دول مجلس الــتــعــاون 
الخليجي بحزم في الحفاظ على أمنها )...( وبناء 

إطار أمني جماعي للخليج«.

وتــابــع: »ســتــواصــل الــصــيــن اســتــيــراد كميات 
كبيرة من النفط الخام من دول مجلس التعاون 
الخليجي«، متعهدا فــي الــوقــت نفسه بمجاالت 
أخـــرى للتعاون فــي مــجــال الــطــاقــة، بما فــي ذلك 

واردات الغاز الطبيعي المسال.
كما أشـــار إلــى أن الصين »ستستفيد بشكل 
كامل من منصة مركز شنغهاي لتجارة النفط 
والغاز لدفعات تجارة النفط والغاز بـ )اليوان(«، 
وهي خطوة، إذا شاركت فيها دول الخليج، يمكن 

أن تضعف الهيمنة العالمية للدوالر.

جانب من القمة الخليجية - الصينية

»إعالن الرياض« يدعم إقامة دولة فلسطينية ويرفض استقالل تايوان»إعالن الرياض« يدعم إقامة دولة فلسطينية ويرفض استقالل تايوان
شاُرك في تنفيذ »الحزام والطريق« ورفض تسييس حقوق اإلنسان والتدخل في الشؤون الداخلية

َ
ت

عــقــد زعــمــاء وممثلو الــــدول األعــضــاء في 
الجامعة العربية اجتماع قمة أمس األول في 
الرياض مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، 
بــحــثــوا خــالــه تــعــزيــز الــعــاقــات بــيــن الـــدول 

العربية والصين. 
ــريـــاض  ــام أعــــمــــال قـــمـــة الـ ــتـ ــدر فــــي خـ ــ وصــ
الــعــربــيــة - الصينية، بــيــان خــتــامــي مشترك 
بعنوان »إعـــان الــريــاض«، شــدد على تأكيد 
حـــــرص الـــجـــانـــبـــيـــن الـــمـــشـــتـــرك عـــلـــى تــعــزيــز 
الشراكة االستراتيجية القائمة على التعاون 
الشامل والتنمية المشتركة بين الجانبين 
لمستقبل أفضل، وإعادة تأكيد التزام جميع 
الـــــــدول الـــثـــابـــت بـــمـــبـــادئ ومـــقـــاصـــد مــيــثــاق 
األمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ االحترام 
ــا  ــهـ ــيـ الـــمـــتـــبـــادل لـــســـيـــادتـــهـــا ووحــــــــدة أراضـ
وسامتها اإلقليمية، واالمتناع عن استخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها في العاقات 
الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل 
على صيانة النظام الدولي القائم على أساس 
الــقــانــون الـــدولـــي، وتــعــزيــز مــبــادئ الــتــعــاون 
والتضامن والعدالة واإلنصاف في العاقات 
الدولية والحفاظ على مصالح الدول النامية 

والدفاع عن حقوقها.
وأكدوا أن القضية الفلسطينية تظل قضية 
مركزية في الشرق األوسط، وهي التي تتطلب 
إيجاد حل عــادل ودائــم لها على أســاس حل 
الــدولــتــيــن مــن خــال إقــامــة دولـــة فلسطينية 
مستقلة على حــدود عــام 1967 وعاصمتها 
الــقــدس الــشــرقــيــة، وشـــدد الــقــادة على الــتــزام 
الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة 

ودعــمــهــا لــجــهــود الــصــيــن فــي الــحــفــاظ على 
سيادتها ووحدة أراضيها، والتأكيد مجددا 
على أن »تــايــوان جــزء ال يتجزأ من األراضــي 
الصينية، ورفــض استقالها بكل أشكاله«، 
إضــافــة الــى دعــم الموقف الصيني فــي ملف 

هونغ كونغ.
ــرام اخـــتـــيـــار الـــــدول  ــ ــتـ ــ ــلـــى احـ وشـــــــــددوا عـ
لرؤاها التنموية بإرادتها المستقلة، وتأكيد 

أهمية الــتــعــاون المشترك لتحقيق التنمية 
ـــن الـــفـــقـــر والـــقـــضـــاء  ــد مـ ــحــ ــة، والــ ــتـــدامـ ــمـــسـ الـ
عليه والــتــشــارك فــي تنفيذ مــبــادرة »الــحــزام 
والـــطـــريـــق«، وبــمــا تــتــيــحــه مـــن فـــرص واعـــدة 

للتعاون والتنمية.
ودعوا الى تأكيد أهمية أن يكون التعاون 
الدولي في مجال حقوق اإلنسان قائما على 
أساس المساواة واالحترام المتبادل، ورفض 

تسييس قضايا حقوق اإلنسان، واستخدامها 
أداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل 
في شؤونها الداخلية، ورفض نظرية »صراع 

الحضارات«.
وأشاد البيان بما قّدمته الصين لبعض 
الـــدول العربية ولــأمــانــة الــعــامــة لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة مـــن مـــســـاعـــدات لمكافحة 
جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 

19(، بما في ذلك اللقاحات والمستلزمات 
الطبية، وتأكيد تضافر الجهود والتعاون 
للتعافي االقــتــصــادي فــي مــرحــلــة مــا بعد 

الجائحة.
وأكد القادة أيضا دعم الجهود الرامية 
لمنع انتشار األسلحة الــنــوويــة وأسلحة 
الدمار الشامل، وفقا لمعاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية بوصفها حجر األساس 
للمنظومة الدولية لمنع االنتشار والتأكيد 
على أهمية اخاء منطقة الشرق األوسط من 

هذه االسلحة.
ــــض الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي »الــمــعــايــيــر  ورفــ
الــمــزدوجــة« فــي جــهــود مكافحة اإلرهـــاب، 
وأدانه بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مع 
ضرورة مكافحة اإلرهاب، وعدم ربطه بأي 
عــرق أو ديــن أو جنسية، واقــتــاع جــذوره 

وتجفيف منابعه.
وأكد دعم الجهود المبذولة إليجاد حل 
سياسي لأزمة األوكرانية، واستعادة األمن 
 لــلــقــانــون الـــدولـــي ومــبــادئ 

ً
والـــســـام وفــقــا

ميثاق األمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار 
وسيادة الدول وسامتها اإلقليمية.

وأكد ولي العهد السعودي، األمير محمد 
بن سلمان، في ختام أعمال القمة العربية 
ــعـــرب ســيــســابــقــون على  ـ الــصــيــنــيــة أن »الـ
التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت 

ذلك كل يوم«.
مــن ناحيته، قــال الرئيس الصيني في 
ــام الــقــمــة الــمــشــتــركــة: »يــتــواصــل  كــلــمــتــه أمــ
الود بين الصين والدول العربية بجذورها 
فــي أعــمــاق الــتــاريــخ، حيث تــاقــت وتعرف 

بــعــضــهــا عــلــى بــعــض عــبــر طــريــق الــحــريــر 
القديم، وتقاسمت السّراء والضراء في تيار 

النضال من أجل التحرير الوطني«.
وعّد التعاون الصيني العربي القائم على 
المنفعة المتبادل والكسب المشترك نموذجا 
يحتذى، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون بين 
الجانبين، في إطار منتدى التعاون الصيني 
- الــعــربــي وخـــال الــســنــوات الــــ 10 الماضية 
تـــجـــاوز حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري نــحــو 300 
مليار دوالر، وبلغ رصيد االستثمار المباشر 
المتبادل 27 مليارا، وتم تنفيذ أكثر من 200 
مــشــروع فــي إطـــار الــتــعــاون فــي بــنــاء الــحــزام 
ــادت بــاألخــيــر عــلــى نحو  ــ والـــطـــريـــق الـــتـــي عـ

ملياَري نسمة من السكان.
وتــابــع أن الــصــيــن أقــامــت عــاقــات شــراكــة 
استراتيجية شاملة مع 12 دولــة عربية، كل 
عت على وثائق تعاون لبناء 

ّ
على حدة، ووق

الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 
17 دولــة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية 
العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك 
اآلسيوي لاستثمار في البنية التحتية، وتم 
إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون 

الصين العربي.
وأبرز حرص الجانب الصيني على العمل 
مـــع الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي عــلــى تــنــفــيــذ األعـــمـــال 
الثمانية المشتركة خــال الــســنــوات الثاث 
ي المجاالت 

ّ
إلــى الخمس القادمة التي تغط

الثمانية، وهــي »التنمية، واألمـــن الــغــذائــي، 
والصحة، والتنمية الخضراء واالبتكار، وأمن 
الــطــاقــة، والــحــوار بين الــحــضــارات، وتأهيل 

الشباب، واألمن واالستقرار«.

»الخليجية - الصينية« تضع خطة خمسية لتعزيز التعاون»الخليجية - الصينية« تضع خطة خمسية لتعزيز التعاون

صورة تذكارية للمشاركين في القمة العربية - الصينية

المشاركون في القمة الخليجية بالرياض أمس األول
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وبـــــدون إحـــضـــار أي مــســتــنــدات، 
حيث تنجز المعامالت في دقائق 

معدودة.
وذكرت الخشتي أنه من خالل 
الخطة الطموحة التي وضعتها 

ادارة الـــبـــنـــك وبـــســـواعـــد شــبــاب 
الـــكـــويـــت الــمــخــلــصــيــن أصــبــحــت 
99 فــي الــمــئــة مــن خــدمــات البنك 
تقدم إلكترونيا من خالل البوابة 
االلــكــتــرونــيــة لــلــبــنــك والــتــطــبــيــق 

الــهــاتــفــي الـــخـــاص بـــه عــلــى مـــدار 
ــوع  ــبــ ــة طــــــــوال ايــــــــام االســ ــاعــ الــــســ
بسهولة ويسر، مؤكدة أن البنك 
كــان مــن اوائـــل المؤسسات التي 
انـــضـــمـــت لــلــتــطــبــيــق الــحــكــومــي 

»ســهــل« وأصــبــح الــيــوم يــقــدم 24 
خــدمــة مـــن خــــالل تــطــبــيــق ســهــل، 
وبــــلــــغ عـــــــدد الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
ــاء  ــذكـ خــــدمــــات الـــبـــنـــك بــتــقــنــيــة الـ
ــي أكــــثــــر مـــــن 4000  ــاعــ ــنــ ــطــ االصــ

مستفيد.
ــتـــي إلــــــى أن  وأشـــــــــــارت الـــخـــشـ
بــنــك االئــتــمــان الــكــويــتــي يــعــد من 
الـــمـــؤســـســـات االولــــــى والــســبــاقــة 
ــــي تـــبـــنـــي الـــمـــيـــكـــنـــة والـــرقـــمـــنـــة  فـ
ــم افــــضــــل خـــدمـــة  ــديـ ــقـ ــــن اجــــــل تـ مـ
للمواطن الكويتي والحفاظ على 
الــمــال الــعــام وتــطــبــيــق الحوكمة 
الــمــؤســســيــة، الفـــتـــة إلــــى أن بنك 
االئتمان حقق انجازات ونجاحات 
في مختلف المجاالت بفضل رؤية 

وقيادة االدارة التنفيذية للبنك.
يذكر أن نائب رئيس مجلس 
اإلدارة المدير العام لبنك االئتمان 
صالح المضف كان التقى بوزير 
الــــــدولــــــة لــــلــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي 
واالقــتــصــاد الــرقــمــي وتطبيقات 

العمل عن بعد في اإلمــارات عمر 
ــبـــرات في  الـــعـــلـــمـــاء، لـــتـــبـــادل الـــخـ
مجال الــذكــاء االصطناعي، وقام 
ــة تــفــقــديــة  ــولـ الـــطـــرفـــان بــعــمــل جـ

ــي للمستقبل  فـــي مــخــتــبــرات دبــ
لالطالع على التجارب العملية في 

اإلمارات في كل قطاعات الدولة.

أعــلــنــت الــمــتــحــدثــة الــرســمــيــة 
ــم بـــنـــك االئـــتـــمـــان الــكــويــتــي  ــاسـ بـ
ــبــــاري الــخــشــتــي تــلــقــي الــبــنــك  حــ
دعوة للمشاركة في فعالية القمة 
الــعــالــمــيــة لمجتمع الــمــعــلــومــات 
لــــعــــام 2023 الــــــــذي ســـيـــقـــام فــي 
جـــنـــيـــف مـــــــارس الـــمـــقـــبـــل، الفـــتـــة 
ــة الـــبـــنـــك تـــأتـــي  ــاركــ إلــــــى أن مــــشــ
ــي بــذلــهــا  ــتــ نـــتـــيـــجـــة لـــلـــجـــهـــود الــ
خــــــالل الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة فــي 
ــتــــحــــول الــــرقــــمــــي حـــيـــث ســجــل  الــ
انــــــــجــــــــازات عــــــديــــــدة فــــــي تـــقـــديـــم 
خدمات رقمية من خالل تقنيات 
الذكاء االصطناعي في القروض 
العقارية والــقــروض االجتماعية 
ومنح االعاقة دون حاجة لزيارة 
ــــروع الــبــنــك،  الـــمـــواطـــن الي مـــن فـ
ودون تدخل بشري من الموظفين، 
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أشــــــــاد رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
الكويتية للسالمة المرورية 
بـــــــدر الــــمــــطــــر، بـــــــــدور وزارة 
ــة، مــمــثــلــة بـــــــاإلدارة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
الــعــامــة لــلــمــرور، فــي الجهود 
ــة لــلــحــد  ــارمـ ــرارات الـــصـ ــ ــقــ ــ والــ
ــات الـــمـــروريـــة  ــ ــامــ ــ مــــن االزدحــ

في البالد.
واعتبر المطر، في تصريح 
صحافي، أن قــرار »الداخلية« 
األخــيــر بــشــأن فــحــص جميع 
ــادة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــات رخـــــــــــص ال ــ ــفــ ــ ــلــ ــ مــ
لــلــوافــديــن، كـــان أحـــد الحلول 
 
ً
التي نادت بها الجمعية، الفتا
إلـــى أنـــه وفـــق اإلحــصــائــيــات، 
ــر  ــثـ ــذه الــــخــــطــــوة األكـ ــعــــد هــــ ــ

ُ
ت

ــن األزمـــــــــة  ــ ــ ــد مـ ــلــــحــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
المرورية.

وأكــــــــــد وجــــــــــود أكـــــثـــــر مــن 
مــــلــــيــــونــــي ســـــــيـــــــارة تــــجــــوب 
الشوارع، بما ال يتناسب مع 
قدراتها االستيعابية، السيما 
وجود مليون ونصف المليون 
 من رخــص القيادة ال 

ً
تقريبا

يتماشى مع عدد السكان.

فريق شبابي يرصد الكواكب في البر
نظم فريق شبابي، مساء أمس األول، رحلة إلى 
»بر الكويت« استهدفت رصد الكواكب والنجوم 
باستخدام أحدث التلسكوبات وأدارها المشرف 
الــعــام على المتاحف فــي مــركــز عبدالله السالم 

الثقافي خالد الجمعان.
واستمتع منتسبو الرحلة كذلك برصد العديد 
مـــن الـــكـــواكـــب مــنــهــا الــمــريــخ وزحــــل والــمــشــتــري 
باستخدام أحدث تلسكوب في العالم الذي يقوم 

بعملية الرصد بنفسه باستخدام اإلنترنت، كما 
يقوم بتحديد المواقع والتقاط الصور للكواكب 

والنجوم ومعالجة الصور أيضا.
وقدم الفلكي الجمعان خالل الرحلة معلومات 
ــــب  ــــي حـــيـــن راقـ ــلــــك، فـ ــفــ ــيــــزة حــــــول الــ ــمــ قـــيـــمـــة ومــ
المشاركون فيها من الشباب واألطفال القمر من 
أحد أفضل المواقع الفلكية في بر الكويت بواسطة 

أحدث تلسكوب احترافي.

»كونا« تطلق حملة »المخدرات هالكك«»كونا« تطلق حملة »المخدرات هالكك«
تطلق وكــالــة »كــونــا«، الــيــوم، حملتها اإلعالمية 
الــتــوعــويــة لمكافحة آفـــة الــمــخــدرات، تــحــت عــنــوان 
»المخدرات هالكك«، عبر جميع خدماتها اإلخبارية 
مـــن خــــالل مـــــواد مــتــخــصــصــة ومــتــنــوعــة وبـــأنـــواع 
إعالمية مختلفة، وصوال إلى مختلف شرائح الرأي 

العام السيما الشباب.
وقالت المديرة العامة للوكالة د. فاطمة السالم، 
في تصريح، أمس، إن »حملة كونا التوعوية تنطلق 
مـــن دور الــوكــالــة وإيــمــانــهــا بــمــفــهــوم الــمــســؤولــيــة 
االجتماعية الذي تأخذه على عاتقها وواجبها في 
تحصين المجتمع بكل شرائحه وزيـــادة مستوى 
الوعي لدى شبابنا وشاباتنا بمخاطر المخدرات 

الــتــي تــخــوض الــجــهــات الــمــعــنــيــة فـــي الـــدولـــة بكل 
قطاعاتها الحكومية واألهلية حربا شرسة ضدها«.

وأوضحت السالم أن الحملة اإلعالمية التوعوية 
ــواد إخـــبـــاريـــة ومــــصــــورة فـــي كل  ــ تـــقـــوم عــلــى بـــث مـ
خدماتها اإلخبارية من نشرتها العامة إلى موقعها 
اإللــكــتــرونــي وصــفــحــاتــهــا الــرســمــيــة عــلــى »تــويــتــر« 
ــار الــشــخــصــيــة  ــبــ و»إنـــســـتـــغـــرام« إلــــى خـــدمـــات األخــ
»الــرســائــل النصية القصيرة« إلــى تصميمات ذات 
ــــواد متخصصة تم  مــحــتــوى تـــوعـــوي وبـــصـــور ومـ
اختيارها بعناية لتعبر عن الغاية األساسية للحملة 
الوطنية فــي التوعية والتثقيف وتشجيع العالج 

ومساندة جهات الدولة في مكافحة هذه اآلفة.

»االئتمان«: قروضنا العقارية واالجتماعية بتقنية الذكاء االصطناعي
الخشتي: نوفر 24 خدمة عبر تطبيق سهل و99% من خدماتنا إلكترونية

فهد الرمضان

المضف وعمر العلماء خالل زيارة »االئتمان« لإلمارات أخيرًا

البنك 
تلقي دعوة 
للمشاركة 

بقمة مجتمع 
المعلومات 
في جنيف 

مارس المقبل

ــــت جـــمـــعـــيـــة إحـــيـــاء  ــاركـ ــ شـ
الــتــراث اإلســالمــي في افتتاح 
مسجد دار العبادة بالعاصمة 
التايلندية )بــانــكــوك(، والــذي 
يتسع ألكثر من 2000 مصٍل، 
بــحــضــور ســفــيــر الــكــويــت في 

تايلند محمد الفيلكاوي.
وقال رئيس قسم المشاريع 
بــلــجــنــة جـــنـــوب شـــــرق آســيــا 
بالجمعية جاسم الحسن، في 
تــصــريــح صــحــافــي، أمـــس، إن 
 من الجمعية زار أكثر من 

ً
وفدا

 في تايلند وماليزيا 
ً
30 موقعا

لتفقد مشاريعها الخيرية.
وأشـــــــار إلـــــى وضـــــع حــجــر 
 بـــبـــدء بــنــاء 

ً
األســــــاس إيــــذانــــا

ــة  ــ ــ ــــي واليـ ــ ــد فـ ــ ــديــ ــ مــــســــجــــد جــ
فانجغا جنوب تايلند، وبناء 
ــام  ــتــ ــــل واأليــ ــــأرامـ 5 بـــيـــوت لـ
والفقراء في والية كوتابهارو 

بماليزيا.
وتــــــابــــــع: »حــــرصــــنــــا عــلــى 
ــــدات شــمــلــت  ــاعـ ــ ــــسـ تـــــوزيـــــع مـ
600 ســلــة غـــذائـــيـــة، وكــمــيــات 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــن الـــــلـــــحـــــوم، إضــ ــ مــ
حـــيـــث   ، ز ر أ ــــس  ــيــ ــ كــ  1 8 0 0
اســتــفــادت مــنــهــا نــحــو 2400 
أســـــرة مــحــتــاجــة فـــي تــايــلــنــد 

وماليزيا«.

إحصائية عددية بالخدمات اإللكترونية التي يقدمها البنك
العدد                      البيانم

1)Online( 
ً
32 خدمةالخدمات التي يقدمها البنك إلكترونيا

 24 خدمة الخدمات التي يقدمها البنك من خالل تطبيق سهل2

235328 معاملةالمعامالت التي تمت من خالل تطبيق سهل3

4)Online( 
ً
573984 معاملةالمعامالت التي تمت إلكترونيا

من قاموا بتحميل التطبيق الهاتفي الخاص بالبنك5
ً
89741 عميال

 من خالل الربط اإللكتروني6
ً
المستندات المسحوبة إلكترونيا

ً
1703321 مستندا

7
ً
32 جهةالجهات التي تم الربط معها إلكترونيا

المستفيدون من خدمات الذكاء االصطناعي8
 )العقاري - الزواج - منحة اإلعاقة(

ً
4374 مستفيدا

»السالمة المرورية«: 
فحص رخص الوافدين 

يحد من االزدحام

»إحياء التراث«:
تنفيذ مشاريع خيرية

في تايلند وماليزيا

https://www.aljarida.com/article/7478
https://www.aljarida.com/article/7477
https://www.aljarida.com/article/7475
https://www.aljarida.com/article/7474
https://www.aljarida.com/article/7452
https://www.aljarida.com/article/7452


شــــارك وفـــد شــبــابــي كــويــتــي مــن الهيئة 
ــتـــقـــى »نـــتـــطـــلـــع  ــلـ ــــي مـ الــــعــــامــــة لـــلـــشـــبـــاب فــ
للمستقبل«، الـــذي أقــيــم مــســاء أمـــس األول 
ــــاض، وجـــمـــع عــــــددا مــــن الــشــبــاب  ــريـ ــ فــــي الـ
السعوديين والخليجيين والعرب بنظرائهم 
من الصين، بهدف تعزيز ودعم العالقة بين 

مجتمع الشباب في الجانبين.
وتضمن الملتقى، الذي نظمته مؤسسة 
محمد بن سلمان )مسك(، عقد عدة جلسات 
عمل لنقل المعرفة وتبادلها بين الشباب 
ــيـــس الــــوفــــد الــكــويــتــي  ــد رئـ ــ الــــمــــشــــارك. وأكــ
عبدالله القطان أن هــذه الملتقيات تعتبر 
فــرصــة ثمينة للشباب الكويتيين لتبادل 
الخبرات والمعرفة مــع الشباب فــي الــدول 
العربية من جهة ومن الصين من جهة أخرى 

من المشاركين في هذا الملتقى الكبير.
ــا«، »نــتــطــلــع الــى  ــونــ ـــ »كــ ــال الـــقـــطـــان، لـ ــ وقـ
الــمــســتــقــبــل وتــوطــيــد الــعــالقــات الــمــعــرفــيــة 
ــيـــة بـــيـــن الــشــبــاب  ــمـــاعـ ــتـ والـــثـــقـــافـــيـــة واالجـ
الخليجي والــعــربــي والــصــيــنــي، مــن خــالل 
تبادل األفكار والحلول المبتكرة التي تخدم 
تطور التقنية وريـــادة األعــمــال والمهارات 

ومناقشة موضوعات شبابية متنوعة«.
من جانبها، ذكرت عضوة الوفد شيخة 
الــوقــيــان أن الــمــلــتــقــى شــكــل فــرصــة مميزة 
لهم كشباب للتعرف على الثقافة الصينية 
والعالقة الوثيقة التي تربطها مع التنمية، 
فضال عن معرفة التنوع الثقافي بالصين، 

وكــيــف أثــر انــدمــاج المجتمع الصيني في 
تحقيق التنمية المستدامة في بالدهم.

وأضافت الوقيان أنها لمست من الشباب 
ــعـــودي بــشــكــل خــــاص قـــدرة  الـــعـــربـــي والـــسـ
كبيرة على قــيــادة التنمية فــي بلدهم، في 
ظــل مــســانــدة الــقــيــادة والمجتمع على حد 
سواء، متمنية تعزيز الشراكات مع الشباب 
الــصــيــنــي واســتــكــشــاف مـــجـــاالت الــتــعــاون 
المستقبلي بين المؤسسات الشبابية في 

الدول العربية مع نظرائهم في الصين.

بدورها، أكدت مديرة العالقات العامة في 
شركة هــواوي الكويت الصينية شوو دي، 
»كونا«، أن رعاية الشركة اإلعالمية للوفد  لـ
الــكــويــتــي تــأتــي حــرصــا منها عــلــى إفــســاح 
المجال أمام الشباب الكويتي للتعرف على 
ــادة  مــجــاالت التكنولوجيا واالبــتــكــار وريـ
األعمال والتعليم وتنمية المهارات، والتي 

تخطو خطوات عمالقة في الصين.
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عمادة القبول 
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للتسجيل وحددت 

مواعيد لغير 
المقيدين

أحمد الشمري

»التقييم« أجرى اختبارات القدرات للفترة الثالثة
• فيصل متعب

عــقــد مــركــز الــتــقــيــيــم والــقــيــاس فـــي جامعة 
الكويت اختبارات القدرات األكاديمية للفترة 
الثالثة، التي أجريت على مدى فترتين في كليات 
الجامعة بمنطقة الشدادية، بحضور عدد كبير 
من الطلبة الذين يــؤدون االختبار، وبعضهم 
يرغبون فــي تحسين درجــاتــهــم لرفع المعدل 
المكافئ لهم، لزيادة فرص قبولهم بالجامعة 

العام المقبل. 
وقّدم المركز االختبارات التالية: »الرياضيات، 
واللغة اإلنكليزية، والعربية« للطلبة الذين سبق 
لهم التسجيل فــي نــظــام التقديم االلكتروني 
في أكتوبر الماضي، حيث كانت االختبارات 

اإللكترونية على مدى الفترتين.
واعتمد على النتائج الــفــوريــة فــي حال 
انتهاء الطلبة مباشرة من تأدية االختبارات، 

وإظهارها كاملة دون االنتظار لعدة ايام 
كما كــان عليه سابقا. وشــدد المركز، خالل 
فترة االختبارات، على ضرورة إحضار البطاقة 
الــمــدنــيــة أو الـــجـــواز لــلــطــالــب حــتــى يسمح له 

بدخول االختبارات، وذلك نظرا لما حصل في 
االختبارات السابقة بمنع العديد من الطلبة من 

دخولها لعدم إحضار اإلثبات الرسمي.

صورة أرشيفية الختبارات القدرات في الجامعة

اتحاد الموظفين لسرعة رفع الرواتب 
لتتوافق مع زيادة األسعار

• حمد العبدلي
جدد نائب رئيس االتحاد الوطني للموظفين رئيس نقابة العاملين 
بوزارة التعليم العالي د. خالد البراك، دعوته للحكومة لسرعة رفع سلم 
الرواتب بما يتوافق مع الزيادة الكبيرة في االسعار التي شهدتها الكويت 

ودول العالم لتحقيق العدل والمساواة بين أبناء الكويت.
وأوضــح البراك في تصريح صحافي امس، أن التفاوت الكبير 
 
ً
بين الموظفين الحاصلين على نفس المؤهل العلمي غير أن كال
منهم يعمل في جهة عمل مختلفة، يجعلهم يشعرون باإلحباط 

وهم عاجزون عن تلبية متطلبات الحياة ألسرهم.
وأفــاد البراك، بأن »االعتصامات التي شهدناها مؤخرا ناتجة 
عن الكيل بمكيالين، وعدم شعور الموظف باألمان في ظل تدني 
األجــور واالرتفاع الجنوني في االسعار«، مشيرا إلى أن استمرار 
الوضع الراهن سيؤدي التساع دائرة هذه االعتصامات خالل الفترة 

المقبلة وهو األمر الذي يؤثر سلبا على الكويت.

 في اجتماع لمجلس إدارة 
ً
عرفته منذ أكثر من ثالثين عاما

ل حصة شركة االستثمارات 
ّ
شركة ألمانية، وقد كنت حينها أمث

ــة الــســاحــل  ــركـ ـــل حـــصـــة شـ
ّ
ــقــــر« يـــمـــث ــان »أبــــوصــ ــ الـــوطـــنـــيـــة، وكــ

لالستثمار، وقد لفتت نظري دقة مالحظاته وقدرته على كشف 
األجندات المخفية، لينتهي االجتماع باعتذار اإلدارة التنفيذية 
األلمانية عن تقاعسها في توفير معلومات وبيانات ضرورية 
التــخــاذ قــرار يتعلق بتحديث المصنع، مما أدى إلــى تأجيل 
اتخاذ القرار إلى االجتماع المقبل بسبب عضو مجلس إدارة 
شركة زيلر بالستيك األلمانية الكويتي حمد عبدالعزيز الصقر. 
راقبت ما حدث في ذلك االجتماع بدهشة، فكيف تمّكن هذا 
الرجل من قلب االجتماع بهذه االحترافية العالية في التحليل 
وبسالسة وهـــدوء دون اســتــعــراض، فجعل األلــمــان يخجلون 
 قبل 

ً
 متكامال

ً
ويعتذرون ويعدون بأن يرسلوا تقريًرا شامال

االجتماع المقبل.
ــم منه 

ّ
 أشــعــر بــامــتــنــان كبير ألنــنــي حظيت بــفــرصــة الــتــعــل

خــالل هــذه االجــتــمــاعــات واجــتــمــاعــات أخـــرى شبيهة متعلقة 
بــاســتــثــمــارات خــارجــيــة مــشــتــركــة عــن طــريــق شــركــة هــيــالرب، 
م 

ّ
فمنذ خريف 1990 ولثالثة أعوام متتالية، وأنا أراقب وأتعل

من هذا الرجل. 
تعلمت منه كيف أقرأ وأبحث بين السطور بعمق، متى وكيف 
 
ً
 وصادقا

ً
 وصريحا

ً
أطــرح الــســؤال، كيف يكون المرء شجاعا

 من دون مزايدة. 
ً
وعاداًل مهنيا

 ثم في عام 1996، وبُحكم صداقته لزوجي فيصل النصف، 
رب، 

ُ
كان لي شرف التعرف على حمد عبدالعزيز الصقر عن ق

فتعرفت على كل المزايا األخــرى التي يتمتع بها هذا الرجل 
اإلنسان المتعمق بالمعرفة المهتم بقضايا الوطن الممتلئ 
 ّجما، 

ً
 وإنسانية ووطنية. كان متواضعا تواضعا

ً
ثقافة وخلقا

بل لو أردنا أن نستخدم كلمة مرادفة للتواضع فستكون اسمه.
كان مرهف الحس يهتم بمشاعر من حوله، ولم تكن تغريه 
 لمنصب قــط، بــل يمكن القول 

ً
بهرجة الدنيا، ولــم يسَع يــومــا

 عــن المكاسب اآلنية، 
ً
عا

ّ
 فــي المناصب، مترف

ً
بأنه كــان زاهـــدا

ومتمسًكا بمبادئه. 
 في الثقافة والشأن العام. إن تعّرف على 

ً
 ومتابعا

ً
كان باحثا

 بمعرفة المزيد عنه وعــن بــلــده، فهو 
ً
ضيف مــا تجده مهتما

منصت متعاطف، ولكنه أيضا يفاجئنا أثناء الحديث بإلمامه 
بتفاصيل دقيقة عن البلد أو المدينة قد يجهلها الضيف نفسه، 
فلطالما تكررت أمامنا هذه الجملة »لم أكن أعلم هذه المعلومة 
عــن بــلــدي«، ومثل هــذه المواقف كانت تجعل الضيف يشعر 

بالترحيب واأللفة. 
إن سألته في أي شأن كان يجيبك إجابة وافية؛ فمن االقتصاد 
والسياسة إلى الرياضة واألدب والفلسفة والتاريخ والجغرافيا، 
وحتى في السينما والتكنولوجيا التي لم يكن يستخدمها. إنما 

هو موسوعة معرفية شاملة دون تباٍه أو استعراض. 
كــــان يـــنـــأى بــنــفــســه عـــن الــــجــــدل، لـــذلـــك كــــان يــكــتــفــي بــطــرح 
وجهة نظره إن سئل فقط، ويترك الجدل لغيره. وإن التبس 
عليه موضوع ما، وهو أمر نادر حدوثه، تجده يلزم الصمت 
واإلصغاء، ثم يحرص على البحث في المعلومة والتأكد منها، 
ك بتفاصيل عن تلك  ومن ثم في اللقاء القادم تجده وقد جــاء
المعلومة المبهمة، فإن نسيت أنت أمرها فهو ال ينسى. وبرغم 
 للطرفة 

ً
 محبا

ً
كل هذا الزخم من العلم والمعرفة كان بشوشا

واألحاديث المسلية. 
، وخصوًصا بالصغار 

ً
 مهتما

ً
 مع الناس كان رحيًما عطوفا

والعاملين والضعفاء والفقراء منهم، يسألهم عن شؤونهم 
واهتماماتهم، وينصت لهم باهتمام كبير. وبــرغــم مشاغله 
الــكــثــيــرة وازدحــــــام يـــومـــه، فــإنــه كـــان ال يــتــأخــر فـــي الــــرد على 

المكالمات أو االستجابة لطلب ما. 
ــان أبــــو صــقــر يـــحـــرص عــلــى عــمــل الــخــيــر بــتــكــتــم شــديــد،  كــ

وخصوًصا في مجال العلم والتعليم والصحة. 
حــرص على متابعة أنشطة »لــويــاك« ودعمها، وكــان يهتم 
خــصــوًصــا بــاألنــشــطــة والـــبـــرامـــج الــمــقــّدمــة فـــي الــمــجــتــمــعــات 
المهمشة بــالــدول الــعــربــيــة. عــنــدمــا عــلــم عـــام 2019 بمشروع 
»لــويــاك« مــع أطــفــال الالجئين الــســوريــيــن فــي مخيم الفاعور 
بالبقاع اللبناني سأل عن تفاصيل المشروع باهتمام كبير، 

وقّدم الدعم المطلوب. 
منذ شــهــور قــريــبــة، علم أبــو صقر باهتمامي بــشــأن شاب 
عربي متفوق في دراسته يرغب في إكمال دراسته الجامعية 
في الــواليــات المتحدة األميركية، فساعده في الحال، وهكذا 

تحقق حلم هذا الشاب في غضون أيام قليلة. 
إن رحيل حمد عبدالعزيز الصقر خسارة كبيرة ليس ألهله 
وصحبه والكويت فحسب، وإنما آلالف من الناس في الوطن 

العربي ودول أخرى. 
وبالنسبة لي، فإن رحيل »أبو صقر« هو خطب جلل ومصاب 
عــظــيــم، لــيــس ألنــنــا )زوجــــي وأنــــا( ســنــفــتــقــده عــلــى المستوى 
الشخصي فحسب، بل ألنني أرى أن رحيل عمالق مثله يعني 
غــيــاب منظومة مــن الــمــبــادئ والــقــيــم اإلنــســانــيــة تجسدت في 

شخصه نحن نفتقدها في هذا الزمن المتوحش. 
إنه خطب جلل، ألن رحيل هذا العمالق إنما هو إنذار آخر 

صت برحيله.
ّ
بأن المساحات اآلمنة في الوطن قد تقل

وألن العبء أصبح أثقل على كاهلنا والتحدي بــات أكبر، 
فكيف لنا أن نجد ألبنائنا وأحفادنا مثل تلك النماذج اإلنسانية 

االستثنائية التي نقتدي بها. 
أسأل الله أن يرحمك يا أبا صقر، وأن يجعل مثواك الجنة، 

وأن يلطف بنا ويلهمنا وأهلك وصحبك الصبر والسلوان.

فارعة السقاف

رحيل العمالق

تحرير 27 ألف مخالفة مرور وحجز 96 مركبة في أسبوع
إبعاد 3 سيارات خليجية الرتكابها مخالفات جسيمة

• محمد الشرهان
ــامــــة  ــعــ ــدت اإلدارة الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ أبـ
لــلــمــرور، بــنــاء عــلــى تعليمات 
مــديــرهــا الــعــام، الــلــواء يوسف 
ــدة، مــــســــاء أمــــــس األول،  ــ ــخــ ــ الــ

ــيــــة عـــن  ــيــــجــ ــلــ 3 مــــــركــــــبــــــات خــ
الــبــالد، عبر منفذ النويصيب 
ــك عــلــى ضــوء  ــ الــــحــــدودي، وذلـ
ضبط تلك المركبات بمخالفات 
الرعونة بالقيادة واالستهتار 
وتــعــريــض حــيــاة مستخدمي 
الـــطـــريـــق لـــلـــخـــطـــر، فـــضـــال عــن 
تجاوز فترة بقائها في البالد.

وقال ضابط قسم العالقات 
الــعــامــة والــتــوعــيــة الــمــروريــة 
بــــــــــــــاإلدارة، الــــــرائــــــد عـــبـــدالـــلـــه 
ــلـــيـــمـــات  ــن، إن الـــتـــعـ ــ ــسـ ــ ــوحـ ــ بـ
واضــحــة وصريحة بشأن أي 
مركبة خليجية تتجاوز مدة 
بقائها فــي الــبــالد أو تضبط 
في مخالفات مرورية جسيمة، 
بـــــإبـــــعـــــادهـــــا بــــشــــكــــل فـــــــوري 
بالتنسيق مع اإلدارة العامة 
ــارج الــبــالد،  لــلــجــمــارك الـــى خــ
بـــعـــد تـــحـــصـــيـــل الـــمـــخـــالـــفـــات 

المرورية المسجلة بحقها.
ذ قطاع المرور 

ّ
ميدانيا، نف

والـــعـــمـــلـــيـــات خـــــالل األســـبـــوع 
ــددا مـــن الــحــمــالت  ــ الــمــاضــي عـ
األمـــنـــيـــة الــمــيــدانــيــة بـــإشـــراف 
مــن الــلــواء الــخــدة، أســفــرت عن 
تحرير 27 ألف مخالفة مرور، 
وضبط 55 مستهترا، وإحالة 
ــة نــاريــة  ــ 96 مــركــبــة و36 دراجـ
الــى كـــراج الــحــجــز، وإحــالــة 14 
حدثا الى نيابة األحــداث، بعد 
ضبطهم يقودون مركبات من 
دون الـــحـــصـــول عـــلـــى رخــصــة 

سوق.
وقـــــال بــوحــســن إن دوريـــــات 
أقسام الحركة في المحافظات 
الـــ 6، إضافة الــى دوريــات إدارة 
العمليات الــمــروريــة ودوريـــات 
ذت عددا 

ّ
قسم مباحث المرور، نف

ــن الـــحـــمـــالت طـــــوال األســـبـــوع  مـ

الـــمـــاضـــي، أســـفـــرت عـــن تــحــريــر 
ــرور  27 ألـــفـــا و657 مــخــالــفــة مـ
متنوعة، إضافة الــى ضبط 14 
حدثا يقودون مركبات من دون 
الـــحـــصـــول عــلــى رخــــص ســـوق، 
و96 مركبة و36 دراجـــة نارية، 

و7 أشخاص مطلوبين لإلدارة 
العامة لتنفيذ األحكام، وصادرة 
بحقهم أحكام بالحبس، إضافة 
الى ضبط 10 مركبات مطلوبة 
على ذمة قضايا أمنية وجنائية.
ن  أ رة  إلدا ا فـــــــــــت  وأضـــــــــــا

دوريات اإلدارة العامة للمرور 
تــمــكــنــت مـــن ضــبــط شخصين 
ــدرة،  ــخــ لـــحـــيـــازتـــهـــمـــا مـــــــواد مــ
وتمت إحالتهما الى »مكافحة 
المخدرات«، فضال عن ضبط 4 
وافدين بتهمة انتهاء اإلقامة، 

ــمــــرور 55  كــمــا أحـــــال رجـــــال الــ
ــى نــــظــــارة حــجــز  ــ  الـ

ً
مــســتــهــتــرا

اإلدارة العامة للمرور، وأحيلت 
96 مـــركـــبـــة الــــــى كـــــــراج حــجــز 

اإلدارة العامة للمرور.

يوسف الخدة
المركبات الخليجية الُمبعدة

الجامعة تعلن خطة تسجيل المقررات الدراسية للفصل الثاني
 لمواعيد مسبقة

ً
تنطلق بفترة السحب واإلضافة األولى 19 الجاري وفقا

أعــــــلــــــنــــــت عـــــــــمـــــــــادة الـــــقـــــبـــــول 
والــتــســجــيــل فــي جــامــعــة الكويت 
الخطة الزمنية لعمليات التسجيل 
ــافـــــــة لــلــفــصــل  والــــســــحــــب واإلضـــــ
الـــدراســـي الــثــانــي 2022 /2023، 
الــتــي تــنــطــلــق فـــي فــتــرة الــســحــب 
ــارا مـــن 19  ــبـ ــتـ واإلضــــافــــة »1« اعـ
حتى 25 الجاري، ويكون تسجيل 
الحد األقصى للمقررات الدراسية 
ع 

ّ
فيها بـــ 14 وحـــدة، عــدا المتوق

تخّرجهم وفقا لمواعيد مسبقة 
للتسجيل عبر نظام التسجيل.

وأشـــارت الــعــمــادة، فــي الخطة 
ــريــــدة« على  الـــتـــي حــصــلــت »الــــجــ
نسخة منها، إلى أن فترة تسجيل 
الــطــلــبــة فـــي الـــمـــقـــررات الـــذيـــن لم 
يجتازوا متطلباتها في الفصل 
األول، أو تــخــفــيــض األعــــــداد في 
قوائم االنتظار عبر عمادة القبول 
والتسجيل يــوم األحــد 15 يناير 

.2023

»تسجيل 2«
ولــفــتــت الــعــمــادة إلـــى أن فترة 
السحب واإلضافة »2« تنطلق من 
18 إلــى 23 يناير المقبل، والتي 
يـــكـــون تــســجــيــل الـــحـــد األقـــصـــى 
للمقررات الدراسية بـ 17 وحدة، 
عـــــدا الـــمـــتـــوقـــع تـــخـــّرجـــهـــم وفــقــا 

لمواعيد مسبقة للتسجيل عبر 
نظام التسجيل.

قوائم االنتظار
ــتـــرة  وذكـــــــــــرت الـــــعـــــمـــــادة أن فـ
السحب واإلضافة »3« تنطلق من 
22 إلى 24 يناير المقبل، ويكون 
تسجيل الحد األقصى للوحدات 
وفقا لالئحة المقررات ومن دون 
مـــواعـــيـــد مـــســـبـــقـــة، مــضــيــفــة »أن 
الـــعـــمـــادة خــصــصــت فـــتـــرة إلــغــاء 
قوائم االنتظار يــوم األربــعــاء 25 

يناير المقبل«.
وبّينت العمادة أنها خصصت 
فــــتــــرة الـــســـحـــب واإلضــــــافــــــة »4« 
ــــى 28 يــنــايــر  اعـــتـــبـــارا مــــن 26 إلـ
المقبل للمسجلين في أقل من 12 
وحدة، بحّد أقصى 17 وحدة، ومن 
دون مــواعــيــد مسبقة عــبــر نظام 

التسجيل.

استكمال الجداول
وأوضـــحـــت الـــعـــمـــادة أن فــتــرة 
ــال جــــــــداول الـــطـــلـــبـــة فــي  ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
الكليات تنطلق اعتبارا من يوم 
األحـــد 29 يــنــايــر حــتــى الخميس 
2 فبراير المقبلين، والتي تكون 
ــاذج الــخــاصــة  ــمـ ــنـ عـــبـــر تــعــبــئــة الـ
ــافــــة  ــلــــوب إضــ ــمــــطــ بـــالـــكـــلـــيـــات الــ

مــقــررات منها، مــن خــالل مكاتب 
التوجيه واإلرشاد.

أمـــــــا فــــتــــرة تـــســـجـــيـــل الــطــلــبــة 
ــــع تـــخـــّرجـــهـــم فــتــنــطــلــق 

ّ
ــتــــوق ــمــ الــ

اعتبارا من األحد 29 يناير حتى 
الخميس 2 فــبــرايــر، عــبــر تعبئة 
نماذج الكترونية خاصة بعمادة 

القبول والتسجيل.

غير المقيدين
وفيما يخص تسجيل الطلبة 

غير المقيدين، أفـــادت العمادة 
بأن فترة تسجيلهم تنطلق عبر 
تقديم نموذج تسجيل نموذج 
الــكــتــرونــي فــي مــوقــع الــعــمــادة، 
اعتبارا من أول فبراير المقبل 

حتى 7 منه.

بدء الدراسة
ــافـــت الـــعـــمـــادة أن فــتــرة  وأضـ
السحب واإلضــافــة »5« تنطلق 
مع بدء الدراسة للفصل الثاني 

اعـــتـــبـــارا مـــن 5 إلــــى 11 فــبــرايــر 
المقبل، التي يكون بها تسجيل 
الــحــد األقــصــى لــلــوحــدات وفقا 
ــقــــررات ومـــــن دون  ــمــ لـــالئـــحـــة الــ
ــيــــد مـــســـبـــقـــة، وال يـــجـــوز  مــــواعــ
االنسحاب إلى اقل من 12 وحدة.

صورة أرشيفية لصالة القبول والتسجيل في جامعة الكويت

10001000 مشارك من ذوي االحتياجات  مشارك من ذوي االحتياجات 
الخاصة في »حفظ القرآن الكريم«الخاصة في »حفظ القرآن الكريم«

ِضــْمــن 1000 متسابق مــن ذوي االحتياجات الخاصة، 
حصد 200 طالب وطالبة نجاحهم في حفظ أجزاء من القرآن 
الكريم في المسابقة الختامية لــدار العثمان تحت رعاية 
ر م. حمد البرجس،  وحضور المدير العام لهيئة شؤون القصَّ

وممثلين عن إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية.
وقال البرجس: »المسابقة التي شارك فيها 1000 متسابق 
 
ً
«، مثمنا

ً
 عظيما

ً
عد إنجازا

ُ
من ذوي االحتياجات الخاصة ت

تطورها الالفت واستمرارها في عامها الخامس، والدور 
الــذي تقوم به لجنة أوصياء إدارة وتنمية ثلث المرحوم 
عبدالله العثمان في إقامة وتنفيذ المشاريع الخيرية داخل 

الكويت وخارجها.
 لجنة أوصياء 

ً
من جانبه، أعرب عدنان العثمان، ممثال

إدارة وتنمية ثلث المرحوم عبدالله العثمان، عــن فخره 
بإقامة مسابقة حفظ القرآن الكريم للسنة الخامسة، والتي 
ساهمت بتحفيز المشاركين مــن فئة ذوي االحتياجات 
الخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الخاص، 
ر أبناء الكويت أنفسهم ووقتهم من أجل حفظ 

َّ
حيث سخ
كتاب الله.

وأكــــد الـــحـــرص عــلــى تــنــفــيــذ وصــيــة الــمــرحــوم عــبــدالــلــه 
 إلــــى أن 

ً
الــعــثــمــان فـــي عــقــد الــمــســابــقــات الــقــرآنــيــة، مــشــيــرا

المسابقة تهدف إلى تشجيع ذوي االحتياجات الخاصة 
 ،

ً
 وأداًء وتدبرا

ً
 وفهما

ً
في اإلقبال على القرآن الكريم حفظا

والذي من شأنه إذكاء روح المنافسة اإليمانية الشريفة.
وتقدم بالشكر لـ »بيت الــزكــاة المشرف على المشاريع 
الخيرية لثلث العثمان، ولمبرة المتميزين على االرتقاء 
بهذه المسابقة، وإلدارة التعليم الخاص وإدارة التربية 
ال والمستمر، وكل  الخاصة بــوزارة التربية، لدورهم الفعَّ

من ساهم وقام على نجاح هذه المسابقة«.

الكويت تشارك بملتقى الشباب العربي - الصيني
الوقيان: فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة

 بالفروانية واألحمدي
ً
 بالفروانية واألحمدي مخالفا
ً
ضبط ضبط 1717 مخالفا

أعلنت إدارة اإلعــالم األمني والعالقات في وزارة الداخلية 
ضبط 17 مخالفا لقانون اإلقامة.

وأوضــحــت اإلدارة أن الحمالت المستمرة لمباحث شؤون 
اإلقامة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط هؤالء 

المخالفين في محافظتي الفروانية واألحمدي.
وأضــافــت أنــه تــم الــعــثــور على قطعة يشتبه فــي أنــهــا مــواد 
مــخــدرة مــع أحــد المخالفين، لتتم إحــالــة الجميع إلــى جهات 

االختصاص، وذلك التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.

الوفد الكويتي

https://www.aljarida.com/article/7514
https://www.aljarida.com/article/7512
https://www.aljarida.com/article/7511
https://www.aljarida.com/article/7435
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الشاهين: ربيعنا التشريعي بدأ
قال النائب أسامة الشاهين إنه في الجلستين القادمتين 
لمجلس األمة بالشهر الجاري ستقر ٤ قوانين متنوعة هي 
قــانــون محاربة الفساد، وقــانــون بشأن القضية االسكانية، 

وقانونان يهتمان بالجانب المعيشي.
وأوضح أن الـ 50 يوما األولى من عمر المجلس ربما كانت 
لتشكيل لجان المجلس وتقديم المقترحات، وهذه المقترحات 
بـــدأت تــتــوزع على الــلــجــان البرلمانية المعنية فيها، لذلك 
فالجلستان القادمتان ستضمان هذه القوانين، ولن ندخل 

عطلة الربيع إال وربيعنا التشريعي بدأ.

 
ً
 جديدا

ً
المويزري: الكويت بدأت عهدا

لتحقيق المصالح العليا للدولة والشعب
أكــــــــد رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة حـــــقـــــوق اإلنـــــســـــان 
البرلمانية الــنــائــب شعيب الــمــويــزري، أن 
 في الدولة إلعادة 

ً
 جديدا

ً
الكويت بدأت عهدا

تصحيح مسار المشهد السياسي لتحقيق 
المصالح العليا للدولة والشعب، من خالل 
االلتزام بمواصلة جهود مؤسسات وأجهزة 

الــدولــة للمحافظة عــلــى الــحــقــوق المدنية 
والــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 

لإلنسان.
وقـــــال الــــمــــويــــزري، فـــي بـــيـــان بــمــنــاســبــة 
الذكرى السنوية الـ 74 إلعالن األمم المتحدة 
للعاشر من ديسمبر يوما عالميا لحقوق 

ذكر 
ُ
اإلنسان: »تحل هذه الذكرى لنتذكر ون

الــمــجــتــمــع الــــدولــــي بـــالـــمـــبـــادئ االســاســيــة 
لحقوق االنــســان، ومنها الحريات الفردية 
والجماعية، وندعو الى إعــادة تقييم مدى 
احــتــرام حــقــوق اإلنــســان فــي مختلف بقاع 

االرض«.

ــدة« أن لــجــنــة محيي عامر ــ ــريـ ــ ــجـ ــ عـــلـــمـــت »الـ
لعت، في 

ّ
األولويات البرلمانية اط

االجــتــمــاع الــــذي عــقــدتــه األربــعــاء 
ــا  ــلـــى مــــذكــــرة أعـــدهـ ــي، عـ ــاضــ ــمــ الــ
المكتب الفني للجنة حول أولويات 
الحكومة والنواب، والتي رصدت 
24 أولوية حكومية لتنفيذ برنامج 
عــمــلــهــا لــلــســنــوات 2022/ 2026، 
ضمنها 9 أولويات مشتركة بين 
النواب والحكومة، و15 أولوية لم 

تكن ضمن أولويات النواب.
ــلــــت األولـــــــــويـــــــــات الـــــــــ 9  ــثــ ــمــ وتــ
المشتركة بين النواب والحكومة 
فــــي »مــــشــــروع بـــقـــانـــون بــتــطــويــر 
الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة ومـــواكـــبـــة 
مــســتــجــداتــهــا، ومــــشــــروع قــانــون 
بــإنــشــاء هــيــئــة تنظيم األراضـــــي، 
ــانــــون بــتــأمــيــن نظم  ومــــشــــروع قــ
رعاية سكنية لمعالجة الطلبات 
الــمــتــراكــمــة عــبــر إشــــــراك الــقــطــاع 
الخاص في المشاريع اإلسكانية، 
وآخــــــــر بــــشــــأن تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل 
ــدام، ومـــشـــروع  ــتـ ــمـــسـ الـــعـــقـــاري الـ
قانون بتنفيذ استراتيجية دعم 
المتقاعدين وتــطــويــر المؤسسة 
الــعــامــة للتأمينات االجتماعية، 
ــكـــال  ــلـــى جـــمـــيـــع أشـ والــــقــــضــــاء عـ
ــرأة،  ــمــ ــد الــ ــنـــف ضــ الــتــمــيــيــز والـــعـ
وتحسين تحصيل إيرادات الدولة 
غير النفطية، واالحـــتـــراف الكلي 
وتنظيم مشاركة القطاع الخاص 
في دعم الرياضة ورعاية الالعبين 

الموهوبين، مع االهتمام باأللعاب 
الفردية، وتنظيم شؤون اإلقامة«. 

أمـــا الــمــشــاريــع بقوانين الــــ 15 
التي مــن المتطلبات التشريعية 
للحكومة لتنفيذ برنامج عملها، 
ولــم تكن ضمن أولــويــات النواب، 
فهي »إنشاء هيئة مستقلة إلدارة 
ــابـــات الـــعـــامـــة، واعـــتـــمـــاد  ــخـ ــتـ االنـ
الــــبــــطــــاقــــة الــــمــــدنــــيــــة لـــســـجـــالت 
الـــنـــاخـــبـــيـــن، ومـــعـــالـــجـــة مــلــفــات 
المقيمين بصورة غير قانونية، 
 لــخــريــطــة طـــريـــق مــعــتــمــدة 

ً
وفــــقــــا

مـــن مــجــلــس الـــــــــوزراء، بـــنـــاء على 
البيانات الرسمية الموثقة لدى 
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية، 
ــة شــــؤون  ــبـ ــراقـ ــاَعـــي مـ ــطـ ودمــــــج قـ
ــاز الــمــراقــبــيــن  ــهـ الـــتـــوظـــف مــــع جـ
الماليين، وتعديل قانون الجهاز 
الـــمـــركـــزي لــلــمــنــاقــصــات الــعــامــة، 
ــــع تــنــظــيــم لــتــعــزيــز الــرقــابــة  ووضـ
والتقييم على كل األمــوال العامة 
خـــــارج الـــكـــويـــت، وتـــطـــويـــر إدارة 
الفتوى والتشريع، وإنشاء مجلس 
الــســيــاســات الــعــامــة والــحــوكــمــة، 
ومنع استخدام الوحدات السكنية 
ألغـــراض استثمارية أو تجارية، 
ومــنــع الــمــضــاربــات الــوهــمــيــة أو 
الــبــيــئــيــة أو الــفــوضــى بــالــتــداول، 
وتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين 
والرقابة على الشركات العقارية 
ومـــتـــعـــددي الــمــلــكــيــات الــعــقــاريــة 
المجمعة وســمــاســرة الــعــقــارات، 
والمنطقة االقتصادية الشمالية 
وتطوير الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، وتطوير المجلس 
األعلى للبترول ومؤسسة البترول 
الكويتية، وتعزيز المالية العامة 
لــلــدولــة بـــــــأدوات تــعــزيــز اإلنـــفـــاق 
الرأسمالي باللجوء إلى االقتراض 
من األسواق، وتنظيم التعيين في 
الــوظــائــف القيادية وفــق معايير 
ــــاءة والــــــــجــــــــدارة، والـــبـــديـــل  ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
االستراتيجي لألجور والمرتبات 
على أساس من التأهيل والكفاءة 
والــخــبــرة، إلـــى جــانــب الــشــهــادات 

العلمية«.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس 
األمة جلسته العادية والتكميلية 
يومي الثالثاء واألربعاء المقبلين، 
ــلـــى جـــــــدول أعـــمـــالـــه  والــــــمــــــدرج عـ
ــة الــتــشــريــعــيــة  ــنـ ــلـــجـ تــــقــــريــــَري الـ
األول بــــشــــأن مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
ــيـــن بــشــأن  ــقـــوانـ واالقـــــتـــــراحـــــات بـ
منع تعارض المصالح، والثاني 
بشأن برفع الحصانة النيابية عن 
الــنــائــب مــاجــد الــمــطــيــري، إضــافــة 
إلى برنامج عمل الحكومة للفصل 
التشريعي السابع عشر )2022/ 
2026( وفقا لنص الــمــادة 98 من 
الدستور، ومشروع بقانون بشأن 
تــعــديــل قــانــون الــتــأمــيــن الصحي 

على المواطنين المتقاعدين.
ومن المتوقع أن يستحوذ على 
أعـــمـــال الــجــلــســة قـــانـــون تــعــارض 
المصالح، وإضافة ربات البيوت 
الى تأمين »عافية«، وبرنامج عمل 
الحكومة 2022/ 2026، الذي أحالته 
الى المجلس، ويتطلب مناقشته 
إبـــداء المالحظات النيابية حول 
ــن يـــشـــتـــرط أخـــذ  ــ ــه، ولــ ــ مــــا ورد بــ
الــمــوافــقــة عليه لتتم إحــالــتــه الــى 
اللجنة المالية البرلمانية إلعداد 

تقرير بشأنه.
كما ينظر المجلس في 3 طلبات 
بتشكيل لجان تحقيق في توزيع 
القسائم الصناعية وأسباب عدم 
االكتفاء الغذائي والمعوقات التي 
تواجه المنتج الغذائي المحلي، 

إضــافــة إلــى طلب بتشكيل لجنة 
مؤقتة بشأن المتقاعدين.

وتـــضـــّمـــن الــــجــــدول 7 رســـائـــل، 
منها رسالة واردة من رئيس لجنة 
الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة، 
ــا إحـــــــالـــــــة تـــكـــلـــيـــف  ــهــ ــيــ ــب فــ ــلــ ــطــ يــ
الــمــجــلــس للجنة بمتابعة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب ومتابعة 
اســتــعــدادات الــجــهــات المختصة 
ــادل،  ــبــ ــتــ ــمــ لـــلـــتـــقـــيـــيـــم الـــــــدولـــــــي الــ
ــى لــجــنــة حـــمـــايـــة الــــمــــال الـــعـــام  ــ إلـ
 لنص 

ً
لــالخــتــصــاص، وذلـــك وفــقــا

الــمــادة 58 من الالئحة الداخلية، 
ــــى رســــالــــة مــــن الــنــائــب  إضــــافــــة الـ
د. محمد الــحــويــلــة، يطلب فيها 
تــكــلــيــف لــجــنــة الـــمـــرافـــق الــعــامــة 
ــة وبــــحــــث أســــبــــاب تــأخــر  ــ ــدراسـ ــ بـ
تــنــفــيــذ مــــشــــروع مـــنـــتـــزه الــشــيــخ 

ــواف األحـــمـــد بــمــنــطــقــة الـــوفـــرة،  ــ نـ
على أن تقدم اللجنة تقريرها في 
هذا الشأن خالل 3 أشهر، ورسالة 
ــرى مــنــه يــطــلــب فــيــهــا تكليف  ــ أخـ
لجنة الــمــرافــق الــعــامــة بمناقشة 
مــشــروع ربـــط طــريــق الـــوفـــرة رقــم 
306 بالدائري السابع، عبر برقان 
والمقوع، وإزالة معوقات تنفيذه، 
على أن تقّدم اللجنة تقريرها في 

هذا الشأن خالل 3 أشهر.
 كما تضمنت الرسائل رسالة 
ــعــــود الــعــصــفــور  ــنــــائــــب ســ ــــن الــ مـ
يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون 
الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
بدراسة وبحث ومتابعة القرارات 
واإلجراءات التي تتخذها الحكومة 
فــي ملف الــغــذاء والـــــدواء، وبحث 
أسباب نقص األدويــة والمحاليل 

في المختبرات، ورسالة من النائبة 
د. جــنــان بــوشــهــري تــطــلــب فيها 
تكليف لجنة الـــشـــؤون الصحية 
ــبـــاب نقص  والـــعـــمـــل بــــدراســــة أسـ
األدويــة في المؤسسات والمراكز 
ــة والـــخـــاصـــة،  ــيـ ــلـ الــصــحــيــة واألهـ
على أن ترفع اللجنة تقريرها في 

الجلسة القادمة.
إضــافــة الـــى رســالــة مــن رئيس 
لجنة شؤون النفط والطاقة، يطلب 
فيها إحالة االقتراح برغبة بشأن 
إدراج جميع تخصصات الدبلوم 
في كلية الدراسات التكنولوجية 
في إعالنات التوظيف بمؤسسة 
الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة والـــشـــركـــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وإلــــغــــاء الـــشـــروط 
التعجيزية في اختبارات القبول، 
ــفـــاءات  ــكـ مـــمـــا يــســهــل تـــوظـــيـــف الـ

الــوطــنــيــة والـــوصـــول إلـــى تكويت 
ــاع الـــنـــفـــطـــي بـــنـــســـبـــة 100  ــطــ ــقــ الــ
بالمئة، إلى لجنة الموارد البشرية 
لالختصاص وفــق الــمــادة 58 من 
ــة من  ــالـ الــالئــحــة الــداخــلــيــة، ورسـ
النائب د. حسن جوهر يطلب فيها 
تكليف لجنة حماية األموال العامة 
بــاســتــدعــاء الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
المعنية بقضية صندوق الجيش 
اتها ودورها  للوقوف على إجراء
وجـــهـــدهـــا الـــمـــبـــذول فـــي مــتــابــعــة 
القضايا المنظورة بإحدى محاكم 
ــة كــالــيــفــورنــيــا فـــي الـــواليـــات  واليــ
المتحدة األميركية، على أن تقدم 
الــلــجــنــة تــقــريــرهــا إلــــى المجلس 

خالل شهر.

جلسة سابقة لمجلس األمة

»التحقيق البرلمانية«: 142 شهادة مزورة.... الواحدة بـ 500 دينار
المطر لـ ةديرجلا●: لجنة التحقيق توصلت إلى وافد متورط... وسنبدأ فحص الشهادات بعام 1989

• فهد تركي
ــت لـــجـــنـــة  ــعــ ــمــ ــتــ ــي وقـــــــــت اجــ ــ ــ فـ
الــتــحــقــيــق الــبــرلــمــانــيــة المنبثقة 
ــن لــجــنــة شــــــؤون الــتــعــلــيــم فــي  عــ
مــجــلــس األمـــــة لــمــنــاقــشــة قضية 
ــهــــادات الـــــمـــــزورة، بــحــضــور  الــــشــ
ــة وزيـــــــر الــتــعــلــيــم  ــربـــيـ وزيـــــــر الـــتـ
العالي والبحث العلمي د. حمد 
ــــي وقــــــيــــــادات الــتــعــلــيــم  ــــدوانـ ــعـ ــ الـ
الــعــالــي، كشف رئــيــس اللجنتين 
الــنــائــب د. حــمــد الــمــطــر أن لجنة 
التحقيق توصلت إلى وجود 142 
 حــصــلــوا عــلــى شــهــادات 

ً
مــواطــنــا

مــزورة صــادرة من عدة جامعات 
 أنه تم التأكد من 

ً
مصرية، مبينا

أنها »مزورة ال وهمية«، بناء على 
نــتــائــح تــحــقــيــق لــجــان »الــتــعــلــيــم 
العالي« ومجلس الـــوزراء، وبناء 

على ما قــدم في لجنة التحقيق. 
»الــجــريــدة« بــأن  وصـــرح الــمــطــر لـــ
لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق بـــــــدأت الــعــمــل 
الجدي لكشف مالبسات عمليات 
التزوير التي بــدأت منذ سنوات 
في الشهادات الجامعية للتوصل 
إلـــــى الــحــقــيــقــة كـــامـــلـــة بــــاألرقــــام 
واألســــمــــاء والــمــتــورطــيــن، ســـواء 
 
ً
كانوا وافدين أم مواطنين، الفتا

إلى أن مدة عمل اللجنة يمتد إلى 
3 أشهر، وأن اللجنة أمهلت الوزير 
الــعــدوانــي عشرة أيــام لتزويدها 
بكل البيانات ومحاضر التحقيق 
والنتائج التي تم التوصل إليها، 
سواء في لجنة التحقيق الداخلية 
لـ »التعليم العالي« أو التي شكلها 
مجلس الــــوزراء، مــع ذكــر األجــور 
ــتـــي حــصــل  والــــمــــزايــــا الـــمـــالـــيـــة الـ

عليها المزورون.

وأوضــــــح أن الــتــحــقــيــق كشف 
ــل فــي  ــمـ ــعـ  يـ

ً
 أن وافــــــــــــدا

ً
ــا ــيــ ــبــــدئــ مــ

الكويت كان وراء عمليات تزوير 
تــلــك الــشــهــادات، وتـــم ضبطه من 
 أن 

ً
قــبــل الــجــهــات األمــنــيــة، مبينا

الــشــهــادات صـــادرة مــن جامعات 

حقيقية في مصر، لكنها مزورة.
وأضاف أن هذا الوافد مسجون 
ــام تــــتــــراوح بين  ــكـ  فـــي أحـ

ً
حـــالـــيـــا

 لكل شهادة 
ً
 تبعا

ً
50 و60 عــامــا

قــام بتزويرها، وأن قيمة تزوير 
الشهادة الواحدة بين 300 و500 
 أن لجنة التحقيق 

ً
دينار، مؤكدا

تريد كشف مالبسات كل قضايا 
التزوير التي قام بها هذا الوافد 
ــون الـــذيـــن ســـاعـــدوه،  ــنـ ــواطـ ــمـ والـ
وبعضهم مــوظــفــون فــي المكتب 
 إلى 

ً
الثقافي الكويتي بمصر، الفتا

أن كل لجان التحقيق لـ »التعليم 
العالي« ومجلس الوزراء »لم تدن 
حتى اآلن أي مــواطــن وهـــذا غير 

مقبول«.
ــال الــمــطــر: »فــــي االجــتــمــاع  ــ وقـ
المقبل سنستدعي وزير التعليم 
 عن 

ً
العالي وقيادات الوزارة، فضال

ديـــوان الخدمة المدنية، ووزارة 
الداخلية ورئيس المكتب الثقافي 
الـــكـــويـــتـــي فـــــي مــــصــــر، والــــقــــوى 
العاملة، للتحقيق في كل كبيرة 
وصغيرة حول الشهادات المزورة 
والوصول إلى جميع خيوط هذه 

القضية الكبيرة«.
وأشار إلى أن »التحقيقات كلها 
كانت من عام 2015، وطلبنا من 
وزارة التعليم العالي الشهادات 
مـــنـــذ عــــــام 1989، وأكـــــــــدت عـــدم 
وجود بيانات خاصة بالشهادات 
القديمة، حيث سيتم اللجوء إلى 
 ألن 

ً
ديوان الخدمة، لكشفها نظرا

أصحابها موظفون في الحكومة«، 
 »الداخلية« بأن تكشف في 

ً
مطالبا

لجنة التحقيق كل التحريات التي 
أسفرت عن القبض على المتهم 
ه، »وهــل دل على  ومــن يقف وراء

ــنـــيـــن تـــعـــاونـــوا  أشــــخــــاص مـــواطـ
معه؟«.

وذكــــــر أن الــلــجــنــة طــلــبــت كــل 
أسماء المواطنين الذين حصلوا 
ــادات مــــــزورة، وأســمــاء  ــهـ عــلــى شـ
ــــي أصــــدرتــــهــــا،  ــتـ ــ الــــجــــامــــعــــات الـ
والــمــراكــز الوظيفية للمواطنين 
الحاصلين عليها، وهــل أعـــادوا 
ــتـــي تـــقـــاضـــوهـــا دون  الـــمـــبـــالـــغ الـ
 على أن لجنة 

ً
وجه حــق؟، مشددا

الــتــحــقــيــق والــلــجــنــة الــتــعــلــيــمــيــة 
عازمتان على التعامل بكل جدية 
مع قضية الشهادات المزورة »ولن 
نقف عند حد التحقيق، وسيتم 
استدعاء كل من له صلة لنكشف 
بشفافية للمجتمع الكويتي ما 
ــاء  ــمـ ــذه الــقــضــيــة وأسـ ــ دار فــــي هـ
المتورطين، ولــن نخاف في الله 

لومة الئم«.

حمد المطر

ً
بوشهري: الوضع الصحي منهار سلفا

انتقدت النائبة د. جــنــان بوشهري تعاطي 
وزارة الصحة مع قضية نقص األدوية بمرافقها 

وتأخر تشكيل لجنة تقصي الحقائق. 
وقــالــت بوشهري فــي تصريح صحافي: إذا 
كانت الوزارة غير مدركة للوضع، وتطلب تشكيل 
لــجــنــة تــقــصــي حــقــائــق لــمــعــرفــة نــقــص األدويــــة 
بالدولة، فذلك يعني أن الوضع الصحي لم يعد 

على حافة االنهيار، بل إنه منهار سلفا.

وأكــدت ان » بيان الـــوزارة حــول تشكيل لجنة 
تــقــّصــي حــقــائــق بــشــأن تــوفــر األدويــــة والــلــوازم 
الطبية واتــجــاهــهــا الـــى تــعــزيــز منظومة األمــن 
الــدوائــي وتطوير الخدمات الصحية، وأن ذلك 
أولـــى أولــويــات المرحلة المقبلة، غير مــوفــق«، 
معتبرة أن ذلك »يؤكد فوضى وعشوائية إدارة 

المخزون الدوائي«.
جنان بوشهري

99 أولويات مشتركة بين الحكومة والمجلس أولويات مشتركة بين الحكومة والمجلس
 لتنفيذ برنامج العمل

ً
 تشريعيا

ً
 لتنفيذ برنامج العمل متطلبا

ً
 تشريعيا

ً
المكتب الفني لـ »األولويات« البرلمانية رصد المكتب الفني لـ »األولويات« البرلمانية رصد 2424 متطلبا

المجلس ينظر في 
تأمين »عافية« لربات 

البيوت و»نقص 
األدوية« وبرنامج 

العمل بعد غد
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أول العمود:
 تــأكــيــد وزيــــر الــداخــلــيــة بـــأن الــكــويــت مــســتــهــدفــة مـــن مــروجــي 
المخدرات ُيعد دعــوة مجتمعية لحماية ضحايا هذه اآلفــة التي 

ابتليت بها البالد.
 ***

عالقة الكويت بالصين قديمة بمقاييس العالقات الخليجية، 
والكويت أول دولــة خليجية أقامت عالقة كاملة مع هــذه الدولة 
العظمى عــام ١٩٧١، وسبق ذلــك زيـــارة للشيخ جابر األحــمــد لها 
عام ١٩٦٥، والصين من أولى الدول التي اعترفت باستقاللنا عام 
١٩٦١، ومنذ عام ١٩٦٥ حتى العام الحالي هناك ٢٧ زيارة متبادلة 
رفيعة المستوى بين البلدين، وما يحدث في الرياض اليوم حدث 
خليجي– عربي– دولــي غير مسبوق سيعقبه عمل مضٍن في كل 

دولة حضرت القمة الخليجية– العربية– الصينية. 
هنا نود أن نتحدث عن الكويت وما سينتج عن هذه االتفاقات 
العريضة الــتــي أشـــار لها الــرئــيــس الصيني الجمعة الفائتة في 
خطاب محدد ومفهوم، فاالستفادة من نتائج القمة أكثر من مهم، 
 ما نعول على شبكة القوانين وطبيعة الجهاز اإلداري الذي 

ً
ودائما

سيواجه في النهاية عمليات تسيير االتفاقيات المشتركة التي 
تأتي هــذه المرة في صيغة شراكة استراتيجية ال تعاون مؤقت 

إلنجاز مشاريع محدودة. 
 يجب اإلشــــارة إلــى مــراجــعــة مــا حــدث للعديد من 

ً
وهــنــا أيــضــا

الــزيــارات السابقة، فكلنا يــالحــظ ســرعــة وتــيــره اإلنــجــاز فــي دول 
خليجية بعينها، فالكويت الــيــوم ال تملك رفــاهــيــة الــوقــت الــذي 

ُيحرق بال حساب.
 عن تفاصيلها المختلفة 

ً
القمة الخليجية - الصينية اليوم وبعيدا

تصب في مجرى رئيس مهم وهو التعامل مع عالم متعدد األقطاب، 
فبعد رحيل اإلنكليز عن المنطقة نهاية ستينيات القرن الماضي، 
 العمل على 

ً
والتذبذب في العالقات الخليجية األميركية أصبح لزاما

حفظ األمن الخليجي من التهديدات، والذي لن نأمن عدم حدوثه 
إال بتنويع األصدقاء والمصالح.

لماذا اشترى إيلون ماسك شركة »تويتر«؟ كانت إجابته الرسمية 
»الدفاع عن حرية التعبير والديموقراطية« غير مقنعة إلى الحد الذي 
 ال يختفي، والواقع أن التجاء إيلون ماسك على 

ً
يجعل السؤال قائما

ل لتبرير القرارات المهمة التي اتخذها 
ُ
نحو متكرر إلى مثل هذه الُمث

منذ استحواذه على »تويتر« أمر ُمربك إلى الحد الذي يجعله يثير 
 عميقة حول دوافعه.

ً
شكوكا

على سبيل المثال، انتقد ماسك بشدة قرار حذف حساب الرئيس 
 أن »حرية التعبير هي حجر األساس 

ً
السابق دونالد ترامب، زاعما

 ألنه كان يستخدمه 
َ

ألي ديموقراطية قوية«، لكن حساب ترامب ُحِذف
لنشر نظريات المؤامرة حول االنتخابات بين جمهور عريض بلغة 
متزايدة العنف، ومن الصعب أن نتخيل طريقة أكثر فاعلية لتقويض 
 يسمح له 

ً
الديموقراطية من إعطاء رئيس الواليات المتحدة منبرا

ت«، فكيف 
َ
باالدعاء بأن االنتخابات الحرة النزيهة التي خسرها »ُسِرق

ل أن يكون السماح لترامب، الذي ال يزال زعيم الحزب الجمهوري 
َ
ُيعق

والزعيم السابق لدولة ديموقراطية، باستخدام »تويتر« لمهاجمة 
 في جعل الديموقراطية أقوى؟

ً
الديموقراطية، سببا

يعتمد النظام الديموقراطي على تقبل شرعية قواعده على نطاق 
واسع، ويجري التعبير عن هذه الشرعية، في أوضح صوره، من خالل 
التصويت، لذا، ليس من قبيل المصادفة أن يعمل أولئك الذين يسعون 
إلى تدمير شرعية الديموقراطية على نشر معلومات مضللة تؤدي 

إلى تقويض الثقة في النظام االنتخابي.
لكن األمر ال يخلو من طرق أخرى لتقويض الشرعية الديموقراطية، 
إذ تقوم الديموقراطية على المساواة السياسية، ويتمثل التعبير 
األوضح عن هذا في مبدأ »شخص واحد، صوت واحد«، لكن المساواة 
 من أصواتنا 

ً
السياسية تنطوي على أهمية أوسع فهي تعني أن كال

مــن الممكن أن ُيــســَمــع، وكــمــا زعـــم الفيلسوف ستيفن داروال، في 
الديموقراطية، يجب أن يكون من الممكن التحدث بالحقيقة أمام 
السلطة. وعلى هذا فإن الحفاظ على الشرعية الديموقراطية يعني 
حماية حيز المعلومات الديموقراطية مجال الثقة المتبادلة حيث يشعر 
المواطنون بالثقة في قدرتهم على الحوار واالنتقاد بحرية على أساس 
إجماع مشترك حول الواقع، فهناك طرق راسخة لتقويض الشعور 
المشترك بالواقع، وبالتالي تدمير إمكانية وجود حيز للمعلومات 
الديموقراطية، وبين هذه الطرق، إعطاء منبر ألشخاص أقوياء ينشرون 

نظريات المؤامرة الذميمة.
ار الشك«،  جَّ

ُ
 طرق أخرى كثيرة، في كتابهما بعنوان »ت

ً
هناك أيضا

أوضح المؤرخان نعومي أورسكيس من جامعة هارفارد وإريك كونواي 
من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كيف مولت كل من صناعة التبغ 
 كان الهدف منها نشر الشكوك حول 

ً
وصناع الوقود األحفوري أبحاثا

اإلجماع العلمي المحيط بقضيتي التدخين وتغير المناخ، وكانت 
النتيجة الشلل السياسي، فقد أدى تقويض ثقة العامة من خالل زرع 
بذور الشك غير المشروع إلى تدمير إمكانية وجود حيز معلوماتي 
 
ً
ديموقراطي للتداول حول مثل هذه القضايا، وحتى إذا كنت مهموما

بشأن تغير المناخ، فقد تعارض الجهود المبذولة للتخفيف من ِحّدته 
إذا كنت تعتقد أن األجندة الحقيقية وراء هذه الجهود جزء من مؤامرة 

إلخضاع البشرية في ظل نظام شمولي بيئي.
كل المطلوب لتدمير إمكانية وجود حيز معلوماتي ديموقراطي 
يــتــنــاول قــضــايــا سياسية بعينها، مــثــل تغير الــمــنــاخ، هــو توفير 
منبر للدعاة المروجين للتضليل وإضــفــاء الشرعية عليهم، لكن 
هــذه االستراتيجية يمكن تعميمها الســتــهــداف إمكانية الشرعية 
الديموقراطية ببساطة، من خالل تدمير إمكانية اإلجماع على أي 
ال متساويا 

َ
قضية، ولتحقيق ذلك، يحتاج المرء إلى منبر يعطي ِثق

لكل األصـــوات التي تنشر نظريات المؤامرة حــول كل قضية يمكن 
تخيلها ذات اهتمام سياسي عام. حاول نشطاء الكرملين إيجاد مثل 
هذا المنبر باالستعانة بقناة روسيا اليوم التلفزيونية، واآلن يحاول 

ماسك تنفذ ذات االستراتيجية مع »تويتر«.
من الواضح لماذا ترغب صناعة الوقود األحفوري في تقويض 
 فــي التعامل مــع تغير 

ً
إمكانية اتــخــاذ تدابير ُمــجــازة ديموقراطيا

الــمــنــاخ. ولــكــن لــمــاذا يــريــد أغــنــى رجـــل فــي الــعــالــم تقويض شرعية 
الديموقراطية ذاتها؟ يجب أن تكون اإلجابة واضحة اآلن، ففي ظل 
ديموقراطية سليمة، يسمح الحيز المعلوماتي الديموقراطي المشترك 
للجميع بالتحدث بالحقيقة إلى أي شخص. هذا هو جوهر المساواة 
السياسية، وفي ظل نظام ديموقراطي سليم، يستطيع صحافي من 
الطبقة المتوسطة أن ينشر معلومات مدروسة جيدا تفضح شركات 
متعددة الجنسيات أو أفرادا فاحشي الثراء وتساهم في إيجاد إجماع 
شعبي لصالح تقييد أفعالهم، أو زيادة الضرائب المفروضة عليهم، 
أو مساءلتهم بأي طرقة أخرى، فإذا نجح شخص ما في تدمير مثل 
هذا الحيز المعلوماتي من خالل رعاية نشر الشك الجماعي، فلن يكون 

من الممكن بعد ذلك حشد المواطنين ضد األقوياء على هذا النحو.
 ،

ً
من منظور األفراد األقوياء، تشكل الشرعية الديموقراطية تهديدا

 أن يرغب أحد 
ً
ألنها تمثل رقابة على سلطانهم، فهل من المستغرب إذا

أقوى األفراد في العالم في القضاء عليها؟

* أستاذ الفلسفة في جامعة ييل، ومؤلف كتاب »كيف تعمل 
الفاشية: سياسة نحن وُهم«.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

لماذا ال يدخل السيد علي الخامنئي بوابة تاريخ إيران 
بداًل من أن ُيقذف به خارجها ذات يوم قريب؟ ولماذا ال 
يحاول أن يكون »غورباتشوف« الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية بــدال من »تشاوتشيسكو« رومانيا؟ ولــمــاذا ال 
يكثر من الحسنات وهو المريض الموشك على الرحيل 
 من تبديد ثــروات إيــران وضياع مستقبل 

ً
بعد 43 عاما

الماليين من شبابها وإخراجها عن سكة النهوض؟
جهاز القمع اليوم جريح ومتعطش لالنتقام وتسوية 
الحساب مع المتظاهرين والمشاركين في المسيرات من 
الفتيات والشباب، وال أحد من قادة إيران ومؤيدي والية 
الفقيه يــســأل نفسه بعض األســئــلــة البدهية مــثــل: لــَم ال 
 في المنطقة 

ً
يتمتع اإليرانيون بمثل ما نتمتع به جميعا

الخليجية؟ وإلى متى تستطيع هذه القيادة فرض هذه 
الدكتاتورية الدينية وهذا االستبداد الممتد منذ أربعين 
سنة، وربما بأربعين جهاز قمع وأكثر من 400 ألف رجل 
دين ومعمم من المتسلطين على نواحي الحياة كلها؟! 
بل ما الحكمة في تبني القيادة الدينية في إيران كل هذه 
المدة وبــإصــرار ال معنى له »الحجاب اإلجــبــاري« وهذه 
المالبس الداكنة الكئيبة للنساء، والبدل الرثة مع منع 
حتى ربطات العنق للرجال؟ ومن أين أتى الولي الفقيه 
؟ 

ً
األول بنظام الجمهورية بداًل من اإلمامة أو الخالفة مثال

وكــيــف تــكــون »جــمــهــوريــة« وفــيــهــا كــل هـــذا الــمــوقــف ضد 
الــمــرأة »نصف الجمهور« واالنــتــخــابــات فيها بــال حرية 

اختيار... للرجال والنساء؟
حتى إن استمر النظام بالقوة والتحالف مع روسيا 
والصين، فالواقع أن هذه الجمهورية بحاجة ماسة إلى 
مراجعة شاملة فــي دستورها وقوانينها وسياساتها 
بعد مضي كل هذه السنين على وضعها! وبخاصة في 
مجال احتكار الــولــي الفقيه القائد، لكل هــذه السلطات 
التي ال تتماشى مع أي نظام جمهوري، في حين تنسجم 
كــل االنــســجــام مــع أي نــظــام دكــتــاتــوري اســتــبــدادي، »بال 

حساب أو كتاب«!
يحاول الدستور اإليراني حصر سلطات القائد المرشد 
أو الولي الفقيه في المادة )110( وهي إحدى عشرة سلطة 
 ،

ً
بقي وال تذر وال تترك ألي معارض أو منتقد مسربا

ُ
ال ت

ومن هذه المواد التي يعرفها الكثيرون تعيين السياسات 
 يتحكم في 

ً
الــعــامــة واإلشـــــراف عــلــى تــنــفــيــذهــا، فــهــو إذا

الــمــســار السياسي لــلــدولــة، ولــه حــق الــمــوافــقــة والــرفــض 
على كل األمور وفي كل األحوال، وبيد المرشد الموافقة 
والــمــعــارضــة على أي استفتاء عـــام، وبــيــده فــي المجال 
الــعــســكــري، بــمــوجــب هـــذه الـــمـــادة الــدســتــوريــة »الــقــيــادة 
العامة للقوات المسلحة«، و»إعالن الحرب والسالم«، كما 
أن المرشد هو المتحكم في تعيين وإقالة رئيس القيادة 
والقائد العام لقوات حرس الثورة والقيادات العليا للقوات 
المسلحة وقــوى األمــن الــداخــلــي، وكــل قذيفة مــن أصغر 
ــاروخ، فــتــأمــل الــقــوى الــنــاريــة وكمية  رصــاصــة ألكــبــر صــ
األسلحة والــبــنــادق والــمــدافــع والــصــواريــخ التي يتحكم 

فيها القائد المرشد.
 حق تنصيب 

ً
وللمرشد قائد الــثــورة نفسه دستوريا

وعــزل وقبول استقالة أعلى مسؤول عسكري وقضائي 
ورئيس اإلذاعة والتلفزيون، فهو يتحكم الى جانب الحياة 
السياسية والعسكرية كذلك بالقضاء واإلعالم والثقافة 
وبالجد والترفيه، ويعطيه الدستور حق تنظيم العالقات 
بين السلطات الثالث وحل مشكالت النظام التي ال يمكن 
حلها بالطرق العادية، والعفو أو التخفيف من عقوبات 

المحكوم عليهم كما يوضح الدستور.
ولعل أخطر ما للمرشد من سلطات التحكم في تنصيب 
رئيس الجمهورية بعد انتخابه من الشعب، كما ينبغي 
أن ينال ترشيح هذا الرئيس لموافقة المرشد المسبقة 
 »حق عزل رئيس الجمهورية بعد 

ً
كذلك، وللمرشد أيضا

صــدور حكم المحكمة العليا«، ولكن القضاء والمحاكم 
بيد المرشد كذلك، كما ذكرنا، حيث يتحكم المرشد في 
»نصب وعزل وقبول استقالة كل من فقهاء مجلس صيانة 

الدستور وأعلى مسؤول في السلطة القضائية«.
هل يمكن لنظام سياسي أن يعطي كل هذه السلطات 
، وأن يضع رئيس الدولة 

ً
لشخص لم يتم انتخابه رئيسا

المنتخب تحت رحمته فيثبته أو يقتلعه إن شاء؟ وهل 
تــعــطــي أي جــمــهــوريــة مــثــل هـــذا الـــولـــي الــفــقــيــه كـــل هــذه 
السلطات الشمولية بــال حسيب أو رقــيــب وبــال مــراعــاة 
لمبدأ توازن القوى وتوزيع السلطات ودون التفات الى 
روح العصر وشرائح المجتمع، وتعتبر نفسها مع ذلك 

جمهورية بل رائدة وقدوة لدول العالم اإلسالمي؟
لقد ســرق الفقيه ثــورة 1979 واحتكر الحكم أكثر من 
أربعين سنة، وهــا هو الشعب اإليــرانــي يحاول منذ 80 
 اســتــردادهــا! وسينجح بالمناسبة، هــل هــنــاك أي 

ً
يــومــا

دراسة قانونية في المكتبة العربية للدستور اإلسالمي 
اإليراني؟ وهل حاول القانونيون الخليجيون أو غيرهم 

إبداء رأي أو تسليط أضواء؟

المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: غرفة التجارة بين حرية واستقالل يكفلهما لها الدستور وتبعية مقترحة للسلطة 

الصين بعد »كوفيد- ِصفر«

كانت قدرة الصين على تنفيذ السياسات 
، وال يشكل 

ً
الـــكـــبـــرى مـــوضـــع إعـــجـــاب دومـــــــا

التحول 180 درجة فيما يتصل باستراتيجية 
ــابـــات بــمــرض فــيــروس كــورونــا  خــفــض اإلصـ
)كــوفــيــد 19( إلـــى الــِصــفــر، والــتــي دأبــــت على 
 فترة 

ً
فــرضــهــا عــلــى نــحــو يــكــاد يــكــون ديــنــيــا

تقرب من ثالث سنوات، استثناء. فبين عشية 
، بــدأت الحكومة تفكيك أو 

ً
وضحاها تقريبا

هدم مراكز اختبار كوفيد 19 التي كانت في 
ــدأت وســـائـــل اإلعـــالم  ــ ــوم، وبـ كـــل مــكــان ذات يــ
الحكومية التأكيد على أن أعــراض المتحور 
فِرج فجأة عن سكان 

ُ
، وأ

ً
أوميكرون خفيفة جدا

العديد من المدن مع إنهاء اإلغالق: على سبيل 
المثال، يستطيع الناس في قوانجتشو اآلن 
االنتقال من الحجر المنزلي إلى بار الكاريوكي 

في غضون ساعتين.
لقد أقبلت حقبة ما بعد كوفيد في الصين، 

رى ماذا قد يحدث اآلن؟
ُ
ت

أصبحت قواعد الحجر الصحي الصارمة 
 من الماضي، وسيتمكن الصينيون من 

ً
أثــرا

استئناف مــا يشبه حياتهم قبل الجائحة، 
ــى مــكــاتــبــهــم، والـــتـــســـوق في  ــعـــودون إلــ ــيـ وسـ
ــام فــــي الــمــطــاعــم،  ــعـ ــتـــاجـــر، وتــــنــــاول الـــطـ الـــمـ
وزيارة الحدائق والمعابد كل هذا دون إجراء 
اختبارات كوفيد اليومية أو الخوف من اإلقامة 

الجبرية في أحد مراكز الحجر الصحي.
لكن الصين ال تستطيع أن تودع الجائحة 
بـــهـــذه الـــبـــســـاطـــة، فـــال يـــــزال مـــعـــدل الــتــطــعــيــم 
، وخــاصــة بــيــن كــبــار الــســن، حيث 

ً
مــنــخــفــضــا

حصل 40 في المئة فقط من األشخاص الذي 
 على ثالث جرعات 

ً
تزيد أعمارهم على 80 عاما

)بــمــا فــي ذلـــك جــرعــة مـــعـــززة(، وال تـــزال سعة 
المستشفيات في الصين 3.4 أسّرة في العناية 
 من 

ً
المركزة لكل 100 ألف شخص أقل كثيرا

المستويات فــي الــبــلــدان المتقدمة، المملكة 
المتحدة لديها ثــالثــة أضــعــاف هــذه السعة، 
والـــواليـــات المتحدة 7.5 أضــعــاف، وألمانيا 

عشرة أضعاف.
 أن زيادة كبيرة في عدد 

ً
هذا يعني ضمنا

اإلصابات والوفيات يجب أن تكون متوقعة، 
وأن نظام الرعاية الصحية سيخضع لضغوط 

 
ً
 خطيرا

ً
متنامية، وبرغم أن هذا يشكل تحديا

بوضوح، فيتعين على الصين مواجهته من 
أجــل الــعــودة إلــى االنــدمــاج فــي عــالــم مــا بعد 
كوفيد، ومن األفضل فقء البثرة اآلن بداًل من 

تركها تتقيح.
 ،

ً
لـــكـــن فـــقـــأ هـــــذه الـــبـــثـــرة ســـيـــكـــون مـــؤلـــمـــا

 بالنظر إلــى التحفظات العميقة 
ً
وخصوصا

الجذور التي يحملها عدد كبير من الصينيين 
ضــد الــلــقــاحــات واألدويــــة الــغــربــيــة، وسيرقى 
األمر إلى اختبار سياسي عصيب للحكومة 
والــحــزب الشيوعي الصيني الحاكم. الميزة 
التي يوفرها الوضع الحالي هي أن الحكومة 
تستطيع أن تزعم أنها تحترم إرادة الشعب، 
والـــواقـــع أن االحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت في 
الــمــدن الصينية فــي األسابيع األخــيــرة ربما 
أعــطــت الحكومة السبب الـــذي كــانــت تحتاج 
إليه أو تسعى إليه حتى إللغاء سياسة روجت 
الحكومة لنجاحها ببراعة لفترة أطــول مما 

ينبغي.
في أوائــل 2020، نجحت عمليات اإلغــالق 
الــصــارمــة الــتــي فــرضــتــهــا الــصــيــن فـــي وضــع 
جــائــحــة كــوفــيــد 19 تــحــت الــســيــطــرة بشكل 
ـــّعـــال، األمــــر الــــذي وفـــر الــوقــت لبقية الــعــالــم 

َ
ف

لــتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات صــــارمــــة مــمــاثــلــة لــوقــف 
انتشار الفيروس، ومن المؤسف أن العالم لم 
يغتنم الفرصة، ولهذا، عانت بلدان عديدة في 
عامي 2020 و2021 من موجة تلو األخرى من 
الفاشيات التي تغذت على متحورات جديدة 
ــــداد الــوفــيــات  ــع ارتـــفـــاع أعـ مـــن الـــفـــيـــروس، ومـ
فـــي أمـــاكـــن أخــــــرى، عـــاشـــت الـــصـــيـــن، بفضل 
استراتيجية خفض اإلصابات بكوفيد 19 إلى 

الِصفر، بدون الفيروس.
ثم جاء أوميكرون، الواقع أن الخصائص 
الــفــريــدة الــتــي تــمــيــز هـــذا الــمــتــحــور قابليته 
الشديدة لالنتشار، ولكن مع إحــداث أعراض 
أكثر اعتدااًل في عموم األمر كان من الواجب 
أن تدفع الصين إلى تعديل نهجها، ولكن هل 
كان الشعب الصيني سيقبل ذلك؟ من الواضح 
أن تبرير الخروج من سياسة »كوفيد ِصفر« 
لكل الناس الذي ظلوا لسنوات، بتشجيع من 
حكومة يثقون بها، يعتقدون أن مرض فيروس 
، وأن القرار الذي اتخذه 

ً
كورونا قد يكون مميتا

 
ً
الغرب بمالحقة مناعة القطيع أظهر تجاهال

 لحياة الناس والبشرية، كان ليشكل 
ً
صارخا

 شرح األمر 
ً
صعوبة بالغة، كان سيتعذر أيضا

لكل أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الذين 
عملوا بال كلل للدفاع عن الحزب وسياساته.

، لكن 
ً
أجل، كان المتحور أوميكرون مختلفا

في بلد يولي أهمية بالغة للحفاظ على ماء 
الوجه، كانت الحكومة في احتياج إلى أكثر 
من ذلك، وقد وفرت االحتجاجات المناهضة 
لـــإغـــالق والـــتـــي حــركــتــهــا إحــبــاطــات عميقة 
ومتراكمة للحكومة ُمرادها، سترتفع حاالت 
اإلصابة بالعدوى وسيتعرض نظام الرعاية 

الصحية إلجهاد شديد، لكن أصــوات الناس 
قد ُسِمَعت.

هــــذا ال يــعــنــي أن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قد 
ترحب بمزيد من االحتجاجات، على العكس 
من ذلــك، ستعمل بحزم إلحكام الخناق على 
االحــتــجــاجــات، وبــالــفــعــل، حــظــرت السلطات 
الــعــديــد مــن مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
خشية أن تعمل على تسهيل انتفاضة كتلك 
الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم الــعــربــي قــبــل عــقــد من 
الزمن، والواقع أن استمرار قدرة الناس على 
تنظيم االحــتــجــاجــات فــي الــعــديــد مــن الــمــدن 
ــر صــــرامــــة البـــد  ــثـ ــــى أن ضــــوابــــط أكـ تــشــيــر إلـ
ــفـــَرض حــتــمــا عــلــى وســـائـــط الــتــواصــل  ـ

ُ
وأن ت

االجــتــمــاعــي. شــدد مؤتمر الــحــزب الشيوعي 
الصيني العشرين في أكتوبر على أن »التنمية 
هي أولوية الحزب القصوى في حكم الصين 
وتــجــديــد شــبــابــهــا«، لــكــن االقــتــصــاد يتباطأ، 
فــقــد ســجــل نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
فــــي الـــصـــيـــن 3 فــــي الـــمـــئـــة فـــقـــط فــــي األربــــــاع 
ــذا أدنـــى  ــ ــذا الـــعـــام، وهـ الــثــالثــة األولـــــى مـــن هــ
معدل )باستثناء عــام 2020، عندما اندلعت 
الجائحة( منذ أطلق دنغ شياو بينغ »اإلصالح 

.
ً
واالنفتاح« قبل أربعين عاما

 محركات النمو الصيني، ففي 
ً
تغيرت أيضا

عام 2019، كان االستهالك الشخصي العامل 
األكثر مساهمة في النمو الصيني، وتقلصت 
الـــــصـــــادرات، واآلن، يــســلــك نــمــو االســتــهــالك 
، وخاصة بعد الضربة 

ً
 سلبيا

ً
الخاص مسارا

الــتــي وجــهــهــا اإلغــــالق لــكــل مــن الــدخــل وثقة 
المستهلك.

ــنــــدمــــا تـــتـــمـــكـــن الــــحــــكــــومــــة مـــــن إصـــــــدار  عــ
األمـــر بــإغــالق مدينة بأكملها فــي أي لحظة، 
يعجز المصنعون عــن الــعــمــل أو التخطيط 
بشكل صــحــيــح. انخفضت أربــــاح مــا يسمى 
المؤسسات الصناعية التي تعمل بما يفوق 
حجمها بنحو 3 فــي المئة خــالل الفترة من 
يناير إلــى أكتوبر، مقارنة بالعام الماضي، 
وفـــي بكين هبطت األربــــاح بنسبة 43.6 في 
ــأن اقــتــصــاد الصين  ــر وكــ الــمــئــة، ويـــبـــدو األمــ

ينزلق على منحدر.
الحق أن قادة الصين يدركون تمام اإلدراك 
أن االقتصاد الــراكــد من شأنه أن يزعزع ثقة 
الناس في الحكومة ويقوض شرعية الحزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، وعــلــى هـــذا، فــفــي ضــوء 
االضطرار إلى االختيار بين استعادة النمو 
ــقــــاء عــلــى ســيــاســة خفض  االقـــتـــصـــادي واإلبــ
حــاالت اإلصــابــة بــعــدوى كوفيد إلــى الِصفر، 
يفوز النمو، والنبأ السار هنا هو أن اقتصاد 
ة التنفيذ العالية التي  الــصــيــن، نــظــرا لــكــفــاء
يتمتع بــهــا، ربــمــا يــكــون قـــادرا على التعافي 

بسرعة مذهلة.
* خبيرة اقتصادية مقيمة في الصين.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق 
مع »الجريدة«

في كل عصر من العصور وفي كل بلد من بلدان 
العالم شخصيات عظيمة تترك لنا أكثر من غيرها 
 
ً
 طويال

ً
في مجريات األحداث وتطور األمور ميراثا

من األعمال واإلنجازات واإلخفاقات، ولكنها تبقى 
وديــعــة لــأجــيــال الــمــتــالحــقــة تنهل منها العظة 
والعبر وترسم من خاللها مستقبلها، فأمة بغير 

ماٍض ال حاضر لها وال مستقبل.
وتــحــفــل الــتــجــربــة الــديــمــوقــراطــيــة فــي الكويت 
بــأمــثــلــة عــظــيــمــة مـــن هــــذه الــشــخــصــيــات، منها 
صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ عبد الله 
السالم الصباح والرعيل األول أعضاء المجلس 
التأسيسي المنتخب من الشعب، الذين وضعوا 
الدستور بــإرادة شعبية، فركزوا اهتمامهم على 
المواطن ال على السلطة، على حقوقه وحرياته 
 لــروابــطــه بــهــا، فكان 

ً
 منطقيا

ً
الــتــي تــحــدد إطــــارا

الــدســتــور انــتــقــااًل مــن المفاهيم الــتــي تنظر إلى 
الدستور باعتباره وثيقة لتنظيم السلطة وبيان 
حقها في فرض أوامرها ونواهيها على الناس 
إلـــى مـــا يــنــاقــض ذلـــك مـــن مــفــاهــيــم كــانــت غريبة 
وقــت وضــع دســتــور الــكــويــت عــن الــعــالــم الثالث، 
تضمن حقوق المواطنين وحرياتهم ضد عسف 
السلطة، فأصبح الدستور بذلك وثيقة تقدمية 
لحقوق اإلنسان، بفضل حاكم مستنير والرعيل 
األول أعضاء المجلس التأسيسي واألعضاء في 
، الذين أقاموا من 

ً
غرفة التجارة والصناعة أيضا

وعيهم الحجر المكين للتجربة الديموقراطية في 
الكويت ومن ضمائرهم السياج المتين والمالذ 
األمين للحريات العامة، ومن هذه الحريات حرية 
تكوين الجمعيات المنصوص عليها في المادة 

)43( من الدستور. 
وقــــد حـــافـــظ عــلــى الـــدســـتـــور وعـــلـــى الــتــجــربــة 
الديموقراطية في الكويت، شخصيات عامة كثيرة، 
أذكر منها على سبيل المثال ال الحصر، أعضاء 
مجلس األمـــة فــي الــفــصــل التشريعي الــخــامــس، 
وأســتــعــيــد مـــن الــــذاكــــرة ومــــن أوراقــــــي الــمــتــفــرقــة 

فــي تــاريــخ التجربة الــديــمــوقــراطــيــة فــي الكويت 
مناقشات واسعة جــرت في جلسة مجلس األمة 
يوم الثالثاء 23 مارس 1982، حول عبارة وصف 
بها دبلوماسي كويتي رفيع الديموقراطية في 

لقاء تلفزيوني بأنها ترف.
وكان لهذا الحديث دوي في الجلسة المذكورة 
ــه تـــحـــت وطـــأتـــه  ــائـ حـــيـــث صــعــقــت نـــفـــوس أعـــضـ
فاندلعت المناقشات وحمي وطيسها وتبلورت 
حــرارتــهــا فــي قـــرار برغبة أصـــدره المجلس بأن 
تــوعــز الــحــكــومــة إلـــى الــمــســؤول الــســيــاســي قائل 
عبارة »إن الديموقراطية ترف« بأن يقدم استقالته 
بناء على اقتراح برغبة قدمه النواب )جاسم العون 
ومبارك الدبوس ومشاري العنجري وبدر المضف 

وهاضل الجالوي(. 
وقد بدأت المناقشات بكلمة من وزير الدولة، 
نيابة عن الحكومة قال فيها إن الحديث الذي أدلى 
به )الدبلوماسي( ال يمثل فيما يتعلق بالتجربة 
الديموقراطية إال رأيه وال يمثل الحكومة من قريب 
أو بعيد، وإن تجربتنا الديموقراطية مبنية على 
أســاس سليم ومشاركة شعبية، وإنــهــا ضــرورة 
وتطور سليم في العالقة بين الحكومة والشعب. 
 كما قــال النائب د. خالد الوسمي في كلمته 
ــرأي، ولــكــن عندما  ــداء الــ »أنـــا أؤمـــن بــالــحــوار وإبــ
يتناول الــرأي التقليل من فكرة سامية استقرت 
في ضمير الشعب وتتبناها الحكومة فأعتقد أنه 

خطأ سياسي كبير«.
 ومن بين ما قيل من الكلمات التي ألقيت في 
ــذه الــجــلــســة مــا قــالــه الــنــائــب الــمــحــتــرم جاسم  هـ
 
ً
ــــك تــعــريــضــا الـــصـــقـــر فــــي كــلــمــتــه مــــن »إن فــــي ذلـ
 بالنظام الديموقراطي بالكويت مع 

ً
وتجريحا

الــعــلــم أن أحـــد مــعــالــم الــكــويــت هــي هـــذه الــحــيــاة 
 
ً
الديموقراطية مع ما فيها من عيوب تبقى رمزا

 في دول المنطقة وفي دول العالم 
ً
 متقدما

ً
حضاريا

العربي والعالم الثالث«.
ومــن بين ما قاله النائب محمد المرشد: »إن 

مجلس األمة خطوة كبرى في المسيرة الحضارية، 
 من خطورة ما قاله الدبلوماسي ومغبته«. 

ً
محذرا

ولـــعـــل أعـــضـــاء الــمــجــلــس الــحــالــي مـــن قــامــات 
ســـوف تــحــتــذي حـــذو قــامــات الــفــصــل التشريعي 
الخامس، للتنبيه والتحذير من خطورة االقتراح 
بقانون المطروح على المجلس فــي شــأن غرفة 
تجارة وصناعة الكويت ومغبته على الحريات 
الــعــامــة وعــلــى رأســهــا حــريــة تــكــويــن الجمعيات 
للحفاظ على الديموقراطية وعلى الغرفة كرمز 
حضاري متقدم في دول المنطقة، وإن في تجريح 
الغرفة وهي أحد مكونات التجربة الديموقراطية 
فــي الــكــويــت والــتــعــريــض بــهــا، ســـوف يــؤثــر على 
مكانتها بين غرف المنطقة وفي العالم كله وما 
يستتبع ذلك من النيل من مكانة الكويت اإلقليمية 
والــدولــيــة، فــالــغــرفــة إرث شعبي ديــمــوقــراطــي ال 

يجوز التضحية به بأي حال من األحوال. 

دور السلطة التشريعية 

ــك أن مــفــهــوم الــحــكــم الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــذي  ذلــ
تناولناه في مقال سابق لنا على هذه الصفحة 
 فـــي احــتــكــار الــســلــطــة التشريعية 

ً
ــع نــطــاقــا أوســ

للسيادة الشعبية، وإن األمـــة مــصــدر السلطات 
 لــم تتنازل عــن سيادتها لمن يمثلونها 

ً
جميعا

مــن الـــنـــواب، بــل هــم وكـــالء عــنــهــا، وإن الــوســائــل 
والـــركـــائـــز الـــتـــي تـــمـــارس بــهــا األمـــــة ســيــادتــهــا، 
منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها غرفة 
تجارة وصناعة الكويت، بما يوجب على مجلس 
األمة، أن يوفر لها االستقالل ال التبعية، باعتبار 
أن منظمات المجتمع المدني تتالحم مع المجلس 
الــنــيــابــي كــشــريــك أصـــيـــل لـــه فـــي تــمــثــيــل اإلرادة 
الشعبية فيقع على عاتقه حمايتها وتعضيدها 
بالحماية من عسف السلطة، ال بتقرير تبعيتها 
للسلطة، كما فعل االقــتــراح الــمــدرج على جــدول 
أعــمــال الــمــجــلــس، والــــذي تــتــنــاقــض فلسفته مع 

الفلسفة التي يقوم عليها الدستور، بما يخالف 
روح الدستور، فضال عن المادة )43( منه. 

وغني عن البيان الحكم الديموقراطي هو أن 
يحكم الشعب نفسه بنفسه فــي مجلس نيابي 
لــة السياسية  ينتخبه الــشــعــب لــيــتــولــى الــمــســاء

للوزراء الذين يتولون سدة الحكم. 
وقـــد جـــاء فــي الــمــذكــرة التفسيرية للدستور: 
»ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء 
الــســيــاســيــة، تــوجــد كــذلــك وبــصــفــة خــاصــة رقــابــة 
الرأي العام التي ال شك في أن الحكم الديموقراطي 
يــأخــذ بــيــدهــا ويـــوفـــر مــقــومــاتــهــا وضــمــانــاتــهــا، 
ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية 
الحكم، وهذه المقومات والضمانات في مجموعها 
هــي الــتــي تــفــيء عــلــى الــمــواطــنــيــن بــحــبــوحــة من 

الحرية السياسية«.
فال غرو أن تتبوأ منظمات المجتمع المدني 
فــي الــكــويــت وعــلــى رأســهــا غــرفــة الــتــجــارة، وهي 
إحــدى مكونات الــرأي الــعــام، مكانها الالئق بها 
في الدستور، لذلك يفترض في مجلس األمة، وهو 
 عن 

ً
محراب الديموقراطية وهيكلها أن يقف مدافعا

غرفة التجارة والصناعة، باعتبارها أحد مكونات 
البناء الديموقراطي ومكونات الرأي العام، وأحد 

مقومات المسؤولية السياسية.
وال أجــد في ختام هــذا المقال، ســوى التذكير 
بأبيات من الشعر وجهها النائب الراحل محمد 
المرشد إلــى الدبلوماسي الكويتي في الجلسة 

المذكورة يقول فيها: 
 لتدفعوا

ً
رسا

ُ
 وت

ً
تخذتُكُم ِدرعا

ها
َ
ْم نصال

ُ
ي فكنت

ِّ
ل العدا عن

َ
                      ِنَبا

وقد كنُت أرجو منُكم خيَر ناصٍر
ها

َ
                   على حيِن خذالن اليمين ِشمال

ُم لم تحفظوا لموّدتي
ُ
 أنت

ْ
فإن

ها
َ
 فكونوا ال عليها وال ل

ً
                     ِذماما

باعتبارها أنسب ما يمكن أن يقال لمن قدموا 
االقتراح بقانون سالف الذكر.

القمة الخليجية - الصينية حدث مهم يصب في اتجاهات تنويع 
األصدقاء والمصالح، وهناك استشعار خليجي بأن استيعاب 

.
ً
 مصيريا

ً
خريطة العالقات الدولية الجديدة بات شيئا

 أن 
ً
قادة الصين يدركون تماما

االقتصاد الراكد من شأنه أن يزعزع 
ثقة الناس بالحكومة ويقوض شرعية 

الحزب الشيوعي الصيني، وفي ضوء 
االضطرار إلى االختيار بين استعادة 

النمو االقتصادي واإلبقاء على سياسة 
خفض حاالت اإلصابة بعدوى كوفيد 

إلى الِصفر، يفوز النمو.

نحن والصين

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com
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حـــصـــدت الـــكـــويـــت جـــائـــزة لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم الـــخـــاصـــة فــــي مـــهـــرجـــان 
القدس السينمائي الدولي بنسخته 
السابعة من خالل الفيلم الوثائقي 
ــيـــت الـــــعـــــود« لــلــمــخــرج  ــبـ »فـــيـــلـــكـــا الـ

الكويتي د. علي حسن.
اخـــــتـــــتـــــم الــمــهـــــــــــرجــــــــان بــرئــاســـة 
د. عــزالــديــن شلح مــؤســس ورئيس 
المهرجان فــي قاعة سينما الهالل 
بغزة، تحت شعار »تراثنا هويتنا«، 
ــريـــح صــــحــــافــــي، إن  وقـــــــال فــــي تـــصـ
»الــدورة السابعة لمهرجان القدس 
ــائـــي شــــهــــدت مــــشــــاركــــات  ــمـ ــنـ ــيـ ــسـ الـ
 بين 

ً
 كبيرا

ً
دولية واسعة وتنافسا

المبدعين من أنحاء العالم وشرف 
كــبــيــر أن تــكــون السينما الكويتية 
ومــبــدعــوهــا بيننا ســـواء مــن خــالل 
فيلم »فيلكا بــيــت الــعــود« للمخرج 

عــلــى حــســن خليل أو عــبــر مشاركة 
المخرج الكويتي الفنان عبدالعزيز 
الــصــايــغ رئــيــس مــهــرجــان الــكــويــت 
للسينما الجديدة في عضوية لجنة 

التحكيم«. 
وتابع شلح: أن فوز الكويت يأتي 
 لمكانتها الفنية الرائدة في 

ً
ترسيخا

مجال صناعة السينمائية الروائية 
منها أو الوثائقية وقد استقبل فيلم 
»فيلكا بيت العود« بحفاوة كبيرة 
 جمهور 

ً
من لجنة التحكيم وأيضا

المهرجان الــذى تعرف على أهمية 
تــلــك الــجــزيــرة ومــكــانــتــهــا فـــي عمق 
التاريخ اإلنساني ودورها الحديث.

ــال الـــمـــخـــرج عــلــي  ــ ــه قــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
 بـــفـــوزي بــهــذه 

ً
ــدا حــســن: »ســعــيــد جــ

ــر كــبــيــر فــي  ــ الـــجـــائـــزة الـــتـــي لـــهـــا أثـ
ــأتـــي مــــن الـــقـــدس  ــا تـ ــدانــــي ألنـــهـ وجــ

 عــن دور مــثــل تلك 
ً
الــشــريــف، فــضــال

ــانـــات فــــي صـــقـــل مـــهـــارات  ــهـــرجـ ــمـ الـ
الــمــخــرجــيــن، وأهــــدي الــجــائــزة إلــى 

ــان الـــغـــائـــب/ الـــحـــي،  ــنـ ــفـ صـــديـــقـــي الـ
الــذي ســاهــم فــي إنــجــاز هــذا العمل، 
ــبـــالم، كما  ــل مـــشـــاري الـ ــراحـ وهــــو الـ
أؤكـــد أن الـــقـــادم أجــمــل مــن األعــمــال 
فنحن نعمل من أجل التميز وحصد 

الجوائز وإعالء اسم الكويت«.
وعن فحوى العمل، قال المخرج 
»الفيلم يتحدث عن جزيرة فيلكا ما 
قبل الغزو العراقي الغاشم ويبين 
 
ً
ــانـــت بــيــتــا ــيـــف كـ ــم أهـــلـــهـــا وكـ تـــالحـ

ــر، فــالــكــل أهــل  ــ  لــجــمــيــع األسـ
ً
ــدا ــ واحــ

واقــــــارب، وبــيــن الــفــيــلــم كــذلــك كيف 
 
ً
كــانــوا يــعــيــشــون ويــنــتــقــلــون يــومــيــا

مـــن الـــجـــزيـــرة إلــــى مــديــنــة الــكــويــت، 
ــمـــل مـــعـــانـــاة  ــعـ ــق الـ ــ ــة وثــ ــايـ ــهـ ــنـ ــالـ وبـ
أهــل الجزيرة عند دخــول المعتدي 
ــانـــى أهـــلـــهـــا وكــيــف  ــيـــف عـ ــم وكـ ــ اآلثــ
تــم إجــبــارهــم على تــرك ممتلكاتهم 

والخروج من الجزيرة دون مأوى.
وقـــــال الـــمـــخـــرج إن فــيــلــم »فــيــلــكــا 
بــيــت الــعــود« يــأتــي تكملة لسلسلة 
من األعمال الوثائقية التي أنجزها 
ــــالل األعــــــــوام ومـــنـــهـــا »ســـنـــة 90«  خـ
و«معركة السماء واألرض« و«حكاية 
ــــن الـــكـــوت إلــــى الــكــويــت«  بـــطـــل« و«مـ
ــا«، وغــيــرهــا مـــن األعــمــال  و«الـــخـــاليـ
 أنه يحضر ألكثر 

ً
السينمائية، مؤكدا

من مشروع سينمائي روائــي منها 
 بعنوان 

ً
وثــائــقــي يــرى الــنــور قــريــبــا

»أشقاء التحرير« ليكون مفاجأة من 
العيار الثقيل.

● القاهرة - محمد الصادق
ــّيــــب الـــــمـــــوت، صــــبــــاح أمــــس،  غــ
رئــــيــــس مـــجـــمـــع الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
بـــالـــقـــاهـــرة د. صـــــالح فـــضـــل، عن 
، بــعــد صــراع 

ً
عــمــر نــاهــز 84 عـــامـــا

مع المرض.
ويعد فضل من أبرز نقاد األدب 
ــــاء  ــــب إبــــداعــــات األدبـ الـــعـــربـــي، واكـ
والـــشـــعـــراء مـــن مــخــتــلــف األجـــيـــال 
ــــى ما  مــنــذ حــقــبــة الــســتــيــنــيــات إلـ
قبل رحيله، حيث استلهم التراث 
 للغة العربية 

ً
العربي، وظل مخلصا

الفصحي التى كان يتكلم بها في 
كل أحاديثه، كما ساهم في إحياء 

تراث ابن رشد.
ونعت وزيــرة الثقافة المصرية 
د. نيفين الكيالني، الناقد فضل، 
وقــالــت، »إن مصر واألمـــة العربية 
 من أعالم األدب والنقد، 

ً
فقدتا علما

أثــــرى المكتبة الــعــربــيــة بعشرات 
 
ً
المؤلفات والترجمات، وترك ميراثا
«، مضيفة أن »للغة 

ً
 خـــالـــدا

ً
علميا

 حــافــظــوا عليها 
ً
الــعــربــيــة حـــراســـا

وأبــــدعــــوا بــفــنــونــهــا، ومــــن هـــؤالء 
الراحل صالح فضل«.

كما نعى مجمع اللغة العربية 
الراحل، في منشور له على صفحته 
 إيـــاه بفقيد 

ً
بـــ »فيسبوك«، واصــفــا

الــفــكــر واألدب، صـــاحـــب مــســيــرة 
علمية حافلة بالعطاء واإلنــجــاز، 

ــــي بــصــيــر بــفــنــون األدب  نــاقــد أدبـ
العربي واألدب الــمــقــارن ونظرية 
األدب ومـــنـــاهـــج الــنــقــد الــحــديــث، 
ومترجم. وقّدم الراحل العديد من 
الــمــؤلــفــات األدبــــيــــة مــنــهــا: منهج 
ــــى اإلبـــــــــــداع األدبــــــــي،  الــــواقــــعــــيــــة فـ
ونظرية البنائية في النقد األدبي، 
وأساليب السرد في الرواية العربية، 
وجماليات الحرية في الشعر، ولذة 
التجريب الــروائــي، إلــى جانب ما 

ترجمه عن المسرح اإلسباني.
ــل الــــعــــديــــد مــن  ــد د. فـــضـ حـــصـ
الــجــوائــز؛ منها جــائــزة البابطين 
لإلبداع في نقد الشعر عام 1997، 
وجائزة الدولة التقديرية في اآلداب 
عام 2000، وجائزة النيل في اآلداب 

عام 2018.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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السفير الكوري يتوسط حضور الحفل

من فيلم »فيلكا بيت العود«

ملصق الفيلم

علي حسن

صالح فضل

تلتقي الفنانة أنغام الجمهور 
الكويتي في أول حفل 

خارجي لها، بعد تعافيها 
من األزمة الصحية التي 

مرت بها أخيرًا، واستلزمت 
بقاءها في املستشفى عدة 
أيام والخضوع لجراحات 

طبية.
 كبيرًا 

ً
حيي أنغام حفال

ُ
وت

بمسرح أرينا يوم 26 
الجاري، في بداية استئناف 
نشاطها الفني خارج مصر، 

بعد توقف دام 6 أسابيع، 
نتيجة األزمة الصحية التي 

دفعتها لالعتذار عن عدم 
تقديم الحفالت للجهات 

املنظمة، حيث يجري بالوقت 
الحالي إعادة برمجة 

اتفاقياتها املسبقة بشأن 
الحفالت.

أنغام التي وجهت الشكر 
لجمهورها بعد التعافي 

بتغريدة كتبتها عبر 
حساباتها على مواقع 

التواصل االجتماعي عادت 
الستئناف برنامجها )أنغام(، 

الذي توقف تصويره أيضًا 
خالل فترة مرضها، بعدما 
تحاملت على نفسها لفترة 

طويلة من أجل تصوير 
حلقاته.

اعتذر املخرج عمرو عرفة 
للفنانة يسرا عن عدم إخراج 
مسلسلها الجديد )حمدلله 
على السالمة(، الذي كان من 

املقرر أن ينطلق تصويره 
خالل األسبوع الجاري.

وجاء اعتذار عرفة لضيق 
الوقت املتبقي على رمضان، 

وانشغاله بأعمال أخرى 
خالل الفترة املقبلة، في وقت 
يفترض أن يستمر التصوير 

بشكل مكثف للحاق بالعرض 
الرمضاني، خصوصًا أن 

شركة العدل غروب، املنتجة 
قت بالفعل  للمسلسل، سوَّ

لعدد من املحطات الفضائية 
املختلفة للعرض، بما يعني 
استحالة التراجع عن موعد 

العرض.
يسرا عادت أمس األول من 

مهرجان البحر األحمر، بعد 
تكريمها عن مجمل مسيرتها 

الفنية خالل الدورة الثانية 
من املهرجان، فيما تعقد 
جلسات عمل مع املخرج 

عمرو صالح، الذي اختارته 
الشركة املنتجة الستكمال 

مهمة إخراج العمل.

منح مجلس نقابة 
املوسيقيني امللحن حلمي 

بكر تكريمًا خاصًا، مع إعادة 
افتتاح مقر النقابة بوسط 
القاهرة، في أعقاب عملية 

التطوير التي حدثت باملقر 
خالل األيام املاضية، قبل أن 
ُيعاد افتتاحه بحفل بسيط 

أمس األول.
ومنح نقيب املوسيقيني 

الفنان مصطفى كامل امللحن 
حلمي بكر منصب النقيب 

الشرفي للنقابة، وسط 
احتفاء من أعضاء النقابة 

الحاضرين لالحتفال، الذي 
شهد مشاركة عدد كبير من 
الفنانني. وُيعد تكريم بكر، 

الذي يعتبر من أكبر امللحنني 
سنًا، بهذا املنصب الشرفي 

سابقة خالل السنوات 
األخيرة بالنقابة، في وقت 

تستعد النقابة النتخاب 
مجلس إدارة جديد خالل 
الصيف املقبل مع انتهاء 

مدة املجلس الحالي، حيث 
سيبدأ اإلعداد والتحضير 

للعملية االنتخابية مع هيئة 
قضائية ستشرف على إجراء 

االنتخابات.

خبريات

أنغام تلتقي جمهور 
الكويت بعد تعافيها

عمرو عرفة
يعتذر ليسرا

حلمي بكر نقيبًا شرفيًا 
للموسيقيين

الوثائقي  الفيلم  نجح 
البيت  »فيلكا  الكويتي 

للمخرج  العود« 
د. علي حسن في اقتناص 

التحكيم  لجنة  جائزة 
من مهرجان القدس 

 
ً
متفوقا الدولي،  السينمائي 
على العديد من العروض 
المميزة بإشادة قوية من 

التحكيم. لجنة 

رحيل الناقد األدبي صالح فضل
أخلص للفصحى وأحيا تراث ابن رشد

أوقف القضاء اللبناني، أمس األول الجمعة، الممثلة ستيفاني 
صليبا على ذمــة التحقيق، واستمع إليها فــي ملف تبييض 
أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي 

رياض سالمة، حسبما أفاد مصدر قضائي، ووكيلة أعمالها.
وقــــال الــمــصــدر: »مــثــلــت الــمــمــثــلــة ســتــيــفــانــي صليبا أمــام 
المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، واستمعت 
إليها األخيرة بصفة شاهدة وقررت تركها بسند إقامة«، مبينا 

أن القاضية عون »كانت استدعت صليبا لالستماع إليها كشاهدة 
بملف ريــاض سالمة ومعرفة نــوع الهدايا التي تلقتها 

منه، سواء كانت منزال أو مجوهرات، إال أن صليبا لم 
تحضر للتحقيق يومها رغم تبلغها االستدعاء ما 

اضطر عون الى تعميم بالغ البحث بحقها«.
وأكد أن صليبا »ليست مدعى عليها وغير متهمة 
بتبييض األموال، وكل ما في األمر الحصول على 
مــعــلــومــات مــنــهــا خــاصــة بــمــلــف ريــــاض ســالمــة«، 
مشيرا إلى أنه جرت إحالتها على مكتب الجرائم 
المالية للتوسع في التحقيق، على أن يقرر الحقا 

تركها أو إبقاءها موقوفة.
ونفذت القوى األمنية مضمون مذكرة بحث 
وتحر بحق صليبا، التي كانت وصلت مساء 
ــاء إلــــى مـــطـــار بـــيـــروت آتـــيـــة مـــن جـــدة،  ــعــ األربــ
حــيــث شـــاركـــت فـــي مــهــرجــان الــبــحــر األحــمــر 
السينمائي، إثر تخلفها سابقا عن المثول 

أمام التحقيق.
( عــــام 2016 

ً
ــا ــامـ وبـــــدأت صــلــيــبــا )35 عـ

ــــان مــا  ــــرعـ ــي الـــتـــمـــثـــيـــل، وسـ مــســيــرتــهــا فــ
اكتسبت شهرة في العالم العربي بعد 
مشاركتها في مسلسالت عدة، أبرزها 
»متل القمر« و»دقيقة صمت«، وآخرها 

»التحدي«. 
)أ ف ب(

ستيفاني صليبا

الكويت تحصد جائزة »القدس السينمائي الدولي«
المخرج علي حسن يهدي التتويج للراحل مشاري البالم

تكريم الديوانية الكورية - 
الكويتية الثقافية

● ربيع كالس
أقـــامـــت الــســفــارة الــكــوريــة لـــدى الـــبـــالد حــفــال تــكــريــمــيــا خــاصــا، 
بــمــنــاســبــة مــــرور 10 ســـنـــوات عــلــى إنـــشـــاء ديـــوانـــيـــة »هــــان-كــــوت« 
)الديوانية الكورية - الكويتية الثقافية(، والتي تضم مجموعة من 

الشباب والشابات المحبين للثقافة الكورية. 
ويساهم أعضاء الديوانية في نشر الثقافة الكورية بشكل كبير، 
عــن طــريــق مــســاعــدة الــســفــارة فــي الفعاليات واألنــشــطــة الثقافية 
المختلفة التي تنظمها، وذلــك منذ انعقاد االجتماع التأسيسي 

إلنشاء الديوانية من أول فبراير 2021 الى اآلن.
ووصـــل عـــدد أعــضــاء الــديــوانــيــة حــتــى اآلن إلـــى أكــثــر مــن 1000 
شخص، بمن فيهم مواطنون ومقيمون من مختلف الجنسيات، 
يشاركون جميعهم بشكل نشط في األنشطة الثقافية التي تقيمها 

السفارة، وتأتي ضمن التبادالت الثقافية بين كوريا والكويت. 
وخــالل الحفل عبر سفير كــوريــا تشونغ بيونغ-ها عــن شكره 
وامتنانه العميق لكل أعضاء الديوانية، بمن فيهم الرئيسة الفخرية 
ومؤسسة الديوانية الشيخة د. العنود الصباح، ورئيسة الديوانية 

المهندسة منية العيدان.

 وطالبة
ً
 وطالبة طالبا
ً
»إيكوكويست« مسابقة توعية بيئية تنافس فيها »إيكوكويست« مسابقة توعية بيئية تنافس فيها 7777 طالبا
نفذتها »البا« للمرة الثانية هذا العام بالشراكة مع »كوت« الغذائية وحديقة الشهيد

 وطــالــبــة مـــن 11 
ً
تــنــافــس 77 طــالــبــا

مدرسة خاصة في الكويت، على مدى 
يــــوم كـــامـــل، ضــمــن فــعــالــيــات مــســابــقــة 
إيـــكـــوكـــويـــســـت )Eco- Quest(، وســـط 
أجواء حماسية أظهرت اندفاع التالميذ 
وحــرصــهــم عــلــى حــمــايــة وحـــفـــظ بيئة 

بالدهم.
تــــهــــدف الـــمـــســـابـــقـــة الـــبـــيـــئـــيـــة، الــتــي 
نظمتها أكاديمية لوياك للفنون- البا، 
بــالــتــعــاون مـــع حــديــقــة الــشــهــيــد للمرة 
الــثــانــيــة هـــذه الــســنــة، إلـــى رفـــع الــوعــي 
البيئي، وتحفيز الجيل الــنــاشــئ على 
التحلي بالمسؤولية المجتمعية، وقد 
ثـــابـــر خــاللــهــا الـــطـــالب عــلــى فـــك وحــل 
ــيـــات تـــوزعـــت في  عـــشـــرة ألـــغـــاز وأحـــجـ
أرجاء الحديقة، عبر جولتين لكل الفرق 
المدرسية المشاركة، بحيث تمثلت كل 
ف من سبعة طالب.

َّ
مدرسة بفريق مؤل

ــفــذت تحت 
ُ
الفعالية البيئية الــتــي ن

ــة،  ــيــ ــذائــ ــغــ ــة مــــجــــمــــوعــــة كــــــــوت الــ ــ ــايــ ــ رعــ
وبحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة 
أمين محمد، وبدعم من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي و«Trolley«، وشركة كلو 
)Klue( لألنشطة والــتــرفــيــه اإلبــداعــي، 
تـــزامـــنـــت مـــع انـــعـــقـــاد قــمــة الـــمـــنـــاخ في 
شــرم الشيخ، وتخللتها فقرات خاصة 
بالفنون الجميلة وأنشطة موسيقية، 
ــــــدت عـــــالقـــــة الــــــطــــــالب بــبــيــئــتــهــم  جــــــسَّ
وتــــصــــورهــــم لــســبــل تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
وفـــي الــســيــاق، تــولــى أســاتــذة »البـــا« 
مهمة التقييم، الختيار الفريق األفضل 
وفــق معايير مــحــددة، فكان أن أشرفت 
نــســريــن نـــاصـــر وهـــشـــام الـــحـــالق على 

األنشطة الموسيقية، وزينة دبوس على 
قــيــمــت جلسات 

ُ
األنــشــطــة الــفــنــيــة. كــمــا أ

تأمل ويوغا، من أجل مساعدة الطالب 
على االسترخاء والتفكير واالبتكار.

 بقواعد المسابقة، تبارى 
ً
والــتــزامــا

الــمــشــاركــون عــلــى جــمــع الــنــقــاط، ســواء 
من خالل األحجيات أو األنشطة، أو من 
خـــالل الــحــصــول عــلــى شــــارة التعريف 
)البادج( المطلوبة في حال الفوز، حيث 
ترتب على الطالب معرفة كل المواقع 

وجمع كل الشارات بأقل وقت ممكن. 
وتضمنت الفعالية تقديم كل مدرسة 
لمشروع بيئي هادف، سواء في مجال 
الــتــشــجــيــر والــــزراعــــة، أو فــيــمــا يتعلق 
ــــن  بـــتـــحـــديـــات الــتــغــيــر الـــمـــنـــاخـــي واألمـ
ة.  الغذائي، وغيرها من القضايا الُملحَّ
وقد جرى عرض المشاريع البيئية أمام 
لجنة تحكيم تألفت من محمد الكليب، 
والــمــصــمــم الــغــرافــيــكــي مــحــمــد شـــرف، 

وهوازن البعيجان وسعود الرخيص.
ــبــــردج  ــمــ ــيــ وقـــــــــد فـــــــــــازت مـــــــدرســـــــة كــ
اإلنكليزية )CES( بالمركز األول، بحيث 
 تقديرية ومــقــاعــد مجانية 

ً
نــالــت درعـــا

فـــي الــصــفــوف الــفــنــيــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
تقدمها »البــا«، بهدف تمكين أصحاب 
الــمــشــاريــع، وتــرجــمــة تصميمهم على 
أرض الواقع، إضافة إلى جولة زراعية 

في حديقة الشهيد. 
ــي، فــحــصــدتــه  ــانــ ــثــ ــا الــــمــــركــــز الــ ــ أمــ
ــرار الــقــبــنــدي  ــ ــ مــــدرســــة الـــشـــهـــيـــدة أسـ
ثنائية اللغة )QBS(، وفازت المدرسة 
األميركية في الكويت )ASK( بالمركز 
الــثــالــث. وتــم إعـــالن أســمــاء الــمــدارس 
الفائزة وتكريم المشاركين بحضور 
 COO ـــ ــ ـــ مـــمـــثـــل مـــجـــمـــوعـــة »كــــــــوت« الــ
مـــازن الــشــلــة، وأعــضــاء لجنة تحكيم 
الــمــشــاريــع البيئية ورئــيــســة مجلس 

إدارة »البا« فارعة السقاف.

تنظيم المسابقة على مستوى الدولة

ــحـــــدث الـــبـــيـــئـــي،   عـــلـــى الـــ
ً
ــا ــبـ ــيـ ــقـ ــعـ وتـ

أوضــحــت رئــيــســة مجلس إدارة »البـــا« 
فارعة السقاف، أن »األكاديمية تواصل 
تنفيذ مسابقة إيكوكويست منذ عام 
2011. وبعد أن توقفت لعامين، بسبب 
جــائــحــة كــوفــيــد– 19، عــــادت وانطلقت 
هذه السنة في نسخة أولى ُعقدت خالل 
مارس الماضي، وفي نسختها الحالية«. 
ــادة نــنــظــم مــســابــقــة  ــ وقـــالـــت: »كـــنـــا عـ
)Eco-Quest( مرة في السنة، لكن بسبب 
تداعيات تغير المناخ والتحديات التي 
يواجهها كوكب األرض واإلنسان، قررنا 
أن نكثف المسابقة، لتصبح مرتين في 
 إلــى رفــع مستوى الوعي 

ً
السنة، سعيا

لدى تالمذة المدارس«.
وكشفت أنــه »تــم اختيار 11 مدرسة 
مــــن أصـــــل 20، وفـــــق فــــكــــرة الـــمـــشـــروع 

الــبــيــئــي الــــذي تــقــدمــت بـــه كـــل مــدرســة، 
ومدى تحقيقه االستدامة. وقد أتاحت 
ــــالع على  الــمــســابــقــة لــلــمــشــاركــيــن االطــ
مــعــلــومــات بــيــئــيــة تـــوزعـــت فـــي أرجــــاء 
حــديــقــة الــشــهــيــد. نــتــطــلــع إلـــى توسيع 
الشراكات وتطوير المسابقة، بحيث يتم 

تنظيمها على مستوى الدولة«.

ملتزمون بشراكتنا الراسخة 
مع »لوياك«

بــــــــــدوره، رأى الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة كوت الغذائية أمين محمد، 
أن برنامج »Eco-Quest«، الذي يتوافق 
مع رؤية »لوياك« وحرصها على تفعيل 
دور الــشــبــاب، ســوف يــؤدي إلــى نتائج 
مبهرة تتخطى مسألة المنافسة وتبادل 
المعرفة والخبرات، و»نأمل أن ينعكس 
ذلــك على جيل المستقبل، بما يساهم 

في تحفيز الشباب على التفكير بكيفية 
الــتــأثــيــر اإليــجــابــي تــجــاه الــبــيــئــة الــتــي 
، ولــيــس فقط تجاه 

ً
نتشاركها جميعا

مجتمعاتهم«. 
ــتـــزام مــجــمــوعــة كــوت  وأعــــرب عــن »الـ
بشراكتها الراسخة مع )لــويــاك(، وبما 
يجمعنا من رؤيــة مشتركة تسعى إلى 
تعزيز دور الــشــبــاب وتنمية الــقــدرات، 
وبالتالي تطوير المجتمع وتحسينه«.

تحفيز الجيل الناشئ على طرح 
البدائل والحلول

من جهته، لفت محمد الكليب، الذي 
يعمل في مجال المجتمعات المستدامة، 
إلى أن »الهدف األساسي يتمحور حول 
تمكين المجتمعات، وتــعــزيــز قدرتها 
على االستجابة لمتطلباتها الحياتية 
الــبــديــهــيــة، إن لــنــاحــيــة تــوفــيــر الــطــعــام 
وتــحــقــيــق األمــــن الـــغـــذائـــي، أو لناحية 
المشاريع الزراعية والعمرانية وضمان 
ــة والــــمــــيــــاه، مــــن خـــالل  ــاقـ ــطـ الـــســـكـــن والـ

تطبيق آليات بسيطة وسهلة«.
 
ً
ورأى في مسابقة »Eco Quest« حافزا
للجيل الــصــغــيــر عــلــى الــتــفــكــيــر وطــرح 
البدائل والحلول للمشاكل الحيوية في 
الكويت، سواء لجهة معالجة النفايات 
أو توفير الــغــذاء. وتطرق إلــى مشاريع 
متنوعة تضمنتها الــمــســابــقــة، بينها 
إعــــــادة تـــدويـــر الــبــالســتــيــك، والــــزراعــــة 
ــي  الــمــائــيــة األفــقــيــة وتــخــصــيــب األراضــ
الــزراعــيــة عــن طــريــق تــزويــد المزارعين 

بفضالت الطعام.

لجنة التحكيم: من اليمين محمد الكليب وهوازن البعيجان ومازن 
الشلة من مجموعة »كوت« وسعود الرخيص

طالب المدارس ولجنة التحكيم تتوسطهم فارعة السقاف ومازن 
الشلة من »كوت«

التحقيق مع صليبا في »تبييض األموال«
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نيمار... ملك 
من دون عرش!

خط الوسط الكرواتي 
مفتاح النجاح

سكالوني يثني على روح 
الفريق

14

15

16

زئير النصيري أبكى رونالدوزئير النصيري أبكى رونالدو
أكمل المنتخبان المغربي ونظيره الفرنسي اضالع »المربع الذهبي« في الدور نصف النهائي لمونديال 

قطر 2022، حيث تغلب »أسود األطلس« على البرتغال بهدف دون رد، في حين فاز منتخب 
»الديوك« على إنكلترا 1-2.

 وبفوز المنتخب المغربي أمس، بات أول بلد عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور في نهائيات كأس العالم. 
ومع إطالق حكم المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة في الدوحة، صافرة النهاية، شهدت البلدان 

العربية واإلفريقية احتفاالت غير مسبوقة تزامنا مع رقصات الجماهير الحاضرة في المدرجات.

 وسجل يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليؤكد أحقية بالده في االستمرار 
في مسيرة العرس العالمي، حيث يلتقي مساء األربعاء المقبل على ملعب البيت في الخور، فرنسا 

حاملة اللقب، التي أنهت حلم إنكلترا بهدفين، سجل أولهما العب الوسط الدفاعي أوريليان 
تشواميني من تسديدة بعيدة )17(، ثم أوليفييه جيرو برأسه )78( الهدف 

الثاني، في حين سجل هدف إنكلترا قائدها هاري كين )54 من ركلة 
.)84( 

ً
جزاء( قبل إهداره التعادل من نقطة الجزاء أيضا

لوك شو اإلنكليزي يتلقى عكسية من الفرنسي أوليفييه جيرود )رويترز(

 رونالدو يقاسم المطوع 
لقب عميد الالعبين

ــــدو لـــقـــب عــمــيــد  ــالـ ــ اقـــتـــســـم كــريــســتــيــانــو رونـ
العبي العالم، بعدما عادل الرقم القياسي لعدد 
المشاركات الدولية لالعب المنتخب الكويتي 
بدر المطوع، بخوض الدون المباراة رقم 196 له 
بقميص المنتخب البرتغالي. وشارك رونالدو، 
بعد جلوسه على مقاعد البدالء، خالل المباراة 
التي خسرتها البرتغال أمام المغرب بهدف 
دون رد بدور الثمانية لمونديال  قطر.

ويحل اإلسباني سيرخيو راموس 
في المركز الثالث في عدد المشاركات 

الدولية برصيد 180 مباراة دولية، يليه الحارس 
اإليطالي جيانلويجي بوفون في المركز الرابع 

برصيد 176 مباراة دولية. 
ــهـــداف الــتــاريــخــي على  ويــعــتــبــر رونـــالـــدو الـ
مستوى المباريات الدولية بتسجيله 118 هدفا 
للمنتخب البرتغالي، كما أصبح أول العب في 
الــتــاريــخ يــنــجــح فــي هــز الــشــبــاك خـــالل 5 نسخ 

مختلفة لكأس العالم.
 )د ب أ(

حسين راضي
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    المباراة في سطور

المباراة: المغرب - البرتغال 1- صفر
الملعب: الثمامة في الدوحة

ً
الجمهور: 44198 متفرجا

الدور ربع النهائي
الحكم: األرجنتيني فاكوندا تيلو

الهدف:
المغرب: يوسف النصيري )42(

اإلنذارات:
المغرب: أشرف داري )70(، وليد شديرة )1+90(

البرتغال: فيتينيا )87(
الطرد:

المغرب: وليد شديرة )3+90(

التشكيلتان:
الــمــغــرب: يــاســيــن بــونــو - أشـــرف حكيمي، رومــــان سايس 
)أشرف داري، 57(، جواد الياميق، يحيى عطية الله - سفيان 
أمرابط، سليم أمالح )وليد شديرة، 65(، عز الدين أوناحي، 
حكيم زياش )زكرياء أبوخالل، 82(- سفيان بوفال )يحيى 

جبران، 82(، يوسف النصيري )بدر بانون، 65(.
المدرب: وليد الركراكي

البرتغال: ديوغو كوشتا - ديوغو دالو )ريكاردو 
هورتا، 79(، روبــن ديــاش، بيبي، رافايل غيريرو 
)جـــواو كانسيلو، 51(- أوتــافــيــو )فيتينيا، 69(، 
روبن نيفيش )كريستيانو رونالدو، 51(، برناردو 
سيلفا - برونو فرنانديش، جواو فيليكس، غونسالو 

راموس )رافايل لياو، 69(.
المدرب: فرناندو سانتوش

)أ ف ب(

نجح المنتخب المغربي في 
كتابة التاريخ من جديد بعد 

وصوله للدور نصف النهائي، 
إثر فوزه على نظيره البرتغالي 

بهدف نظيف.

النصيري... صانع تاريخ الكرة اإلفريقية
يوسف النصيري... هو االســم الــذي صنع التاريخ 
للمغرب ولقارة كلها عندما سجل أمس هدف االنتصار 
الــمــدوي 1-0 على البرتغال فــي مــونــديــال قطر 2022، 
ليصبح »أســود األطلس« أول منتخب إفريقي وعربي 
يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم لكرة 
الــقــدم، مؤكدا أنــه »القطعة االستراتيجية« في »رقعة« 

مدربه وليد الركراكي.
كما أصبح مهاجم إشبيلية اإلسباني أكثر الالعبين 
 في تاريخ كأس العالم، بالتساوي مع 

ً
العرب تسجيال

السعوديين سامي الجابر، وسالم الدوسري، والتونسي 
 رصيده إلى 3 أهداف.

ً
وهبي الخزري رافعا

انتقادات الذعة
عانى النصيري انتقادات الذعة هذا الموسم في ظل 
تراجع مستواه بعد تعافيه من إصابة. فشل في فرض 
نفسه مــّرة أخــرى في تشكيلة الفريق األندلسي حيث 

يفضل عليه رافا مير، كما أن النتائج المخيبة لألخير 
الذي يحتل المركز الثامن عشر في الليغا ألقت بظاللها 

على »األسد المغربي«.
وســجــل هدفين فقط فــي مختلف المسابقات هذا 
الموسم وكانا في مسابقة دوري أبطال أوروبا: هدف 
الشرف في مرمى الصيف بوروسيا دورتموند األلماني 
)1-4( في الجولة الثالثة، ثم افتتح التسجيل في مرمى 
كوبنهاغن )3- صفر( في الجولة الخامسة قبل األخيرة.

ولم يهز الشباك في 10 مباريات في الليغا، وواحدة 
في مسابقة الكأس المحلية.

ودافع الركراكي عن النصيري قبل المونديال، بعدما 
ارتفعت األصوات مطالبة باستبعاده، أقله من التشكيلة 
األساسية ومنح الفرصة لعبدالرزاق حمدالله مهاجم 

اتحاد جدة السعودي.
وتجاوز النصيري كال من عبد الرزاق خيري، وصالح 

الدين بصير، وعبدالجليل هدا كاماتشو، الذين سجل 
كل منهم هدفين في العرس العالمي بثنائية األول في 

نسخة 1986، والثاني والثالث في نسخة 1998.
منذ وطأت قدماه إسبانيا و«أسد األطلس« النصيري 
 بالتركيز والعمل الجاد 

ً
يتسلق المراتب بتأن متسلحا

 
ً
حتى بات، بفضل أهدافه وجهده في المالعب، عنصرا
 في تشكيلة فريقه إشبيلية، ومحط اهتمام 

ً
أساسيا

العديد من األندية في القارة العجوز.
وأكد النصيري أنه »فخور« بتسجيله في نسختين 
مــخــتــلــفــتــيــن بـــكـــأس الـــعـــالـــم، بــعــدمــا ســجــل فـــي مــرمــى 
إسبانيا بمونديال 2018، ثم كندا في النسخة الحالية.

ـــل من  ــذا اإلنــــجــــاز لــعــائــلــتــي وكـ وأضــــــاف »أهــــــدي هــ
ساندني، كنت أول من تعرض لالنتقادات والتشكيك 
في قــدراتــي، لكن الحمد لله النتيجة ظهرت، وأثبتت 

للجميع أنني أستحق اللعب للمنتخب«.

وتابع »بعض من انتقد انضمامي لألسود، يشيد 
اآلن بقدراتي وفاعليتي مع المنتخب المغربي. أنا ال 
اءة، ألنني أرغب في 

ّ
أكثرت باالنتقادات باستثناء البن

التطور والتحسن، لكنني أعمل بجد واحترافية من أجل 
إثبات قــدراتــي والــرد على االنــتــقــادات في أرضية 

الملعب من خالل الجهد الذي أبذله واألهداف 
الحاسمة التي أسجلها«.

وأردف قــائــال »ثــقــة الــمــدرب )الــركــراكــي( 
، والحمدلله لم أخذله 

ً
 كبيرا

ً
أعطتني زخما

حتى اآلن. سنواصل العمل بهذه الطريقة، 
واألهـــم هــو مواصلة تخطي األدوار حتى نبلغ 

 جديدا للمنتخب الوطني«، 
ً
أبعدها ونكتب تاريخا

وهو بالفعل ما فعله السبت.
)أ ف ب(

أسود األطلس أسود األطلس 
 تواصل الزئير...  تواصل الزئير... 

و»مازال مازال«و»مازال مازال«

قال وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي »مرة أخرى 
 مثل البرتغال. رأيتم االصابات ومن بقي 

ً
 كبيرا

ً
واجهنا فريقا

 الى انه »كان علينا أن نكتب التاريخ إلفريقيا«.
ً
على الميدان«، مشيرا

. نتقدم بمواهبنا ورغم االصابات 
ً
وأضاف الركراكي »أنا سعيد جدا

الــتــي حصلت تمكسنا وخلقنا هــذه الـــروح الجماعية مــن اجــل الشعب 
المغربي وكذلك إفريقيا عادت الى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات. من 
الصعب بالنسبة لمدربين مثلنا يــدربــون في افريقيا وكــان هنا شكوك 

بشأننا. سعداء من اجل المغرب«.
وتوجه الركراكي بالشكر الى كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة 

)االتحاد المغربي للعبة(«.

ســجــل الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي إنـــجـــازا 
ــيـــا وأصــــبــــح أول فــــريــــق عــربــي  ــاريـــخـ تـ
وإفــريــقــي يــبــلــغ الــمــربــع الــذهــبــي لكأس 
الــعــالــم بــعــد فــــوزه الــمــثــيــر عــلــى نظيره 
الـــبـــرتـــغـــالـــي 1 - صـــفـــر أمــــــس الــســبــت 
على اســتــاد الثمامة فــي دور الثمانية 
لمونديال قطر. ويدين المنتخب المغربي 
بالفضل في هذا الفوز ليوسف النصيري 
مهاجم أشبيلية اإلســبــانــي الــذي أحــرز 

هدف الحسم في الدقيقة 42. 
ونــجــحــت ثــالثــة مــنــتــخــبــات إفــريــقــيــة 
مــن قبل فــي بــلــوغ دور الثمانية بكأس 
العالم وهي الكاميرون )1990( والسنغال 
ــــود  ــن أسـ ــكـ ــا )2010(، لـ ــ ــانـ ــ )2002( وغـ
األطـــلـــس أصــبــحــوا الـــيـــوم أول منتخب 
عربي وإفريقي يتأهل للمربع الذهبي. 
وحافظ المنتخب المغربي على مكانته 
كأقوى خط دفاع في مونديال قطر حيث 
اهتزت شباكه مرة واحدة فقط. وللمباراة 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي قـــــرر فـــرنـــانـــدو 
ســـانـــتـــوس الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
ــاء عــلــى كــريــســتــيــانــو  ــقــ الــبــرتــغــالــي اإلبــ
رونالدو على مقاعد البدالء واالعتماد 
على غونسالو راموس منذ البداية أمام 

المغرب.
والــــتــــقــــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــان الـــمـــغـــربـــي 

 بكأس 
ً
والبرتغالي مرتين سابقا

الــــعــــالــــم وانــــتــــهــــت األولـــــــــى بـــفـــوز 

الــــمــــغــــرب 3 - 1 بـــــــــدور الـــمـــجـــمـــوعـــات 
لمونديال 1986 ثم فازت البرتغال 1 - 0 

في مونديال 2018. 

بداية حذرة 

ودخـــل المنتخب الــمــغــربــي الــمــبــاراة 
بـــأداء حــذر فــي الــبــدايــة، لكن ســرعــان ما 
دخل أجواء المباراة بشكل سريع وأصبح 
يجاري منافسه البرتغالي في الهجمات. 
ــيــــادة جــــــواو فــيــلــيــكــس غــونــســالــو  ــقــ وبــ
راموس وإلى جانبهم برونو فيرنانديز، 
حاول المنتخب البرتغالي تسجيل هدف 
مبكر، لكنه فوجئ بدفاع قوي من جواد 
اليامق ورومان سايس، إلى جانب تألق 

الحارس ياسين بونو. 
وفــــي الــدقــيــقــة 30 ســــدد جـــواو 

فــيــلــيــكــس كـــرة 

من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت 
بالمدافع جواد اليامق وكادت أن تهز شباك 
بونو لتتحول إلى ضربة ركنية لم تسفر 
عــن جــديــد. وســـدد سفيان بــوفــال كــرة من 
خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس دييجو 
كوستا أمسك بها بسهولة في الدقيقة 34 
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة 42 نـــجـــح الــمــنــتــخــب 
المغربي فــي تسجيل هــدف التقدم عن 
طريق يوسف النصيري، عندما تلقى كرة 
عرضية من زميله عطية الله، ليوجهها 
بضربة رأس فــي الشباك لحظة خــروج 
الــحــارس دييجو كوستا لإلمساك بها. 
ــم تــشــهــد بــاقــي دقــائــق الــشــوط األول  ولـ
أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته 

بتقدم المغرب 1 - 0. 

دخول رونالدو 

مع بداية الشوط الثاني، 
دخــــــــــــــل كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــو 

رونــالــدو بــدال مــن روبــن نيفيز، فيما 
دخل جواو كانسيلو بدال من رافائيل 
غويريرو. وبــدا المنتخب البرتغالي 
ــق الـــتـــالـــيـــة لـــنـــزول  ــائـ أخـــطـــر فــــي الـــدقـ
هــذا الثنائي، فيما اضطر المنتخب 
الــمــغــربــي إلجـــــراء تــبــديــل اضـــطـــراري 
بخروج رومان سايس المصاب ونزول 

أشرف داري. 
وحــــاول منتخب الــبــرتــغــال تنفيذ 
ضربة ركنية بطريقة مختلفة، حينما 
لعبها كانسيلو أرضية بتجاه برناردو 
سيلفا أمام مرمى بونو، لكن األخير لم 
يلحق بها في الدقيقة 72 وفي الدقيقة 
75 أضاع البديل وليد شديرة فرصة 
تــســجــيــل الـــهـــدف الـــثـــانـــي للمنتخب 
الــمــغــربــي، بــعــد جملة رائــعــة وتــبــادل 
مميز للكرات بين العبي المغرب، لكن 
شــديــرة لــم يحسن الــتــحــكــم بــهــا أمــام 
مرمى دييغو كوستا، لتنتهي المباراة 

بفوز المغرب 1 - صفر. 
)د ب أ(

أمرابط: 
أمر ال يصدق

قــال سفيان امــرابــط العــب وســط منتخب 
المغرب: »إنه أمر غير متوقع. أمر ال يصدق. 
. لــقــد خضنا 

ً
فــخــور جــــدا. أنــــا أعــيــش حــلــمــا

ــــن أجــــــل بــلــدنــا  ــرة بـــقـــلـــوبـــنـــا مـ ــيـ ــبـ مـــــبـــــاراة كـ
ومشجعينا. معنوياتنا كــانــت عــالــيــة. أكــن 
 لكل زمالئي... كأننا نلعب على 

ً
 كبيرا

ً
احتراما

أرضنا. شكرا للشعب المغربي«.
وبدوره، قال زميله سفيان بوفال مهاجم 
الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــرب: »عــمــلــنــا كــثــيــرا ونــحــن 
سعداء. واجهنا الفرق الكبرى. الله، الوطن، 

الملك«.

ومن جانبه، ذكر عز الدين اوناحي العب 
وســط المنتخب المغربي: »دخلنا التاريخ 
فــي الــمــبــاراة األخــيــرة، والــيــوم بلغنا نصف 
 مــن الــغــد لــلــمــبــاراة 

ً
ا الــنــهــائــي. سنعمل بــــدء

الــمــقــبــلــة كـــي نــحــقــق الــحــلــم. نــشــكــر الــشــعــب 
العربي وكل إفريقيا، نعرف انها تقف وراءنا«.
)أ ف ب(

 الركراكي: كان 
علينا كتابة التاريخ

https://www.aljarida.com/article/7493


بدأ عشاق كرة القدم في الوصول قبل 
ساعة من افتتاح مركز بيع تذاكر كأس 
الــعــالــم، أمـــس، عــلــى الــرغــم مــن اإلعـــان 

المتكرر أنها قد نفدت كلها.
وقــال رجــل األعمال الهندي إحسان 
ــات: »آتــــي الـــى هــنــا مــنــذ أســبــوع،  ــ أوشــ
وكأني أبحث عن إبــرة في كومة قش، 

ا«.
ً
ولكن لم أجد شيئ

وقد أصبحت مسألة إيجاد تذاكر في 
أول كــأس عالم بــدولــة عربية والشرق 
األوســط مستعصية أكثر من أي وقت 
مــضــى، مــع االقــتــراب مــن الـــدور نصف 

النهائي.
ويـــشـــرح مــوظــفــو االتــــحــــاد الـــدولـــي 
لكرة القدم )فيفا(، إضافة الى عناصر 
الشرطة خارج المركز لمئات األشخاص 
كل يوم أنه ما من تذاكر متوافرة. حتى 
أنه في بعض األيام انتظر المئات في 

الطابور قبل فتح مركز التذاكر.

وكــــــــان هــــنــــاك تـــــدفـــــق، أمــــــــس، عــلــى 
مباراتي الدور ربع النهائي بين المغرب 
والبرتغال من جهة وإنكلترا وفرنسا 

من جهة أخرى.
ــر )عــامــل  ــديـ ــازومـ ــال ســـانـــديـــب مـ ــ وقـ
فــنــدق مــن بــنــغــادش(: »لــقــد جــئــت إلــى 
هنا كثيًرا، لكن طوال فترة كأس العالم 
لــم أحصل إال على تــذاكــر لمباراتين«، 
ا »منذ أكثر مــن أســبــوع ال أجد 

ً
مضيف

ا، واآلن سأستسلم«.
ً
شيئ

3.09 ماليين تذكرة

وقال مسؤول حكومي قطري إن 3.09 
مايين تذكرة بيعت إلى 1.33 مليون 
شخص، مضيفا أن قطر باعت تذاكر 
أكــثــر مــن مــونــديــال روســيــا 2018، في 

ق »فيفا« على األرقام.
ّ
حين لم يعل

وتوقعت قطر وصول أكثر من مليون 

زائر الى اإلمارة الخليجية خال فترة 
كأس العالم، وحتى السابع من ديسمبر 
الجاري وصل العدد الى 859. 765 زائًرا، 

وفق المسؤول.
وقــد سمحت الدولة الغنية بالغاز، 
ــــاص الـــذيـــن  ــخــ ــ ــة، بـــــدخـــــول األشــ ــ ــدايــ ــ بــ
يحملون تــذاكــر الــمــبــاريــات أو بطاقة 
المشجعين وضيوفهم الى البلد، فقط، 

خال فترة المونديال.
ــرار بـــالـــســـمـــاح بـــالـــدخـــول  ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
لــــكــــن

المجاني لسكان دول الخليج رفع من 
وتيرة البحث عن التذاكر.

وقــال أوشــات، الــذي يقطن في دبي، 
ا أعلى بقليل« للحصول 

ً
إنه دفع »مبلغ

ــه لــخــمــس  ــ ــتـ ــ ــزوجـ ــ ــلــــى تـــــذاكـــــر لـــــه ولـ عــ
ــمــــن وربــــع  ــ

ُ
ــن ث ــ ــدوريــ ــ ــات فــــي الــ ــاريــ ــبــ مــ

النهائي.
وقال من دون الخوض في التفاصيل: 
»الحظت أن ذات االشخاص يحاولون 

الــوصــول الــى ذات المصدر للحصول 
على تذاكر«.

ــنـــي نـــيـــكـــوالس  ــيـ ــتـ ــنـ ــر األرجـ ــ ــا أقــ ــمـ كـ
هيرمانوس، الموجود في الدوحة منذ 
انطاق كــأس العالم، أنــه يضغط على 
مصادره للحصول على التذاكر »كلما 
طالت فترة بقاء األرجنتين، أصبح األمر 

أكثر صعوبة«.
وأضاف: »واآلن يصل أشخاص أكثر 
مــن )العاصمة( بوينوس أيـــرس. إنها 
آخر بطولة لميسي« بعد أن وصل »ال 
ألبيسيليستي« الـــى نــصــف الــنــهــائــي 

بفوزه على هولندا بركات الترجيح.
كـــمـــا واجـــــــه الـــمـــوظـــفـــون فــــي مــركــز 
التذاكر معضلة التعامل مع الجماهير 

الذين قالوا إنهم فقدوا تذاكرهم.
)أ ف ب(

شابان يرفعان الفتة يطلبان خالها تذاكر للمباريات )رويترز(

تأهل المنتخب الفرنسي 
حامل اللقب للدور نصف 

النهائي لبطولة كأس العالم 
2022، بعد تغلبه على نظيره 

اإلنكليزي بنتيجة 1-2.

بلغت فرنسا حاملة اللقب 
نــصــف نــهــائــي مــونــديــال قطر 
2022 فــي كـــرة الــقــدم، بفوزها 
المثير على إنكلترا 2-1 أمس 
على اســتــاد البيت فــي مدينة 
 مع 

ً
الــــخــــور، وضـــربـــت مــــوعــــدا

ــــذي حــقــق مــفــاجــأة  الـــمـــغـــرب الـ
تاريخية وأصبح أول منتخب 
إفــريــقــي يبلغ الــمــربــع الذهبي 

بفوزه على البرتغال 0-1.
ــــط  ــــوســ وســــــــّجــــــــل العـــــــــــب الــ
الدفاعي أوريليان تشواميني 
ــدة بــــعــــيــــدة )17(  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ مــــــن تـ
وأوليفييه جيرو بــرأســه )78( 
هــدفــي فــرنــســا، والــقــائــد هــاري 
كين هدف إنكلترا )54 من ركلة 
جـــــــزاء( قـــبـــل إهــــــــداره الـــتـــعـــادل 
 ،)84( 

ً
مــن نقطة الــجــزاء أيــضــا

ليكتمل عــقــد نــصــف النهائي 
الذي يشهد مواجهة األرجنتين 
بطلة 1978 و1986 مع كرواتيا 

وصيفة 2018 الثاثاء.
وتسعى فرنسا، بطلة 1998 
و2018، لتكون ثالث منتخب 
فقط يحتفظ باللقب في كأس 
الـــعـــالـــم بـــعـــد إيـــطـــالـــيـــا )1934 
و1938(، والــــبــــرازيــــل )1958 
ــوقـــف قــطــار  و1962(، فــيــمــا تـ
إنكلترا فــي سعيها للقب ثان 
بعد الــذي حققته على أرضها 

في 1966.
وهـــذا أول فـــوز لــفــرنــســا في 
ــلـــى إنـــكـــلـــتـــرا،  ــــأس الـــعـــالـــم عـ كــ
بعد سقوطها مرتين في دور 
المجموعات عام 1966 بنتيحة 

0-2 و1982 بنتيجة 3-1.
وبــعــد جـــّس الــنــبــض، كانت 
فــــرنــــســــا أقــــــــــرب إلــــــــى مــنــطــقــة 
ــائـــق،  الـــخـــصـــم فــــي أول 10 دقـ
وطــرقــت بــاب المرمى برأسية 
أولــيــفــيــيــه جــيــرو هــبــطــت بين 
يدي الحارس جوردان بيكفورد 

.)11(
رقــــابــــة مــنــتــظــرة مــــن ظــهــيــر 

أيمن إنكلترا كايل ووكــر على 
كيليان مبابي متصدر ترتيب 
الهدافين )5(، قابلها محاولة 
من تشواميني قطع الهواء عن 

جود بيلينغهام.
واســتــحــقــت فــرنــســا الــتــقــدم 
لرغبتها في الوصول أكثر إلى 
الــمــرمــى، عــنــدمــا هـــرب مبابي 
مـــن مـــمـــره األيـــســـر إلــــى وســط 
ــيــــث تــضــعــضــع  الـــمـــنـــطـــقـــة، حــ
ــزي، فــلــعــب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الــــــدفــــــاع اإلنـ
ديـــمـــبـــيـــلـــيـــه إلــــــى تــشــوامــيــنــي 
 في 

ً
أطلقها مــن نحو 25 مــتــرا

الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى 
 التسجيل 

ً
بــيــكــفــورد مــفــتــتــحــا

)17(. وهذا هدفه الدولي الثاني 
في 19 مباراة دولية.

سيطرة إنكليزية 

ســيــطــرت إنــكــلــتــرا وسنحت 
ــرد، أخـــطـــرهـــا  ــ ــلــ ــ ــ ــا فـــــــرص ل ــهــ لــ
 صـــّدهـــا 

ً
لــــهــــاري كـــيـــن مـــنـــفـــردا

زمــيــلــه فــي تــوتــنــهــام الــحــارس 
هــوغــو لــوريــس، عندما حــاول 

رفعها من فوقه )22(، ثم عاجله 
 إيــاه 

ً
بــتــســديــدة بــعــيــدة مــجــبــرا

ــّدة مــمــيــزة  ــ ــــصـ ــيــــام بـ ــقــ عـــلـــى الــ
إلبعادها )29(.

ــــت إنـــكـــلـــتـــرا إيـــجـــاد  ــاولـ ــ وحـ
الحلول والمنافذ دون جدوى، 
ــابــــي حــتــى  ــبــ ــر مــ ــظــ ــتــ فـــيـــمـــا انــ
الــدقــيــقــة 39 لــيــســّدد أول كــرة، 
عالية فــوق المرمى مــن وسط 
ــرة  ــة حــ ــ ــلـ ــ ــد ركـ ــعــ ــقــــة، بــ ــنــــطــ الــــمــ

ملعوبة.
واســتــهــل اإلنــكــلــيــز الــشــوط 
الــثــانــي بــهــجــوم ضــــارب شهد 
تــســديــدة صـــاروخـــيـــة خــطــيــرة 
ــــوق الـــعـــارضـــة  لــبــيــلــيــنــغــهــام فـ
أنــقــذهــا لــوريــس بــشــق النفس 
ــي مـــــبـــــاراتـــــه الــــــــــ143  ــ )47(، فــ
القياسية مــع منتخب فرنسا 

 ليليان تورام.
ً
متخطيا

ركلتا جزاء 

الرغبة الصريحة بالمعادلة 
ــريــــق  ــفــ وفـــــتـــــح الــــلــــعــــب مــــــن الــ
ــا بــحــصــول  ــمــ ــــرجــ

ُ
األبـــــيـــــض، ت

بوكايو ساكا على ركلة جزاء 
لعرقلته مــن تشواميني بطل 
الهدف األول، سّجلها كين قوية 
رغم محاوالت مبابي تشتيت 
تركيزه )54(. وعادل القائد كين 
الرقم القياسي لعدد األهــداف 
مــع إنكلترا باسم وايــن رونــي 
(. بهدفه، وأصبحت 

ً
)53 هــدفــا

إنكلترا صاحبة أقــوى هجوم 
في البطولة )13( واصبح أكثر 
العب يسّجل من نقطة الجزاء 

في تاريخ البطولة )4(.
وعـــــودة إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، 
أدريــــان رابــيــو يستغل ضعف 
تــركــيــز دفــــاع إنــكــلــتــرا فـــي ظل 
نـــــشـــــوة الــــــتــــــعــــــادل، ويــــبــــاغــــت 
بيكفورد بتسديدة قوية بعيدة 
أبعدها حــارس عرين األســود 

بصعوبة )55(.
ورّد المدافع هاري ماغواير 
برأسية المست القائم األيمن 

اثر ضربة حرة )70(.
وجـــاء الـــدور على بيكفورد 
 لجيرو 

ً
 سانحا

ً
الذي انقذ هدفا

)77(، لكنه رضخ في المحاولة 

الـــتـــالـــيـــة بـــعـــد ثـــــــــوان، عــنــدمــا 
ارتقى المخضرم جيرو محوال 
عــرضــيــة بــعــيــدة مــن غــريــزمــان 
بـــــــرأســـــــه ارتـــــــــــــدت مـــــــن هـــــــاري 

ماغواير في الشباك )78(.
وبـــدفـــع مـــن تــيــو هــرنــانــديــز 
على البديل مايسون ماونت، 
حصلت إنكلترا على ركلة جزاء 
ثانية، أهدرها هذه المرة كين 
قوية فوق العارضة، في لقطة 
ــي تـــاريـــخ  ــدة فــ ــالــ ــد تــبــقــى خــ قــ

البطولة )84(.
وبـــــــارقـــــــة أمــــــــل مــــــن ضـــربـــة 
حــرة فــي الــرمــق األخــيــر نفذها 
ــفــــورد  ــديـــل مــــاركــــوس راشــ ــبـ الـ
هزت الشباك العلوي )8+90(، 
وتبخر معها آخر آمال إنكلترا 

بالمعادلة.
)أ ف ب(

 الديوك 
 تنهي حلم 

اإلنكليز

فرحة تشواميني بالهدف األول في مرمى إنكترا )رويترز(

    المباراة في سطور

المباراة: إنكلترا - فرنسا 2-1
الملعب: استاد البيت - الخور

ً
الجمهور: 68895 متفرجا

الدور ربع النهائي
الحكم: البرازيلي ولتون سامبايو

األهداف:
إنكلترا: هاري كين )54 من ركلة جزاء(

فرنسا: أوريليان تشواميني )17(، أوليفييه جيرو )78(

اإلنذارات:
إنكلترا: هاري ماغواير )90(

فرنسا: أنطوان غريزمان )43(، عثمان ديمبيليه )46(، تيو 
هرنانديز )82(

التشكيلتان:
إنكلترا: جوردان بيكفورد - كايل ووكر، جون ستونز )جاك 
غريليش 90+8(، هــاري ماغواير، لوك شو - ديكان رايس، 
جوردان هندرسون )مايسون ماونت 79(، جود بيلينغهام 
- بوكايو ساكا )رحيم سترلينغ 79(، هاري كاين، فيل فودن 

)ماركوس راشفورد 85(
المدرب: غاريث ساوثغيت

فرنسا: هوغو لوريس - جــول كونديه، رافــايــل فـــاران، دايو 
اوباميكانو، تيو هرنانديز - أوريليان تشواميني، أدريان 
رابــيــو - عثمان ديمبيليه )كينغسلي كــومــان 79(، أنطوان 

غريزمان، كيليان مبابي - أوليفييه جيرو
المدرب: ديدييه ديشان

)أ ف ب(

ت على تذاكر مباريات نصف النهائي
ُ
ت على تذاكر مباريات نصف النهائيتهاف
ُ
تهاف

https://www.aljarida.com/article/7566
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العدد 5206 / األحد 11 ديسمبر 2022م / 17 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
14

ع النجم البرازيلي نيمار  ودَّ
مونديال 2022، بعد إقصاء 

منتخب بالده أمام كرواتيا 
بركالت الترجيح في ربع 
النهائي، ليبقى نيمار من 

دون أي لقب عالمي يتوج به 
مسيرته.

ابــتــعــد الـــعـــرش مــــرة أخـــــرى عـــن الــنــجــم 
الــبــرازيــلــي نيمار، الـــذي لطالما ُعـــرف عنه 
أنه وريث بيليه أو روماريو أو رونالدو أو 
رونالدينيو، غير أن اإلخــفــاق كــان نصيب 
»نـــي« مــرة أخـــرى فــي مــونــديــال قطر 2022، 
بعدما تعرضت أحــامــه بمعانقة الكأس 
الــمــرمــوقــة وبـــاالقـــتـــراب مـــن جـــائـــزة الــكــرة 
الذهبية إلـــى ضــربــة كــبــيــرة، إثـــر الخسارة 
أمام كرواتيا بركات الترجيح، الجمعة، في 

ربع النهائي.
بـــدأ نــيــمــار مــســيــرتــه فـــي كـــرة الـــقـــدم في 
ساو باولو مع نادي سانتوس، على غرار 
ــبــر منذ فترة طويلة 

ُ
األيــقــونــة بيليه، واعــت

خليفة لـ »الملك« والاعب القادر على منح 
الــبــرازيــل نجمة عالمية ســادســة، بعد 20 
 من تتويج »أوريفيردي« للمرة األخيرة 

ً
عاما

في 2002.
إال أن مـــهـــاجـــم بــــاريــــس ســـــان جـــرمـــان 
ــمــــراوغ الــمــهــاري  (، الــ

ً
ــا ــامــ الــفــرنــســي )30 عــ

ــفـــوتـــســـال وأيـــقـــونـــة  الــمــمــتــلــك لــجــيــنــات الـ
الــتــســويــق الــعــالــمــي، تعثر مـــرة أخــــرى في 
أســوأ األوقــات، رغم منحه التقدم للبرازيل 
في الوقت اإلضافي، وبات أسير اإلصابات 

وخيبات األمل.

مونديال البرازيل

في كــأس العالم 2014 أصيب بالعمود 
الفقري في الظهر، والتي كان من الممكن أن 
تصيبه بشلل نصفي، قبل اإلذالل الذي لحق 

بمنتخب باده، في ظل غيابه بعد الخسارة 
المدوية في نصف النهائي على أرضهم أمام 

ألمانيا )7-1(.
ــــروج مـــدوٍّ  وفــــي كــــأس الــعــالــم 2018، خـ
من الــدور ربع النهائي أمام بلجيكا )2-1(، 
والسخرية العالمية لميل البرازيلي صاحب 
الرقم 10 للتدحرج على األرض عند أدنى 

احتكاك.
، انــتــهــى مــونــديــال 2022 بفشل 

ً
وأخـــيـــرا

جديد، بعدما استهله نيمار بشكل صعب: 
التواء في الكاحل بالمباراة األولى، وسباق 
مــع الــزمــن للشفاء. غــاب عــن مــبــاراتــيــن، ثم 
من 

ُ
خـــاض مـــبـــاراة كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي ث

ــل. وفـــي مــواجــهــة كــرواتــيــا،  النهائي وســجَّ
الــجــمــعــة، افــتــتــح الــتــســجــيــل، مـــعـــاداًل الــرقــم 
القياسي لعدد األهداف مع البرازيل المسجل 
باسم األســطــورة بيليه )77(، لكن كرواتيا 

عادلت، وانتصرت بركات الترجيح.

 وقع تحت الضغط

بعد وصفه بالغرور قبل البطولة، لنشره 
شـــعـــار الــنــبــالــة الــبــرازيــلــيــة تــعــلــوه نجمة 
ــو أب  ــإن نــيــمــار، وهـ ســادســة افــتــراضــيــة، فـ
(، وقع مرة أخرى 

ً
لطفل ُيدعى لوكا )11 عاما

تحت الضغط.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــعــــرضــــت صـــــورة 
نيمار في البرازيل لتشّوه قد ال يستطيع 
، إذ القــــى دعـــمـــه لــلــرئــيــس 

ً
ــا ــه ســـريـــعـ ــتــ إزالــ

اليميني المتطرف المنتهية واليته جايير 
بــولــســونــارو ســخــط قــســم كبير مــن الـــرأي 

العام البرازيلي.
وأعـــاد إحــيــاء النقاد الــذيــن ال يـــرون في 
نــيــمــار جــونــيــور ســـوى مــجــرد طــفــل مــدلــل، 
بــعــدمــا لـــم يـــرتـــِق أغــلــى العـــب فـــي الــتــاريــخ 
)222 مليون يورو دفعها سان جرمان في 
عام 2017( إلى مصاف الوعود التي حملها.

نيمار الذي حقق نجاحات في حقبته مع 
برشلونة اإلسباني )2013-2017(، األمر الذي 
أفسح المجال له لينتقل بصفقة خيالية إلى 
 ما ُيصاب 

ً
نادي العاصمة الفرنسية، غالبا

 عن دخوله في 
ً
في مباريات حاسمة، فضا

خافات مع كيليان مبابي من أجــل هوية 
»منفذ« ركات الجزاء.

فــي عــام 2019، عندما خــرجــوا على يد 
مانشستر يونايتد اإلنــكــلــيــزي فــي دوري 
أبطال أوروبا، أهان نيمار حكام اللقاء على 
مواقع التواصل االجتماعي. بعد شهرين، 
صفع المتفرج الــذي استفزه بعد خسارة 

نهائي كأس فرنسا ضد رين.
ــرأة  ــــال الــفــتــرة نــفــســهــا، اتــهــمــتــه امــ وخـ

بــاالغــتــصــاب، لكن المحاكم الــبــرازيــلــيــة لم 
تباشر اإلجراءات، لعدم كفاية األدلة.

ــا الـــقـــضـــاء اإلســــبــــانــــي، فـــهـــو يـــحـــاول  ــ أمـ
مقاضاته بتهمة مخالفات مزعومة حول 
صفقة انتقاله إلى برشلونة، قبل أن يسحب 
االدعـــــاء الــتــهــم الــمــوجــهــة إلــيــه فــي أكتوبر 

الماضي.

بال جوائز عالمية

ورغم أن نيمار سبق أن توج بألقاب عدة، 
بما فيها دوري أبطال أوروبا )2015( وعدد 
من األلقاب المحلية في إسبانيا وفرنسا، 
فـــإن الــمــهــاجــم، الــمــولــود فـــي مــوجــي داس 
 
ً
كروزيس بالقرب من ساو باولو، لم يفز أبدا
بالكرة الذهبية التي بدت عصية عليه، وال 
جائزة دولية كبيرة، ولــم تشكل الميدالية 
الذهبية األولمبية )2016( أو كأس القارات 

.
ً
 كافيا

ً
)2013( تعويضا

هــل ســنــرى نيمار فــي قميص الــبــرازيــل 
بمونديال 2026 في كندا والواليات المتحدة 
والمكسيك؟ حتى أشد المعجبين به ليسوا 

على يقين من ذلك.
قال المهاجم عام 2021 على منصة دازون 
للبث التدفقي: »ال أعــرف ما إذا كان اليزال 
لــديَّ الوضع الــذي يسمح، القدرة العقلية، 

لتقبل المزيد من كرة القدم«.
ــكــــان »نــــــــي« تـــغـــيـــيـــر رأيــــــه،  ــإمــ ال يــــــــزال بــ
 فقط، 

ً
 أنه يبلغ من الُعمر 30 عاما

ً
خصوصا

 مع سان جرمان حتى 
ً
 طويا

ً
كما يملك عقدا

عام 2027 ورغبة كبيرة في الثأر.
وكتب في نهاية نوفمبر وقت إصابته: 
»لم أحصل على أي شيء في حياتي، وكان 
 السعي وراء أحامي 

ً
، كان عليَّ دائما

ً
سها

وأهدافي«.
وتابع: »هــل أنتظر كل هــذا الوقت حتى 

يهزمني العدو بهذه الطريقة؟«.

داني ألفيش وتياغو سيلفا يواسيان نيمار

نيمار... ملك من دون عرش!نيمار... ملك من دون عرش!

... وبيليه يطالبه بالبقاء
هنأ أسطورة كــرة القدم البرازيلي بيليه، الموجود في المستشفى 
منذ أكثر من أسبوع، مواطنه نيمار على معادلة رقمه القياسي في عدد 
»راقصي  األهداف مع المنتخب )77(، ليشاركه لقب الهداف التاريخي لـ
السامبا«، وطلب منه البقاء فــي الفريق رغــم الــخــروج مــن ربــع نهائي 

مونديال 2022 في قطر على يد كرواتيا.
وأكد بيليه، على الشبكات االجتماعية، »إرثك مازال بعيدا عن الوصول 
للنهاية. استمر وانت تلهمنا وأنا سأستمر في الشعور بالسعادة مع كل 

هدف تسجله كما فعلت في كل المباريات التي شاهدتك فيها«.
وأضــاف بيليه، في رسالة الدعم التي بعث بها لنيمار، بعدما فتح 
الباب أمام احتمالية اعتزاله اللعب الدولي، عقب توديع مونديال قطر، 
»لألسف هذا اليوم ليس سعيدا لنا، ولكنك ستكون دائما مصدر إلهام 
يريد الكثيرون أن يصبحوا مثله. تعلمت أنه كلما مر الوقت، يزداد إرثنا«.

وتابع: »كانا يعرف أن هذا أكثر من مجرد رقم. واجبنا األكبر كاعبين 
نــا الــيــوم واألجــيــال القادمة  هــو أن نكون مصدر إلــهــام. أن نلهم زمــاء

وخاصة من يحبون هذه الرياضة«.

تيتي يؤكد انتهاء مهمته مع السيليساو
أعاد تيتي المدير الفني للمنتخب 
الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم الــتــأكــيــد على 
خطته بالرحيل عن تدريب المنتخب 
الــبــرازيــلــي وذلــــك عــقــب الـــخـــروج من 
بطولة كــأس الــعــالــم، المقامة حاليا 
فــي قــطــر، مــســاء الــجــمــعــة، مــؤكــدا أن 
دورته انتهت. وكشف تيتي )61 عاما( 
فــي فــبــرايــر الــمــاضــي إنـــه لــن يستمر 
في تدريب المنتخب البرازيلي عقب 
نـــهـــايـــة بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم »قــطــر 

 .»2022
ــــي  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــب الـ ــخــ ــتــ ــنــ ــمــ وودع الــ
ــم مـــــن دور  ــالــ ــعــ مــــنــــافــــســــات كــــــأس الــ
الثمانية عقب خسارته أمام المنتخب 
الكرواتي 2-4 بركات الترجيح بعد 
انتهاء الوقت األصلي للقاء بالتعادل 
ــيـــن اإلضـــافـــيـــيـــن  الـــســـلـــبـــي، والـــشـــوطـ
بـــالـــتـــعـــادل 1-1 عـــلـــى مــلــعــب اســـتـــاد 

»المدينة التعليمية«. 
وقال تيتي للصحفيين: بالتأكيد 
ــكــــن حــالــيــا  ــة، ولــ ــايـ ــغـ ــلـ ــعـــب لـ ــذا صـ ــ هــ
الطريق مسدود فيما يتعلق بنهاية 
ــلـــي.  ــرازيـ ــبـ ــع الــمــنــتــخــب الـ دورتـــــــي مــ
وأضـــــاف: أعــتــقــد أن الـــــدورة انــتــهــت، 
وقــلــت هــذا قبل أكــثــر مــن نصف عــام. 
أنا أحافظ على كلمتي، ال ينبغي ان 
ــذا. وأردف: قــلــت في  نــبــالــغ بــشــأن هــ
وقتها هناك محترفون آخرون عظماء 
يمكنهم أن يحلوا محلي. في السابق 

)2018( خسرنا كأس العالم ولكنني 
ــــدورة كــامــلــة، اآلن خضت  احــتــجــت لـ

دورتي كاملة. وانتهت«. 

اختيارات ركالت الترجيح

وكشف تيتي السبب في عدم مشاركة 
النجم نيمار في تسديد ركات الجزاء 
ــكـــرواتـــي.  الــتــرجــيــحــيــة أمـــــام نـــظـــيـــره الـ
وسجل نيمار هــدف التقدم للمنتخب 
الــبــرازيــلــي خـــال الـــوقـــت اإلضـــافـــي في 
الدقيقة 115، لكنه لم يشارك في تنفيذ 

ركات الجزاء الترجيحية. 
وســـجـــل لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فــي 
ركـــات الــتــرجــيــح، كاسيميرو وبــيــدرو 
ــــو  ــغـ ــ ــيـــرمـــي، بـــيـــنـــمـــا أهـــــــدر رودريـ ــلـ ــيـ جـ
)تــصــدى لــهــا الــحــارس( وماركينيوس 

)في القائم(. 
ــتــــي تـــعـــلـــيـــقـــا عــــلــــى عــــدم  ــيــ وقــــــــــال تــ
تــقــدم نــيــمــار لــتــســديــد إحـــدى الــركــات: 
ــا تــكــون  ــادة مـ ــ ألن الـــركـــلـــة الــخــامــســة عـ
الـــحـــاســـمـــة، يـــكـــون هـــنـــاك ضــغــط أكــبــر، 
والاعبون األكثر ثباتا لألعصاب هم 
الذين نرشحهم للركلة األخيرة، لكننا 

لم نصل إليها. 
ــــن أداء الــمــنــتــخــب  ودافــــــــع تـــيـــتـــي عـ
البرازيلي خال المباراة قائا إن الفريق 
تمسك بالضغط العالي على المنافس 
وســيــطــر عــلــى وســـط الــمــلــعــب، وصــنــع 

العديد من الفرص، لكنه اعترف: ربما 
ــم يــكــن حــســم الــهــجــمــات بــالــمــســتــوى  لـ

المطلوب من جانبنا.
ولدى توجهه فور نهاية المباراة إلى 
غـــرف تــغــيــيــر الــمــابــس وعــــدم تــواجــده 
لبعض الوقت مع الاعبين على أرض 
الملعب، قــال تيتي: عــادة ما أفعل ذلك 
ــواء عــنــد الـــفـــوز أو الــهــزيــمــة... حتى  ســ
عندما نفوز ال أبقى على أرض الملعب، 
هذه هي طريقتي والاعبون يعرفونها، 
ولكن حقا كان من الممكن أن أبقى على 

الملعب مع الاعبين لبعض الوقت. 
ــام، قــال  ــ وعــــن أداء الــفــريــق بــشــكــل عـ
ــلـــى األداء  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــتـــي: نــــحــــاول الـ ــيـ تـ
والسرعة على الملعب، وبالطبع على 
إنهاء الهجمات، االستراتيجية تركزت 
على زيـــادة السرعة وصناعة الــفــرص، 
وكــانــت لــنــا 19 مــحــاولــة وأعــتــقــد عشر 

تسديدات على المرمى.
وعــن رســالــتــه للجماهير، قــال مــدرب 
الـــبـــرازيـــل: عــلــيــنــا أن نـــكـــون مــســتــعــديــن 
لمشاركة األحــزان واألفـــراح، هناك جيل 
جديد من الاعبين سيستجمعون قواهم 
بعد هذه الصدمة، أنا أتحمل أكبر قدر 
من المسؤولية، لكن هذه هي كرة القدم، 
أحيانا نفوز وأحيانا نخسر، وأحيانا 
ــع ونــــصــــوب نــاحــيــة  ــ ــ ــؤدي بـــشـــكـــل رائـ ــ ــ نـ

المرمى، لكن الكرة ال تصيب الهدف. 
)د ب أ( تيتي

كاسيميرو: الحياة يجب أن تستمر
ــارلـــوس هــنــريــكــي كــاســيــمــيــرو، العــب  أعــــرب كـ
وســط منتخب الــبــرازيــل، عن أسفه لعدم التأهل 
لنصف نهائي مونديال قطر بعد الخسارة بركات 

الترجيح أمام كرواتيا.
وقال كاسيميرو »جميع الهزائم مؤلمة، خاصة 
عندما يكون لديك هدف، حلم، هناك عمل ألربعة 
أعــوام لهذه اللحظة. من الصعب إيجاد كلمات. 
يــنــبــغــي فــقــط رفــــع الـــــرأس والــمــضــي قـــدمـــا. إنــنــا 
حــزيــنــون. الجميع فــي المجموعة قــدم األفــضــل. 
إننا نشعر باألسي خاصة للطريقة التي وقعت 
بها الخسارة. كان التأهل في أيدينا لكنه فلت منا. 
إنها لحظة صعبة. ينبغي اآلن التحلي بالهدوء. 

الحياة يجب أن تستمر«.
قصي 

ُ
وأشار العب الوسط أن منتخب البرازيل ا

ــام مــنــتــخــب أوروبـــــي منذ  فـــي كـــل الــتــصــفــيــات أمــ
تتويجه بخامس لقب في النهائي على ألمانيا في 
عام 2002 مؤكدا أيضا أنه يرغب في االستمرار 

مع المنتخب.
وقــال: عمري 30 عاما. من الواضح أنه يوجد 
شباب دائما، لكن لدي 30 عاما. إنني في أفضل 
لحظات مسيرتي. إنني سعيد للغاية في النادي 
الذي أتواجد فيه. خسرت فرصة، لكن يجب النظر 

لألمام، سيتولى مــدرب جديد اآلن، في إشارة 
إلى إعان مدرب البرازيل تيتي إنهاء مشواره 
مع المنتخب.                                          )إفي(

تياغو: قد ال أحظى بفرصة مونديال آخر
أعرب تياغو سيلفا، مدافع 
ــلـــي لــكــرة  ــرازيـ ــبـ الــمــنــتــخــب الـ
القدم، عن أسفه، بعد اإلقصاء 
في ربع نهائي مونديال قطر 
2022 أمـــام كــرواتــيــا بــركــات 
 أنـــه مع 

ً
الــتــرجــيــح، مــوضــحــا

ــا لــن  ــمــ  »ربــ
ً
ــا ــامــ بـــلـــوغـــه 38 عــ

يحظى بفرصة أخــرى للفوز 
بمونديال مع منتخبه«.

ــــي  وقـــــــــــــــــــــــــال ســــــــيــــــــلــــــــفــــــــا فــ
ــاة بـــــي إن  ــنــ ــقــ تــــصــــريــــحــــات لــ
ــــورت إن »األمـــــــــر مـــحـــزن  ــبـ ــ سـ
لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن هــــكــــذا تــســيــر 
ــا قـــدمـــه  ــمــ ــــور بــ ــــخـ األمـــــــــــور. فـ
جميع الاعبين، لكن هذه هي 
كرة القدم. من الصعب إيجاد 
كلمات مواساة، ألنني عشت 
خيبة أمل في حياتي عندما 
ــــي تـــحـــقـــيـــق هـــدف  أخـــفـــقـــت فـ
بهذه األهمية. األمر يؤلمني 

.»
ً
كثيرا

وأضــاف: »ينبغي محاولة 

ــاوز ذلـــــــك. عـــنـــدمـــا كــنــت  ــ ــجـ ــ تـ
 مـــا كـــنـــت أقـــف 

ً
ــا ــمــ ــقـــط دائــ أسـ

ــا لــن  ــ ــمـ ــ ــرى ربـ ــ ــنـ ــ . سـ
ً
مـــــــجـــــــددا

أعود للتمتع بهذه الفرصة«. 
وأشـــــــاد بـــمـــســـتـــوى كـــرواتـــيـــا 
خال اللقاء.                )إفي(

كاسيميروتياغو سيلفا

ما بعد الرقص إال البكاء

أربعة أيام فصلت بين 
مهرجان السيليساو على 
ــتــــاد 974، ورقـــصـــات  اســ
نجومه مع كل هــدف في 
مرمى كــوريــا الجنوبية، 
ــوم أمــــــس، حــيــن  ــ وبـــيـــن يـ
سقط فريق المدرب تيتي 
ــا، وانـــهـــار  ــيــ ــرواتــ أمــــــام كــ
نفس الراقصين بالبكاء 
ــاد الـــمـــديـــنـــة  ــ ــتــ ــ عــــلــــى اســ

التعليمية.
ــل الــــعــــديــــد الــتــمــس  ــعـ لـ
الـــعـــذر لـــرقـــصـــات العــبــي 
الــــبــــرازيــــل أمــــــام كــــوريــــا، 
وبــرر ذلــك بثقافة الباد 
وغيرها، إال أن المبالغة 

فــي االحــتــفــال كــان لــه أثر 
ــريـــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــــوس الـ ـــفـ ــي نــ ــ فــ
مـــن الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا ذلــك 
اســـتـــهـــتـــارا وتــقــلــيــا مــن 

احترام المنافس.
ــذا يـــوم،  ــوم وهــ وذاك يـ
فـــمـــن رقـــــص عـــلـــى جــــراح 
ــط بــــاكــــيــــا  ــ ــقــ ــ كــــــــوريــــــــا ســ
لــــــبــــــرازيــــــل  ا ــى إرث  ــ ــلــ ــ عــ
الــــذي لــم يــســتــعــد هيبته 
بــعــد إخـــفـــاقـــات األجـــيـــال 
الـــمـــاضـــيـــة الـــتـــي أعــقــبــت 

تتويج 2002.

https://www.aljarida.com/article/7505
https://www.aljarida.com/article/7443


رغــم أن الــحــارس الكرواتي دومينيك 
ليفاكوفيتش سرق األضــواء، عن جدارة، 
بعد تألقه في قيادة منتخب بــاده إلى 
نصف نهائي مــونــديــال قطر 2022 في 
كرة القدم، بفوزه أمس األول على البرازيل، 
أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، فإن 
 في 

ً
 أيضا

ً
ثاثي خط الوسط كان حاسما

هذا اإلنجاز.
وســـاهـــم الـــثـــاثـــي لـــوكـــا مـــودريـــتـــش، 
ــلـــو  ــيـ ــو كـــوفـــاتـــشـــيـــتـــش ومـــارسـ ــيــ ــاتــ ومــ
بروزوفيتش، في فرض كرواتيا التعادل 
1-1 على أبطال العالم خمس مــرات في 
الوقتين األصــلــي واإلضــافــي قبل الفوز 

بركات الترجيح 2-4.
وعلى الرغم من أن البرازيل حصلت 
عــلــى الــــفــــرص األبـــــــرز واألخــــطــــر مــــع 11 
تـــســـديـــدة عــلــى الـــمـــرمـــى مــقــابــل واحــــدة 
لكرواتيا التي أتى منها هدف التعادل في 
الدقيقة 117 عندما كانت البرازيل متجهة 
للفوز بعد هدف رائع من نيمار )1+105(، 

.
ً
فإن االستحواذ كان متساويا

وســاهــم ثــاثــي الــوســط فــي احتفاظ 
ــالـــكـــرة ومـــنـــع خــــط الــهــجــوم  كـــرواتـــيـــا بـ
المؤلف من نيمار وفينيسيويس جونيور 
ورافــيــنــيــا وغــيــرهــم مـــن الــحــصــول على 

المزيد من الفرص.
وقـــال الــمــدرب زالتــكــو داليتش بفخر 
خال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: 
 إن كرواتيا تملك أفضل خط 

ً
»قلت مــرارا

وسط في العالم«.

وال يختلف رأي ظهير أيمن سلتيك 
االســكــتــلــنــدي يــوســيــب يــورانــوفــيــتــش 
، وساهم في تعطيل 

ً
الذي قدم أداًء مميزا

فينيسيوس على الرواق األيسر.
 في 

ً
ــا ــيـ ــاسـ ــذا الـــثـــاثـــي أسـ ــ وشـــــــارك هـ

المباريات الخمس جميعها حتى اآلن في 
قطر، وساهم في حماية دفاع كرواتيا الذي 

استقبل حتى اآلن هدفين فقط.

 »ال نجوم« 

 إلى الخلف، يمنح 
ً
بعدم تراجعهم كثيرا

الثاثي األريحية لزمائهم، ويتمتعون 
بالجودة للمحافظة على االستحواذ في 

مساحة متقدمة على أرض الملعب.
وهم أحد األسباب لقدرة بلد من أربعة 
مايين نسمة فقط على المنافسة بشكل 

منتظم مع أكبر منتخبات العالم.
ت كرواتيا وصيفة لفرنسا 

ّ
وعندما حل

فـــي 2018، كــــان إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش في 
التشكيلة، لكل كوفاتشيتش أثــبــت أنه 

خير بديل له.
ــتــــش، العـــــب إنــتــر  ــيــ ويـــلـــعـــب بــــروزوفــ
االيــطــالــي، أكــثــر عــلــى مــقــربــة مــن الــدفــاع 
يه فــي الــخــط ولـــم يسمح 

َ
مــقــارنــة بزميل

للبرازيل بأن تكون مرتاحة مع الكرة، في 
حين يتقدم كوفاتشيتش الذي ينشط في 

تشلسي اإلنكليزي أكثر إلى األمام.
ولــكــن مــودريــتــش، نــجــم ريــــال مــدريــد 
، كان َمن نال أكبر كم من 

ً
البالغ 37 عاما

 لجودته والثبات المذهل 
ً
اإلشادات، نظرا

في مستواه رغم تقدمه في السن.
ونجح خال ركات الترجيح بتسجيل 
 
ً
الــمــحــاولــة الــثــالــثــة بــكــل هـــــدوء مــرســا

ــيـــســـون بــيــكــر فــــي االتـــجـــاه  ــــارس ألـ ــــحـ الـ
المعاكس.

سوسا يمتدح مودريتش

ــا الــظــهــيــر بـــورنـــا ســـوســـا، فــذهــب  ــ أمـ
 أن مودريتش 

ً
إلى أبعد من ذلــك، معتبرا

هــو أحـــد أفــضــل العــبــي الــوســط على مر 
العصور.

 
ً
وقــال في هــذا الــصــدد: »ال أحــد، حتما
ال أحــد على اإلطـــاق، قــّدم أداًء بمستواه 
وهو في سن الـــ37، وهو يظهر سنة تلو 
أخرى مدى أهميته كاعب بالنسبة لنا 

ولريال مدريد«.
وبــعــد أن تخطوا ثمن النهائي ضد 
 ثم 

ً
ــا ــركــــات الـــتـــرجـــيـــح أيــــضــ الـــيـــابـــان بــ

البرازيل، على غــرار الدورين ذاتهما في 
2018، ينتظرهم اآلن اختبار آخــر ضد 
مــنــتــخــب مـــرشـــح بـــقـــوة لــحــصــد الــلــقــب، 
أرجــنــتــيــن ليونيل ميسي الــفــائــزة على 

هولندا بركات الترجيح.
والتقى المنتخبان في دور المجموعات 
في مونديال 2018 عندما حققت كرواتيا 
ــع مودريتش 

ّ
 مدويا 3 - صفر، ووق

ً
فــوزا

على أحــد األهــــداف بتسديدة رائــعــة من 
خارج المنطقة.

وبعدما باتت األرجنتين أكثر منتخب 
 لانتصارات بركات الترجيح 

ً
تحقيقا

في نهائيات كأس العالم )5 من أصل 6(، 
سيشكل ذلك مسألة مثيرة أمام كرواتيا 

المتخصصة في هذا المجال.
والصمود والعزيمة هما جزء أساسي 
 دون 

ً
من أسلوبهم، ولن يكون ذلك ممكنا

العبين أمثال مودريتش.

وقال سوسا: »قوتنا األكبر كفريق 
، وأال يــكــون هناك 

ً
هــي أن نــقــاتــل مــعــا

نــــجــــوم فــــي الـــفـــريـــق ال يـــرغـــبـــون فــي 
الركض أو الدفاع«. وتابع »ليس لدينا 
 في برشلونة أو ريال مدريد، 

ً
25 العبا

 .
ً
لــذا علينا أن نكون جاهزين جميعا

لوكا مودريتش يلعب كل مباراة ألنه 
يتحتم عليه ذلك. ال مجال له للراحة، 

ألننا نــريــده فــي كــل ثانية على أرض 
الملعب«.

 
ً
وتــأمــل كــرواتــيــا أن تضيف منتخبا

ــــى قــائــمــة   إلـ
ً
ــدا ــديــ  جــ

ً
 جــنــوبــيــا

ً
أمـــيـــركـــيـــا

ــا، وتـــنـــهـــي حـــلـــم مــيــســي في  ــايـــاهـ ضـــحـ
التتويج باللقب عندما يلتقي المنتخبان 

على استاد لوسيل بعد غد.
)الدوحة - أ ف ب(

... والكرواتية تحتفي باالنتصار
خــصــصــت الـــصـــفـــحـــات األولـــــــى مــــن جــمــيــع 
صحف كرواتيا، أمس، للحديث عن االنتصار 
ــــذي حــقــقــه مــنــتــخــب الـــبـــاد أمـــام  الــمــلــحــمــي الـ
البرازيل في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 

2022، واصفة إياه بـ »معجزة«.
وذكرت صحيفة يوتارني ليست، الصادرة 
في زغــرب، »لقد فعلنا نحن ذلــك«، مشيرة إلى 
نتيجة مباراة المنتخبين الكرواتي والبرازيلي 
بفوز األول 4-2 بركات الترجيح عقب انتهاء 
الوقت األصلي واإلضافي للقاء بالتعادل 1-1، 
رفــقــة صــــورة لــاعــبــي الــفــريــق الــبــلــقــانــي وهــم 

يعانقون بعضهم عقب النصر.
فــي حــيــن أبــــرزت صحيفة نــوفــي ليست أن 
«، مصحوبة بصورة 

ً
»الــبــرازيــل سقطت أيــضــا

الــبــرازيــلــيــيــن مـــمـــدديـــن فـــي حـــالـــة مـــن الــحــزن 
على العشب عقب الهزيمة بركات الترجيح، 
وأضــافــت: »فــي الطريق إلــى النهائي ال يوجد 

سوى ميسي واألرجنتين«.
وعلى غاف جريدة سلوبودنا دالماتيا نشر 
عنوان »التالي، من فضلكم«، مع التأكيد على أن 
المنتخب الكرواتي »يعبر إلى نصف النهائي 

باستحقاق وبطولة«.
)إفي(

الصحافة البرازيلية تنعى »نهاية الحلم«
»نهاية الحلم«، »البرازيل تبكي«، »خطأ 
قاتل«: هكذا عنونت مواقع وسائل اإلعام 
الرئيسية فــي الــبــرازيــل على صفحاتها 
 عــلــى إقــصــاء 

ً
األولــــــى الــجــمــعــة، تــعــلــيــقــا

منتخب بــادهــا »الــســيــلــيــســاو« بــركــات 
الــتــرجــيــح ضــد كــرواتــيــا مــن ربـــع نهائي 

مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وتحسر موقع »غلوبو إي سبورتي« 
على »نهاية حلم السداسية«، في إشارة 
إلـــــى الـــلـــقـــب الــــســــادس الــــــذي تــســعــى لــه 
، واســتــذكــر أنــه 

ً
ــا الـــبـــرازيـــل مــنــذ 20 عـــامـ

»منذ فــوزه بكأسه الخامسة عــام 2002، 
أقصي السيليساو في كل مرة واجه فيها 

.»
ً
 أوروبيا

ً
منتخبا

وقبل خيبة األمل في قطر أمام كرواتيا، 
 في ربع النهائي 

ً
خسرت البرازيل سابقا

أمــام فرنسا )0-1( عام 2006، وهولندا 
)1-2( عام 2010، وبلجيكا )1-2( عام 2018.
ــعــــرض مــنــتــخــب  وفــــــي عــــــام 2014، تــ
»السامبا«، الذي كان يستضيف البطولة، 
لخسارة مذلة 1 7- أمام ألمانيا في نصف 
النهائي، بعد فــوزه على كولومبيا في 

دور الثمانية.
مــن جــهــتــه، كــتــب بــاولــو فينيسيوس 

كــويــلــو، أحـــد كــتــاب األعـــمـــدة الشهيرين 
فــــي الـــصـــحـــافـــة الـــريـــاضـــيـــة الــبــرازيــلــيــة 
عبر »غلوبو إي ســبــورتــي«، »خطأ قاتل 
 مــن هجمة 

ً
للبرازيل: كيف تلقينا هــدفــا

مرتدة، فيما كنا منتصرين قبل 5 دقائق 
من نهاية التمديد؟«.

فــي الــمــقــابــل، وضــع مــوقــع »يــو أو أل« 
للمعلومات صــورة نيمار على صفحته 
ــى وهـــو غــــارق بــدمــوعــه، وعــنــونــت  ــ األولـ
»البرازيل تبكي«، ووجه معظم المعلقين 
الــريــاضــيــيــن انـــتـــقـــادات لـــلـــمـــدرب تيتي 
الــمــوجــود فــي منصبه مــنــذ عـــام 2016، 
وسبق أن أعلن أنه سيترك منصبه قبل 

أشهر من المونديال.
وكتب موقع »آر 7« البرازيلي أن »هذه 
 حــيــال كل 

ً
الــمــرة، نــيــمــار كـــان األقـــل ذنــبــا

شيء. األخطاء الحاسمة ارتكبها تيتي«، 
أمــا صحيفة »إســتــادو دي ســان بــاولــو« 
فوجهت أصابع االتهام إلى »أخطاء تيتي 
 
ً
السبعة«، متهمة إياه بأنه »لم يغير شيئا
« مــنــذ اإلقـــصـــاء أمــــام بلجيكا في 

ً
فــعــلــيــا

مونديال روسيا 2018، متسائلة: »نيمار 
ــزاء في  هـــو أفـــضـــل مـــســـدد لـــركـــات الــــجــ
سيليساو. لماذا لم يسدد الركلة األولى؟«.

داليتش: لن يكون لدينا ما نخشاه
ــد مــــــدرب مــنــتــخــب كــرواتــيــا  ــ أكـ
زالتكو داليتش، بعد التأهل لنصف 
نهائي مونديال قطر، أن كلمة السر 
فــــي مـــواجـــهـــة األرجـــنـــتـــيـــن بنص 

النهائي ستكون »االلتزام«.
وأوضح داليتش، خال مؤتمر 
صحافي، أمس، أن فريقه ال يعاني 
: »هــذا مؤشر 

ً
من اإلرهـــاق، مضيفا

، لن يتسبب لنا اإلرهاق 
ً
جيد جــدا

فـــــي مــــشــــكــــات جــــمــــة. ســـنـــحـــاول 
االســتــرخــاء كــي نــكــون فــي أفضل 

حالة قبل مواجهة األرجنتين«.
واعتبر أن اضطرار األرجنتين 
للعب وقـــت إضــافــي أمـــام هولندا 
يجعل فريقيهما »في وضع شديد 

التشابه« من الناحية البدنية.
 
ً
ــه لـــن يــخــصــص العــبــا وأكـــــد أنــ
بعينه لمراقبة ليونيل ميسي، بل 
كــمــا فــعــل الــفــريــق فـــي الــمــونــديــال 
ــازت كـــرواتـــيـــا  ــ ــ الــــمــــاضــــي، حـــيـــن فـ
ــــي دور  ــتــــيــــن 3-0 فـ ــنــ عـــلـــى األرجــ

المجموعات.

ــــرف أن  ــعـ ــ وأبـــــــــرز دالــــيــــتــــش: »نـ
بــوســعــه فــعــل الــكــثــيــر، وكــيــف أنــه 
يحب االحتفاظ بالكرة بين قدميه. 
سيكون العامل الحاسم في الجانب 
الدفاعي لدينا هو االلتزام. إذا كررنا 
ما فعلناه أمام البرازيل، فلن يكون 

لدينا ما نخشاه«.

داليتش أندريه بلينكوفيتش

بلينكوفيتش يتلقى التهاني
شارك رئيس الوزراء الكرواتي 
أندريه بلينكوفيتش، أمس األول، 
ــاد  ــحــ ــنــــوب االتــ ــــي قـــمـــة دول جــ فـ
األوروبي بإسبانيا، لكنه لم ينس 
متابعة مباراة منتخب باده في 
نهائيات كــأس العالم، وقــال بعد 
فـــوزه على نظيره الــبــرازيــلــي إنه 
شارك في »االجتماع األكثر إثارة 

بأوروبا«.
وأضـــــــاف بــلــيــنــكــوفــيــتــش، في 
ــافــــي، أن مــديــنــة  ــحــ تـــصـــريـــح صــ
أليكانته اإلســبــانــيــة الــتــي عقدت 
فيها القمة، بمشاركة 9 دول من 
جنوب االتحاد األوروبي، »ستبقى 

إلى األبد في قلبي«.
وكشف لبعض الصحافيين أنه 
تمكن مــن متابعة الــمــبــاراة أثناء 
ــة، وأن جميع  ــتــــراحــ فـــتـــرات االســ
ــقــــادة اآلخــــريــــن »انـــضـــمـــوا إلــيــه  الــ
لمشاهدة ركــات الترجيح« على 
: »لقد 

ً
هــاتــفــه الــمــحــمــول، مــتــابــعــا

. إنــه شعور 
ً
 جــدا

ً
كــان األمــر لطيفا

رائــع، إنه جيل رائــع من الاعبين 
الكرواتيين«. وهنأ رؤســاء الدول 
والحكومات اآلخـــرون، بمن فيهم 
اإلسباني بيدرو سانشيز مضيف 
االجــتــمــاع، والــفــرنــســي إيمانويل 
ماكرون، أندريه بلينكوفيتش أمام 

الصحافة.

غاف صحيفتي إستادو دي سان باولو وإكسترا

ليفاكوفيتش... على خطى العظماء
ــل حـــــــــــارس الــــمــــرمــــى  ــ ــ ــواصـ ــ ــ يـ
الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش 
تقديم أداء استثنائي في مونديال 
قطر 2022، ومــع تصديه لركلة 
الــجــزاء الــتــي ســددهــا البرازيلي 
رودريــغــو، عـــادل أرقـــام األلماني 
هــارالــد شوماخر واألرجنتيني 
سيرخيو جويوكوتشيا ومواطنه 
دانـــيـــيـــل ســوبــاســيــتــش، حـــراس 
المرمى الذين تصدوا ألربع ركات 

ترجيح في تاريخ المونديال.
ــتـــش،  ــيـ ــاكـــوفـ ــفـ ــيـ وتــــــصــــــدى لـ
حارس دينامو زغرب، لتسديدات 
تـــاكـــومـــي مــيــنــامــيــنــو وكـــــــاورو 
مــيــتــومــا ومــــايــــا يـــوشـــيـــدا أمــــام 
الــيــابــان فــي دور الــــ 16 ليحسم 
ــيــــح لــمــصــلــحــة  ــتــــرجــ ركـــــــــات الــ

منتخب باده بنتيجة )1-3(.
ــا فــي  ــ ــــضـ  أيـ

ً
وكـــــــــان حــــاســــمــــا

ربـــع الــنــهــائــي بــالــتــصــدي لركلة 

رودريغو العب ريال مدريد، وأدى 
خطأ ماركينيوس، الذي ارتطمت 
كرته بالقائم، إلى انتهاء المباراة 
بـــفـــوز كـــرواتـــيـــا بــنــتــيــجــة )2-4( 

وتأهلها لنصف النهائي.

وقبل 4 سنوات، في مونديال 
ــان الــبــطــل هو  ــ روســــيــــا 2018، كـ
ســوبــاســيــتــش، حــيــث فــعــل األمـــر 
نفسه أمام الدنماركيين كريستيان 
إريكسن والسي شون ويورجنسن 

في دور الـ 16، وفي ربع النهائي 
أمام الروسي فيدور سمولوف.

ــل ذلـــــــــــك هـــو  ــ ــعــ ــ وأول مــــــــن فــ
األلماني شوماخر، الذي تصدى 
لتسديدتين من الفرنسيين ديدييه 
سيكس وماكسيم بوسيس في 
نصف نهائي مونديال إسبانيا 
1982، والمكسيكيين فــرنــانــدو 
كــويــرارتــي وراؤول سيرفين في 
بطولة كــأس العالم التي أقيمت 

في المكسيك عام 1986.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــخـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ وفـــــــــــي الـ
إيطاليا 1990، قلده األرجنتيني 
جـــويـــوكـــوتـــشـــيـــا، الـــــــذي تــصــدى 
لــــتــــســــديــــدات الـــيـــوغـــوســـافـــيـــيـــن 
دراغوليوب برنوفيتش وفــاروق 
هادزيبيجيتش في ربع النهائي، 
واإليطاليين روبرتو دونادوني 
وألدو سيرينا في نصف النهائي. 
)إفي(

ليفاكوفيتش يحتفل بعد إضاعة ماركينيوس ركلة ترجيح

غاف صحيفة نوفي ليست

مودريتش 
وكوفاتشيتش 
وبروزوفيتش 

شاركوا بالتشكيل 
األساسي في كل 

المباريات

مودريتش نجم خط وسط كرواتيا

خط الوسط الكرواتي مفتاح النجاح خط الوسط الكرواتي مفتاح النجاح 
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أثـــنـــى لــيــونــيــل ســكــالــونــي، 
ــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب  الــــمــــديــــر الــ
األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
على العبيه وروح الفريق، 
عقب المباراة التي انتهت 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى الــمــنــتــخــب 
الهولندي، الجمعة، في 
دور الثمانية من بطولة 
 2022 ــم  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ كـــــــــأس الــ
 في قطر. 

ً
المقامة حاليا

وأطـــــــــــاح الـــمـــنـــتـــخـــب 
ــي نـــظـــيـــره  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ األرجــ
ــــدي مـــــــن دور  ــنــ ــ ــولــ ــ ــهــ ــ الــ
الثمانية في المونديال، 
بــــــعــــــدمــــــا تـــــغـــــلـــــب عــــلــــيــــه 
لــــــجــــــزاء  ا بـــــــركـــــــات   3 -4
الــتــرجــيــحــيــة، إثــــر نــهــايــة 
الوقتين األصلي واإلضافي 
لــلــمــبــاراة بــيــنــهــمــا بــالــتــعــادل 

2-2 على ملعب لوسيل. 
وتــقــدم الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي 
بــهــدفــيــن ســجــلــهــمــا نــاهــويــل مــولــيــنــا 
وليونيل ميسي في الدقيقتين 35 و73 
ــادل الــمــنــتــخــب  ــعـ ــم تـ ــزاء، ثـ ــ مـــن ضـــربـــة جــ
ــاوت  ــ ــيـــن ســـجـــلـــهـــمـــا فـ ــهـــدفـ ــنــــدي بـ ــهــــولــ الــ
11 من  83 و فيغهورست فــي الدقيقتين 
الوقت المحتسب بداًل من الضائع للشوط 

الثاني. 
ــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــلــى  وقـــــــال ســـكـــالـــونـــي فـ

ســـر نـــجـــاح الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي فــي 
الــمــونــديــال الــحــالــي: »األرجــنــتــيــن لديها 
روح فـــريـــق. نــحــن نـــعـــرف كــيــف نــتــعــامــل 
مع كل المواقف على أرض الملعب. كان 
بــالــطــبــع مــن األفــضــل أن نــتــفــادى ركــات 
الجزاء الترجيحية، لكننا صمدنا حتى 

النهاية«. 
ــافـــي  ــر الـــصـــحـ ــمــ ــؤتــ ــمــ وأضــــــــــاف فـــــي الــ
 
ً
الـــذي ُعــقــد عــقــب الــمــبــاراة: »أعــتــقــد أيــضــا
ــب لــنــا الــكــثــيــر  أن الــفــريــق الــهــولــنــدي ســبَّ
ــور،  ـــب عــلــيــنــا األمــ مـــن الــمــشــكــات، وصـــعَّ
 خال الشوط الثاني، الذي كان 

ً
خصوصا

، لكن هذه هي كرة القدم، وهذا ما 
ً
صعبا

، عندما نعتقد أن المباراة 
ً
يحدث أحيانا

انــتــهــت تــحــدث مــفــاجــأة، وكــمــا قــلــت، هــذا 
، ويلعب بثقة، ويصر 

ً
الفريق كان متمرسا

على الفوز«. 

الحديث عن الحكم

ــاراة، الــتــي  ــبــ ــمــ ــــال الــ ــــن شــــعــــوره خـ وعـ
ــه مــع  ــلــ ــاعــ ــفــ اســــتــــمــــرت 120 دقــــيــــقــــة، وتــ
الحكم، قــال سكالوني: »ال أريــد الحديث 
، وأنــا 

ً
ــدا عــن الــحــكــم، عــاقــتــي بــه طيبة جـ

أعــرفــه، وال أريــد أن أتــحــدث عــنــه، لُحسن 
الحظ ســار كل شــيء على ما يــرام، وهذا 

ما أستطيع قوله له«. 
ــا فــي  ــاريــ ــع بـــأنـــخـــيـــل دي مــ ــدفــ ــن الــ ــ وعـ
الدقيقة 112، قال سكالوني: »أعتقد أننا 

في الشوط اإلضافي األول كنا نستطيع 
أن نلعب بشكل أفضل مع دي ماريا، لكنه 
لــم يكن على مستوى اللياقة المطلوب، 
لكن كان علينا أن نصدر القرار، ولم يكن 
، لكن كان من الضروري 

ً
هذا القرار سها

أن نفكر فــي الاعبين الــذيــن سيسددون 
ركات الجزاء«. 

وتــابــع: »بالطبع كنا نفكر فــي طريقة 
اللعب الهجومية، وكانت األمــور صعبة 
علينا في الشوط اإلضــافــي الثاني، لكن 
 على 

ً
يمكن القول إننا كنا األكثر تسديدا

المرمى«. 
وعن حديثه لاعبين بعد نهاية الوقت 
األصــلــي لــلــمــبــاراة بــالــتــعــادل، قــال مــدرب 
األرجنتين: »أعتقد أنه في آخر 15 دقيقة 
كـــان هــنــاك لــعــب بــالــكــرات الــطــولــيــة، ولــم 
تــكــن هــنــاك الكثير مــن الــفــرص لتسجيل 
ــتـــوقـــع أن نـــســـيـــطـــر فــي  ــا نـ ــنـ األهــــــــــداف. كـ
الــوقــت اإلضــافــي ونلعب بطريقتنا، لكن 
رأينا أن الفريق الهولندي لم يعد يلعب 
بطريقة التمريرات الطويلة، وبالتالي لم 
نتمكن من الفوز في الوقت اإلضافي، لكن 
استطعنا أن نحسم المباراة في النهاية«.

وعـــن شــخــصــيــة الــفــريــق األرجــنــتــيــنــي، 
قــال الــمــدرب: »أعتقد أنــنــا أثبتنا الكثير 
مـــن جـــوانـــب شــخــصــيــتــنــا مـــع الــمــكــســيــك. 
 
ً
، لكننا أيضا

ً
 أول صعبا

ً
واجهنا شوطا

كافحنا حتى النهاية، ونستطيع القول 
إن كرة القدم تظهر بالفعل معادن الفرق 

المختلفة، وهذا ما فعلناه في مباريات 
سابقة، وفي هذه المباراة«. 

 يــتــحــتــم عــلــيــنــا أن 
ً
ــا وأضــــــاف: »أحـــيـــانـ

ندافع، وأال نهاجم فقط، لكن عندما يكون 
الفريق اآلخــر لــديــه العــبــون بــطــول قامة 
، فـــهـــذا يـــفـــرض عــلــيــنــا 

ً
190 ســنــتــيــمــتــرا

الــدفــاع، وبــالــتــالــي أعتقد أن كــل لحظة 
في المباراة كانت حاسمة لنا ومهمة«.
وعـــن اخـــتـــيـــارات ركــــات الــتــرجــيــح، 
قــال ســكــالــونــي: »كــنــا نــعــرف أن هناك 
ركــات ترجيح ستسدد، وكنا نعرف 

 مــنــهــا، 
ً
ــا أنـــه ال يــمــكــن أن نــخــســر أيــ

 تــكــون األمــــور صــعــبــة، 
ً
أحــيــانــا

ألن هـــنـــاك مـــن ال يـــريـــد أن 
ــــي هـــذه  ــدد، لـــكـــن فـ ــ ــسـ ــ يـ

الـــمـــبـــاراة كــــان هــنــاك 
من تطوع للتسديد، 
 
ً
وكـــــــــــــان هــــــــــذا أمــــــــــرا
. كــان 

ً
 جــــدا

ً
إيــجــابــيــا

علينا فقط اختيار 
مـــن ســـيـــســـدد، ألن 

الكثير تطوعوا«.
)د ب أ(

رئيس األرجنتين 
يحتفل بـ »الدموع«

قال الرئيس األرجنتيني 
ألبرتو فرنانديز إنه احتفل 
ــار  ــتــــصــ ــانــ »الــــــــدمــــــــوع« بــ بـــــــــ
منتخب الــبــاد لــكــرة القدم 
على هولندا 2022 وتأهله 

لنصف النهائي.
وكــــتــــب فــــرنــــانــــديــــز، فــي 
ــر«،  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ حــــســــابــــه عــــلــــى »تـ
عــــــقــــــب انـــــــتـــــــهـــــــاء مــــــــبــــــــاراة 
ــن وهــــــولــــــنــــــدا،  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ األرجــ
مساء أمــس األول الجمعة، 
»حــتــى الـــدمـــوع. شــكــرا لكل 
الـــاعـــبـــيـــن والـــــمـــــدرب وكـــل 
عضو بالبعثة على كل هذا 
الشغف وااللتزام حتى الكرة 
األخيرة. تجعلوننا سعداء 

للغاية«.
وأرفق رئيس األرجنتين 
تغريدته بصورة لعناق بين 
حارس المنتخب إميليانو 
ــز، نــجــم  ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ »ديـــــبـــــو« مـ
اللقاء في ركات الترجيح، 

والقائد ليونيل ميسي.
)إفي(

أكـــد الــمــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي الوتــــارو 
مارتينيز، أنــه كــان يثق فــي قــدرتــه على 
تسديد ركلة الجزاء الحاسمة بمواجهة 

هولندا في ربع نهائي مونديال قطر.
وصـــرح الــاعــب عــقــب الــمــبــاراة: »لقد 
تمكنا مــن التأهل عقب مواجهة خصم 
. أنـــا سعيد مــن أجـــل جميع 

ً
صــعــب جــــدا

األرجنتينيين. نحاول القيام باألشياء 
التي استعددنا لها«.

وتـــابـــع: »كـــان عــلــيَّ تــســديــد أهـــم ركلة 
ــزاء، ولــــديَّ ثــقــة فــي قــدرتــي عــلــى ذلــك.  جــ
أعمل من أجل المجموعة، من أجل الفريق، 
لتقديم صــورة جــيــدة. كــان عليَّ تسديد 
الركلة األصعب، الحاسمة، وتمكنت من 

ذلك بعد أن سددتها بهدوء«.
وأهــــدى الوتــــارو االنــتــصــار لعائلته، 

التي دعمته في أصعب اللحظات. 
)إفي(

إميليانو: الحكم كان يريد إقصاءنا

اتهم حارس منتخب األرجنتين 
لــكــرة الــقــدم، إميليانو مارتينيز، 
الحكم اإلسباني أنطونيو ماتيو 
الهوز الذي أدار مباراة الفريق أمام 
هولندا فــي ربــع نهائي مونديال 
2022 في قطر، بأنه كان يرغب في 

إقصاء منتخب باده. 

وأكـــد مارتينيز، عقب المباراة 
الــتــي أقــيــمــت فـــي مــلــعــب لــوســيــل، 
الجمعة، »إنه جنون وعجرفة. تقول 
 ويتحدث معك بشكل سيئ. 

ً
له شيئا

يضيف عشر دقائق، ويمنح هولندا 
ركلة حرة. كان يريد أن يقصينا كما 

خرجت إسبانيا«.

وأكـــد مارتينيز أن األرجنتين 
خاضت »مباراة كبيرة واستحقت 
التأهل« إلى نصف النهائي، حيث 
ســتــواجــه كــرواتــيــا، الــتــي أطــاحــت 

البرازيل بركات الترجيح.
وعــن هــذا األمـــر، قــال مارتينيز: 
»أي فــريــق يمكنه الـــخـــروج. نحن 

خسرنا أمام السعودية، وتعادلنا 
مع هولندا، الجميع يتفانى من أجل 
بلده، لكن لدينا 45 مليون مواطن 
يجعلوننا نشعر بأننا في بيتنا«.
)إفي(

إميليانو مارتينيز

ماك أليستر: عانينا أكثر 
مما توقعنا

أكـــد العـــب الــوســط األرجــنــتــيــنــي ألــكــســيــس مـــاك ألــيــســتــر أن 
الــمــعــانــاة الــتــي واجــهــهــا فــريــقــه أمـــام هــولــنــدا »كــانــت أكــثــر من 
المتوقع«، لكن األرجنتين عرفت كيف تحافظ على هدوئها 

لتجاوز اللحظات الصعبة.
وقــال العــب برايتون: »لقد كانت مــبــاراة صعبة، لقد قاتلنا 
للسيطرة )على المباراة( بنتيجة 2-0 حتى أشركوا أشخاصا 
طويلي القامة ولعبوا كرات عالية وطويلة، مع وجود أخطاء 
ــك. وتــحــلــيــنــا بــالــهــدوء لــلــذهــاب إلـــى الــوقــت  أيـــضـــا. وحــــدث ذلــ

اإلضافي للفوز، وكذلك الفوز بركات الترجيح«.
وأشار إلى أن األرجنتين »مستعدة لما هو صعب. لقد ظهر 
ذلك بعد المباراة األولــى )في دور المجموعات( التي نهضنا 
ــافـــي كــنــا أفــضــل  بــعــدهــا، وظــهــر هــنــا أيـــضـــا، فـــي الـــوقـــت اإلضـ

وسعينا للفوز«.
وأقر العب الوسط بأنه »شعور ال يصدق، ومشاعر قوية، بعد 
مباراة صعبة شهدت العديد من المشاعر أمام فريق تغلب على 
اللحظات الصعبة«، الفتا إلى أن هولندا أشركت »العبين طوال 
القامة وجعلوا األمر صعبا بالنسبة لنا، لكننا قدمنا مباراة 

رائعة واستحققنا الفوز. لقد عانينا أكثر مما توقعنا«.
وأشاد بحارس األرجنتين إميليانو »ديبو« مارتينيز، قائا: 
»ديبو شخص رائــع، وحــارس مرمى رائــع. نحن أرجنتينيون، 

نفكر في أنفسنا وفي الفريق. الفريق تقدم خطوة أخرى«. 
)إفي(

أوتاميندي: ندين بالفضل لديبو
أثــنــى الــمــدافــع األرجــنــتــيــنــي 
نيكوالس أوتاميندي على أداء 
الحارس إميليانو مارتينيز في 
ركــات الترجيح، والــذي ساهم 

في تأهل »األلبيسليستي«.
وقـــال أوتــامــيــنــدي: »حاولنا 
ــــت  ــوقــ ــ ــــف الــــــــفــــــــوز فــــــــي الــ ــطــ ــ خــ
اإلضــافــي، لكننا لــم نتمكن من 
ذلـــــك. لــُحــســن الـــحـــظ أن لــديــنــا 

ديبو. أخبرته كيف أنه رائع بعد 
تصديه لكرة، وأنني أحبه. إنه 
رائع، ندين له بالفضل في هذا 

االنتصار«.
وانـــــتـــــقـــــد مـــــــدافـــــــع بـــنـــفـــيـــكـــا 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الــــبــــرتــــغــــالــــي حــــكــــم الـ
 
ً
اإلسباني ماتيو الوز، مشككا
فــي الــمــخــالــفــة الــتــي احتسبها 
وجــــــــاء مـــنـــهـــا هــــــدف الـــتـــعـــادل 

الهولندي الثاني.
وأضـــــــاف: »بــــل كـــانـــت هــنــاك 
ــلــــهــــا مــــخــــالــــفــــة لـــمـــصـــلـــحـــة  ــبــ قــ
ــم مــنــحــهــم ركــلــة  ــديــــس، ثــ ــاريــ بــ

ركنية لم تكن كذلك«.
كــــمــــا اعـــــتـــــرف أوتــــامــــيــــنــــدي 
بــأن فريقه عانى األمــّريــن أمــام 
هــولــنــدا، بــعــد انـــدفـــاع األخــيــرة 
ــــوم بــــــعــــــدد كــــبــــيــــر مـــن  ــــجـ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ
الــاعــبــيــن، وهـــو مــا تسبب في 

انهيار الدفاعات األرجنتينية.
واختتم الاعب بأن مواجهة 
ــا فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي  ــيـ ــرواتـ كـ
ستكون »مباراة نهائي أخرى«. 
)إفي(

ميسي: كانت مباراة قاسية الوتارو: سددت الركلة الوتارو: سددت الركلة 
األخيرة بهدوءاألخيرة بهدوء

سكالوني يثني على روح الفريقسكالوني يثني على روح الفريق

اعـــتـــرف الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
ميسي، بــأن منتخب بــاده عانى بشكل 
كـــبـــيـــر فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة أمــــــــام الـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــهـــولـــنـــدي، الـــتـــي أقــيــمــت الــجــمــعــة عــلــى 
ملعب استاد لوسيل ضمن دور الثمانية 
مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة 

 في قطر. 
ً
حاليا

وقال ميسي، الذي توج بجائزة أفضل 
العب في المباراة، بالمؤتمر الصحافي 
الذي ُعقد عقب المواجهة: »المباراة كانت 
 مــنــذ الــبــدايــة. كــانــت مــبــاراة 

ً
صــعــبــة جـــدا

قــاســيــة، لــكــنــنــا كــنــا نــــدرك أنــهــا ســتــكــون 
هــكــذا، ألنــنــا فــي مــواجــهــة مــنــتــخــب قــوي 

، وهو المنتخب الهولندي«.
ً
جدا

، رغــم أننا لم 
ً
وأضـــاف: »عانينا كثيرا

نــكــن نــســتــحــق ذلـــك، ألنــنــا كــنــا متفوقين 
2 - صــفــر، ولــعــبــنــا بــالــطــريــقــة الــتــي كــان 
يجب علينا أن نلعب بــهــا. بالطبع كان 
 أن نغير طريقتنا ونغير 

ً
علينا أحيانا

الــتــشــكــيــلــة، لـــكـــن الــمــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
ب األمور علينا«. صعَّ

وتـــابـــع: »فـــي الــنــهــايــة، فـــرض الــتــعــادل 
اإليجابي نفسه، وعانينا، لكننا تمكنا 
مــن الــتــأهــل لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي«.  وعــن 

الــقــرارات التحكيمية في 
ــال مــيــســي: »ال  الـــمـــبـــاراة، قــ

ــم أو أعـــقـــب عــلــى  ــ ــّي أريــــــد أن أقــ
أداء الحكام، لكن ال أعتقد أن القرارات 
 لمصلحتنا، وإنما كانت 

ً
كانت أحيانا

تـــضـــرنـــا فـــي بـــعـــض األحــــيــــان، عــانــيــنــا 
 
ً
مــنــهــا الــكــثــيــر. الـــمـــبـــاراة كـــانـــت عــمــومــا

قاسية، وكان من الممكن أن تقصينا من 
المونديال، لكن هذا لم يحدث«. 

وعن تأثير االنتصار على الجماهير 
األرجــنــتــيــنــيــة والــمــشــاعــر الــتــي يعيشها 
هو والفريق، قال ميسي: »نحن نعيش 

من أجل مثل هذه اللحظات، هذا هو 
ــــذي نـــأتـــي مـــن أجـــلـــه إلــى  الـــغـــرض الـ

هنا، نأتي لنجلب الفرح والحماس 
لــلــجــمــيــع، نـــرســـل هــــذه الـــرســـالـــة 

وبصوت مرتفع ورؤوس عالية، 
نـــحـــن مــــن بـــيـــن أفـــضـــل أربـــعـــة 

منتخبات، هذا بالطبع يزيل 
 
ً
ــن فــــــوق أكــــتــــافــــنــــا حـــمـــا ــ مـ
. )دييغو( مارادونا 

ً
كبيرا

ينظر إلينا من السماء، 
ويدفع بنا لألمام«. 

https://www.aljarida.com/article/7538


 فان غال يعلن انتهاء 
مهمته وُيرجع الخسارة إلى الحظ

أبـــدى مـــدرب منتخب هــولــنــدا لــويــس فان 
غـــــال، عــقــب تـــوديـــع كــــأس الـــعـــالـــم 2022 في 
قطر من ربع النهائي أمام األرجنتين، أسفه 
للخروج من المونديال بركالت الترجيح مرة 
ع »الطواحين« نسخة 2014  أخرى، بعدما ودَّ
في البرازيل بنفس الطريقة أمام األرجنتين 

.
ً
أيضا

وقـــال فـــان غـــال، الـــذي أعــلــن إنــهــاء مهمته 
ــع الـــمـــنـــتـــخـــب الــــهــــولــــنــــدي، بــعــد  ــ  مـ

ً
ــا ــيــ ــمــ رســ

مت بتغييرين، وكنا نستحوذ 
ُ
المونديال: »ق

ــرة. فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي حـــاولـــنـــا  ــ ــكـ ــ عـــلـــى الـ
االنتفاضة لنتعادل أمام خصم مثل األرجنتين 

التي تضغط بقوة«.
ــــى ركــــالت  ــع: »تـــعـــادلـــنـــا، وذهـــبـــنـــا إلـ ــابــ وتــ
الترجيح، وهذه المرة الثانية لي مع المنتخب 
الــتــي يــخــســر فــيــهــا بـــركـــالت الــتــرجــيــح، لــهــذا 
طلبت من الالعبين التدرب على ركالت الجزاء، 
، وال يمكنني 

ً
لــكــن حــتــى هـــذا لــم يــكــن كــافــيــا

لـــوم الــالعــبــيــن. الــخــســارة بــركــالت الترجيح 
حظ سيئ للغاية«، في إشــارة إلــى الخسارة 
بركالت الترجيح أمام األرجنتين في نصف 

نهائي مونديال البرازيل، الذي استقال بعده 
من منصبه، قبل أن يعود له العام الماضي، 
ـــعـــد ثـــالـــث مــــرة يــتــولــى فــيــهــا تــدريــب 

ُ
فــيــمــا ت

منتخب هولندا.
وأضــــاف: »فــي الــبــرازيــل كــان لـــديَّ انطباع 
بأننا سنفوز بالمباراة. هذه المرة ال يمكنني 
لــوم الالعبين، ألنهم كافحوا حتى النهاية، 
ــوا كـــل مـــا لـــديـــهـــم. فـــزنـــا بــالــكــثــيــر من  ــدمــ وقــ
. من المؤلم للغاية 

ً
األشياء، واستمتعت كثيرا

أننا خرجنا، ألنني حاولت كل شيء من أجل 
تجنب هذا الموقف«.

ــق فــان غــال على رحيله عــن منصبه، 
َّ
وعــل

: »لن أستمر مع المنتخب، ألن المنصب 
ً
قائال

كـــان لــهــذه الــفــتــرة فــقــط. تــلــك الــمــبــاراة كانت 
دت 20 مباراة ولم أخسر. يمكن 

ُ
األخيرة لي. ق

التحقق من هذا على غوغل. إنها تجربة جيدة 
مت بتدريب العبين شباب تعلموا، 

ُ
للغاية، وق

وبقيت مع نفس الالعبين، حتى وصلنا إلى 
هنا. أرى هذه الفترة إيجابية للغاية«.

وعن تقييمه لمواجهة األرجنتين، قال: »لقد 
ركضنا أكــثــر مــن األرجنتينيين فــي الشوط 

الثاني، لكن الالعبين كانوا مرهقين للغاية. 
فـــي هــــذه الــــحــــاالت مـــا نـــريـــده هـــو الـــوصـــول 
للنهاية. كنا نثق في قدرتنا على الفوز. إذا 
 بهدفين وتمكنت من التعادل في 

ً
كنت خاسرا

 
ً
الوقت اإلضافي، ال يكون من السهل أحيانا

الحفاظ على هذا الوضع«.
وعن المنتخب، أوضح: »ما أتركه هو فريق 
ممتاز. إنه فريق متحد للغاية على المستوى 
الشخصي والــكــروي، ويمتلك روح الفريق، 
ويقدم كرة قدم رائعة. لقد كنت مدربه في 20 

مباراة، ولم نخسر في أي منها«.
)إفي(

فان دايك حزين ويشعر باإلحباط
أعرب فيرجيل فان دايك، مدافع المنتخب 
الهولندي لــكــرة الــقــدم، عــن حــزنــه الشديد 
عقب خروج فريقه من بطولة كأس العالم 
 فــي قطر، بعد 

ً
لكرة الــقــدم، المقامة حاليا

الخسارة في دور الثمانية أمام المنتخب 
األرجنتيني بركالت الترجيح، الجمعة. 

وتــقــدم المنتخب األرجنتيني بهدفين 
نظيفين سجلهما ناهويل مولينا وليونيل 
ميسي، وكان يبدو أن المنتخب األرجنتيني 
بــصــدد الــتــأهــل لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي، لكن 
الـــبـــديـــل فـــوتـــر فــيــغــورســت ســجــل هــدفــيــن 
للمنتخب الهولندي، ليخوض المنتخبان 

شوطين إضافيين. 
وتحدث فان دايك عن شعوره باإلحباط، 
ــودة فــي  ــ ــعـ ــ بـــعـــد أن تـــمـــكـــن الـــفـــريـــق مــــن الـ
النتيجة، ليخسر في ركالت الترجيح. وقال 
نجم فريق ليفربول للصحافيين: »أشعر 
بخيبة أمل شديدة. لقد خرجنا من البطولة، 

بعد مباراة مليئة باألحداث«. 
وأضاف: »أظهرنا شخصية قوية. ُعدنا 
للقاء فــي آخــر 15 دقــيــقــة. لعبنا األشـــواط 
اإلضافية، ثم ركالت الترجيح«. وأكد: »لسوء 
الحظ لم نتمكن من إنهاء المهمة. سنعود 
لبلدنا. أنا حزين للغاية لذلك، لكن هذه هي 
الحياة. خسرنا بركالت الترجيح، وهذا هو 

الشيء الصعب«. 

وأردف: »تدربنا على ركــالت الترجيح 
ــن لــــســــوء الــــحــــظ، إيــمــيــلــيــانــو  ــكـ ، لـ

ً
ــرا ــيــ ــثــ كــ

مارتينيز تصدى مرتين وخرجنا«. 
ــد: »أعــتــقــد أنــنــا كنا واثــقــيــن، لكن ال  وأكـ
ــي الـــتـــدريـــبـــات أن تــعــيــش نفس  يــمــكــنــك فـ
األجواء في ملعب المباراة الذي يكون به 80 
ألف متفرج يصفرون ضدك وحارس مرمى 
مختلف عن الذي تواجهه في التدريبات«. 
ونفذ فــان دايــك ركلة الترجيح األولــى، 

لكن مارتينيز تصدى لتسديدته. 
)د ب أ(

 في البطاقات
ً
 قياسيا

ً
الهوز يسجل رقما

حقق الحكم اإلسباني الهوز 
ــا قـــيـــاســـيـــا فــــي الـــبـــطـــاقـــات  ــمــ رقــ
الــصــفــراء فــي ربـــع الــنــهــائــي بين 
هولندا واألرجنتين، في مونديال 
قطر 2022، حيث أشهر 7 بطاقات 
ــدا، و9  ــنــ ــولــ ــبــــي هــ ــه العــ ــ فــــي وجــ
لالعبي األرجنتين، إضافة إلى 
بطاقة لــوالــتــر صــامــويــل، عضو 
الــجــهــاز الــفــنــي ومــســاعــد مــدرب 

األرجنتين ليونيل سكالوني.
ولم يتوان الهوز في استخدام 
الــبــطــاقــات الــصــفــراء مــنــذ بــدايــة 
الــمــبــاراة، للسيطرة على اللعب 
الخشن، ومعاقبة الالعبين الذين 
تبدر منهم تصرفات استفزازية، 
خاصة في المنعطف األخير من 

اللقاء الذي اتسم بالتوتر.
ــن بــيــن الــبــطــاقــات الــتــســع  ومــ
ــن، تـــلـــقـــى  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــــي األرجــ ــبـ ــ ــــالعـ لـ
ميسى بطاقة بسبب االحتجاج 
بــقــوة عــلــى الــدقــائــق الــــ 10 التي 
احتسبها الحكم اإلسباني وقتا 
ــــذي جــاء  بــــدال مـــن الـــضـــائـــع، والــ
هدف التعادل الهولندي في آخر 

هجمة منه. 
)إفي(

7 ماليين شاهدوا لقاء 
األرجنتين وهولندا في إسبانيا

تـــابـــع أكـــثـــر مـــن 6.7 مــاليــيــن 
مــشــاهــد )42.5%( عــلــى الــقــنــاة 
اإلســـبـــانـــيـــة األولــــــــى، انــتــصــار 
ــلـــى هـــولـــنـــدا،  األرجـــنـــتـــيـــن عـ
وكــــــــانــــــــت أكـــــــثـــــــر مـــــــبـــــــاراة 
ــي الـــبـــطـــولـــة  ــ ــدة فـ ــاهــ ــشــ مــ
ــا بــــعــــيــــدا عــن  ــيــ ــانــ ــبــ ــإســ بــ
ــتــــخــــب  ــنــ مــــــــبــــــــاريــــــــات الــــمــ

اإلسباني.
وشــاهــد أكــثــر مــن 9 ماليين 
شخص بعض أجزاء من مباراة 
األرجـــنـــتـــيـــن وهــــولــــنــــدا، لــيــبــلــغ 
متوسط مــن شــاهــدوا الــلــقــاء 4 

ماليين و28 ألفا )%30.3(.
وشاهد 5 ماليين و860 ألفا 

)37.9%( الوقت اإلضافي، بينما 
ــل عـــدد مـــن تــابــعــوا ركـــالت  وصـ
الترجيح إلــى 6 ماليين و725 
ألفا )42.5%(، لتصبح المباراة 
األكــثــر مــتــابــعــة فــي الــيــوم على 

القناة.
وكانت »الدقيقة الذهبية« في 
اليوم الساعة 22.55 بالتوقيت 
الــمــحــلــي خـــالل ركــــالت الــجــزاء، 
والـــتـــي جــمــعــت 7 مــاليــيــن و49 

ألف مشاهد )%44.6(. 
)إفي(

نهاية موسم نوير
انــتــهــى مـــوســـم قـــائـــد وحـــــارس بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
األلماني مانويل نوير بسبب كسر تعرضه له في 

الساق، وفق ما أعلن أمس على إنستغرام.
ــالــــة بـــرفـــقـــة صــــــورة لــــه فــي  ــر فــــي رســ ــويـ وقــــــال نـ
، مـــاذا يمكنني أن أقـــول، كان 

ً
المستشفى »مــرحــبــا

باإلمكان أن أحظى بنهاية عام أفضل من ذلك. خالل 
بحثي عن السكينة عبر التزلج، تعرضت لكسر في 

القسم السفلي من الساق«.
وأضــــــاف »الــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة الـــتـــي خضعت 
 لألطباء! 

ً
 جزيال

ً
لها باألمس كانت ناجحة. شكرا

لكن يؤلمني أن أعــرف أن الموسم الحالي انتهى 
بالنسبة لي«.

 ،
ً
ـــ 36 عـــامـــا ــن الــ ــذا الــخــبــر الـــمـــؤلـــم البــ ــأتـــي هــ ويـ

لــُيــضــاف الـــى خــيــبــة خــروجــه ومــنــتــخــب بــــالده من 
الـــدور األول لمونديال قطر نتيجة سقوط صــادم 

في الجولة األولى أمام اليابان 1-2 ثم التعادل 
مع إسبانيا 1-1 قبل الفوز غير المجدي على 

كوستاريكا 2-4.
وانضم نوير الى زميله المدافع الفرنسي 
لوكا هرنانديز الذي تعرض إلصابة قوية 

في ركبته اليمنى خالل المباراة األولى لبالده 
في مونديال قطر، ما سيحرمه من مواصلة 
مــشــواره مع الــنــادي البافاري لما تبقى من 
الموسم الـــذي يستأنف فــي 20 يناير حين 
يتواجه فريق الــمــدرب يوليان ناغلسمان 
مع مضيفه اليبزيغ في المرحلة السادسة 

عشرة من الدوري األلماني.

ــة شــــوارع  ــارمـ ــعـ غـــمـــرت حـــالـــة مـــن الـــفـــرحـــة الـ
بوينس آيــرس وجميع أنحاء األرجنتين أمس 
ــار »األلــبــيــســيــلــيــســتــي« عــلــى  ــتـــصـ األول إثـــــر انـ
منتخب هولندا وتأهله لنصف نهائي مونديال 
قطر 2022، حيث سيواجه كرواتيا التي أقصت 

البرازيل في ربع النهائي.
ــــارة الـــتـــي ضــربــت  ــــحـ ــة الـ ــمـــوجـ ولـــــم تــثــبــط الـ
 لحلول فصل الصيف 

ً
األرجنتين قبل أيام تمهيدا

ــكـــرة األرضـــيـــة الــجــنــوبــي، عــزيــمــة  فـــي نــصــف الـ
الــمــشــجــعــيــن، الـــذيـــن خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــوارع في 
حشود جماعية وهم يرفعون األعالم ويرددون 
الهتافات واألناشيد، مضيفين المزيد من درجات 

الحرارة ليوم من الشغف الكروي العاصف.
ــي تـــجـــمـــع بــيــن  ــتــ فـــالـــقـــصـــة الــــرومــــانــــســــيــــة الــ
 بفضل 

ً
األرجنتين ومنتخب بلدهم تزداد توهجا

الــمــثــابــرة الــتــي يظهرها الــفــريــق بــقــيــادة نجمه 
ليونيل ميسي، الذي ال يكف عن السعي لتسجيل 
األهداف، في وقت يتألق حارسه إميليانو »ديبو« 

مارتينيز في الذود عن شباكه.
ــال بــــاولــــو دومـــيـــنـــغـــيـــز، وهـــــو عــــامــــل فــي  ــ ــ وقـ
، في 

ً
مترو بوينس آيــرس يبلغ العمر 44 عــامــا

تصريحات لـــ )إفــــي(: »إنــهــا فــرحــة هــائــلــة. كانت 
هناك معاناة ألنه المونديال يكون هكذا وجميع 

المباريات صعبة. لكن هذا الفريق يتحلى بروح 
حماسية ويجتاز المباريات بتدريجية«.

حملت مباراة الدور ربع النهائي على ملعب 
لوسيل نكهة لقاء »كالسيكو« مونديالي حقيقي، 
على خلفية من المواجهات البارزة بين الجانبين، 

بــعــدمــا فـــاز »راقـــصـــو الــتــانــغــو« 3-1 فــي نهائي 
األرجنتين 1978، وانتصر الفريق »البرتقالي« 1-2 
في الدور ربع النهائي في فرنسا 1998، ثم ركالت 
الترجيح التي تغلبت بها األرجنتين على هولندا 

4-2 لتتأهل إلى نهائي بطولة البرازيل 2014.

من جانبها، صرحت ماريا سيليستا أفيال، 
: »إنـــهـــا ســعــادة 

ً
ــا ــامـ وهــــي مــعــلــمــة عــمــرهــا 32 عـ

 بالنسبة إلى 
ً
غامرة لبلدنا، لكنها كذلك أيضا

بنغالديش وبــيــرو وفــنــزويــال ولجميع البلدان 
التي تشجعنا. لقد استحق ميسي ذلك ألنه مبهر، 

، بتواضع وأخالق العظماء«.
ً
 كان محفزا

ً
دائما

شــــيء آخــــر عــــزز مـــن شـــعـــور األرجــنــتــيــنــيــيــن 
بــالــســعــادة بــهــذا االنــتــصــار أمــس األول: إقصاء 

منتخب البرازيل، أكبر خصومهم التاريخيين.
بــدوره قال أدريــان ليبرودير، الذي يعمل في 
: »أشعر بفرحة 

ً
شركة أمن خاصة وعمره 52 عاما

 
ً
جمة. سكالوني )الــمــدرب( ظاهرة وديبو أيضا

كذلك. سعيد جًد ألن البرازيل أقصيت«.
واآلن تلوح في األفق مواجهة كرواتيا، بقيادة 
لوكا مودريتش، وهو تحد غير هين وال يقل عن 
سابقه. لكن المنتخب األرجنتيني ال يفقد اإليمان 
ل بأسطورته األبدية، دييغو مارادونا،  ويتفاء

صاحب القميص رقم 10.
وأضــــاف أدريـــــان بــحــمــاســة: »لــــدي كــل الــثــقــة. 
دييغو يدعمنا من السماء وسنغادر كأبطال. من 
أجل مارادونا، الموجود في السماء اآلن، وأتمنى 

أن نلعب النهائي أمام إنكلترا«. 
)إفي(

فرحة عارمة في األرجنتين

جانب من احتفاالت األرجنتين في بوينس آيرس

تصفير عداد اإلنذارات
ســـيـــحـــظـــى الـــمـــنـــتـــخـــبـــان الـــمـــتـــأهـــالن 
للمباراة النهائية بميزة اللعب بتشكيلة 
 
ّ
كــامــلــة فـــي حــــال الـــجـــاهـــزيـــة، وذلـــــك ألن
االنــــذارات لــن يتم حملها بــالــدور نصف 
النهائي. وكانت القاعدة العامة في األدوار 
السابقة وحتى ربع النهائي تنص على 
التالي: إذا تلقى العب أو مسؤول إنذارين 

في مباراتين مختلفتين، فسيتم إيقافه 
تلقائيا في المباراة التالية للمنتخب.

ــب حـــرمـــان أي العــــب من 
ّ
لـــكـــن، لــتــجــن

خوض المباراة النهائية بسبب حصوله 
عــلــى الــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء الــثــانــيــة لـــه في 
البطولة في نصف النهائي، يتم تصفير 

عداد اإلنذارات.

الحكم اإلسباني الهوز

https://www.aljarida.com/article/7554
https://www.aljarida.com/article/7556
https://www.aljarida.com/article/7561
https://www.aljarida.com/article/7563
https://www.aljarida.com/article/7558
https://www.aljarida.com/article/7559


الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

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

األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٣

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي

٤٩
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السبت 17 ديسمبر 2022م

الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢

الفائز من 
61  و 62

٥7٥٩

6٠

المركز الثالث

العدد ٥٢٠٦ / األحد ١١ ديسمبر ٢٠٢٢م / ١7 جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١٨

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال
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 ٣
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١

١

٢

٠

٠
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٠
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١

المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠



الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.4497.449

السوق العامالسوق العام

8.3208.320

السوق األولالسوق األول

5.6375.637

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2603.0952.659

324 مليون دينار زيادة متوقعة بأرباح البنوك 
الكويتية بعد نمو الفائدة

• محمد اإلتربي
ــادر مـــصـــرفـــيـــة مـــعـــنـــّيـــة أن هــنــاك  كــشــفــت مــــصــ
انعكاسات إيجابية سترتد على القطاع المصرفي 
من تحريك سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس، 
لتصل إلى 3.5 بالمئة، مشيرة إلى أنها ستحسن 
 من مستويات األربــاح للبنوك، وصواًل إلى 

ً
كثيرا

324 مليون دينار.
وقدرت المصادر حجم األرباح التي ستنعكس 
على القطاع المصرفي خالل الفترة المالية الواحدة 
من كل عام )البيانات ربع السنوية( بأنها تصل إلى 
نحو 80.8 مليون ديــنــار، مــوزعــة على المصارف 
الـ 10، كل مصرف وفق حجمه وحصته السوقية. 

ــاذا يعني تــحــّســن األربــــاح التشغيلية في  -  مـ
القطاع المصرفي وما انعكاساته بشكل عام؟

هناك 8 مكاسب متوقعة من هذا التحسن، وهي: 
 نامية سينعكس 

ً
1 - تحقيق الــبــنــوك أربــاحــا

 
ً
على توزيعاتها السنوية للمساهمين، خصوصا
أن هناك شــرائــح كبيرة تتملك فــي البنوك بنهج 
 العوائد 

ً
استثماري طويل األجل، وتترقب سنويا

التي تقرها الجمعية العمومية للمساهمين. 
ــن التصنيفات االئتمانية  ٢ - ارتـــفـــاع وتــحــسُّ
ة الــمــالــيــة  لــلــقــطــاع الـــمـــدعـــوم جــــزء مــنــهــا بـــالـــمـــالء
والجدارة االئتمانية وقوة الميزانية الخالية من 

رات.
ّ
أي تعث

٣ - تــعــزيــز جــاذبــيــة االســتــثــمــار األجــنــبــي في 
بــورصــة الــكــويــت، حــيــث تــعــد أســهــم الــبــنــوك أكبر 
جـــاذب للسيولة األجنبية بنسبة 40 بالمئة من 

حجم السيولة القائمة للسوق.   
٤ - تحقيق تنافسية بين عوائد السوق والفائدة 
وتنويع للفرص االستثمارية واألوعية االدخارية 

أمام المستثمرين وأصحاب السيولة.
٥ - زيادة في قدرة البنوك على تحقيق مزيد من 
التوسعات واالستثمارات المصرفية في أســواق 

جاذبة، وفي هذا الصدد تتفاوض بعض البنوك 
المحلية على دخــول أســـواق فــي المنطقة لتكون 
بمنزلة بــوابــة لعمالئها وعملياتها فــي أســـواق 

أوروبية وعربية توجد فيها البنوك الكويتية. 
٦ - مالءة مالية أعلى وكفاءة أكبر على تمويل 
مشاريع التنمية المقبلة؛ سواء للقطاع الخاص أو 

التي على أجندة الحكومة. 
٧ - تحقيق تنافسية بين الــشــركــات المدرجة 
عــمــومــا لتحسين نتائجها الــمــالــيــة وجاذبيتها 

االستثمارية.  
٨ - اســتــمــرار اســتــيــعــاب الــعــمــالــة الــوطــنــيــة في 

القنوات المصرفية المختلفة بوتيرة متنامية.
وإجــــمــــااًل، تــؤكــد الــمــصــادر أن ســالمــة الــقــطــاع 
الن عمق 

ّ
المصرفي واســتــدامــة قوته المالية يمث

، ويــــعــــززان الــثــقــة 
ً
ــا وثـــقـــة لــلــســوق الـــمـــالـــي عـــمـــومـ

باالقتصاد ككل.

إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز المنافسة
ينظر في الفصل بالمساءلة المحالة إليه من مجلس اإلدارة

• جراح الناصر
أصـــدر وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون 
 
ً
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قرارا

 بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية 
ً
وزاريا

المنافسة.
وتضمن القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2022 تعديل المادة 
األولى من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2021 بشأن إعادة 
تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة، حيث 
 من العضوين حيدر الحرز ويوسف قراشي، 

ً
يستبدل كــال

بالدكتور أحمد الدرباس، ود. براك الغربللي.
ــوزاري رقــم 195 لسنة  ويستمر العمل بــأحــكــام الــقــرار الــ
2021، فيما ورد بهذا القرار، حيث جاء القرار بعد االطالع 
على القانون الخاص بحماية المنافسة والئحته التنفيذية 
وبشأن تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة، 
وعلى قــرار إعــادة تشكيل المجلس التأديبي بالجهاز، الى 

جانب كتاب وزير العدل المؤرخ في 21/ 2/ 2021 بشأن موافقة 
المجلس االعلى للقضاء على ندب 3 من رجال القضاء لرئاسة 
وعضوية المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة، وبناء 

على ما تقتضية المصلحة العامة.
ــأديـــب يــتــولــى الــنــظــر فـــي الــفــصــل  ــتـ ُيـــذكـــر أن مــجــلــس الـ
لة التأديبية المحالة إليه من مجلس إدارة الجهاز  بالمساء
والمتعلقة بالمخالفات الــــواردة فــي الــمــادة 34 مــن أحكام 
الــقــانــون رقـــم 72 لــســنــة 2020 فــي شـــأن حــمــايــة المنافسة، 
إضافة الى الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن 
من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من مجلس 

إدارة الجهاز.

ً
الصناديق االستثمارية والريت أول منتجات اإلدراج البيني خليجيا

• تسهيل اإلجراءات والشروط التي تسمح بتسويقها وإدراجها في األسواق
• تتيح تنوع الفرص في قطاعات قد ال تكون متوافرة بالسوق المحلي

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
ــنـــاديـــق  لــــــ »الــــــجــــــريــــــدة«، أن الـــصـ
االستثمارية والريت أولى األدوات 
االستثمارية التي سيتم السماح 
لــهــا بــالــتــســويــق واإلدراج ضمن 
مــشــروع تسهيل اإلدراج البيني 
للمنتجات المالية في دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وقــــــالــــــت الــــــمــــــصــــــادر، إنــــــــه تــم 
االنتهاء من وضع الشروط واألطر 
التنظيمية، التي تسمح بتسويق 
وإدراج أي صــنــدوق استثماري 
يــتــم تــأســيــســه فـــي أي ســــوق من 
ــدول مجلس  ــ األســـــــواق الــمــالــيــة لـ
التعاون الخليجي، التي تهدف إلى 
ــاء قــواعــد جــديــدة مــن شأنها  إرسـ
فتح المجال أمــام اإلدراج البيني 
والمزدوج للصناديق االستثمارية 
عــــن طــــريــــق الـــســـمـــاح بـــإدراجـــهـــا 
وتسويقها في عدة أسواق مالية 
دون تقديم طلبات جديدة، وتتيح 
هـــذه الـــشـــروط إدراج الــصــنــاديــق 
االســتــثــمــاريــة فــي الــســوق المالي 
ــواق  ــ نــفــســه، ثـــم اإلدراج فـــي األسـ

المالية الخليجية.

ــادر، أنـــــه تــم  ــمــــصــ ــــت الــ ــافـ ــ وأضـ
ــــى  ــد أدنـ ــ ــن وضــــــع حـ ــ االنــــتــــهــــاء مـ
للشروط الــالزمــة لعملية اإلدراج 
في الدولة التي يتم فيها تأسيس 
الــصــنــاديــق، ويــمــكــن مـــن خاللها 
اإلدراج في األسواق المالية لدول 
مجلس التعاون الخليجي، مشيرة 
إلــى نجاح اإلدراجــــات المزدوجة 
فـــي الـــســـوق والــجــهــود الــمــبــذولــة 
من منظومة السوق وعلى رأسها 
هيئة أسواق المال وشركة بورصة 
الكويت لتجهيز البنية التحتية 
إلدراج صــــنــــاديــــق االســـتـــثـــمـــار 
وصــنــاديــق الــمــؤشــرات وتداولها 

في البورصة المحلية.
وأوضحت أنه سيتوجب على 
الصناديق االستثمارية التي يتم 
تسجيلها استيفاء الحد األدنــى 
من المعايير المحددة في لوائح 
 لــالطــار 

ً
التسجيل الــبــيــنــي، وفــقــا

التنظيمي الـــخـــاص بالتسجيل 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــتـــجـــات الـ ــنـ ــمـ ــلـ الــــبــــيــــنــــي لـ
المسجلة في مناطق اختصاصها، 
ــلــــوائــــح الــتــســجــيــل  كـــمـــا يـــعـــتـــد بــ
ــــط وشـــــــــروط  ــوابــ ــ ــــضــ الــــبــــيــــنــــي كــ

لتسجيل المنتجات المالية ليتم 
ترويجها عبر مناطق اختصاص 
الــجــهــات الــمــنــظــمــة، إذ ستتولى 
الجهة المنظمة مسؤولية الرقابة 
واإلشــراف على جميع المنتجات 
الــمــالــيــة والــخــدمــات ذات العالقة 
مع االلتزام بالتشريعات الوطنية 
ولوائح التسجيل البيني، وتتفق 
الجهات المنظمة لتسهيل التعاون 
ــان اإلشـــــــــراف  ــ ــــشـ ــا بـــيـــنـــهـــا بـ ــمـ ــيـ فـ
والرقابة، ويتيح اإلطار التنظيمي 
كذلك طلب المساعدة بين الجهات 
ــراء الــتــقــصــي حــول  ــ المنظمة إلجـ
المنتج المالي وتقديم المعلومات 
بما يشمل اإلبالغ عن المخالفات 

أو الجزاءات.
 وذكرت المصادر، أن استغالل 
 
ً
ــكــــون مـــهـــمـــا ــيــ ــــة ســ ــــرصـ ــفـ ــ ــك الـ ــلــ تــ
بالنسبة للبورصة فــي أخــذ تلك 
الخطوات التي تعتبر محسوبة 
ــــذب االســـتـــثـــمـــارات  فــــي مــــيــــزان جـ
 لــأهــداف الرامية 

ً
األجنبية وفــقــا

إلــــى جــعــل الـــســـوق الــكــويــتــي في 
مقدمة األسواق المالية بالمنطقة، 
السيما أن ارتفاع وتيرة اإلدراجات 

ــاح  ــتــ ــفــ ــد انــ ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ الـــــــمـــــــزدوجـــــــة سـ
شــهــيــة الــمــســتــثــمــريــن األجــــانــــب 
عــلــى الـــفـــرص الــمــتــاحــة بــاألســهــم 
الــكــويــتــيــة الـــتـــي أصــبــحــت محط 
أنــظــار الــمــؤســســات الــدولــيــة بعد 
إدراجــهــا على مــؤشــرات األســواق 
الــنــاشــئــة الــعــالــمــيــة مــثــل فوتسي 
راسل وستاندر آند بورز ومورغان 
ــم زيــــــادة  ــدعـ ــيـ ــا سـ ــمـ ــلـــي، مـ ــانـ ــتـ سـ
ــــي الـــســـوق  ــة فـ ــولـ ــيـ ــــدالت الـــسـ ــعـ ــ مـ
إثـــر عملية اإلدراجـــــــات الــجــديــدة 
والـــمـــتـــوقـــع أن يــشــهــدهــا الــســوق 
ــــالل الـــفـــتـــرة  الـــمـــالـــي الـــمـــحـــلـــي خــ

المقبلة.
وعددت المصادر فوائد اإلدراج 
البيني للصناديق االستثمارية في 
فتح المجال للمستثمرين لتنويع 
الـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة، الســيــمــا 
في قطاعات قد ال تكون متوافرة 
بأسواق محلية، إضافة إلى الفوائد 
المترتبة على الشركات المصدرة 
لأسهم؛ إذ تتيح عملية اإلدراج 
البيني زيادة قاعدة المستثمرين 
ــا، وتــــــرويــــــج اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــ ــهـ ــ لـ
ومــنــتــجــاتــهــا، عــــالوة عــلــى زيـــادة 

• علي العنزي
ــرات  ــؤشــ ســـجـــلـــت مـــعـــظـــم مــ
أســـــــواق الــــمــــال بــــــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي خــســائــر 
كبيرة خالل تعامالت األسبوع 
الــمــاضــي، وانــتــهــت بمحصلة 
حـــــمـــــراء لـــخـــمـــســـة مـــــؤشـــــرات، 
ــريـــن فـــقـــط فــي  وارتـــــفـــــاع مـــؤشـ
عمان ودبي وبنسب متفاوتة، 
ــر الـــخـــســـائـــر مــن  ـــبــ ــــت أكـ ــانـ ــ وكـ
نصيب مؤشر السوق السعودي 
ــــي« إذ بــلــغــت 5.32 فــي  ــاسـ ــ »تـ
المئة، تاله بنسبة مقاربة كذلك 
مؤشر سوق قطر بخسارة 4.4 
في المئة وخسر مؤشر سوق 
أبوظبي نسبة 2.85 في المئة، 
بينما اســتــقــر مــؤشــر بــورصــة 
الكويت العام على تراجع أقل 

بلغ 1.54 في المئة.
وكان البحريني هو الخامس 
مـــن حــيــث الــخــســائــر وبنسبة 
0.49 فـــي الــمــئــة، فـــي الــمــقــابــل 
واصــل مؤشر عمان تعامالته 
عكس اتــجــاه بقية الــمــؤشــرات 
الخليجية وربــح نسبة كبيرة 

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2022/12/08

األسبوع
الكمية المتداولة 

)سهم(
القيمة المتداولة 

)دينار(

عدد 
الصفقات
) صفقة(

إقفال المؤشر 
العام

إقفال المؤشر 
األول

إقفال المؤشر 
رئيسي 50

عدد جلسات 
التداول

2022/12/01948.893.623252.109.37844.6717.566.538.461.375.824.545.00

2022/12/08905.411.291211.797.65343.5897.449.888.320.415.757.755.00

0.00- 66.79- 140.96- 116.65- 1.082- 40.311.725- 43.482.332الفرق

0.00%- 1.15%- 1.67%- 1.54%- 2.42%- 15.99%- 4.58%التغير )%(

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/12/09

دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

2022/12/027.566.5310.822.6512.017.564.613.721.864.5810.552.373.323.96

2022/12/097.449.8810.246.6111.489.164.784.151.855.4310.251.533.325.00

1.04- 300.84- 170.439.15- 528.40- 576.04- 116.65الفرق

0.03%- 2.85%- 0.49%3.69%- 4.40%- 5.32%- 1.54%التغير )%(

بــلــغــت 3.69 فـــي الــمــئــة، واســتــقــر 
مـــؤشـــر ســــوق دبــــي الـــمـــالـــي على 
 بنسبة 0.03 

ً
ارتفاع محدود جــدا

في المئة فقط.

السعودية وقطر
واصل مؤشر السوق السعودي 
الــرئــيــســي تـــراجـــعـــاتـــه لــأســبــوع 
السابع على التوالي، وفقد نسبة 
كـــبـــيـــرة هــــي األعــــنــــف خـــــالل آخـــر 
ســتــة أشــهــر كــخــســارة أســبــوعــيــة 
بلغت نسبة 5.32 في المئة تعادل 
576.04 نقطة ليقفل على مستوى 
ــقـــطـــة، وهــــــي أدنــــى  10246.61 نـ
مستوياته منذ عام ونصف العام 

.
ً
تقريبا

وتــراجــعــت أســعــار الــنــفــط إلــى 
أدنـــــــى مــســتــويــاتــهــا خـــــالل عــــام، 
وفــقــدت كــامــل مكاسب هــذا العام 
ــن الـــضـــعـــف فــي  ــ ــــي زادت عـ ــتـ ــ والـ
النصف األول، كما وصــل مؤشر 
ــقـــوة لتبلغ  نــــاســــداك خـــســـارتـــه بـ
خسائره لهذا العام نسبة 30 في 
الــمــئــة، بينما اســتــقــر داو جونز 
على خسارة بنسبة 7.5 في المئة 
وجاءت تداوالت مؤشرات األسواق 

األميركية متذبذبة وضاغطة خالل 
األسبوع الماضي.

كما أن حالة االستقرار في حالة 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة -  األوكـــرانـــيـــة 
قـــد يــســحــب بــعــض الــســيــولــة من 
األســــواق، التي استقبلتها بداية 
الـــــحـــــرب أو قـــبـــلـــهـــا بــــعــــد فــــرض 
عقوبات اقتصادية على الجانب 
الــــروســــي، الــتــي اســـتـــمـــرت، وكـــان 
آخـــرهـــا فــــرض ســعــر عــلــى النفط 
ــاد األوروبـــــي  الـــروســـي مـــن االتـــحـ
 لــلــبــرمــيــل مــمــا رفــضــه 

ً
60 دوالرا

ض إنتاجه 
ّ
الجانب الروسي، وخف

لكنه لم يدعم أسعار النفط حتى 
اآلن والــتــي أقــفــلــت عــلــى مستوى 
 للبرميل، من جانب آخر 

ً
76 دوالرا

لــم يــدعــم إعــــالن مـــوازنـــة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة ســـوق الــمــال 
 
ً
 أنـــهـــا حــقــقــت فــائــضــا

ً
خـــصـــوصـــا

ــقــــي الـــســـوق   وبــ
ً
 واضـــــحـــــا

ً
مــــالــــيــــا

باتجاه البيع.
ومع قرب انتهاء مونديال قطر 
2022 األحد المقبل استمر مؤشر 
الـــســـوق الــقــطــري يــــتــــداول بشكل 
سلبي أفــقــده نسبة كبيرة بلغت 
4.4 في المئة أي 528.4 نقطة ليقفل 

عــلــى مــســتــوى 11489.16 نقطة 
وتــتــحــول مكاسبه الــكــبــيــرة لعام 
2022 إلــى خــســارة بلغت 1.4 في 
المئة بنهاية تعامالت األسبوع 
ــانـــي أكــبــر  الـــمـــاضـــي ولــيــســجــل ثـ
خسارة أسبوعية بين أسواق دول 

مجلس التعاون الخليجي.

الكويت وأبوظبي
ــكــــويــــت  ــرا الــ ــ ــ ــؤشـ ــ ــ وتــــــــراجــــــــع مـ
وأبوظبي بنسب واضحة لكنها 
أقل من السعودية وقطر بحوالي 
النصف، إذ خسر مؤشر السوق 
العام في الكويت نسبة 1.54 في 
المئة أي 116.65 نقطة ليقفل على 
مستوى 7449.88 في المئة وليبقي 
على مكاسبه سنوية قبل حوالي 3 
أسابيع من طي صفحة عام 2022 
بنسبة 7.5 في المئة، بينما كانت 
خسارة مؤشر السوق األول أكبر 
وبلغت 1.67 في المئة أي 140.96 
نقطة ليقفل على مستوى 8320.41 
نقطة وقلص مكاسبه إلى 8.5 في 
المئة، فــي المقابل زادت خسارة 
ــذا الـــعـــام  ــهـ مـــؤشـــر رئـــيـــســـي 50 لـ
وبلغت 4.9 في المئة بعد أن خسر 

األسبوع الماضي نسبة 1.15 في 
المئة تــعــادل 66.79 نقطة ليقفل 

على مستوى 5757.75 نقطة.
وتـــراجـــعـــت مــتــغــيــرات الــســوق 
)القيمة المتداولة وعــدد األسهم 
المتداولة وعدد الصفقات( بشكل 
ــبـــوع   عـــلـــى األسـ

ً
مــــحــــدود قـــيـــاســـا

األسبق بعد تذبذب عاٍل في مؤشر 
الــــســــوق واألســــــعــــــار، وتـــراجـــعـــت 
الـــســـيـــولـــة بــنــســبــة 16 فــــي الــمــئــة 
بينما انــخــفــض الــنــشــاط بنسبة 
أقــل كــانــت 4.6 فــي المئة وتــراجــع 
عدد الصفقات بنسبة أقل هي 2.4 

في المئة.

وشهد األســبــوع جلسة قاسية 
كانت يوم الثالثاء إذ بلغت خسارته 
2 فــي الــمــئــة بــعــد انــــزالق مــؤشــري 
الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر بــــقــــوة وكــســر 
 
ً
أســعــار النفط مستوى 80 دوالرا

للبرميل ثم عاد وتماسك خالل آخر 
جلستين وانتهى أخضر في آخر 

جلسة على وجه التحديد.
وسجل مؤشر أبوظبي خسارة 
 بين الخاسرين 

ً
كبيرة وحل ثالثا

في أسواق المنطقة خالل األسبوع 
الماضي خسارة كبيرة بلغت 2.85 
في المئة أي 300.84 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 10251.53 نقطة 

وقــلــص مــكــاســبــه لــعــام 2022 إلــى 
نــحــو 20.7 فــي الــمــئــة بــعــد تــراجــع 
ــنــــفــــط خــــالل  مـــســـتـــمـــر ألســـــعـــــار الــ
األسبوع الماضي كما أسلفنا في 

بداية التقرير.

عمان ودبي
وأعلنت سلطنة عمان ميزانتها 
لــعــام 2022 الــتــي حــقــقــت خاللها 
 هو األول لها منذ 8 

ً
 ماليا

ً
فائضا

 ليدعم أداء مؤشر 
ً
سنوات تقريبا

ســــوق الــســطــنــة الــمــالــي ويــواصــل 
ه اإليجابي المعاكس لمعظم  أداء
األسواق المالية الخيلجية ويحقق 

تأثر واضح مع تراجع أسعار النفط وضغط المؤشرات األميركيةتأثر واضح مع تراجع أسعار النفط وضغط المؤشرات األميركية

تراجعات كبيرة في أسواق السعودية وقطر وأبوظبيتراجعات كبيرة في أسواق السعودية وقطر وأبوظبي

 بنسبة 
ً
خـــالل أســبــوع ارتــفــاعــا

3.69 في المئة أي 170.43 نقطة 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 4784.15 
نـــقـــطـــة ويــــرفــــع مـــكـــاســـبـــه لــهــذا 
العام الى نسبة 14.5 في المئة 
 بعد مؤشر أبوظبي 

ً
ليحل ثانيا

كأفضل أداء سنوي خليجي.
واســتــقــر مــؤشــر ســـوق دبــي 
المالي على مكاسب مــحــدودة 
 هي 0.03 في المئة أي نقطة 

ً
جدا

واحدة فقط ليبقي على مستواه 
السابق عند 3325 نقطة، وسجل 
 خالل جلسات 

ً
 محدودا

ً
تذبذبا

األسبوع انتهى إلى الحياد.
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2872.9532.501

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

8.128
السوق العام

9.035
السوق األول

6.253
السوق الرئيسي
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موافقة خليجية على التسجيل البيني لصناديق 

االستثمار ووضع حد أدنى لشروطه

سيدفع إلى زيادة استثمارات رؤوس األموال المحلية واألجنبية

تمت صياغة األطر التنظيمية، 

التي تهدف إلى إرساء قواعد 

جديدة من شأنها فتح المجال 

أمام التسجيل البيني والمزدوج 

للصناديق االستثمارية عبر 

السماح بتسجيلها في عدة 

أسواق مالية.

ــادر مــطــلــعــة،  ــ ــــصـ كـــشـــفـــت مـ

»الجريدة«، أن أول المنتجات  لـ

الــمــالــيــة الــتــي ســيــتــم تسهيل 

ــا فــي  ــهـ الـــتـــســـجـــيـــل الـــبـــيـــنـــي لـ

األسواق المالية لدول مجلس 

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ســتــكــون 

ــتــــثــــمــــاريــــة  الــــصــــنــــاديــــق االســ

كخطوة أولية. 

وقــــــــالــــــــت الــــــــمــــــــصــــــــادر، إن 

االجـــــتـــــمـــــاع األخــــــيــــــر لــلــجــنــة 

رؤســــــــــــاء هــــيــــئــــات األســــــــــواق 

الــمــالــيــة بـــــدول الــمــجــلــس مع 

رؤســاء األســواق )البورصات( 

شــهــدت مــوافــقــة مبدئية على 

التسجيل البيني للمنتجات 

المالية بين الجهات المنظمة 

لألسواق المالية الخليجية، إذ 

تم االنتهاء من إعداد مشروع 

ــــى تــســهــيــل عــمــلــيــة  يــــهــــدف إلــ

اإلدراج الــبــيــنــي لــلــعــديــد من 

الــمــنــتــجــات الــمــالــيــة، وأولـــهـــا 

الصناديق االستثمارية عبر 

وضـــــــع حـــــد أدنـــــــــى لـــلـــشـــروط 

ــة لــعــمــلــيــة الــتــســجــيــل  ــ ــــازمـ الـ

الــبــيــنــي فــي الـــدولـــة الــتــي يتم 

فــيــهــا تـــأســـيـــس الـــصـــنـــاديـــق، 

يمكن من خالها تسجيل هذه 

الصناديق في األسواق المالية 

لدول التعاون.

وأوضحت أنه تمت صياغة 

األطر التنظيمية، التي تهدف 

ــديـــدة  ــــد جـ ــــواعـ إلــــــى إرســـــــــاء قـ

مــن شأنها فتح المجال أمــام 

التسجيل البيني والــمــزدوج 

للصناديق االستثمارية عبر 

الــســمــاح بتسجيلها فــي عــدة 

أســـــــــواق مـــالـــيـــة دون تــقــديــم 

طلبات جــديــدة، إذ تتيح هذه 

الــشــروط تسجيل الصناديق 

ــوق  ــســ االســــتــــثــــمــــاريــــة فــــــي الــ

الــمــالــي نــفــســه، ثـــم تسجيلها 

في األسواق المالية الخليجية.

ــــت إلـــــــــــى أنـــــــــــه تـــمـــت  ــتــ ــ ــفــ ــ ولــ

الموافقة من حيث المبدأ بين 

الــجــهــات الــمــنــظــمــة لــألســواق 

المالية بدول مجلس التعاون 

عــــلــــى شــــكــــل إطــــــــار تــنــظــيــمــي 

للتسجيل البيني بين الجهات 

ــواق الــمــالــيــة،  الــمــنــظــمــة لـــألسـ

ــه لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة  ــ ــادتـ ــ وإعـ

لمراجعة صياغته من الناحية 

القانونية من خال فريق عمل 

استراتيجية تكامل األســواق 

الــمــالــيــة والـــفـــريـــق الــقــانــونــي 

للجهات المنظمة.

وبــــــيــــــنــــــت الــــــــمــــــــصــــــــادر أن 

اإلدراج الــبــيــنــي لــلــصــنــاديــق 

االستثمارية سيدفع إلى زيادة 

ــــوال  اســـتـــثـــمـــارات رؤوس األمـ

ــة، ألنـــه  ــيــ ــبــ ــنــ الـــمـــحـــلـــيـــة واألجــ

سيتيح المجال للمستثمرين 

لتنويع الفرص االستثمارية، 

الســـيـــمـــا فــــي قـــطـــاعـــات قــــد ال 

تكون متوافرة بأسواق محلية، 

إضــافــة إلــى الفوائد المترتبة 

ــمــــصــــدرة  ــلــــى الـــــشـــــركـــــات الــ عــ

ــيـــح عــمــلــيــة  ــتـ لــــألســــهــــم؛ إذ تـ

اإلدراج البيني زيـــادة قاعدة 

الــمــســتــثــمــريــن لـــهـــا، وتـــرويـــج 

اســتــثــمــاراتــهــا ومــنــتــجــاتــهــا، 

عــــــاوة عـــلـــى زيـــــــادة األدوات 

الــمــالــيــة، مــمــا يـــزيـــد مــعــدالت 

وعــمــوالت الـــتـــداول وينعكس 

ــــى أربـــــــــــــاح كـــــــل األطـــــــــــراف  ــلـ ــ عـ

المعنية بسوق األسهم سواء 

الهيئة أو البورصة وشركات 

الــوســاطــة والــشــركــة الكويتية 

للمقاصة والمستثمرين.

وأشـــــــــــارت إلــــــى أن عــمــلــيــة 

التسجيل البيني للصناديق 

ستعطي فرصة لتنوع قاعدة 

 مع 
ً
المستثمرين، خــصــوصــا

إمكانية انتقاله باستثماراته 

ليتحرك في تداول أسهم بين 

 
ً
ــــوق، وخــصــوصــا أكـــثـــر مـــن سـ

لعماء الصناديق والمحافظ 

ــيــــمــــا أن  االســــتــــثــــمــــاريــــة، الســ

ــيـــن  ــوانـ تـــوحـــيـــد األنــــظــــمــــة وقـ

اإلدراج سيفسح المجال أمام 

االستثمار فيها فــي أكثر من 
سوق.

وبينت أن إجـــراء تغييرات 

جديدة على األطر التنظيمية 

لـــــــــتـــــــــأســـــــــيـــــــــس وتــــــــســــــــويــــــــق 

الـــصـــنـــاديـــق ســـيـــزيـــد انــفــتــاح 

شهية المستثمرين األجانب 

والمحليين، على حــد ســواء، 

على الفرص المتاحة باألسهم 

الكويتية التي أصبحت محط 

ــار الــمــؤســســات الــدولــيــة  ــظـ أنـ

بــعــد إدراجـــهـــا عــلــى مــؤشــرات 

األســـــواق الــنــاشــئــة الــعــالــمــيــة، 

مثل فوتسي راسل وستاندرد 

آند بورز ومورغان ستانلي.

عيسى عبدالسالم 

»البترول الوطنية«: استشاري أجنبي 

لتقييم أصول الشركة بغرض التأمين

آلية جديدة لضمان سرعة بّت مطالبات المقاولين

● أشرف عجمي

ــن مـــصـــدر نــفــطــي  ــدة«، مــ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ عــلــمــت »الـ

لع، أن شركة البترول الوطنية الكويتية 
ّ
مط

تعاقدت مع مقاول استشاري أجنبي لتقديم 

ــارات لــتــقــيــيــم أصـــول  ــشــ ــتــ الـــخـــدمـــات واالســ

الشركة لغرض التأمين.

ولــفــت الــمــصــدر الــى أن التعاقد بــدأ منذ 

يــولــيــو 2020 ويــنــتــهــي فـــي يــولــيــو 2025، 

مشيرا الــى أن أصــول الشركة مؤّمن عليها 

تحت وثيقة تأمين جميع األخطار المجمعة 

الــتــابــعــة لمؤسسة الــبــتــرول، ومــوضــحــا أن 

السبب في التعاقد مع االستشاري باألمر 

المباشر يرجع الى أن ذلك االستشاري يعمل 

مع الشركة في تقييم أصولها منذ 20 عاما.

وقال المصدر إن التعاقد مع االستشاري 

نــفــســه يـــســـاهـــم فــــي تــقــيــيــم أكـــثـــر دقــــــة، ألن 

ــة بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــراريــ ــمــ ــتــ ــك يـــحـــقـــق االســ ــ ذلــ

ــان تــغــطــيــة  ــمـ ــهـــج وطــــريــــقــــة واحــــــــــدة، لـــضـ نـ

أصــــول الــشــركــة بــقــيــم أكــثــر دقــــة، كــاشــفــا أن 

الــشــركــة راســلــت مــؤســســة الــبــتــرول لتقديم 

اقـــتـــراح بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــتــضــمــن ممثلين 

من المؤسسة والشركات النفطية الزميلة 

بــدرجــة مــراقــب أول أو أعــلــى، وذلـــك إلعـــداد 

قــائــمــة مــؤهــلــة وتــوحــيــد عــقــود الــمــؤســســة 

والشركات النفطية المؤمنة بوثيقة تأمين 

جميع األخطار المجمعة للمؤسسة، ليصبح 

عقد تقييم أصول واحدا لضمان االتساق في 

جودة الخدمة.

 
ً
على صعيد آخر، اعتمدت الشركة أخيرا

آلية جديدة لضمان سرعة بّت كل المطالبات 

المقدمة من المقاولين العاملين معها في 

مــشــاريــع الــشــركــة، وذلـــك مــن خــال إلزامهم 

بــتــقــديــم مــطــالــبــاتــهــم مــرفــقــة بــالــمــســتــنــدات 

ها من جانب 
ّ
الازمة إلثبات حقوقهم، وبت

الــشــركــة قــبــل انــتــهــاء عــقــود الــحــزم المقدمة 

عنها، الفــتــا الــى أن ذلــك يمّكن الــشــركــة من 

إصدار أوامر تغييرية بشأنها، حيث تخضع 

لموافقة اللجان المخولة بإصدارها، وذلك 

إحــكــامــا لــلــرقــابــة عــلــى الــتــســويــات الــمــالــيــة 

لتلك المطالبات، لما في ذلك من آثــار على 

صحة تكلفة المشاريع واألعمال والبيانات 

المالية للشركة. 

ــمــــصــــدر الــــــى أنــــــه ضـــمـــن ذلـــك  وأشـــــــــار الــ

اإلطـــــــار، فــــإن هـــنـــاك آلـــيـــة تــتــبــعــهــا الــشــركــة 

لــفــض الــمــنــازعــات، مــنــصــوص عــلــيــهــا عند 

توقيع العقود مــع المقاولين، موضحا أن 

أسباب التأخر في تسوية مطالبات بعض 

المقاولين إنما يرجع الى أن المقاول صاحب 

ر المعلومات المطلوبة آللية 
ّ
المطالبة لم يوف

التحاسب.

أخبار الشركات

 
ً
»أرزان«: توزيع 2.5% نقدا

و3.5% منحة 

حققت شركة مجموعة »أرزان« المالية 

 قدرها 7.42 مايين دينار، بواقع 
ً
أرباحا

9.4 فــلــوس للسهم خــال 2021، مقابل 

تحقيقها خسائر بقيمة 9.51 مايين، 

بما يعادل 12.005 فلسا للسهم خال 

2020، وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع 

أرباح نقدية بواقع 2.5 في المئة، وأسهم 

منحة بنسبة 3.5 في المئة عن أداء العام 

الماضي. 

»صكوك« تخسر

4.27 ماليين دينار

ــوك الـــقـــابـــضـــة  ــكــ ــة صــ ــركــ ــّبــــدت شــ ــكــ تــ

خــســائــر قـــدرهـــا 4.27 مــايــيــن ديـــنـــار، 

بــواقــع 7.4 فــلــوس للسهم خــال 2021، 

مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 17.08 

مليونا، بما يعادل 29.89 فلسا للسهم 

خال 2020.

»المشتركة«: توزيع
 
ً
25% نقدا

ربحت شركة المجموعة المشتركة 

لــلــمــقــاوالت 9.36 مــايــيــن ديــنــار بــواقــع 

54.75 فلسا للسهم خال 2021، مقابل 

تحقيقها خسائر بقيمة 8.89 مايين، 

بمقدار 52.52 فلسا للسهم خال 2020، 

وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح 

نقدية بواقع 25 في المئة عن أداء العام 

الماضي. 

 
ً
»كميفك« توزع 7% نقدا

حققت شركة الكويت والشرق األوسط المالي »كميفك« أرباحا 

قدرها 3.1 مايين دينار، بواقع 13.5 فلسا للسهم خال 2021، 

مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 7.86 مايين، بما يعادل 30 فلسا 

للسهم خال 2020، وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية 

بواقع 7 في المئة عن أداء 2021. 

ً
 تجاريا

ً
... وتابعة تشتري مجمعا

بـ 6.25 ماليين دينار 

قالت شركة »كميفك«، إن إحدى شركاتها التابعة اشترت مجمعا 

تجاريا في منطقة حولي بمبلغ قدره 6.25 مايين دينار، وذلك 

عن طريق المزاد العلني. 

»لوجستيك« تربح 262.4 ألف دينار 

بلغت أرباح شركة »كي جي ال لوجستيك« 262.43 ألف دينار 

بواقع 0.34 فلس للسهم خال 2021، مقابل تحقيقها خسائر 

بقيمة 5.3 مايين، بما يعادل 6.97 فلوس للسهم خال 2020.

»بيان« تخسر 413.5 ألف دينار 

منيت شركة بيان لاستثمار بخسائر قدرها 413.53 ألف دينار 

بــواقــع 1.14 فلس للسهم خــال 2021، مقابل تحقيقها خسائر 

بقيمة 428.21 الفا، بما يعادل 1.18 فلس للسهم خال 2020. 

 
ً
»المتكاملة«: توزيع 10% نقدا

قــالــت شــركــة المتكاملة الــقــابــضــة إنــهــا حققت أربــاحــا بقيمة 

1.66 مليون دينار، بواقع 6.57 فلوس للسهم خال 2021، مقابل 

تسجيلها خسائر بقيمة 1.85 مليون، بما يعادل 7.73 فلوس للسهم 

.
ً
خال 2020، وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع 10 في المئة نقدا

»العربية ع« تخسر 11.65 مليون دينار 

خسرت شركة العربية العقارية 11.65 مليون دينار بمقدار 23.06 

فلسا للسهم خــال 2021، مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 3.58 

مايين، بما يعادل 7.06 فلوس للسهم خال 2020.

 بـ 5.3 ماليين دينار 
ً
»أعيان ع« تبيع عقارا

توصلت شــركــة أعــيــان العقارية إلــى اتــفــاق مبدئي لبيع عقار 

صناعي قيد التطوير )حق انتفاع( بدولة الكويت، بقيمة اجمالية 

تبلغ 5.3 مايين دينار. وأشــارت الشركة إلى أنه سينتج أرباحا 

متوقعة بمبلغ 1.3 مليون، وسينعكس األثر المالي في بيان األرباح 

والــخــســائــر، بعد االنــتــهــاء مــن أعــمــال الــتــطــويــر، وتــحــديــد التكلفة 

النهائية للمشروع، وبعد إتمام الصفقة وتوقيع العقد النهائي 

واالنتهاء من اإلجراءات القانونية. 

»الرابطة« و»لوجستيك«: قبول تظلم زميلة 

ذكرت كل من شركة رابطة الكويت للخليج والنقل، وشركة كي إل 

لوجستيك أن لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء قررت قبول تظلم 

الشركة الزميلة »كي جال الدولية للموانئ والتخزين والنقل« شكا 

وفي الموضوع الغاء قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة، والــذي قرر حذف الشركة الزميلة من السجل، والحرمان من 

االشتراك مدة سنتين.

حكم لمصلحة »سنام« ضد مستأجر 

حصلت شركة سنام العقارية على حكم لمصلحتها ضد مستأجر 

في أحد العقارات المملوكة للشركة، حيث قضت المحكمة باإلخاء 

وإلزامه بمبلغ 42 الف دينار متأخر األجرة من يناير 2020 حتى 13 

 من 1 أغسطس 2020 
ً
يوليو 2020، والزامه بمبلغ 6 آالف دينار شهريا

حتى تاريخ اإلخاء. 

»الرابطة«: ترسية بندين في مناقصة

بـ 15.3 مليون دينار 

تسلمت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل كتاب ترسية 

بندين في المناقصة بشأن إيجار دفع رباعي لشركة نفط الكويت 

بقيمة 15.3 مليون دينار مدة 3 سنوات، علما بأن العائد المتوقع 

في حدود 5 في المئة. 

»مدينة األعمال«: شراء عقار استثماري

بقيمة 2.38 مليون دينار 

قامت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية من خال إحدى 

شركاتها التابعة بشراء عقار استثماري محلي بمنطقة حولي، 

بإجمالي قــدره 2.38 مليون دينار، وسيظهر أثــر هــذه الصفقة 

ضمن البيانات المالية المرحلية المجمعة للربع األول 2022.  »بوبيان« انتهاء إجراءات تسوية صكوك أولية 

نجح بنك بوبيان في إصدار صكوك أولية غير 

مضمونة بقيمة 500 مليون دوالر )تستحق بعد 

5 سنوات( بنسبة ربح ثابتة 3.38 في المئة، كما 

تم االنتهاء من إجراءات التسوية.

ولفتت الشركة إلى أن عائدات اإلصدار سيكون 

لها تأثير إيجابي على وضع السيولة، وتنويع 

مصادر التمويل طويلة األجل مع تعزيز النسب 

الرقابية المرتبطة بالتعليمات الصادرة عن بنك 

الكويت المركزي. 

292.6 ألف دينار

خسائر »االمتيازات« 

بلغت خسائر شركة االمتيازات الخليجية 

الــقــابــضــة 292.64 ألـــف ديــنــار بــواقــع 7.32 

فلوس للسهم خال 2021، مقابل تسجيلها 

خــســائــر بقيمة 142.83 ألــفــا بــمــقــدار 3.57 

فلوس للسهم خال عام 2020.

»وثاق« تحقق 252.97 ألف دينار 

ذكرت شركة وثاق للتأمين التكافلي أنها حققت 

أرباحا بقيمة 252.97 ألف دينار، بواقع 2.3 فلس 

للسهم خـــال 2021، مــقــابــل تسجيلها خسائر 

بقيمة 1.27 مليون، بما يعادل 11.6 فلسا للسهم 

خال 2020.

مجلس التأديب يغرم »بتروغلف« و»النخيل« و»رماية« وينبه »إيفا« 

قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 25 

ألــف دينار ضد الشركة الخليجية لاستثمار 

البترولي، لمخالفتها قواعد اإلفصاح والشفافية 

وحوكمة الشركات، وتوقيع عقوبة غرامة ألف 

ديـــنـــار ضـــد شـــركـــة الــنــخــيــل لــإنــتــاج الـــزراعـــي 

لمخالفتها قواعد اإلدراج، وكذلك توقيع عقوبة 

غرامة 5 آالف دينار ضد الشركة الوطنية للرماية 

لمخالفتها قواعد اإلدراج. 

ووجــه مجلس التأديب توقيع عقوبة تنبيه 

ــد شـــركـــة »إيــــفــــا« لـــلـــفـــنـــادق والــمــنــتــجــعــات،  ضــ

لمخالفتها قواعد اإلدراج. 

975 ألف دينار أرباح »االمتياز« من بيع عقار 

وقعت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية 

عقد تخارج من أرض في دولة اإلمارات العربية 

الـــمـــتـــحـــدة. وقــــالــــت »االمـــــتـــــيـــــاز«، إنــــهــــا تــمــتــلــك 

وشركاتها التابعة ما نسبته 50 في المئة من 

إجمالي األرض، منوهة الى أن الصفقة سينتج 

عــنــهــا صـــافـــي ربــــح عــلــى مــســتــوى الــمــجــمــوعــة 

بقيمة 11.8 مليون درهــم إمــاراتــي، بما ُيعادل 

975 ألــف ديــنــار. كما أن الصفقة سينتج عنها 

ســيــولــة نــقــديــة لــلــمــجــمــوعــة بــقــيــمــة 32 مــلــيــون 

ــاراتـــي، بــمــا ُيـــعـــادل 2.7 مــلــيــون ديــنــار  درهـــم إمـ

بعد خصم كل المصاريف. ولفتت إلى أنه جار 

اتخاذ كل اإلجراءات الخاصة بالتخارج، والتي 

من المتوقع االنتهاء منها وتسجيل الربح خال 

الربع الثاني من 2022.

صــورة مــن خبر »الــجــريــدة« فــي 30 مــارس الماضي عــن الموافقة 

الخليجية على التسجيل البيني

األدوات الــمــالــيــة، مما 
يزيد معدالت وعموالت 
التداول وينعكس على 
أربـــــــــــاح كـــــل األطـــــــــراف 
ــة بـــــســـــوق  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
األســهــم ســـواء الهيئة 
أو البورصة وشركات 
الـــوســـاطـــة والــشــركــة 
الــكــويــتــيــة للمقاصة 

والمستثمرين.
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
إلــــــــــــى أن عـــمـــلـــيـــة 
لـــبـــيـــنـــي  ا اإلدراج 
تــــــعــــــطــــــي فـــــرصـــــة 
لــــــتــــــنــــــوع قــــــاعــــــدة 
ــثــــمــــريــــن،  ــتــ الــــمــــســ
 مـــع 

ً
خـــــــصـــــــوصـــــــا

إمــكــانــيــة انــتــقــالــه بــاســتــثــمــاراتــه 
ــداول أســـهـــم بين  ــ لــيــتــحــرك فـــي تــ
 
ً
ــر مــــــن الــــــســــــوق خـــصـــوصـــا ــ ــثـ ــ أكـ
لــعــمــالء الــصــنــاديــق والــمــحــافــظ 
االســـتـــثـــمـــاريـــة، كــمــا أنـــهـــا تمنح 
الــصــنــاديــق والـــشـــركـــات ثــقــة من 
خالل إدراجها في أكثر من سوق، 
السيما أن األســـواق تختلف في 

األنــظــمــة وقــوانــيــن اإلدراج، مما 
يعطي صورة إيجابية عن الكيان 
المدرج وإمكان تلبية متطلبات 

اإلدراج في أكثر من سوق.
ولفتت إلى أن اإلدراج البيني 
ــداواًل على  ــ لــلــصــنــاديــق يــحــقــق تــ
األوراق المالية باستمرار؛ نتيجة 

اخــتــالف مــواعــيــد الــعــطــالت بين 
األســــــواق، مــع إمــكــانــيــة التعامل 
باألسهم بعمالت مختلفة سواء 
مــحــلــيــة أو عـــمـــالت دول أخــــرى، 
مستدركة بأن هذا اإلدراج سيخلق 
ــد ال تــكــون   بـــقـــطـــاعـــات قــ

ً
ــا ــرصــ فــ

متوافرة في بورصة الكويت.

عيسى عبدالسالم
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ــال« فـــي تــنــاول  يــســتــمــر تــقــريــر »الـــشـ
ــرق هــــذا  ــطــ ــتــ ــة، ويــ ــومــ ــكــ ــحــ ــج الــ ــامــ ــرنــ بــ
األســـبـــوع الـــى مــحــور الــقــوى الــعــامــلــة، 
 ،

ً
الذي يتكون من 3 شرائح و14 برنامجا

بعض نوايا تلك البرامج صحيح، مثل 
ربــــط الــتــعــيــيــن بــالــوظــائــف بــالــكــفــاءة، 
وإعادة النظر في الرواتب الُمبالغ فيها، 
... إلخ، لكنها 

ً
وجعل تقييم األداء دوريا

جميعها ال تمس معضلة عدم استدامة 
سوق العمل المواطن. 

من جملة العمالة، نسبة العمالة 
المواطنة 17.9 في المئة، ويعمل أكثر 
من 83 في المئة منها في قطاع عام 
أكثر من نصف عمالته بطالة مقنعة 
ومـــن دون ســعــة مــكــانــيــة وإنــتــاجــيــة 
ــمـــن نــــوايــــا الــحــكــومــة  ضــعــيــفــة، وضـ
جعل 80 في المئة من معامالتها عن 
ُبعد، مما يضاعف من حجم البطالة 
المقنعة، وال يناقش البرنامج مصير 
العاملين القادمين إلى سوق العمل 
وهم أكثر من نصف المواطنين.وفي 
الـــيـــوم نــفــســه الــــذي نــشــر فــيــه بــرنــامــج 
الــحــكــومــة، أي 28 نــوفــمــبــر الــمــاضــي، 

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة 
لــشــؤون مجلس الــــوزراء مــا معناه أن 
هــنــاك 24 ألـــف خــريــج جــديــد كــل سنة، 
أو نــحــو 100 ألــــف مـــواطـــن قـــــادم إلــى 
ــنــــوات، وهــو  ســــوق الــعــمــل خــــالل 4 ســ
مــحــق، ولــيــس كــل القادمين إلــى سوق 
العمل خريجون، ولم يتطّرق البرنامج 
ــــى تـــقـــديـــر الـــحـــاجـــة لـــهـــم وال كــيــفــيــة  إلـ
استيعابهم ســوى إشــارة إلــى أن نحو 
15 فـــي الــمــئــة مــنــهــم قـــد يــســتــوعــبــهــم 

القطاع الخاص.
الواقع أنــه حتى معظم الخريجين، 
ال ربـــــط بـــيـــن تــخــصــصــاتــهــم وحـــاجـــة 
ــوق الـــعـــمـــل، فــهــم مـــخـــرجـــات تعليم  ســ
عام متخلف 4.8 سنوات عن المستوى 
ــّيـــرت  ــغـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الــــــعــــــادي الـــــــــذي تـ
، وال 

ً
متطلباته واختصاصاته جــذريــا

يــزال معظم مؤسسات التعليم العالي 
غير منافسة حتى على مستوى اإلقليم. 
ــــن أجــــــل الـــوظـــيـــفـــة  وتـــوظـــيـــفـــهـــم مـ
فــقــط غــيــر مــســتــدام لــســبــبــيــن؛ األول 
هو تكلفة الوظيفة العامة الباهظة، 
إضافة إلى خلل الكوادر غير المرتبط 

باإلنتاجية أو حتى ساعات العمل، 
ــبـــذيـــر حــكــومــي  والـــســـبـــب الـــثـــانـــي تـ
ــه شـــــــــراء الــــــــــــوالءات،  ــ ــــرضـ صـــــــــارخ غـ
ونماذجه شراء إجازات جهاز وظيفي 
متخم، ومكافآت الصفوف األمامية 
والخلفية، ومن هم ليسوا بأي صف، 
ومكافآت أعمال ممتازة دون قياس 

لتمّيزها، ونتيجته كانت انخفاض 
عـــدد الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــخــاص 
من 73 ألف مواطن في يونيو 2021 
 في شهر يونيو الفائت، 

ً
إلى 72 ألفا

 ،
ً
أي هجرة عكس المستهدف تماما

وينسب إلى أحد الــوزراء شكواه من 
ــه إلــى  ــ هــجــرة لــبــعــض مــوظــفــي وزارتـ

ــرورة  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويــطــلــب ضــ
زيـــــادة مــكــتــســبــاتــهــم الــمــالــيــة لــوقــف 
هــــجــــرتــــهــــم، أي عــــكــــس مـــســـتـــهـــدف 

الحكومة.
ــال المالية  االحــتــقــان الـــقـــادم هــو حـ
ــي عــمــلــيــة  ــرار فــ ــمــ ــتــ الـــعـــامـــة عـــنـــد االســ
التوظيف االصطناعي، فقبل سنتين 
فقط، كانت الحكومة تشكو من احتمال 
ــن ســــــــداد رواتـــــــــب وأجــــــور  عـــجـــزهـــا عـــ
ــيـــرات فــي  ــتـــغـ ــا، والـــمـ ــهـ ــديـ الـــعـــامـــلـــيـــن لـ
سوق النفط خارج نطاق قدرتها على 

التأثير فيها.
مثال على ما تقّدم، تمتعت الكويت 
بــمــعــدل ســعــر لــبــرمــيــل نفطها مــا بين 
شــهــري أبــريــل وأكــتــوبــر 2022 بحدود 
106.9 دوالرات، بينما بلغ معدل سعر 
برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر 
، أي انخفض بنحو 

ً
الفائت 90.2 دوالرا

15.7 في المئة، وبلغ سعر برميل النفط 
الكويتي يوم األربعاء الفائت 7 الجاري 

.
ً
نحو 78.10 دوالرا

وانخفض نصيبها من إنتاج النفط 
فـــي الــشــهــر نــفــســه بــــ 135 ألــــف بــرمــيــل 

 عن 
ً
، وذلك واقع مختلف جذريا

ً
يوميا

وضــع المالية العامة في بداية السنة 
المالية. 

 لسوق النفط، 
ً
والمستقبل ليس واعدا

وسوق النفط يحكمه اختالل في قوى 
التفاوض لمصلحة المستهلكين، ألنهم 
ـــف الــحــرب 

ّ
الـــطـــرف األقـــــوى، وفــــور تـــوق

عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وحــتــى قــبــلــهــا، ســوف 
 بيئية وأخرى 

ً
 المستهلكون حربا

ّ
يشن

سياسية لخفض الحاجة إلى النفط.
 اإلنـــســـان الــمــواطــن هــو األهـــم، 

ّ
وألن

وضمنه فئة الشباب ممن لهم الغلبة 
 بفاعلية 

ً
العددية وال يشاركون حاليا

فــــي صـــيـــاغـــة قـــــــــرارات يــعــتــمــد عــلــيــهــا 
مصيرهم، كان من المفروض أن يكون 
صـــلـــب بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة مــصــارحــة 
الــنــاس وعــرض سيناريوهات إسقاط 
على مستقبل اســتــدامــة ســوق العمل، 
بــعــد عــــرض لــســيــنــاريــوهــات محتملة 
لــســوق الــنــفــط، وتــبــعــات غــيــاب الــوعــي 
بتلك الحقائق مــؤذيــة ومــؤثــرة بشدة 
عــلــى مــســتــقــبــل ذلــــك الـــكـــّم الــكــبــيــر من 

الشباب.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

برنامج الحكومة لم يتطرق الستيعاب سوق العمل
االحتقان القادم هو حال المالية العامة عند االستمرار في نهج التوظيف االصطناعي 

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة 
أشار »الشال« إلى أن الشركة الكويتية 
للمقاصة أصدرت تقريرها »حجم التداول 
 لــجــنــســيــة وفــئــة 

ً
ــا لــلــســوق الــرســمــي وفـــقـ

المتداولين« للفترة من 2022/01/01 إلى 
2022/11/30، والــمــنــشــور عــلــى الــمــوقــع 

اإللكتروني لبورصة الكويت. 
وأفاد التقرير بأن األفراد ال يزالون أكبر 
المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، إذ 
استحوذوا على 40.0% من إجمالي قيمة 
األســهــم المبيعة )46.8% للشهور الـــ11 
األولى 2021( و38.5% من إجمالي قيمة 
األسهم المشتراة )46.1% للشهور الـ11 
األولى 2021(، وباع المستثمرون األفراد 
أسهما بقيمة 5.664 مليارات دينار، بينما 
اشــتــروا أســهــمــا بقيمة 5.447 مــلــيــارات، 
ليصبح صــافــي تــداوالتــهــم األكــثــر بيعا 

وبنحو 217.467 مليونا.

وثـــانـــي أكــبــر الــمــســاهــمــيــن فـــي ســيــولــة 
السوق هو قطاع المؤسسات والشركات 
ونصيبه إلــى ارتــفــاع، فقد استحوذ على 
33.6% من إجمالي قيمة األسهم المشتراة 
)26.0% للفترة نفسها 2021(، و%30.2 
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة )%25.3 
للفترة نفسها 2021(، وقد اشترى أسهما 
بقيمة 4.758 مليارات دينار، في حين باع 
 بقيمة 4.268 مــلــيــارات، ليصبح 

ً
أســهــمــا

صافي تداوالته الوحيدون شــراء وبنحو 
489.519 مليونا.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات 
العمالء )المحافظ( ونصيبه إلــى ارتفاع، 
فقد استحوذ على 25.6% من إجمالي قيمة 
األســهــم المبيعة )23.5% للفترة نفسها 
2021(، و24.5% من إجمالي قيمة األسهم 
المشتراة )23.7% للفترة نفسها 2021(، 

وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 3.627 
مــلــيــارات ديــنــار، فــي حين اشــتــرى أسهما 
بــقــيــمــة 3.460 مـــلـــيـــارات، لــيــصــبــح صــافــي 

تداوالته بيعا وبنحو 167.289 مليونا.
وآخـــر المساهمين فــي سيولة السوق 
هــو قــطــاع صناديق االستثمار ونصيبه 
إلــى انــخــفــاض، فقد اســتــحــوذ على %4.2 
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة )%4.5 
للفترة نفسها 2021( و3.4% من إجمالي 
ــهـــم الــمــشــتــراة )4.1% لــلــفــتــرة  قــيــمــة األسـ
نفسها 2021(، وقد باع هذا القطاع أسهما 
بقيمة 587.370 مليونا، في حين اشترى 
أسهما بقيمة 482.607 مليونا، ليصبح 
صــافــي تـــداوالتـــه بيعا وبــنــحــو 104.763 

ماليين.

توقعات باستمرار »إيجابية« أسواق المال بديسمبر
ذكـــر »الـــشـــال« أن أداء شــهــر نــوفــمــبــر كــان 
موجبا لمعظم األســــواق المالية المنتقاة، 
 مكاسب متفاوتة 

ً
إذ حقق خالله 11 ســوقــا

مقارنة بــأداء شهر أكتوبر، بينما حققت 3 
أسواق خسائر وجميعها أسواق خليجية. 

وبــانــتــهــاء شــهــر نــوفــمــبــر، انــتــهــى الشهر 
الـــحـــادي عــشــر مــن الــعــام الــحــالــي بحصيلة 
 مــا بين 8 أســـواق رابــحــة و6 

ً
إيجابية أيــضــا

أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات 
نهاية العام الفائت.

وأكبر الرابحين في نوفمبر كــان السوق 
الــصــيــنــي بـــارتـــفـــاع بـــحـــدود 8.9%، وبــذلــك 
قلل من خسائره منذ بداية العام إلــى نحو 
-13.4%، لكنه مازال في قاع المنطقة السالبة، 
وثــانــي أكــبــر الــرابــحــيــن خـــالل نــوفــمــبــر كــان 
الـــســـوق األلــمــانــي بــنــحــو 8.6%، لتنخفض 
خــســائــره إلـــى نــحــو -9.4% مــقــارنــة بنهاية 

العام الفائت، أي ثاني أكبر الخاسرين ضمن 
أسواق العينة.

ــث أكـــبـــر  ــالــ ــــوق الـــفـــرنـــســـي ثــ ــسـ ــ ــق الـ ــقــ وحــ
الــمــكــاســب خـــالل نــوفــمــبــر بــنــحــو 7.5%، أي 
انــخــفــضــت خــســائــره مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام إلــى 
نحو -5.8%، ويتبعهم في مكاسب نوفمبر، 
الــســوق البريطاني بنحو 6.7%، أي انتقل 
إلــى المنطقة الموجبة بمكاسب منذ بداية 
العام بنحو 2.6%، وحقق السوق األميركي 
مكاسب في نوفمبر بنحو 5.7% ومكاسب 
بنحو 5.4% لبورصة مسقط ونحو %3.9 

للسوق الهندي. 
وحققت بــورصــة الكويت مكاسب بنحو 
3.6%، يــتــبــعــهــا الــــســــوق الـــيـــابـــانـــي بــنــحــو 
1.4%، ومــن ثم ســوق أبوظبي بنحو %1.3 
وبورصة البحرين بتحقيقها أقل المكاسب 

بنحو %0.1.

مــن جــانــب آخـــر، حقق الــســوق السعودي 
أكــبــر الــخــســائــر فــي نــوفــمــبــر بــنــحــو -%6.6، 
وهذه الخسائر نقلته إلى المنطقة السالبة 
بــمــجــمــل خــســائــر مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام بنحو 
-3.4%، وتأتي بورصة قطر بخسائر خالل 
نوفمبر بنحو -3.9%، ثم سوق دبي بخسائر 
طفيفة بنحو -0.2%، أي أقل الخاسرين خالل 

نوفمبر 2022.
وسارت األمور في حدود توقعاتنا ألداء 
شهر نوفمبر، ومازالت نفس العوامل تدعم 
غلبة األداء الموجب المتوقع لــأســواق في 
ديسمبر، فمن جانب عزز »الفدرالي« األميركي 
التوقعات بخفوت لمسار التضخم، ما يعني 
أنــه قد ال يرفع أسعار الفائدة خــالل الشهر 
بالحد األقــصــى المتوقع أو 0.75%، ولعل 
األهــم هو ما يخلقه ذلك من انطباع بنهاية 

مبكرة لتشدد السياسات النقدية.

تــنــاول »الـــشـــال«، فــي تــقــريــره األســبــوعــي، نتائج 
أعــمــال البنك األهــلــي الكويتي لأشهر التسعة من 
العام الحالي، وأشـــارت هــذه النتائج إلــى أن البنك 
حقق صافي ربــح )بعد خصم الضرائب( بلغ نحو 
27.6 مــلــيــون ديـــنـــار، بــارتــفــاع مـــقـــداره 6.4 ماليين 
ونسبته 30.4%، مقارنة بنحو 21.2 مليونا للفترة 

المماثلة من عام 2021.
ويعود السبب في تحقيق البنك أرباحا إلى ارتفاع 
الربح التشغيلي بقيمة 10.5 ماليين دينار، مقابل 
ارتــفــاع أقــل لجملة المخصصات وقيمة الضرائب 

بنحو 1.9 مليون، ونحو 2.1 مليون على التوالي.
ــيـــل، حـــقـــقـــت جـــمـــلـــة اإليــــــــــرادات  ــفـــاصـ ــتـ ــي الـ ــ وفــ
التشغيلية ارتــفــاعــا بنحو 18 مــلــيــون ديــنــار أو 
بنحو 15.5%، وصــوال إلــى نحو 134.4 مليونا، 
مقارنة بنحو 116.4 مليونا للفترة ذاتها من عام 
2021، وتــحــقــق ذلـــك نتيجة ارتـــفـــاع بــنــد صافي 
إيرادات الفوائد بنحو 9.7 ماليين أو بنحو %11.4، 
وصواًل إلى نحو 94.8 مليونا مقارنة بنحو 85.1 
مليونا، وارتفع أيضا بند صافي إيرادات أتعاب 
وعموالت بنحو 2.9 مليون وبنسبة 13.4%، ليصل 

إلى 24.8 مليونا مقابل نحو 21.9 مليونا.
مـــن جــهــة أخــــــرى، ارتـــفـــعـــت جــمــلــة الــمــصــروفــات 
التشغيلية للبنك بنحو 7.6 مــاليــيــن ديــنــار أو ما 
نسبته 13.9%، عندما بلغت نحو 62 مليونا مقارنة 
بــنــحــو 54.4 مــلــيــونــا لــلــفــتــرة ذاتــهــا مــن عـــام 2021، 
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات 
التشغيلية، وانخفضت نسبة جملة المصروفات 
التشغيلية إلى جملة اإليرادات التشغيلية ببلوغها 
نحو 46.1% مقارنة بنحو 46.7%، وارتفعت جملة 
المخصصات بنحو 1.9 مليون أو ما نسبته %5.4 

كما أسلفنا، لتصل إلى نحو 36.8 مليونا، مقارنة 
بنحو 34.9 مــلــيــونــا، وبــذلــك ارتــفــع هــامــش صافي 
الربح، حيث بلغ نحو 14.6% بعد أن كان عند %14.3 

خالل الفترة المماثلة من عام 2021.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي مــــوجــــودات الــبــنــك نــحــو 6.010 
مليارات دينار، بارتفاع بلغت قيمته 382.4 مليونا، 
أو ما نسبته 6.8%، مقارنة بنحو 5.627 مليارات 
بنهاية عام 2021، وارتفع بنحو 783 مليونا أو بنحو 
15%، مقارنة بنحو 5.227 مليارات في نهاية الفترة 

ذاتها من عام 2021.

وسجلت محفظة قروض وسلف، التي تشكل أكبر 
نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا بلغ قدره 
463.4 مليون دينار ونسبته 13.7%، ليصل إجمالي 
الــمــحــفــظــة إلـــى نــحــو 3.850 مــلــيــارات )64.1% من 
إجمالي الموجودات( مقابل 3.387 مليارات )%60.2 
مــن إجــمــالــي الــمــوجــودات( كما فــي نهاية ديسمبر 
2021، وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 644.7 مليونا 
أو بنحو 20.1%، عند مقارنته بالفترة نفسها من 
عام 2021 حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.206 مليارات 

)61.3% من إجمالي الموجودات(.

15% نمو موجودات »األهلي« لتصل إلى 6 مليارات دينار

معظم الخريجين 
ال ربط بين 

تخصصاتهم 
وحاجة السوق الذي 

تغّيرت متطلباته 
واختصاصاته 

ً
جذريا
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النفط يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ شهور
• بلغت 11% وسط مخاوف متنامية من الركود  • البرميل الكويتي ينخفض 1.08 دوالر ليبلغ 75.22

انــخــفــض ســعــر بــرمــيــل النفط 
الكويتي 1.08 دوالر ليبلغ 75.22 
 فــي تـــــداوالت أمـــس األول 

ً
دوالرا

 في 
ً
الجمعة، مقابل 76.30 دوالرا

تــــداوالت الــخــمــيــس، وفـــق السعر 
الــمــعــلــن مــــن مـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول 

الكويتية.
وفـــــــــي األســــــــــــــــواق الــــعــــالــــمــــيــــة 
ــار الـــنـــفـــط عــنــد  ــعــ انـــخـــفـــضـــت أســ
الــتــســويــة فـــي تــعــامــات متقلبة 
مـــســـاء أمــــس األول مـــع تسجيل 
الخامين القياسيين أكبر خسائر 
أسبوعية منذ عدة شهور بلغت 
ــة، وســـط  ــئــ ــمــ ــي الــ ــ ــدود 11 فـ ــ ــحـ ــ بـ
مخاوف متنامية من الركود محت 
أثــــر الــقــلــق بــشــأن اإلمــــــــدادات في 
أعقاب بيانات ضعيفة في الصين 

وأوروبا والواليات المتحدة.
ونــــــــــزل خــــــــام غــــــــرب تـــكـــســـاس 
 
ً
ــيــــركــــي 44 ســنــتــا الـــوســـيـــط األمــ
 للبرميل عند 

ً
إلــى 71.02 دوالرا

 أدنــى مستوى 
ً
التسوية، مسجا

ــي 2022، وتــــراجــــعــــت الــعــقــود  فــ
ــة لـــخـــام بـــرنـــت 5 ســنــتــات  ــلــ اآلجــ
 للبرميل عند 

ً
إلــى 76.10 دوالرا

الــتــســويــة. وقــــال روبـــــرت يــوجــر، 
الـــمـــحـــلـــل لـــــــدى مـــــيـــــزوهـــــو، »أي 
مخاوف بشأن العرض أصبحت 
ثانوية بالنسبة للمخاوف بشأن 

االقتصاد«.
وكانت أسعار النفط حصلت 
على بعض الدعم، وارتفعت أكثر 
مــن 1 فــي الــمــئــة فــي وقـــت سابق 
من الجلسة، بعد أن قال الرئيس 
الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن إن 
باده، أكبر دولة مصدرة للطاقة 
 
ً
في العالم، قد تخفض اإلنتاج ردا

على فرض سقف لسعر صادراتها 
من الخام.

ــاع أعــلــى  ــفـ ومــــع ذلــــك، أدى ارتـ
بــقــلــيــل مـــن الــمــتــوقــع فـــي أســعــار 
المنتجين بــالــواليــات المتحدة 

فــي نــوفــمــبــر، وأخـــبـــار عــن إعـــادة 
التشغيل الــجــزئــي لخط أنابيب 
ــع مــكــاســب  ــراجـ ــى تـ كــيــســتــون، إلــ
الخام، ودفع الخامين القياسيين 
إلـــى االنــخــفــاض أكــثــر مـــن دوالر 
غـــلـــق خــط كيستون 

ُ
لــلــبــرمــيــل، وأ

في وقت سابق هذا األسبوع بعد 
تـــســـرب 14000 بــرمــيــل نــفــط في 

كانساس.
وســجــل الــخــامــان الــقــيــاســيــان 
خسائر أسبوعية بنحو 10 المئة 
ــبـــر انــخــفــاض  لـــكـــل مـــنـــهـــا، فــــي أكـ
أسبوعي بالنسبة المئوية للخام 
األمـــيـــركـــي مــنــذ أوائـــــل أغــســطــس 

ولبرنت منذ أبريل.
ــن، قــــــــال خــــبــــراء  ــ ــيـ ــ ــــصـ وفــــــــي الـ
اقتصاد إن ارتفاع عدد إصابات 
كــورونــا سيضعف على األرجــح 
النمو االقتصادي خــال األشهر 
القليلة المقبلة، عــلــى الــرغــم من 
تخفيف بعض القيود، مما يؤدي 
إلى انتعاش ولكن في وقت الحق 

عام 2023. 

تكدس الناقالت

وأصــبــحــت تركيا حجر عثرة 
أمام خطة دولية معقدة لحرمان 
روسيا من عائدات النفط في زمن 
الحرب، مع استمرار ارتفاع عدد 
الــنــاقــات الــتــي تــنــتــظــر الــخــروج 
من البحر األســود عبر مضيقين 

تركيين أمس األول.
ورفـــضـــت أنـــقـــرة إلـــغـــاء قــاعــدة 
فــحــص الــتــأمــيــن الـــجـــديـــدة الــتــي 
طبقتها فــي بــدايــة الــشــهــر، على 
الرغم من تعرضها على مدى أيام 
لضغوط من مسؤولين غربيين. 
وقـــالـــت وكـــالـــة الــشــحــن تريبيكا 
أمس األول، إن عدد ناقات النفط 
الــتــي تنتظر فــي الــبــحــر األســـود 
ــفــــور  ــبــــوســ لــــعــــبــــور مـــضـــيـــقـــي الــ

والدردنيل ارتفع إلى 28.
ــــت مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع  ــقـ ــ ــفـ ــ واتـ
ــــي وأســتــرالــيــا  واالتـــحـــاد األوروبــ
عـــــلـــــى مـــــنـــــع مـــــقـــــدمـــــي خـــــدمـــــات 
الــشــحــن، مــثــل شـــركـــات الــتــأمــيــن، 
من المساعدة في تصدير النفط 
 
ً
الـــروســـي مـــا لـــم يــتــم بــيــعــه وفــقــا

لــســقــف ســـعـــري حـــــــددوه لــلــخــام 
الروسي، بهدف حرمان موسكو 
من إيرادات النفط في وقت الحرب.

وذكرت هيئة الماحة البحرية 
ــتـــواصـــل مــنــع  الـــتـــركـــيـــة، أنـــهـــا سـ
ــتـــي ال تــحــمــل  نــــاقــــات الـــنـــفـــط، الـ
خطابات التأمين المناسبة، من 

دخول مياهها.
ــيـــن  ــتـــأمـ ــات الـ ــ ــركــ ــ وأفــــــــــــادت شــ
الغربية بأنها ال يمكنها تقديم 
الوثائق التي تطلبها تركيا ألنها 

قــد تــتــعــرض لــعــقــوبــات إذا تبين 
أن شحنات النفط التي تغطيها 
بيعت بــأســعــار تــتــجــاوز السقف 

السعري.
ــافـــت هــيــئــة الــمــاحــة أنــه  وأضـ
فــي حــالــة وقــــوع حــــادث لسفينة 
تنتهك العقوبات فمن المحتمل 
أال يغطي صندوق عالمي معني 
ــرار.  ــ بــتــســرب الــنــفــط تــكــلــفــة األضـ
وقالت في بيان »)من( المستبعد 
بــالــنــســبــة لــنــا أن نــخــاطــر بــعــدم 
تحمل شركة التأمين مسؤوليتها 
عن التعويض«، مضيفة أن تركيا 
تـــواصـــل الـــمـــحـــادثـــات مـــع الــــدول 

األخرى وشركات التأمين.
وبينت أن الغالبية العظمى من 
السفن المنتظرة قرب المضيقين 
تابعة لاتحاد األوروبي، وتتجه 

ــفـــط الــــذي  ــنـ ــيـــرة مــــن الـ ــبـ كـــمـــيـــة كـ
تحمله إلــى موانئ االتحاد وهو 
ما يثير استياء حلفاء أنقرة في 
الغرب، الفتة إلى أن أنقرة تخطط 
للسماح لثماني ناقات ال تمتلك 
وثائق تأمين الحماية والتعويض 
وال تــزال تنتظر فــي بحر مرمرة 
ــبـــور مـــضـــيـــق الــــدردنــــيــــل مــن  ــعـ بـ
مــيــاهــهــا. وقـــــال الـــبـــيـــان إن هــذه 
الــنــاقــات ستتم مرافقتها حتى 
عبورها مضيق الدردنيل بموجب 
ــة بـــعـــد إغــــاق  ــيـ ــافـ إجـــــــــراءات إضـ
ــة الــمــاحــة  ــركـ ــام حـ ــ الــمــضــيــق أمــ

البحرية.
وقـــال مــصــدر مــاحــي إنــه كان 
ــع نــاقــات  ــ مـــن الـــمـــقـــرر عـــبـــور أربـ
مــضــيــق الـــدردنـــيـــل أمــــس، بــرفــقــة 

زوارق بعد فترة من االنتظار.

ــال الـــبـــيـــان، إن نــاقــلــة نفط  ــ وقـ
ــركــــي حــصــلــت  ــتــ تــــرفــــع الــــعــــلــــم الــ
ــاب تـــأمـــيـــن الـــحـــمـــايـــة  ــطــ عـــلـــى خــ
ــة تــأمــيــن  ــركـ والـــتـــعـــويـــض مــــن شـ
دولية تابعة للمجموعة الدولية 
ألندية الحماية والتعويض بعد 
أن طلبت تركيا ألول مرة خطابات 

تأمين من ناقات النفط.
ويــتــســبــب تـــكـــدس الــســفــن في 
ــــدة بــــأســــواق  ــزايـ ــ ــتـ ــ ــات مـ ــوبــ ــعــ صــ
النفط والناقات، وتتجه مايين 
 باتجاه 

ً
البراميل من النفط يوميا

الجنوب من الموانئ الروسية عبر 
مضيقي الدردنيل والبوسفور في 

تركيا إلى البحر المتوسط.
ــــات  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــم الـ ــظــ ــعــ ــــل مــ ــمـ ــ ــــحـ وتـ
الــمــنــتــظــرة فـــي الــبــوســفــور نفطا 
مـــن كــازاخــســتــان، وقـــالـــت وزيـــرة 

الخزانة األميركية جانيت يلين 
الخميس إن اإلدارة األميركية ال 
ات  ــراء ــ  لتطبيق اإلجـ

ً
تـــرى مـــبـــررا

ــلــــى تــلــك  ــة الـــــجـــــديـــــدة عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
الشحنات، وأضافت أن واشنطن 
 لاعتقاد بأن روسيا 

ً
ال ترى سببا

ضالعة في قرار تركيا منع مرور 
السفن.

وقالت المفوضية األوروبــيــة، 
أمـــس األول، إن الــتــأخــيــرات غير 
مرتبطة بالسقف الــســعــري، وإن 
تركيا يمكنها مواصلة التحقق 
من وثائق التأمين »كما كان يتم 

في السابق بالضبط«.
ــــرز«:  ــتـ ــ ـــ »رويـ ــر مـــتـــحـــدث لــ ــ وذكــ
»لــــــذلــــــك نـــــجـــــري اتـــــــصـــــــاالت مــع 
السلطات التركية للحصول على 
ــلـــى حــل  ــيـــحـــات ونـــعـــمـــل عـ تـــوضـ

الوضع«.
وحافظت تركيا على عاقاتها 
الـــــجـــــيـــــدة مــــــع كــــــل مــــــن روســــيــــا 
وأوكرانيا بعد الغزو الروسي في 
 
ً
 رئيسيا

ً
فبراير، ولعبت أنقرة دورا

فـــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق دعمته 
األمم المتحدة في يوليو لإلفراج 
عن صــادرات الحبوب من موانئ 

أوكرانيا على البحر األسود.
ــقــــرة  ــيــــن أنــ ــات بــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــكــــن الـ لــ
وواشنطن الحليفتين فــي حلف 
 
ً
شـــمـــال األطــلــســي شـــهـــدت تـــوتـــرا
فـــي بــعــض األحـــيـــان مـــع تــجــديــد 
تركيا الشهر الماضي دعواتها 
لــلــواليــات الــمــتــحــدة بــوقــف دعــم 

القوات الكردية السورية.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات 
ــال  ــمــ الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى رجــــــل األعــ
ــــي أيـــــان  ــــدقـ الــــتــــركــــي الــــــبــــــارز صـ
ومـــجـــمـــوعـــة شـــركـــاتـــه، ووجـــهـــت 
إليه اتهامات بتيسير بيع النفط 
والتورط في غسل األموال لصالح 

الحرس الثوري اإليراني.

»نفط الكويت«: تشغيل مركز التجميع 31
● أشرف عجمي

أفـــاد مــصــدر نفطي مطلع، بــأن شركة 
نفط الكويت قامت باستكمال وتشغيل 
 إلـــى أن ذلــك 

ً
مــركــز التجميع 31، مــشــيــرا

المركز سيسهم بشكل كبير ومــؤثــر في 
إضافة نحو 100 ألــف برميل من النفط، 
 
ً
و62.5 مليون قدم مكعبة من الغاز، فضا
عن 240 ألف برميل من المياه المعالجة 

.
ً
يوميا

ــدر، أن ذلـــــــك يـــدعـــم  ــ ــــصـ ــمـ ــ وأوضــــــــــح الـ
اســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة لـــعـــام 2040، من 
خال التعاون الفّعال بين الفرق العاملة 
وتحسين قيمة الموارد الهيدروكربونية، 
والحفاظ على الطاقة اإلنتاجية في شمال 

الباد.
ولفت الــى أن جهود الشركة تتواصل 
لزيادة وتعزيز الطاقة اإلنتاجية للنفط 

الخام، من خال العمل على وضع الحلول 
وإزالة المعوقات التي تحول دون المضي 
فــي ذلــك الــهــدف، إذ قامت فــي هــذا اإلطــار 
بتدشين أول بئر حقن مياه في حقل بحرة 
خــال شهر نوفمبر مــن الــعــام الماضي، 
 ذلك اإلنجاز نقلة نوعية في تطوير 

ً
معتبرا

المكمن الموجود بحقل بحرة، بما يتوافق 
مـــع احــتــيــاجــات الــحــقــل لــتــطــويــر قــدرتــه 
اإلنتاجية بشكل يتماشى مع استراتيجية 
 في الوقت نفسه إلى أنه 

ً
الشركة، مشيرا

تم إيصال البئر بمحطة معالجة وحقن 
المياه عبر خط أنابيب مياه يقدر طوله 
 إلى أنه تم إنجاز 

ً
، الفتا

ً
بنحو 12 كيلومترا

ذلـــك الــخــط خـــال فــتــرة قياسية بلغت 3 
أشـــهـــر. وفــيــمــا يــخــتــص بــتــحــقــيــق طــاقــة 
إنتاجية فعلية من الغاز غير المصاحب، 
أفاد المصدر بأنه تم توقيع عقد محطة 
اإلنتاج الجوراسي 5 في نوفمبر من العام 

الماضي، كذلك محطة الجوراسي 4 في 
 أن 

ً
شهر ديسمبر من العام نفسه، مبينا

هاتين المحطتين ستسهمان بدورهما في 
خطة اإلنتاج االستراتيجية للوصول إلى 
إنتاج مليار قدم من الغاز غير المصاحب 
 فــي هذا 

ً
 بحلول عــام 2040، الفــتــا

ً
يوميا

 عميقة 
ً
اإلطــــار الـــى أنـــه تــم حــفــر 40 بــئــرا

للوصول إلى كمية الغاز غير المصاحب 
المستهدفة لتنفيذ البرنامج االستكشافي، 
 إلصاح 

ً
 عن أنه تم إنجاز 13 عما

ً
فضا

اآلبار المنتجة للغاز غير المصاحب. 
وقال المصدر، إنه على الرغم من تلك 
الخطوات التي تخطوها الشركة في إطار 
 
ً
تنفيذ مشاريعها، فإنها لم تّدخر جهدا
فــي الحفاظ على البيئة، مــن خــال الحد 
من حرق الغاز الى نسبة تبلغ 0.5 بالمئة 
من نحو 4 بالمئة، خال األعوام الخمسة 

الماضية.

الفرق المختصة تقترب من احتواء أكبر 
تسرب للنفط الخام في أميركا منذ 2013

أوشكت الفرق المختصة على احتواء تسرب نفطي من خط أنابيب 
كيستون بلغ حجمه 588 ألف برميل من النفط الخام في مجرى مائي 

الجمعة، بحسب مسؤولين أميركيين.
وإذا صحت التقديرات، فسيكون ذلك أكبر تسرب للنفط الخام في 
الواليات المتحدة منذ 2013، وفق منظمة »بايب الين سيفتي تراست« 

المختصة بسامة خطوط األنابيب.
ورصــدت شركة »تي سي إينرجي« المشغلة للخط ومقرها كندا، 
التسرب ليل األربــعــاء فــي كنساس، وأغلقت الخط على الــفــور، وفق 

وكالة فرانس برس.
وقالت الشركة في بيان الجمعة، إن »الجزء المتضرر من خط أنابيب 

كيستون ال يزال معزواًل«، والتسرب »تم احتواؤه«.
وكــانــت الــســلــطــات ال تــــزال، الــجــمــعــة، بــصــدد التحقيق فــي أســبــاب 

التسرب، بحسب وكالة حماية البيئة.
وقال وزير النقل بيت بوتيدجيج في تغريدة، إن السلطات »تراقب 

وتحقق في أسباب التسرب«.
وأمــرت »إدارة سامة خطوط األنابيب والــمــواد الخطرة« الشركة 
ــاذ خـــطـــوات الــتــصــلــيــح الـــضـــروريـــة لـــلـــوقـــايـــة« مـــن األضـــــرار  بــــ »اتــــخــ

.
ً
الناجمة عن التسرب من الخط الــذي يزيد قطره عن 91 سنتيمترا

وقالت وكالة حماية البيئة، إن »تي سي إينرجي« نشرت شاحنات 
تفريغ ومعدات لسحب النفط وقامت ببناء سد ترابي على بعد ستة 

كيلومترات عن موقع التسرب.
وأضافت الوكالة أن جهود التعامل مع التسرب »ستتواصل األسبوع 
القادم«. وينقل خط أنابيب كيستون النفط من والية ألبرتا بغرب كندا 
إلــى العديد من األماكن في الــواليــات المتحدة. ويمر عبره 600 ألف 

 في أوضاع طبيعية.
ً
برميل يوميا

وحتى مساء الجمعة لم تكن الشركة قد أعلنت عن موعد استئناف 
الخدمة. ويتعين أن توافق »إدارة سامة خطوط األنابيب والمواد 

الخطرة« على استئناف النشاط.
 الخميس بعد اإلعــان عن التسرب، 

ً
ارتفعت أسعار النفط موقتا

.
ً
لكنها تراجعت الحقا

وستكون انعكاسات الحادثة على سوق الطاقة مرهونة بمدة وقف 
 إلــى كوشينغ بوالية 

ً
اإلمـــداد عبر كيستون، الــذي ينقل النفط أيضا

أوكــاهــومــا حيث يتم الــتــداول بنفط غــرب تكساس الوسيط، الخام 
المرجعي األميركي.

ملتقى الطاقة العربي يناقش ظواهر المناخ وتحديات اإلمداد
•سداوي: عدد قليل من الدول العربية يستفيد من صناديق البيئة والتمويل األخضر

•أكبر: صادرات الطاقة من المنطقة العربية تجاوزت 300 مليار دوالر في 2020
● حصة المطيري

أكدت رئيسة قسم الطاقة في مجموعة إدارة استدامة 
الموارد الطبيعية وتغير المناخ في »اإلسكوا - بيروت« 
د. راضية ســداوي هشاشة المنطقة العربية لتأثيرات 
تغير المناخ الــصــارخ، إضافة إلــى التحديات البيئية 
الــرئــيــســيــة، بــمــا فـــي ذلـــك الــنــقــص الــمــزمــن فـــي الــمــيــاه، 
وتلوث الهواء، والتصحر وتدهور األراضي، والظروف 
الجوية الصعبة، واألضـــرار طويلة األجــل التي تلحق 
بالنظم األيكولوجية والتنوع البيولوجي المحلي، في 
وقت تعتبر البلدان العربية من أقل الدول مساهمة في 
إجمالي االنبعاثات المسببة لتغير المناخ، ومع ذلك 
فإن احتياجاتها التمويلية كبيرة إذ تواجه العديد من 
الــبــلــدان المتوسطة والمنخفضة الــدخــل فــي المنطقة 

 متزايدة. 
ً
 تضخمية وديونا

ً
ضغوطا

وفــي ملتقى الــطــاقــة الــعــربــي، اجتمعت ســـداوي مع 
عدة متخصصين للتحاور ونقاش موضوعات تتعلق 
بكيفية استفادة المنطقة العربية من البيئة العالمية 
 
ً
الحالية لتطوير صناعاتها االستخراجية، خصوصا
استكشاف واستخراج المواد الخام الازمة لمنظومة 
الــتــحــول فــي الــطــاقــة، عـــاوة عــلــى مناقشة كيفية فهم 
الــرســائــل المتضاربة مــن الــبــلــدان األعــضــاء الرئيسية 
في وكالة الطاقة الدولية وفي منظمة الدول المصدرة 
للبترول )أوبــــك( بــشــأن اســتــثــمــارات النفط والــغــاز في 
بــلــدانــهــم، وكــيــف سيؤثر تــوجــه دول مجموعة السبع 
واالتحاد األوروبي لوضع سقف لسعر صادرات النفط 

الخام الروسي على السوق العالمي.

تغير المناخ

وعن نتائج مؤتمر األطــراف لألمم المتحدة للتغّير 
الــمــنــاخــي فـــي شـــرم الــشــيــخ بـــدورتـــه الــــ 27 )كــــوب 27( 
وآثارها على المنطقة، قالت د. سداوي، إن التركيز هذا 
العام انصب في هذه الدورة على االنتقال من التعهدات 
ــق اآللــيــات  ــك، ووفــ ــتـــزامـــات إلـــى الــتــنــفــيــذ، ومـــع ذلــ وااللـ
المتبعة اآلن، تظل األحكام الخاصة بتمويل المناخ غير 

كافية لاستجابة بشكل صحيح للتحديات.
 فقط من الدول العربية يستفيد 

ً
 قليا

ً
وذكرت أن عددا

 مــن صــنــاديــق الــمــنــاخ والــتــمــويــل األخــضــر، وأن 
ً
حــالــيــا

المجتمع العالمي، بما في ذلك بنوك التنمية المتعددة 
األطراف، يحتاج إلى ضمان وصول البلدان النامية إلى 
هــذه األشــكــال مــن التمويل، السيما المنح والــقــروض 
الميسرة بسهولة ويسر لضمان عــدم تخلف أحــد عن 
الــركــب. وبينت أنــه إضافة إلــى ذلــك، لــدى بعض الــدول 
الــعــربــيــة خــطــط لــتــطــويــر الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة بشكل 
عــام وأنــواع وقــود الهيدروجين النظيفة أو منخفضة 
الكربون للتصدير كجزء من خطط االنتقال في مجال 
الطاقة، إذ تسعى المملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة والمغرب وغيرها إلــى تنفيذ خطط 
طموحة لتصبح مصّدرة رئيسية لهذا الوقود النظيف 

إلى أوروبا وآسيا. 
وأوضحت أن استضافة الدورتين السابعة والعشرين 
والثامنة والعشرين لمؤتمر األطراف )كوب( في المنطقة 
يعتبر إشـــارة واضــحــة ألهمية المشاركة فــي الجهود 
العالمية لمكافحة التغير الــمــنــاخــي، وينبغي تبني 
منهج حقوق اإلنسان لضمان تمثيل األفــراد والفئات 
غير المحصنة والمهمشة، كما أن التغيرات التحويلية 

والمنهجية ضرورية لدفع الجهود لمعالجة تغيرالمناخ 
مع مراعاة النوع االجتماعي واالندماج اللذين سيؤديان 

في النهاية إلى السام واالستقرار.

مرونة تأقلم العالم

مـــن جــهــتــه، قــــال عــضــو مــجــلــس األمـــنـــاء فـــي الكلية 
األسترالية د. أسامة الجمالي، إن الحرب في أوكرانيا 
كان لها آثار بالغة على االقتصاد العالمي، واختبرت 
ــرة أخــــرى مـــرونـــة تــأقــلــم دول الــعــالــم الــمــخــتــلــفــة بعد  مـ
سنوات قليلة فقط من هجمة جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19(، كما سلطت الحرب الضوء على الجغرافيا 
الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة الــجــديــدة لــلــطــاقــة لــتــكــمــل حــركــة 
العوامل الجيوسياسية الحالية في المنطقة العربية مع 
تأثير فوري على أسعار الطاقة والسلع األولية، وليس 
 إلى 140 

ً
فقط النفط والغاز إذ وصل خام برنت مؤقتا

 لكل مليون 
ً
 للبرميل، وتجاوز سعر الغاز 70 دوالرا

ً
دوالرا

وحــدة حــراريــة بريطانية، وأدى ارتــفــاع أسعار المواد 
الخام الى زيادة تكاليف الطاقة المتجددة، فباتت دول 

العالم تواجه التحديات والمقايضات. 
وأضـــاف الجمالي أن ارتــفــاع أســعــار الطاقة لــه آثــار 
 
ً
مــتــفــاوتــة، إذ تتحمل الـــدول الــمــســتــوردة لها ضغوطا
مالية عالية مقارنة بــالــدول المصدرة التي كانت في 
ــراع مــن خـــال ارتــفــاع مــعــدالت التضخم لكن  حــالــة صـ
ارتفاع عائدات صادراتها جعلها في وضع مالي أفضل.

وأوضــــــح أنــــه كــــان النـــقـــطـــاع ســـاســـل اإلمـــــــداد آثـــار 
مضاعفة على القطاعات األخرى، السيما السلع الزراعية، 
مما هدد األمن الغذائي، ومن المتوقع أن يكون التضخم 
عام 2022 مصدر قلق لمعظم البلدان، ال سيما للبلدان 
 الــتــي تتحمل بالفعل 

ً
المنخفضة الــدخــل واألقـــل نــمــوا

أعباء ديونها. وذكــر أنــه استجابة لذلك، تقوم العديد 
من البلدان بمراجعة استراتيجيات الطاقة الخاصة بها، 
مع التركيز بشكل أكبر على أمن الطاقة واستدامتها، 
وفــي هــذا الصدد، يقدر صندوق النقد الدولي أن دعم 
الطاقة وحده يمكن أن يصل إلى 22 مليار دوالر للبلدان 
العربية المستوردة للنفط فــي الــعــام 2022، وستؤثر 
هذه التطورات والشكوك على مسار االنتقال في مجال 
الطاقة العالمي، التي بدورها قد تخلق تحديات أخرى 

أمام تحقيق اهداف التنمية المستدامة وأهداف صافي 
االنبعاثات الصفري بحلول عام 2050.

وناقش كل من مهندسة تطوير األعمال في أكواباور- 
الرياض م. ســارة الحارثي واألمين العام في المنتدى 
العربي للبيئة والتنمية د. نجيب صعب والمدير العام 
 د. عدنان شهاب 

ً
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي سابقا

الدين في جلسة نقاشية أولويات المنطقة العربية في 
مــجــال الــطــاقــة، وأن المنطقة الــعــربــيــة شــهــدت بالفعل 
 في متوسط درجــات الحرارة بمقدار درجتين 

ً
ارتفاعا

في بعض األجــزاء، ومن المتوقع أن تشهد زيادة أعلى 
في المستقبل، ونوع الشراكات التي يجب تعزيزها في 
التجمعات العالمية الكبرى، واجتذاب المنطقة العربية 
حجم تمويل لغرض التخفيف يــعــادل ثاثة أضعاف 
ما تلقته لغرض التأقلم مع التغير المناخي، ودرجات 

المافسة والتكامل بين خاصيتي التكيف والتأقلم.
كما تمت مناقشة كيف يمكن للحكومات وأصحاب 
ــريـــن ضــمــان أال يــســتــمــر أكــثــر الــفــئــات  الــمــصــلــحــة اآلخـ
 في المعاناة بشكل غير متناسب من آثار تغير 

ً
ضعفا

الــمــنــاخ، وإلـــى أي مــدى تلبي خطط تطوير وتصدير 
الطاقات المتجددة والهيدروجين النظيف لــدى قليل 
من البلدان العربية أهدافها المعلنة بشأن االنبعاثات، 
وهل جهود تنمية تلك الطاقات مكملة لتنمية الصناعة 

.
ً
االستخراجي في المنقطة أم أنها تمثل تحديا

صادرات الطاقة

في ختام الملتقى، قالت الرئيسة والمديرة التنفيذية 
في أويــل سيرف م. ســارة أكبر، إن صــادرات الطاقة من 
المنطقة العربية تــجــاوزت 300 مليار دوالر فــي عام 
2020، وستستفيد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، 
على سبيل المثال، من ارتفاع أسعار النفط، بينما يتوقع 
أن تنمو دول أخرى ال سيما البلدان المستوردة الصافية 

بوتيرة أبطأ من توقعات ما قبل األزمة. 
وأضافت أكبر أنه على وجه الخصوص، من المرجح 
أن تخسر البلدان المتوسطة الدخل 2.3 في المئة من 
ناتجها المحلي اإلجمالي المتوقع عام 2022، وستخسر 
المنطقة العربية بشكل عام 11 مليار دوالر في 2022 

 في 2023.
ً
و16.9مليارا

جانب من الملتقى 

https://www.aljarida.com/article/7506
https://www.aljarida.com/article/7508
https://www.aljarida.com/article/7504
https://www.aljarida.com/article/7503
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»التجاري« يصدر رزنامة 2023
أعــلــن الــبــنــك الــتــجــاري إصـــدار رزنــامــة عــام 
ت حاملة لجانب من اللهجة  2023، التي جاء
الكويتية وبعض العبارات المستخدمة في 
الــمــاضــي مــع شــروح لها باللغة المعاصرة، 
حــيــث تمثل الــلــغــات والــلــهــجــات بصفة عامة 

عنوان وثقافة الشعوب.
ويأتي إصدار »التجاري« رزنامته في إطار 
حــرصــه الــدائــم عــلــى إحــيــاء الــتــراث الكويتي 
بكل جوانبه، لما له من أثر كبير في تشكيل 
الوعي والتذكير بالثوابت الوطنية الراسخة، 
حيث يعتبر التراث بمنزلة المرآة التي تعكس 
ــاء واألجـــــداد فــي مــاضــي  طــبــيــعــة وحــيــاة اآلبــ
ـــذّكـــر لــوحــات الــرزنــامــة 

ُ
الــكــويــت الــجــمــيــل، وت

الــجــمــيــع بـــالـــمـــوروث الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري 
واالجتماعي المشترك لتبقى الكويت حاضرة 

في األذهان بتاريخها وماضيها العريق. 
بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، عـــبـــرت الـــشـــيـــخـــة نـــوف 
سالم العلي، المديرة العامة لقطاع التواصل 
المؤسسي، عن سعادتها واعتزازها بإصدار 
الـــرزنـــامـــة، قــائــلــة: »يـــواصـــل الــبــنــك الــتــجــاري 
إصدار رزنامته السنوية التي يترقب عمالء 
وغــيــر عــمــالء الــبــنــك إصـــدارهـــا، والــتــي دائــمــا 
ــهـــود الــبــنــك  مــــا تــشــكــل فـــصـــال جــــديــــدا مــــن جـ
ومساعيه المستمرة إلحياء التراث الكويتي 
الــقــديــم وإبــــراز جــوانــب ثــقــافــيــة مــتــنــوعــة من 
تاريخ الكويت، حيث صارت الرزنامة مرجعا 
لألجيال الحالية والقادمة، ويحرص البنك 
على إصدارها منذ ما يزيد على أربعة عقود، 

ضمن برامج المسؤولية االجتماعية الشاملة 
للبنك«.

وأضـــافـــت الــشــيــخــة نـــوف أن فــكــرة رزنــامــة 
ت لــتــعــكــس لــمــحــات عـــن الــلــهــجــة  ــــاء 2023 جـ
الكويتية، وكذلك بعض العبارات والكلمات 
التي استخدمها اآلباء واألجداد في الماضي 
مــع شــرح لها باللغة المعاصرة حتى تبقى 
اللهجة الكويتية راسخة في أذهان األجيال 
الــحــالــيــة والمستقبلية، حــيــث تمثل اللهجة 
إحــــدى رمــــوز الــهــويــة الــوطــنــيــة وصــــورة من 
صور التراث الكويتي القديم، ومن هنا حرص 
»التجاري« على أن تخرج رزنامته لعام 2023 
في 12 لوحة فنية بريشة الفنان جاسم العمر، 
تعرض لمحات بارزة حول اللهجة الكويتية 

الدارجة منذ قديم الزمان.
وتــوجــهــت بــالــشــكــر إلـــى كــل مــن ســاهــم في 
توثيق المعلومات الــتــراثــيــة الــتــي احتوتها 
رزنــامــة الــبــنــك لــعــام 2023، مــؤكــدة أن البنك 
التجاري الكويتي مستمر في مسيرته نحو 
إحياء التراث الكويتي القديم، وتوثيق أهم 
الحقب الزمنية في تاريخ البالد، بإصداراته 
الـــمـــمـــيـــزة، الـــتـــي ال تــنــتــهــي بـــانـــتـــهـــاء الـــعـــام، 
بــل تــبــقــى مــســتــمــرة لــتــذكــر األجـــيـــال الــقــادمــة 
بــالــمــاضــي الــقــديــم وتــوثــقــه فـــي صـــور تبقى 
حـــاضـــرة عـــلـــى الــــــــدوام، حـــتـــى ال يـــذهـــب طــي 
النسيان، متمنية أن يحمل العام الجديد كل 

الخير واألمنيات الطيبة للجميع.

 نوف العلي

م أبطال الكويت في بطولة  »وربة« يكرِّ
مهرجان أبوظبي العالمية للجوجيتسو

م بنك وربة أبطال الكويت  كرَّ
الــفــائــزيــن بــالــمــركــزيــن الــثــانــي 
والـــثـــالـــث فـــي بــطــولــة مــهــرجــان 
أبوظبي العالمية للجوجيتسو، 
ــي الــعــاصــمــة  ــي أقـــيـــمـــت فــ ــتــ والــ
اإلماراتية )أبوظبي( يومي 11 
و12 نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي، حيث 
فاز الالعب عبدالعزيز المحري 
بــالــمــركــز الــثــانــي فـــي الــبــطــولــة 
 ،»٢٧kg« والحزام الرمادي وزن
ــاز بـــنـــفـــس الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي  ــ ــ وفـ
والــحــزام الــرمــادي الالعب حمد 
السميط، لكن وزن »٢٤ kg«، فيما 
فـــاز بــالــمــركــز الــثــالــث والـــحـــزام 
الـــرمـــادي فـــي الــبــطــولــة الــالعــب 
.»30kg« عبدالعزيز الرشيد وزن

وبهذه المناسبة، أشاد مدير 
قــــطــــاع الـــتـــســـويـــق واالتـــــصـــــال 
الـــمـــؤســـســـي فــــي »وربــــــــة« أيــمــن 
ــيـــري، بـــمـــا حــقــقــه هــــؤالء  ــمـــطـ الـ
األبطال الثالثة في البطولة من 
إنــجــاز ريــاضــي مشرف يضاف 
إلى السجل الحافل لإلنجازات 

الرياضية الكويتية.

وتابع المطيري: »هذا التكريم 
 العــتــزاز )وربــة( 

ً
يمثل تجسيدا

بأبناء الــكــويــت، ومــا يحققونه 
مــــــن إنــــــــجــــــــازات عــــلــــى صــعــيــد 
 
ً
الـــمـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة، وتـــأكـــيـــدا

لدعم البنك كل الكوادر الوطنية 
الــقــادرة على رفــع رايــة الكويت 
خفاقة في تلك المسابقات التي 
 ومــتــابــعــة على 

ً
تــلــقــى اهــتــمــامــا
مستوى العالم«.

وأكــد أن الشباب الكويتيين 
يــبــرهــنــون عــلــى قـــدرتـــهـــم على 
تحقيق اإلنـــجـــازات الــريــاضــيــة 
 لــهــم المزيد 

ً
الــمــشــرفــة، متمنيا

ــنـــجـــاحـــات  مــــن اإلنــــــجــــــازات والـ
ومواصلة العطاء.

وأعرب عن فخره بما يحققه 
أبطال الكويت الرياضيون، وما 
يــقــدمــونــه مـــن نـــمـــوذج يحتذى 
ــاد  ــل الـــجـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــمـ بــــه فــــي أهـ
واإلرادة من أجل تحقيق النجاح 

والوصول إلى األهداف.
ــة«  ــ ــر الــمــطــيــري أن »وربـ ــ وذكـ
يــحــرص عــلــى تــكــريــم الــكــفــاءات 

ــة، إلثــــــراء  ــيــ ــريــــاضــ ــة الــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
 
ً
الــــنــــشــــاط الـــــريـــــاضـــــي، مــــؤكــــدا

مـــــواصـــــلـــــتـــــه دعــــــــــم الـــــريـــــاضـــــة 
ــه  ــامــ ــمــ ــتــ والـــــريـــــاضـــــيـــــيـــــن، واهــ
باألبطال الذين يحرزون المراكز 
ــي الـــمـــنـــافـــســـات  ــ ــقــــدمــــة فــ ــتــ الــــمــ
العالمية، ويرفعون علم الكويت 

على منصات التتويج.
وأشــــــــــــــار إلــــــــــى أن »وربــــــــــــة« 
يحافظ على دوره الريادي بين 

مــؤســســات الــقــطــاع الــمــصــرفــي 
ات الوطنية في  في دعــم الكفاء
جــمــيــع الــــمــــجــــاالت، بـــمـــا فــيــهــا 
ات الرياضية، مــن خالل  الــكــفــاء
مشاركته فــي تكريم القائمين 
عليها، وإبــراز النجاحات التي 
يحققونها في المحافل العالمية 
وإنجازاتهم التاريخية، إضافة 
إلــى تقديم سبل الــدعــم الالزمة 

لهم.

جانب من التكريم

»الخليج« يجدد شراكته االستراتيجية مع »إنجاز الكويت«
أعلن بنك الخليج تجديد شراكته االستراتيجية 
المتواصلة على مــدى 17 عــامــا مــع جمعية إنجاز 
الكويت، لبدء عام جديد في دعم الشباب الكويتيين 
فــي 2023، فــي إطــار مساعي البنك المتواصلة في 
دعم الشباب الذين يمثلون أحد المرتكزات الرئيسية 

الستراتيجية 2025، ورؤية الكويت 2035.
بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أعــــــرب نـــائـــب الـــمـــديـــر الـــعـــام 
لالتصاالت المؤسسية في بنك الخليج أحمد األمير 
عــن فــخــره بمواصلة الــشــراكــة مــع »إنــجــاز الكويت« 
الممتدة 17 عاما، في سبيل دعم الجيل القادم من 
رواد األعمال الشباب، وتزويدهم بالمهارات، التي 
يتطلبها سوق العمل، وسط التطورات السريعة في 

القطاعات االقتصادية المختلفة.
وأكد أن »الخليج« حريص على الوفاء بمسؤولياته 
المجتمعية تــجــاه الــشــبــاب، الســيــمــا فــي المرحلة 
الثانوية والجامعية وحديثي الــتــخــرج، مــن خالل 
توفير المفاهيم األســاســيــة التي تتعلق باألعمال 
واستكشاف االهتمامات والفرص المهنية، إضافة 
إلى تطوير المهارات الوظيفية والتدريب الميداني.

وأفاد بأن الشراكة الناجحة بين الجانبين حققت 
ــام 2022، تمثلت  الــعــديــد مـــن اإلنــــجــــازات خــــالل عــ
فــي تــدريــب نحو 7350 طالبا وطالبة مــن المراحل 
الــثــانــويــة والــجــامــعــة، مــن خــالل 3 بــرامــج تدريبية، 
شــارك فيها نحو 50 متطوعا من بنك الخليج في 
مختلف األنــشــطــة، الــتــي طرحتها الجمعية، وهــي: 
مخيم االبتكار وأموالي ومستقبلي والنجاح المهني 

وكيف أبدأ والزيارات الميدانية وبرنامج الشركة.
من جانبها، ذكــرت الرئيسة التنفيذية لجمعية 
إنــجــاز الــكــويــتــيــة لــيــلــى هـــالل الــمــطــيــري أن »إيــمــان 

مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص والــشــركــات والهيئات 
الــداعــمــة للجمعية يعتبر أحــد أســبــاب استمرارية 
ونجاح الجمعية، كما أن الشراكة مع بنك الخليج 
بالنسبة لنا غير عادية، إذ تعتبر استراتيجية قديمة 

امتدت سنوات طويلة إلى يومنا هذا«.
ولفتت المطيري إلى أن بنك الخليج داعم أساسي 
ألنــشــطــة الــجــمــعــيــة، مـــن خـــالل تــوفــيــر المتطوعين 
والمشاركة في تقديم برامج التدريب للطلبة، السيما 
برنامج الشركة الذي يؤهل الشباب لبدء وتأسيس 

 .
ً
شركة صغيرة عمليا

وأضافت أن »إنجاز الكويتية تولت تدريب أكثر 
مــن 100 ألـــف طــالــب وطــالــبــة عــلــى مختلف بــرامــج 
التدريب التي تهدف إلى صقل مهارات الشباب في 
ثالثة محاور، هي: الجاهزية للعمل، وريادة األعمال 
والمعرفة المالية، ونحن في جمعية إنجاز نتطلع 
دائــمــا إلــى تقديم كــل مــا يــخــدم الشباب وتهيئتهم 

لمواجهة تحديات المستقبل«.

أحمد األمير وليلى المطيري في لقطة جماعية

»بيتك« يعلن فائزي حساب الرابح
أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( أسماء الفائزين 
بحساب »الرابح«، حيث فاز 20 عميال بجوائز نقدية قيمة 
كل منها 1500 دينار، وذلك عن األسبوع الثالث والرابع 

لشهر نوفمبر 2022.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل 
منهم هم: خليل ابراهيم بوعركي، فادي نبيل عبيدالله، 
عبدالعزيز نواف العنزي، منيرة خالد الهاجري، يوسف 
جبر بن جامع، حنان إبراهيم األحــمــد، مبارك عبدالله 
العجمي، عبدالله عبدالقادر طليب، عائشة عبدالرحمن 
نــصــار، إيــمــان سليمان الــفــهــد، منقذ قـــره حــمــود، هــدى 
صــويــان الــعــازمــي، صـــالح حــمــد الــمــيــع، مــنــصــور سعد 
الشمري، ناصر سليمان المصري، فيصل حسين صندل، 
محمد حسين محمد، شاهه حمد العنزي، منال سعيد 

شديد، مضاوي عماش الحربي.
وتــتــضــمــن الــحــمــلــة، الـــتـــي أطــلــقــهــا »بــيــتــك« بحلتها 
الجديدة لعام 2022، عدة سحوبات وجوائز تمنح العمالء 
فرصة الفوز »أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا«، ليصل 
مجموع الفائزين خالل العام الى 536 عميال، وأجريت 
السحوبات تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. 
وتأتي الحملة انطالقا من سعي »بيتك« المتواصل 
لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العمالء، وتعزز 
مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح 
المنتجات والــخــدمــات المصرفية وفــقــا ألعــلــى معايير 

الجودة. 
ــرابـــح هـــو حــســاب راتــــب يــتــوفــر للعمالء  وحـــســـاب الـ
الـــراغـــبـــيـــن فــــي تـــحـــويـــل رواتـــبـــهـــم وادارة حــســابــاتــهــم 
الشخصية، ويفتح بالدينار لألفراد عبر فــروع »بيتك« 
المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات اإللكترونية 
المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول 

السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم 
عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ10 
عمالء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب »بيتك« لعميل واحد 
شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك 
يصل مجموع الــعــمــالء الــفــائــزيــن الــى 536 فــائــزا خالل 
العام، بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع 
العميل 3 رواتب خالل األشهر الثالثة التي تسبق عملية 
السحب، ويشترط أال يقل الرصيد األدنى للحساب عن 
50 دينارا في نهاية كل شهر خالل األشهر الثالثة التي 

تسبق عملية السحب.
ويحرص »بيتك« على مواصلة تعزيز منظومة خدماته 
ومنتجاته المصرفية بما يتالئم مع متطلبات العمالء 
واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو 
عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل 
الــذي هو من أساسيات العمل في »بيتك«، والــذي حقق 
نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة 
باالستفادة من األدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات 
مــة كــل مرحلة وكــل شريحة مــن شرائح  الــســوق، ومــالء

العمالء.

االستثمار في عصر أسعار الفائدة المرتفعة وندرة رأس المال
المستثمرون نفد صبرهم واألمل في األسواق الخاصة... لكن العوائد أعلى

أكد رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي 
جــيــروم بــــاول، األســبــوع الــفــائــت، فــي خــطــابــه، أن من 
المرجح زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.5% في اجتماع 
»االحتياطي« الــقــادم في نصف هــذا الشهر. ويعتبر 
هذا اإلبطاء في وتيرة زيادة أسعار الفائدة األول منذ 
رفع الفائدة بنسبة 0.75% ألربع مرات متتالية. وازداد 

شغف المحللين والمستثمرين في تفاعل األسواق.
وحسب البيانات، فقد ارتفع بعد الخطاب مؤشر داو 
جونز الصناعي بنسبة 2.2% ليدخل منطقة الصعود 
محققا ارتفاعات متتالية بنسبة 20% مقارنة بأدنى 
مستوى له، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 

3%، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة %4.4. 
وأضاف باول أن قوة تماسك سوق العمل الحالي ال 
يساعد في كبح التضخم، وأن نسبة الزيادة في األجور 
ما زالت مرتفعة، وكذلك ارتفاع النمو االقتصادي في 
الربع الثالث، مشيرا إلى التقدم في محاربة التضخم، 
حــيــث يــظــهــر جــلــيــا فـــي انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــمــنــازل 
ــتـــوريـــد، فــمــنــذ بــدايــة  وتــحــســن مـــؤشـــرات ســـالســـل الـ
محاربة التضخم اتبع االحتياطي الفدرالي سياسات 
نقدية متشددة إلبــطــاء االقــتــصــاد، منها رفــع أسعار 
التمويل، وخفض أسعار األسهم، وهذا بدوره شجع 
المستثمرين على االستثمار في خيارات مجزية أخرى 
بعيدة عن سوق األسهم، مما أدى إلى ضعف إيرادات 
الشركات الكبيرة، والجميع كان شاهدا مؤخرا على 
ظاهرة تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا، 
والشركات العقارية، وشركات السينما العالمية، كما 
أعلنوا عن خططهم المستقبلية بخفض نسبة %20 

من الموظفين.
وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن مـــوشـــر ســــوق الــســنــدات 
األميركي ارتفع، مما يدل على تباطؤ التضخم. وحسب 
البيانات، فإن عوائد سندات قصيرة األجل انخفضت 
إلــى 3.7%، وعوائد السندات طويلة األجــل أصبحت 
أقــل مــن قصيرة األجـــل، وهـــذا مــا يعتبره المحللون 
داللــة على تعافي االقتصاد، ومــن أفضل المؤشرات 
عــلــى الــتــضــخــم الـــرقـــم الــقــيــاســي ألســـعـــار المستهلك 
)CPI(. وحسب اإلحصاءات األخيرة، فقد ارتفع المؤشر 

بنسبة 6% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي. 
ــاع فــــي أســــعــــار الــســلــع  ــ ــفـ ــ ــة نــــظــــري، االرتـ ــهـ مــــن وجـ
والتضخم سيستمر، وسنالحظ تأثير رفــع الفائدة 

المتكرر على االقتصاد بعد فترة من الزمن.

حسان فوزي بيدس

تداعيات إبطاء زيادة 
وتيرة رفع الفائدة

وجهة نظر

كان االنعكاس الدراماتيكي 
 عن ارتفاع 

ً
لهذا العام ناتجا

أسعار الفائدة، وقد تم 
تشديد بنك االحتياطي 

الفدرالي بسرعة أكبر من أي 
وقت مضى منذ ثمانينيات 
القرن الماضي، وتراجعت 
البنوك المركزية األخرى 

عن الركب، ومع ذلك، إذا 
نظرنا إلى العمق، فستجد أن 

السبب األساسي هو عودة 
التضخم، وفي جميع أنحاء 

العالم الغني، ترتفع أسعار 
المستهلكين بأسرع وتيرة 

سنوية لها منذ أربعة عقود.

مرحبا بكم في نهاية المال الرخيص. مرت 
 ما 

ً
ــادرا أســعــار األســهــم بــأســوأ مــن ذلـــك، لــكــن نــ

ــواق  ــن أســ ــة فـــي الـــعـــديـــد مـ ــويـ ــــور دمـ كـــانـــت األمــ
األصـــــول فـــي وقــــت واحـــــد. يــجــد الــمــســتــثــمــرون 
ــد ويــــحــــتــــاجــــون إلـــى  ــديــ ــم جــ ــالــ أنـــفـــســـهـــم فــــي عــ

مجموعة جديدة من القواعد.
بحسب »ذا ايــكــونــومــيــســت« انــخــفــض مؤشر 
S&P 500 لــألســهــم األمــيــركــيــة الــــرائــــدة بــنــحــو 
الــربــع عند أدنــى نقطة لــه هــذا الــعــام، مما أدى 
إلـــى مــحــو أكــثــر مـــن 10 تــريــلــيــونــات دوالر من 
القيمة السوقية. السندات الحكومية، التي عادة 
 من األسهم، تعرضت لالنفجار: 

ً
ما تكون مالذا

تتجه ســنــدات الــخــزانــة إلــى أســوأ عــام لها منذ 
عام 1949. 

ــر، تـــراجـــعـــت  ــتــــوبــ  مــــن مـــنـــتـــصـــف أكــ
ً
اعــــتــــبــــارا

60/40 بين األسهم  المحفظة المقسمة بنسبة 
األميركية وســنــدات الخزانة أكثر مــن أي 

عام منذ عام 1937. في غضون ذلك، 
ــار الـــمـــنـــازل فــي  ــعــ تــنــخــفــض أســ

كــل مــكــان مــن فانكوفر إلى 
سيدني. تحطمت عملة 

الــبــتــكــويــن. الــذهــب لم 
ــانـــت الــســلــع  يـــلـــمـــع. كـ
األســــاســــيــــة وحـــدهـــا 
ــام جــيــد  ــ ــعـ ــ تـــتـــمـــتـــع بـ
 
ً
- وكــــــان ذلـــــك جـــزئـــيـــا

بسبب الحرب.
كانت الصدمة أسوأ 
يــــن  لــــمــــســــتــــثــــمــــر ا ألن 

ــتـــادوا عــلــى الــتــضــخــم  اعـ
المنخفض. بعد األزمــة 

ــة الــــعــــالــــمــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
2009-2007، خفضت 
الـــــبـــــنـــــوك الــــمــــركــــزيــــة 
ــائــــدة فــي  ــفــ أســــعــــار الــ

مــــــــحــــــــاولــــــــة 

ــع انـــخـــفـــاض األســـعـــار  ــاد. مــ ــتــــصــ ــعــــاش االقــ إلنــ
وبـــقـــيـــت مــنــخــفــضــة، ارتـــفـــعـــت أســـعـــار األصــــول 
وتوطد »السوق الصاعد في كل شيء«. من أدنى 
مــســتــوى لــه فــي عـــام 2009 إلـــى ذروتـــه فــي عــام 
2021، ارتفع مؤشر S & P 500 سبعة أضعاف. 
كتب أصحاب رؤوس األموال المغامرة شيكات 
أكبر من أي وقت مضى لجميع أنواع الشركات 
الناشئة. تضاعف حجم األســواق الخاصة في 
 
ً
جميع أنــحــاء العالم - األســهــم الخاصة، فضال

ــــراض  ــ ــقــــارات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة واإلقـ ــعــ عــــن الــ
الــخــاص - أربـــع مـــرات لــتــصــل إلـــى أكــثــر مــن 10 

تريليون دوالر.
 
ً
كان االنعكاس الدراماتيكي لهذا العام ناتجا
عن ارتفاع أسعار الفائدة. لقد تم تشديد بنك 
االحتياطي الفدرالي بسرعة أكبر من أي وقت 
مضى منذ الثمانينيات، وتراجعت البنوك 
ــركــــب. ومـــع  الـــمـــركـــزيـــة األخــــــرى عـــن الــ
ذلك، إذا نظرنا إلى العمق، فستجد 
ــــودة  ــو عـ ــ أن الـــســـبـــب األســـــاســـــي هـ
التضخم. في جميع أنحاء العالم 
الغني، ترتفع أسعار المستهلكين 
بــأســرع وتــيــرة سنوية لها منذ 

أربعة عقود.
يتطلب عصر األموال الغالية 
ــامــــل  ــعــ تــــــــحــــــــواًل فــــــــي كــــيــــفــــيــــة تــ
الــمــســتــثــمــريــن مــع األســــواق. مع 
غـــرق الـــواقـــع، يــســعــون جــاهــديــن 
للتكيف مع القواعد الجديدة. اذا 

يجب أن يركزوا على ثالث:
األول هو أن العوائد المتوقعة 
ــفــــاض  ســــتــــكــــون أعــــــلــــــى. مــــــع انــــخــ
ــار الــــفــــائــــدة فــــي الـــســـنـــوات  ــعــ أســ
الصاعدة لعام 2010، تحول 
ــل الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي  ــ ــدخــ ــ الــ
ــب  ــ ــاســ ــ ــكــ ــ إلـــــــــــــــى مــ

رأسمالية. كان الجانب السلبي الرتفاع األسعار 
هو انخفاض العوائد المتوقعة. بالتناظر، فإن 
الــخــســائــر الــرأســمــالــيــة لــهــذا الـــعـــام لــهــا جــانــب 
إيــجــابــي: فــقــد ارتــفــعــت الــعــوائــد الــحــقــيــقــيــة في 
المستقبل. من األسهل فهم ذلك من خالل النظر 
في األوراق المالية المحمية ضد التضخم في 
 لعائدات 

ً
الخزانة، والتي لها عوائد تمثل وكيال

حقيقية خالية من المخاطر. في العام الماضي، 
كان العائد على إكراميات مدتها عشر سنوات 
نــاقــص 1% أو أقــل. اآلن هــو حــوالــي 1.2%. لقد 
عـــانـــى الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الــــذيــــن احـــتـــفـــظـــوا بــهــذه 
السندات خالل تلك الفترة من خسارة كبيرة في 
رأس المال. لكن عائدات اإلكراميات األعلى تعني 

عوائد حقيقية أعلى في المستقبل.
القاعدة الثانية هي أن آفاق المستثمرين قد 
تقلصت. إن أسعار الفائدة المرتفعة تجعلهم 
يــنــفــد صـــبـــرهـــم، إذ تــنــخــفــض الــقــيــمــة الــحــالــيــة 
ــه ذلــك  لــتــدفــقــات الـــدخـــل الــمــســتــقــبــلــيــة. وقـــد وجـ
ضــربــة ألســـعـــار أســهــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، 
التي تعد بأرباح وفيرة في المستقبل البعيد، 
حتى مع بدء نماذج أعمالها في إظهار عمرها. 
انــخــفــضــت أســـعـــار أســهــم أكــبــر خــمــس شــركــات 
تقنية مدرجة في S&P 500، والتي تشكل خمس 

رأس مالها السوقي، بنسبة 40% هذا العام.
مع ميل الموازين من الشركات الجديدة إلى 
الشركات القديمة، ستجد نماذج األعمال التي 
تــبــدو محترقة، مثل البنوك األوروبــيــة، فرصة 
جديدة للحياة. لن تحرم كل شركة ناشئة من 
التمويل، لكن الشيكات ستكون أصغر وستقل 
دفـــاتـــر الــشــيــكــات. ســيــكــون لــــدى الــمــســتــثــمــريــن 
 أقـــل بــالــنــســبــة لــلــشــركــات ذات الــتــكــالــيــف 

ً
صــبــرا

ــة الـــبـــاهـــظـــة واألربــــــــاح الـــبـــعـــيـــدة. حــقــقــت  ــيــ األولــ
، لـــكـــن شـــركـــات صــنــاعــة 

ً
ــرا ــيـ ــبـ  كـ

ً
Tesla نـــجـــاحـــا

السيارات القديمة أصبحت فجأة تتمتع بميزة. 
يمكنهم االعــتــمــاد عــلــى الــتــدفــقــات الــنــقــديــة من 
االستثمارات السابقة، في حين أن األشخاص 
الــذيــن يستحقون التعطيل سيجدون صعوبة 

أكبر في جمع األموال.
ــــي أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  الــــقــــاعــــدة الـــثـــالـــثـــة هـ
ــيـــب  ــد األســـالـ ــ ــج أحــ ــ االســــتــــثــــمــــار ســـتـــتـــغـــيـــر. دمــ
الشائعة منذ عام 2010 بين االستثمار السلبي 
في المؤشرات في األسواق العامة واالستثمار 
النشيط فــي األســـواق الــخــاصــة. وأدى ذلــك إلى 
تــدفــق كــمــيــات هــائــلــة مــن األمـــوال إلــى االئــتــمــان 
الخاص، والذي تجاوزت قيمته تريليون دوالر 

في ذروته.
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»زين« أفضل عالمة تجارية في الشرق األوسط لـ 2022
حصدت 7 جوائز في قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت مجموعة زين تتويجها 
بــجــائــزة »أفــضــل عــامــة تــجــاريــة« 
فــي الــشــرق األوســـط للعام الثالث 
على التوالي، في الحفل السنوي 
لجوائز قمة تيليكوم ريفيو لقادة 
قــطــاع االتــــصــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا 
 Telecom Review الــمــعــلــومــات
Summit Excellence، الــذي أقيم 

 في دبي.
ً
مؤخرا

وكــشــفــت الــشــركــة أنــهــا توجت 
بست جوائز أخرى في هذا الحفل 
اإلقليمي، إذ تم تكريم شركة زين 
 لقصة النجاح 

ً
السعودية تقديرا

ــمـــو أعـــمـــالـــهـــا في  الــتــحــويــلــيــة ونـ
ــنـــوات  الـــقـــطـــاع الـــرقـــمـــي عــــن الـــسـ
األخـــيـــرة، وحــصــلــت الــشــركــة على 
4 جوائز متنوعة: »أفضل مبادرة 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيــــة االجـ فـــــي الــــمــــســــؤولــ
لــلــشــركــات«، و»أفــضــل شبكة جيل 
خامس 5G LAN«، و»أفضل مزود 
لــلــخــدمــات الــســحــابــيــة«، وجــائــزة 
االستحقاق العالمية لرئيس إدارة 
 لجهوده في 

ً
التكنولوجيا، تقديرا

اإلطــــــاق الــنــاجــح لــشــبــكــة الــجــيــل 
الخامس.

وأوضحت المجموعة أن شركة 
ZainTech الــــرائــــدة فـــي خــدمــات 
الحلول الرقمية وحلول تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في أسواق 
الـــشـــرق األوســـــط وأفــريــقــيــا فـــازت 
بجائزتين، األولى »أفضل استثمار 
ــلـــومـــات  ــعـ ــمـ ــا الـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ فـــــي تـ
واالتصاالت« لدخولها في اتفاقية 
لــاســتــحــواذ الــكــامــل عــلــى شــركــة 

BIOS MiddleEast مزود الخدمات 
السحابية المدارة، والثانية »أفضل 
ــن« لـــوحـــدة  ــّســ ــحــ ــة ُمــ مـــــــزود خــــدمــ
أعمالها زين درون في استخدامات 
تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

وكــانــت مــجــمــوعــة زيـــن أطلقت 
كـــيـــانـــهـــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي زيـــــن تــك 
 من 

ً
)ZainTech( لتؤسس واحــــدا

أكبر المتاجر اإلقليمية الشاملة 
ــلـــول  ــحـ ــنــــصــــات الـ ــر مــ ــ ــــوفـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
والــخــدمــات الرقمية للمؤسسات 
الحكومية والشركات في أســواق 
الشرق األوسط، إذ توفر »زين تك« 
الحلول الرقمية للشركات المتعددة 
الجنسيات والحكومات عبر نقطة 
اتــصــال واحـــدة شاملة للمبيعات 
وخــدمــة الــعــمــاء، وتــقــدم منصات 
ــنــــة مــــتــــطــــورة لــمــجــمــوعــة  حــــاضــ
ــلـــول  واســـــعـــــة مـــــن خــــــيــــــارات الـــحـ
ــــدارة لـــلـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة،  ــمـ ــ الـ
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــرانــــي، الـ ــبــ ــيــ األمــــــــن الــــســ
الضخمة، إنترنت األشياء، الذكاء 
ــدن الـــذكـــيـــة،  ــ ــمـ ــ االصــــطــــنــــاعــــي، الـ

االبتكارات في األعمال الناشئة.
وبـــيـــنـــت أن تـــتـــويـــج عــامــتــهــا 
ــفــــل  الــــــتــــــجــــــاريــــــة فــــــــي هــــــــــذا الــــحــ
الــســنــوي يــبــرز التأثير المستمر 
الستثماراتها في تطوير وترقية 
شبكاتها، ونــجــاحــهــا فــي إطــاق 
ــامـــــس، إذ  ــ ــــخـ شــــبــــكــــات الــــجــــيــــل الـ
تــمــتــلــك الـــمـــجـــمـــوعـــة واحـــــــدة مــن 
أكبر شبكات الجيل الخامس في 
الشرق األوســط، كما تعكس هذه 
الــجــائــزة قـــوة الــعــامــة التجارية 

... ووليد الخشتي وريان التركي يتسلمان جائزة »أفضل عامة تجارية«
أندرو حنا ودومينيك دوشيرتي يتسلمان جائزة »أفضل استثمار في 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت«

فــي تــقــديــم سلسلة مــن الــعــروض 
الرقمية الفريدة التي تعزز تجربة 
اتـــصـــاالت الــعــمــاء، كــمــا عـــزز هــذا 
األداء الحمات اإلعامية المبتكرة، 
والتركيز على مبادرات االستدامة 
والمسؤولية االجتماعية، وأيضا 
ــنـــوع  ــتـ انـــــفـــــرادهـــــا بـــــمـــــبـــــاردات الـ
واالشــــتــــمــــال )D&I( فــــي أســــــواق 
المنطقة، حيث تعد المجموعة من 
أولى المؤسسات التي استحدثت 
إدارة متخصصة لمجاالت التنوع 

واالشتمال.
الجدير بالذكر أن مجلة تيليكوم 
ريفيو دورية إقليمية متخصصة 
في مجاالت التقنية واألعمال، حيث 
تهتم بــأبــرز المواضيع المتعلقة 
بقطاع االتــصــاالت وتكنولوجيا 

الــمــعــلــومــات فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والعالم، فهي إحــدى المطبوعات 
ــاع تــكــنــولــوجــيــا  ــدة فــــي قـــطـ ــ ــرائـ ــ الـ
ــقــــادة  ــي قـــمـــة الــ ــ الـــمـــعـــلـــومـــات، وفــ
ــيـــرة تــنــاولــت آخـــر اتــجــاهــات  األخـ
االتــصــاالت واالبــتــكــارات الرقمية، 
كما ناقشت القمة تأثيرات خدمات 
االتصاالت، وأهمية دمج مجاالت 
االســــــتــــــدامــــــة بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، 
ــلــــول  ــت أيــــــضــــــا إلــــــــــى حــ ــ ــرقــ ــ ــطــ ــ وتــ
التكنولوجيا الخضراء، وتقنيات 
الواقع االفتراضي والواقع المعزز.

ــة الـــتـــجـــاريـــة  وتـــحـــقـــق الــــعــــامــ
 فــي أســـواق الشرق 

ً
»زيـــن« نجاحا

األوســـــــــــــــط بــــفــــضــــل الــــــتــــــطــــــورات 
النوعية التي تحققها مبادراتها 

ــاالت االبــــتــــكــــار الـــرقـــمـــي،  ــجــ ــي مــ فــ
إذ تــــواصــــل الـــمـــجـــمـــوعـــة تــعــزيــز 
ة التشغيلية لشبكاتها من  الكفاء
خال مشاريع التطوير والترقية 
المستمرة، ودفعت هذه التطورات 
مؤسسة Brand Finance - جهة 
اســــتــــشــــاريــــة عـــالـــمـــيـــة رائـــــــــدة فــي 
مجاالت التقييم واالستراتيجيات، 
ومقرها لندن - بتقييم عامة زين 
التجارية بقيمة 2.4 مليار دوالر، 
بــزيــادة 9.6% مقارنة بالعام قبل 

الماضي.
وبــيــنــمــا تــخــدم مــجــمــوعــة زيــن 
ــاعــــدة  بـــشـــكـــل مـــمـــيـــز ومـــبـــتـــكـــر قــ
عــمــائــهــا الــواســعــة فــي المنطقة، 
فــإن عامتها الــتــجــاريــة مستمرة 
فـــي رحــلــتــهــا لــلــعــبــور إلــــى الــعــالــم 

الرقمي، حيث خــدمــات الحوسبة 
السحابية، إنترت األشياء، والذكاء 
االصطناعي، وتعكف المجموعة 
فــي نفس الــوقــت على االستثمار 
ــزيـــادة  فــــي عــامــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة لـ
مــســتــويــات الــــــوالء بــيــن الــعــمــاء، 
وهـــو مــا جعلها تستمر كأفضل 
عامة تجارية فــي قطاع صناعة 
االتـــصـــاالت بــاعــتــراف مــؤســســات 

إقليمية ودولية.
وتـــديـــن »زيـــــن« بــقــدر كــبــيــر من 
نـــجـــاحـــهـــا إلـــــى دمـــــج االســـتـــدامـــة 
فــي قـــــرارات أعــمــالــهــا، مــع مــراعــاة 
االعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــارات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
واالقتصادية والبيئية على أعلى 
مستويات صنع الــقــرار، إذ تسهم 
الــمــجــمــوعــة بــفــاعــلــيــة فـــي تمكين 

الــمــجــتــمــعــات مـــن الــحــصــول على 
ــد اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــوائــ فــ
واســـــعـــــة فـــــي مـــــجـــــاالت الــتــعــلــيــم 
ــتـــصـــاد، واتــخــذت  والــصــحــة واالقـ
خــطــوات مهمة فــي سبيل ضمان 
أن أعـــمـــالـــهـــا األســـاســـيـــة مــكــرســة 
لمعالجة أشــكــال الــعــجــز الــبــارزة 
الـــتـــي تـــواجـــه مــنــطــقــة عــمــلــيــاتــهــا، 
وخــــاصــــة فــــي ضــــــوء الـــتـــحـــديـــات 
اإلقليمية، وتوجه »زين« جهودها 
في مجاالت االستدامة نحو دعم 
االبتكار واالنــتــقــال نحو اقتصاد 
قــائــم على أســـاس المعرفة، حيث 
ــال،  ــمـ تـــؤمـــن بــــأن دعــــم ريــــــادة األعـ
وتنمية المهارات وبناء القدرات 
بين الشباب كلها ركائز رئيسية 

لتحقيق نمو مستدام وشامل.

»stc« تنال جائزة »أفضل بنية تحتية لشبكات G5« على مستوى الشرق األوسط
خالل مشاركتها في »قمة القادة Telecom Review لعام 2022«

شــاركــت شــركــة االتـــصـــاالت الكويتية »stc«، فــي قمة 
 ،Telecom Review Leaders 2022 قادة قطاع االتصاالت
إحدى أكبر الفعاليات المتخصصة على مستوى صناعة 
االتــصــاالت التي تجمع بين قـــادة صناعة تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت من جميع أنحاء العالم، حيث 
انضم المسؤولون التنفيذيون في »stc« ممثلة بالمهندس 
مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي للشركة، والمهندس فهد 
العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا، إلى حلقتي 
نقاش خال القمة، تبادلوا خالهما وجهات النظر حول 
الموضوعات الرئيسة المتعلقة بتمكين قطاع االتصاالت 

واالقتصاد الرقمي. 
وعلى هامش القمة، أقيم حفل توزيع جوائز التميز في 
اليوم األخير من القمة، حيث فازت »stc« بجائزة »أفضل 
بنية تحتية لشبكات الجيل الخامس 5G« على مستوى 
الشرق األوســط. وأتاحت القمة، التي ُعقدت من 7 إلى 8 
الجاري في فندق إنتركونتيننتال بدبي فستيفال سيتي، 
لــقــادة الصناعة فرصة مناقشة عــدد مــن الموضوعات 
ــم،  ــهــ ــاالت ومـــشـــاركـــة آرائــ ــ ــــصـ الــمــهــمــة فــــي صـــنـــاعـــة االتـ
واالستماع إلى آراء قادة السوق اآلخرين. وهدفت القمة 
 
ً
إلى تقديم رؤى قّيمة حول بعض المفاهيم األكثر شيوعا
واالبـــتـــكـــارات الــرقــمــيــة الــحــديــثــة فــي قــطــاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت. وتستند مشاركة »stc« في القمة 
إلى استراتيجيتها للمشاركة في المنصات التي تعرض 
الة  خبرة الشركة الواسعة وتقدمها، مع تكوين عاقات فعَّ
في الوقت نفسه مع كبار الاعبين المبتكرين في السوق، 
عد من الاعبين الرئيسيين في المشهد 

ُ
السيما أن »stc« ت

اإلقليمي والعالمي لصناعة االتــصــاالت، لما تتمتع به 

مــن مجموعة غنية مــن الــحــلــول السحابية، والرقمية، 
 عن مساهماتها في مجال تكنولوجيا 

ً
واإللكترونية، فضا

المعلومات على صعيد قطاع األفراد والشركات، بهدف 
إثراء تجربة العماء وتعزيز أعمالهم.

وخـــال الفعالية، شـــارك الــحــربــي فــي حلقة نقاشية 
بــعــنــوان »قــــادة تكنولوجيا المعلومات واالتـــصـــاالت«، 
والتي سلطت الضوء على توقعات الحكومة من قادة 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لتعزيز الخدمات 
والحلول الرقمية، وتسهيل عملية الوصول إلى الشبكة، 
وكذلك كيفية مواكبة التوسع التكنولوجي في عالم اليوم.

من ناحية أخرى، شارك العلي بآرائه خال حلقة »سبل 

نشر البنية التحتية المناسبة«، وتضمنت المواضيع 
التي تمت مناقشتها مقارنة بين شبكات 5G واأللياف 
الضوئية، وإيجابيات وسلبيات مشاركة البنية التحتية، 
ونظرة عامة على استثمارات البنية التحتية المناسبة، 
 عن أهمية إدارة األبـــراج في 5G. وأثــنــاء مناقشة 

ً
فضا

بعض الــمــوضــوعــات، شـــارك العلي مــع أعــضــاء اللجنة 
 »stc« والحضور بعض المعالم والتحديات التي واجهت
لدى بناء البنية التحتية المبتكرة للجيل الخامس، ونشر 

الشبكة على مستوى الكويت.
وخــال حفل جوائز التميز اإلقليمي الــذي أقيم على 
هامش القمة، حصدت »stc« جائزة »أفضل بنية تحتية 

لشبكة الجيل الخامس« على مستوى الشرق األوســط، 
 لــدورهــا في نشر البنية التحتية المتطورة في 

ً
تقديرا

المنطقة، الســيــمــا أنـــه فــي عـــام 2019، كــانــت »stc« أول 
مشغل ينشر تغطية 5G على الصعيد الوطني في النطاق 
C-Band، مع توفير حلول تقنية متقدمة لتعزيز عروض 
 5G الجيل الــخــامــس.  وأطلقت الشركة بعد ذلــك شبكة
 عام 2021 مع القدرة 

ً
المستقلة )SA( ونظام فوترة متقدما

 .)SA( والمستقلة )NSA( 5 غير المستقلةG على دعم كل من
وهذا العام، أصبحت »stc« أول مشغل في المنطقة يطلق 
أول مقسم شبكة داعــم لتقنيات الجيل الثاني والثالث 
والــرابــع والخامس 5G SA و5G NSA، في حين أن هذه 

بعض اإلنــجــازات الــبــارزة التي حققتها، إال أن الجائزة 
تعكس اإلنــجــازات التي حققتها »stc« على مر السنين 

فيما يتعلق بشبكتها المبتكرة.
 على مشاركة »stc« في هذه القمة، قال الحربي: 

ً
وتعليقا

»نــدعــم استراتيجيتنا فــي »stc« بعقلية رائـــدة تمكننا 
من استكشاف االبتكارات والتقنيات الرقمية الجديدة 
التي تعزز وتــثــري تجربة عمائنا. المشاركة فــي مثل 
عد 

ُ
هــذه الفعاليات الــتــي تجمع الــقــادة فــي صناعتنا ت

منصة لمشاركة األفكار القّيمة، ومناقشة الموضوعات 
المهمة التي تؤثر على صناعتنا. في هذا المجال، أشكر 
المنظمين على هذا الحدث الرائع الذي يحفز االبتكار في 
صناعتنا، والشكر موصول لزمائنا في قطاع االتصاالت، 

لمشاركتهم خبراتهم في هذه القمة«.
وأضــاف الحربي: »رحلة stc في صناعة االتصاالت 
والحلول الرقمية كانت استثنائية مع معالم وتحديات 
كبيرة كان علينا التغلب عليها، مع االلتزام في الوقت 
نفسه بتنفيذ استراتيجيتنا، والمشاركة في األحــداث 
الــرئــيــســيــة داخــــل الــصــنــاعــة، لنحكي قصتنا فــي إثـــراء 
رحلة عمائنا. من خال استثماراتها االستراتيجية في 
وظائفها األساسية تطورت stc بنجاح إلى شركة رائدة 
تقدم الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت األشياء 
)IOT( ومراكز البيانات، إضافة إلــى حلول تكنولوجيا 
المعلومات المتقدمة في قطاع تكنولوجيا االتصاالت 
ــة الــمــؤســســات  ــ ــم رؤيـ ـــ stc اآلن دعــ الــمــتــكــامــلــة. يــمــكــن لـ
والحكومة والشركات الصغيرة والمتوسطة، من خال 
 
ً
منتجات وخــدمــات رقمية مبتكرة مصممة خصيصا

لتناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم المتنوعة«.

الحربي متحدثًا خال مشاركته في حلقة النقاش ICT Leadersالعلي والجاسم خال تسلمهما جائزة أفضل بنية تحتية للجيل الخامس

»بيكر تلي« تعقد ورشة عمل مع »اتحاد 
التأمين« عن تطبيق المعيار 17

عقد مكتب »بيكر تلي« لتدقيق الحسابات، بالتعاون 
مع االتحاد الكويتي للتأمين، ورشة عمل، حول المعيار 
الــدولــي للتقارير المالية رقـــم 17 »عــقــود التأمين«، 
بحضور األمين العام لاتحاد الكويتي للتأمين عادل 
الــرمــيــح، ولفيف مــن الــرؤســاء التنفيذيين والخبراء 
االكتواريين والمديرين الماليين في الشركات األعضاء 
باالتحاد. وألقى خبراء من مكتب بيكر تلي خال ورشة 
العمل الــضــوء على التحديات التي تنتظر شركات 
التأمين الكويتية في تطبيق المعيار، السيما مع قرب 
انتهاء المهلة النهائية المحددة من مجلس معايير 

المحاسبة الدولية في 1 يناير المقبل.
وقال هشام سرور، الشريك التنفيذي في مكتب بيكر 
تلي لتدقيق الحسابات، إن مجلس معايير المحاسبة 
الدولية سبق أن قــام بتأجيل تطبيق المعيار، من 1 
 مع مطالب شركات 

ً
يناير 2021 إلى يناير 2023، تجاوبا

التأمين العالمية، بمنحها مهلة زمنية مناسبة لتوفيق 
أوضاعها مع متطلبات المعيار.

وأشار إلى أن المعيار 17 جاء ليحل محل المعيار 
الدولي للتقارير المالية رقم 4 »عقود التأمين«، ويتمثل 
الغرض من هــذا اإلحـــال في تحقيق نقلة ذات قيمة 
مضافة في عرض المركز المالي وبيان الدخل وبيان 
 إلـــى أن كــل أنــــواع شــركــات 

ً
الــتــدفــقــات الــنــقــديــة، الفــتــا

قطاع التأمين معنية بتطبيق المعيار 17 التقليدية 
والتكافلية وإعادة التأمين.

وأوضح أن المتطلبات الجديدة تعكس الشفافية في 
وصف عقود التأمين، إضافة إلى دقة االعتراف والقياس 
لعقود التأمين، واإلفصاحات المصاحبة، والتي تتطلب 
 حـــول عــقــود الــتــأمــيــن، األمــر 

ً
 وواضـــحـــا

ً
 دقــيــقــا

ً
وصــفــا

الــذي يسهل فهم طبيعة العقود وتصنيفها، ويمكن 
المساهمين والمستثمرين المحتملين من اتخاذ قرارات 

سليمة ومستنيرة.
وحــول مدى جاهزية شركات التأمين في الكويت 
لتطبيق المعيار 17، قال سرور: »في إطار ما تم الوقوف 
عليه أثناء المناقشات التي دارت خال ورشة العمل، 
تبين وجــــود تــفــاوت فــي مــســتــوى جــاهــزيــة شــركــات 

التأمين بالكويت لتطبيق المعيار 17«.
وأشــــار إلــى أن المناقشات أظــهــرت جــاهــزيــة عدد 
محدود من شركات قطاع التأمين للتطبيق الكامل 
أو الجزئي، أما األغلبية العظمى من الشركات، فإنها 
تبقى غير جــاهــزة لتطبيق المعيار، رغــم أن المهلة 

النهائية للتطبيق تنتهي بعد أيــام، وهو األمر الذي 
يضع الجهات الرقابية وشركات القطاع أمام تحدٍّ كبير.

وبخصوص تحديات تطبيق المعيار 17، قال سرور، 
إن تطبيق المعيار ينطوي على عدد من التحديات: 
أولــهــا أنـــه يجب االســتــعــانــة بنظم آلــيــة إلدارة عقود 
 لمتطلبات المعيار وإجراء 

ً
التأمين وتصنيفها وفقا

 إلى أن التحدي الثاني 
ً
احتساب المخاطر لها، مشيرا

هو ضرورة توافر خبير اكتواري لدى شركات التأمين 
عند تطبيق المعيار، إلجراء جميع المهام االكتوارية 
المتعلقة بالقياس لعقود التأمين التي تبلغ مدتها أقل 
من سنة أو أكثر، إضافة إلى تصنيف عقود التأمين لكل 
خدمة تأمينية. وأضــاف: »يتمثل التحدي الثالث في 
المهام المنوطة باإلدارة المالية داخل كل شركة بإعادة 
هيكلة الدليل المحاسبي لها، بما يتوافق مع بنود 
 لمتطلبات المعيار 17«، 

ً
العرض للبيانات المالية وفقا

 على أنه يتعين على شركات التأمين استيفاء 
ً
مشددا

إدارة تلك التحديات بشكل متكامل ومــتــواٍز، بهدف 
الوصول إلى النتيجة النهائية المرجوة، وهي االلتزام 

بتطبيق متطلبات المعيار.
ن سرور أنه في حالة عدم قدرة شركات التأمين  وبيَّ
على االلتزام بإعداد المعلومات المالية المرحلية للربع 
 لمتطلبات المعيار 17، سوف يكون 

ً
األول 2023، وفقا

مراقبو الحسابات مضطرين إلى إصدار تقارير تتراوح 
ما بين »رأي متحفظ«، في حالة قيام شركة التأمين 
 لمتطلبات 

ً
بإعداد تقديرات للمعلومات المالية وفقا

المعيار كحد أدنى، 

هشام سرور وعادل الرميح عقب ورشة العمل

  »Ooredoo business« :»Cisco«
شريك العام في الحلول األمنية 

 تـــكـــريـــم »Ooredoo business«، الـــشـــريـــك 
ً
ــرا ــ ــــؤخـ تــــم مـ

التكنولوجي الموثوق لحلول األعمال، بجائزة »أفضل شريك 
فــي الــحــلــول األمــنــيــة لــعــام 2022« مــن شــركــة Cisco، وتــأتــي 
 »Ooredoo business« هذه الجائزة كجزء من استراتيجية
وتعاونها المستمر مع شركات عالمية رائدة لمواجهة كل 
التحديات التي تواجه أصحاب الشركات، من خال تقديم 

أفضل الحلول األمنية لهم.
بــهــذه المناسبة، قــال الــمــديــر التنفيذي لقطاع مبيعات 
المستهلك واألعمال في Ooredoo عيسى الموسى: »نفخر 
 .Cisco بتكريمنا بهذه الجائزة من شريكنا Ooredoo في
نــا حــلــول األمـــن  شــراكــتــنــا الــدائــمــة مـــع Cisco تــمــنــح عــمــاء
ــاء )IOT(، حــلــول مــركــز  ــيـ الــســيــبــرانــي، حــلــول إنــتــرنــت األشـ
البيانات، حلول الحوسبة السحابية، حلوال تم تصميمها 

لتلبية احتياجات أصحاب الشركات«.
 إلى تقديم أفضل الحلول 

ً
وأضاف الموسى: »نسعى دائما

والـــخـــدمـــات لــعــمــائــنــا؛ نــوفــر أفــضــل الــحــلــول فـــي مختلف 
ــمـــجـــاالت، الـــتـــي صــمــمــت لــتــنــاســب احــتــيــاجــات أصــحــاب  الـ
الشركات لدعمهم في الوصول إلى تحقيق إمكانياتهم الكاملة 
وضمان نجاحهم في حماية ومراقبة بيانات عمائهم على 
مدار الساعة، لمنع جميع التهديدات التي قد يتعرض لها 

أصحاب هذه الشركات«.
وتابع: »نقدم في Ooredoo business حلوال مختلفة في كل 
المجاالت، مصممة خصيصا ألصحاب الشركات لمساعدتهم 
على تحقيق أهدافهم وحماية بياناتهم على مدار الساعة، 
ــان، وسنستمر فــي تقديم  مــع ضــمــان أعــلــى مستويات األمــ
الحلول األمنية التي تمكن الشركات والهيئات الحكومية من 
استضافة التطبيقات والبيانات عبر بيئة افتراضية آمنة«.

عيسى الموسى متسلمًا الجائزة

شراكة استراتيجية بين »إيفا« 
و»أمنيات« لتطوير »أورال« 

أعــلــنــت شـــركـــة إيـــفـــا لــلــفــنــادق 
والــــــمــــــنــــــتــــــجــــــعــــــات شـــــراكـــــتـــــهـــــا 
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فـــــــي »أورال 
دورتــشــســتــر كــولــيــكــشــن، دبــــي«، 
ــر فـــخـــامـــة فــي  ــ ــثـ ــ الــــمــــشــــروع األكـ
الــعــالــم، الــــذي تـــطـــوره مجموعة 
ــيـــات الـــعـــقـــاريـــة، عـــلـــى هـــال  ــنـ أمـ
نخلة جميرا، بتصميم فريد من 
ــرز« وإدارة  ــنـ ــارتـ »فـــوســـتـــر آنــــد بـ
مجموعة دورتشستر كوليكشن 
الــشــهــيــرة للضيافة، إذ ستشيد 
»أمــنــيــات« مشروعها األفــخــم في 
العالم على األرض التي تمتلكها 
»إيفا للفنادق«، وتبلغ مساحتها 
29000 متر مربع، وتقع في هال 
النخلة جميرا بإطالة أخاذة على 

شواطئ دبي وأفقها الساحر.
وشددت »إيفا للفنادق« على أن 
شراكتها االستراتيجية النوعية 
في مشروع »أورال« تأتي في إطار 
حرصها وعملها المستمر على 
ضمان نموها المستقبلي وخلق 
قيمة طويلة األجل لمساهميها. 

ــنــــت »أمـــــنـــــيـــــات« أواخــــــر  ــلــ وأعــ
نوفمبر الماضي مشروع »أورال 
دورتــشــســتــر كــولــيــكــشــن، دبــــي«، 
 لـــمـــســـيـــرة عـــقـــديـــن مــن 

ً
تـــتـــويـــجـــا

الزمن في تطوير مشاريع أيقونية 
تتفرد بأسلوب معيشة فاخر غير 
مسبوق، واضعة عصارة خبراتها 
الــتــطــويــريــة واالســتــثــمــاريــة في 
لــــمــــشــــروع  »أورال«، لـــيـــصـــبـــح ا
العقاري األكثر فخامة في العالم، 
ويــتــيــح لساكنيه أســلــوب حياة 
غامرا بالثراء والرقي على شاطئ 
ــي قـــمـــة هــــــال جـــزيـــرة  ــ الـــبـــحـــر فـ

النخلة.
ويـــــــــعـــــــــد مـــــــــــشـــــــــــروع »أورال 
دورتـــشـــســـتـــر كــولــيــكــشــن، دبــــي« 
تحفة مــعــمــاريــة سكنية جــديــدة 

خالد اسبيته

لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات 
ــن ســـعـــادتـــه  ــ ــد اســــبــــيــــتــــه عــ ــ ــالـ ــ خـ
بــــــالــــــمــــــشــــــروع قــــــــائــــــــا: »أورال 
دورتشستر كوليكشن هو شراكة 
ذكــيــة ونــاجــحــة بــكــل الــمــعــايــيــر، 
 لتفرد الــمــشــروع بأسلوب 

ً
نــظــرا

حــيــاة ال نظير لــه عــلــى مستوى 
العالم، حيث يضم وسائل راحة 
عالمية المستوى، أبرزها نادي 
شــاطــئــي عــلــى مــســاحــة 300 متر 
مربع، حصري بسكانه؛ ومسبح 
خارجي فسيح مع قابلية التحكم 
ــــي درجــــــــة حــــــرارتــــــه؛ وســيــنــمــا  فـ
ــة بــدنــيــة  ــاقـ ــيـ خــــاصــــة؛ ومــــركــــز لـ
مجهز على أحــدث طــراز؛ ومركز 
أعــمــال يضم غرفتي اجتماعات 
وقاعة مؤتمرات وصالة متعددة 
ــــات لـــلـــمـــنـــاســـبـــات؛  ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االسـ
ــار،  ــيــــجــ ــة وصــــــــــــاالت ســ ــبــ ــتــ ــكــ ومــ

وغيرها الكثير«.
وأضاف أسبيته: »استثمارنا 
في أورال مدروس بعناية، ونثق 
 بقيمته المضافة طويلة 

ً
تماما

األجل لمساهمينا، ولمحفظتنا 
االستثمارية التي شــاركــت إيفا 
للفنادق في تطويرها على جزيرة 
الــنــخــلــة، ونتطلع الـــى أن يحقق 
المشروع النجاح المتوقع منه«.

ــر الـــمـــؤســـس  ــ مــــن جـــانـــبـــه، ذكــ
ــيـــذي لــشــركــة  ــفـ ــنـ ــتـ والــــرئــــيــــس الـ
أمنيات مهدي أمجد: »فلسفتنا 
الــتــطــويــريــة تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
ــة  ــيــ ــونــ ــقــ ــد مــــــشــــــاريــــــع أيــ ــيــ ــيــ ــشــ تــ
ــيـــشـــة ال  فــــــريــــــدة، بــــأســــلــــوب مـــعـ
يضاهى وتحقيق قيمة مضافة 
 على 

ً
للمستثمرين فيه«، مــشــددا

»اإلقــبــال الــواســع الـــذي حظي به 
الــــمــــشــــروع مــــن جـــانـــب شــريــحــة 
واســعــة مــن أثــريــاء العالم عشية 

إطاقه أواخر الشهر الماضي«. 

فائقة الفخامة، إذ يرتقي »أورال« 
بمعايير ومــواصــفــات المساكن 
الفاخرة إلى مستويات لم تألفها 
حتى أفخم عــقــارات العالم، فهو 
 
ً
األول من نوعه الــذي يضم بيتا

 تعانق السحاب.
ً
وقصورا

ويــشــغــل »أورال دورتــشــســتــر 
 
ً
 متميزا

ً
كوليكشن، دبــي« موقعا

عـــلـــى قـــطـــعـــة أرض مــســاحــتــهــا 
29000 مــتــر مــربــع عــلــى شــاطــئ 
البحر، ويزخر بإطاالت مذهلة 
بـــــزاويـــــة 270 درجـــــــة تـــمـــتـــد مــن 
ــــى الــمــيــاه  ــــي الـــســـاحـــر إلـ ــــق دبـ أفـ
ــربـــي،  ــعـ ــة لــلــخــلــيــج الـ ــيــــروزيــ ــفــ الــ
 من 

ً
 حــصــريــا

ً
ويــضــم 86 مــســكــنــا

غرفتي نوم إلى أربــع غرف نوم، 
ــد  ــ ــور فــــارهــــة وواحـ ــة قـــصـ وثــــاثــ
ــور وأفـــخـــمـــهـــا  ــقــــصــ مـــــن أكــــبــــر الــ
ــيـــز  ــتـــمـ ــة جـــــمـــــيـــــرا، ويـ ــلــ ــي نــــخــ ــ ــ فـ
بمستوى ال يضاهى من األناقة 
والـــــرقـــــي، إلـــــى جـــانـــب تــصــامــيــم 
مــعــمــاريــة راقـــيـــة تــظــهــر روعــتــهــا 
ــــات كــــبــــيــــرة الـــحـــجـــم  ــــرفـ ــــشـ فـــــي الـ
واألسقف مزدوجة االرتفاع )حتى 
6 أمتار( والتجهيزات األوروبية 

االستثنائية في تفاصيلها.
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ وأعـــــــرب الـ
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مشاركة جماهيرية كثيفة في ماراثون »الوطني«
ً
 استثنائيا

ً
 رياضيا

ً
شارع الخليج العربي شهد في النسخة الـ 28 للسباق حدثا

نــظــم بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي، 
أمس، سباق الجري الذي شهد 
فعاليات متنوعة واستثنائية 
فــــي الـــحـــفـــل الـــخـــتـــامـــي. وشــهــد 
ـــ 28 على  الــســبــاق بــنــســخــتــه الــ
الـــتـــوالـــي مـــشـــاركـــة جــمــاهــيــريــة 
كــثــيــفــة، فـــي تــأكــيــد جــديــد على 
نجاح البنك في إطالق فعاليات 
 بمشاركة 

ً
ناجحة تحظى دائما

جماهيرية كثيفة وثــقــة عالية 
من المجتمع.

وقـــد شــهــد الــحــفــل الختامي 
 فـــي الــمــراكــز 

ً
تــتــويــج 12 فـــائـــزا

ي 10 و5 
َ
الثالثة األولى لمسافت

كم لكل من النساء والرجال.
وقــــد حــضــر الـــســـبـــاق نــائــب 
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي للبنك، عصام الصقر، 
ونـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــجــمــوعــة، شــيــخــة الــبــحــر، 
ــيـــذي لــبــنــك  ــفـ ــنـ ــتـ والــــرئــــيــــس الـ
ــكــــويــــت الــــوطــــنــــي- الـــكـــويـــت  الــ
صــــــــالح الــــفــــلــــيــــج، والــــرئــــيــــس 
ــيـــذي إلدارة الـــــثـــــروات  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
لمجموعة »الــوطــنــي«، فيصل 
الــحــمــد، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــمــجــمــوعــة الــبــابــطــيــن، صالح 
البابطين، والرئيس التنفيذي 
لـــشـــركـــة أوريـــــــــدو عــبــدالــعــزيــز 
البابطين، والرئيس التنفيذي 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة، 
مــعــن الـــرزوقـــي، لــالحــتــفــال مع 

الفائزين بحفل الختام. 
ــــل الــــخــــتــــامــــي  ــفـ ــ ــــحـ ــر الـ ــ ــــضـ حـ
المدير العام للموارد البشرية 
لــمــجــمــوعــة »الــــوطــــنــــي«، عــمــاد 
ــام  ــعــ ــــي، والـــــمـــــديـــــر الــ ــــالنـ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
لمجموعة الخدمات المصرفية 
الــشــخــصــيــة، مــحــمــد الــعــثــمــان، 
ورئــيــس الــعــمــلــيــات لمجموعة 

»الوطني«، محمد الخرافي.
ــــي« عــلــى  ــنـ ــ ــــوطـ وقــــــد دأب »الـ
إطالق مهرجان سنوي للرياضة 
والــصــحــة، ألنـــه جـــزء ال يتجزأ 
ــه تــــجــــاه الــمــجــتــمــع  ــ ــبـ ــ ــن واجـ ــ مـ
ومساهماته المتنامية لتعزيز 
التنمية المجتمعية بمختلف 

أبعادها. 
وألن الــــتــــوعــــيــــة الـــصـــحـــيـــة 
والــــريــــاضــــيــــة شـــــــرط أســــاســــي 
لــــبــــنــــاء مـــجـــتـــمـــع ســــلــــيــــم، وألن 
التنمية الحقيقية للمجتمعات 
تــــبــــدأ بـــســـلـــوك نـــمـــط مــخــتــلــف 
 الــبــنــك سيواصل 

ّ
ــإن ومــغــايــر، فـ

ي 
ّ
دما في تبن

ُ
العمل والمضّي ق

ودعــم مختلف الفعاليات التي 
تشجعنا على ســلــوك التغيير 
الفاعل والــمــؤثــر، وفــي مقدمها 
 
ّ
هذا الحدث الرياضي الذي نعتز

بــأن يــكــون أحــد أهــم مبادراتنا 
المجتمعية وأضخمها.

ــان »الــــوطــــنــــي«  ولــــطــــالــــمــــا كـــــ
ســّبــاقــا فـــي مــجــال الــمــســؤولــيــة 
ــقـــدمـــة  ــة، وفــــــــي مـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

المبادرين لها، وللعمل من أجل 
كــل مــا مــن شــأنــه أن يــمــّد أفـــراد 

المجتمع بحياة أفضل. 
ويــتــزامــن ســبــاق الـــجـــري 28 
ــــرى الــــــ 70 لــتــأســيــس  ــذكـ ــ ــع الـ مــ
»الوطني«، وهي مناسبة تأتي 
لتؤكد عمق العالقة التاريخية 
للبنك مــع مجتمعه عــلــى مــدى 
ــيـــث كـــــــّرس نــفــســه  ، حـ

ً
70عــــــامــــــا

لــــيــــكــــون مــــؤســــســــة مـــصـــرفـــيـــة 
تعمل من أجــل الكويت وتفخر 
بــانــتــمــائــهــا الــــوطــــنــــي، لــيــكــون 
بـــجـــدارة الــبــنــك الــــذي تعرفونه 

وتثقون به. 
كــــانــــت فــــكــــرة إنــــشــــاء ســبــاق 
ا مـــن مــســؤولــيــة  ريـــاضـــي جـــــزء
البنك االجتماعية التي لطالما 
ها 

ّ
 وسّباقا فيها، ألن

ً
كــان رائـــدا

مسؤوليتنا أن نعمل مــن أجل 
كل ما من شأنه أن يمّد شبابنا 
وأهــــلــــنــــا وأطـــفـــالـــنـــا بــالــصــحــة 

والحياة.
كــمــا أنـــه أكــبــر تــجــّمــع عائلي 
تــرفــيــهــي ذات أهـــــداف تــنــمــويــة 
مجتمعية تلتقي مع التوجهات 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ الــوطــنــيــة فـــي أهــ
الــمــســتــدامــة لــمــجــاالت الصحة 

والرياضة واالبتكار.
ويكتسب السباق هــذا العام 
قيمة إضافية من حيث نوعية 
الــرســالــة الــتــي يــطــرحــهــا، حيث 
ســـيـــرفـــع رســــالــــة »لـــنـــجـــري مــن 
 ألطــفــال مرضى 

ً
أجــلــهــم«، دعــمــا

الــســرطــان، مــؤكــدة أنــه بإمكانه 
 فـــــي أهــــدافــــه 

ً
الــــــذهــــــاب بــــعــــيــــدا

ــراد  ــ ــ مـــثـــل الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل األفـ
األكثر حاجة إلى الدعم، داعية 
الــراغــبــيــن بالتسجيل ليكونوا 
ا من هذه الرسالة، وإسعاد  جزء
األطفال المصابين بالسرطان، 
حيث سيتم الــتــبــرع لهم بجزء 
ــوم الـــتـــســـجـــيـــل. وهــــذه  ــ ــ مــــن رسـ
ليست المرة األولى التي يتبنى 
 لدعمها في 

ً
»الــوطــنــي« أهـــدافـــا

ســبــاقــه، فــقــد ســبــق لــه أن أطلق 
ــداف الصحية  ــ الــعــديــد مــن األهـ
واالجتماعية للترويج لها في 
ســبــاقــات فــي نــســخــات ســابــقــة؛ 
ــن والـــــســـــّكـــــري  ــ ــيـ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ مـ

وغيرها. 
ــن الـــتـــنـــويـــه بــدعــم  وال بـــــّد مــ
مختلف الوزارات والمؤسسات 
والهيئات لنجاح هذا المهرجان 
الــريــاضــي، وفــي مقدمها وزارة 
الصحة، والطوارئ الطبية، وقوة 
اإلطفاء العام ووزارة الداخلية، 
والبلدية، وشركة المشروعات 
الــســيــاحــيــة، إلــــى جــانــب شــركــة 

suffix المنظمة.

عصام الصقر وصالح البابطين مع جائزة نيسان

من اليمين: معن الرزوقي وعصام الصقروشيخة البحر وصالح البابطين

د. فريدة الحبيب ومعن الرزوقي

ــاء الـــعـــنـــزي  ــيـ ــلـ فـــــــازت عـ
ــارة نـــيـــســـان كــيــكــس  ــيـ بـــسـ
ــدة مــقــدمــة  ــديــ ــجــ 2023 الــ
مـــن مــجــمــوعــة الــبــابــطــيــن، 
وذلـــك خــالل السحب على 
الجائزة الكبرى في ختام 
الــــســــبــــاق تــــحــــت إشـــــــراف 
وزارة التجارة والصناعة. 

ــــة مــن  ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ وفـــــــــــازت الـ
بــيــن اآلالف مــمــن تــأهــلــوا 
ــحـــب عــــنــــد قـــيـــامـــهـــم  ــلـــسـ لـ
بــالــتــســجــيــل فـــي الــســبــاق 

 .
ً
إلكترونيا

قــّدمــت شركة الخطوط الجوية الكويتية 10 
تــذاكــر سفر تشمل وجــهــات أوروبــيــة وإقليمية 

متنوعة وجاذبة. 
وقّدم كل من الرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الـــوطـــنـــي- الـــكـــويـــت، صــــالح الــفــلــيــج، والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة، معن 
ــم: عــلــي علي  الــــرزوقــــي، الــجــوائــز لــلــفــائــزيــن، وهــ
وإيــمــان نــدوم وعمر عبدالعزيز وريــم الشاهين 

ومحمد الصيفي.

واصـــل »الــوطــنــي« مــكــافــأة عــمــالئــه مــن خــالل 
مــجــمــوعــة مــمــيــزة مـــن الـــســـحـــوبـــات والـــجـــوائـــز 
والعروض على مدار العام. وفي هذا اإلطار، أعلن 

البنك اسم الفائز في السحب الشهري لحساب 
الجوهرة لشهر نوفمبر 2022، حيث فازت عايدة 

حسين عيسى صادق بـ 125 ألف دينار.

سحب »الجوهرة« الشهري 

ــّدم مــتــطــوعــو »الــوطــنــي«  قــ
عند نقطة النهاية ميداليات 
ــلــــيــــن مــن  تـــــذكـــــاريـــــة لــــلــــواصــ
ــاء  ــقـ الــــمــــشــــاركــــيــــن، وذلـــــــــك لـ
جــهــدهــم بــاجــتــيــاز الــســبــاق. 
وحـــــضـــــر فـــــريـــــق الــــــطــــــوارئ 
 لحاالت اإلغماء جراء 

ً
تحسبا

التعب أو الحر، قبل أن يتوجه 
الجميع إلى المسرح لتتويج 

الفائزين.

 منافسة خاصة 
ً
يخصص »الوطني« سنويا

ضمن السباق لفئة ذوي االحتياجات الخاصة، 
 من البنك بأهمية مشاركة جميع أفراد 

ً
إيمانا

المجتمع وثقته بقدرة جميع فئات المجتمع 
على إثبات دورها الفاعل والحيوي في مختلف 
المجاالت والميادين، وفي مقدمتها الرياضة. 
ــة مـــمـــيـــزة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وشــــــهــــــد هـــــــــذا الـــــــعـــــــام مــ
للمتسابقين من ذوي االحتياجات الخاصة 
الذين نجحوا في التنافس بفضل إصرارهم 
 
ً
وحماسهم. ونالوا في نهاية السباق تكريما

.
ً
مميزا

»نيسان - كيكس« قدمتها 
»البابطين« الشريك االستراتيجي

مفاجآت من »الخطوط
الجوية الكويتية«

ميداليات تذكارية

مشاركة أصحاب الهمم
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شعار »لنجري من 
أجلهم« في السباق 

 ألطفال 
ً
جاء دعما

مرضى السرطان

البنك عازم على 
مواصلة العمل 
في هذا السباق 

للحفاظ على الثقة 
الجماهيرية الكبيرة 
التي تتجدد كل عام 

شكر خاص لرجال 
»الداخلية« وبلدية 
الكويت والطوارئ 

الطبية والمشروعات 
السياحية ومشرفي 

»التجارة«

من أصحاب الهمم

ميداليات

جانب من تتويج الفائزين

نقطة البداية

حفالت ترفيهية

https://www.aljarida.com/article/7539


ي البداية
َ
استعدادات نقطت

 
تخلل استعدادات نقطتي 
الـــــبـــــدايـــــة أجـــــــــــواء حـــمـــاســـيـــة 
واكبها كل من عمر الشرهان 
ــلـــمـــان الـــنـــجـــادي الــلــذيــن  وسـ
توزعوا على النقطتين الـ5 والـ 
10 كم على وقع هذه األجواء 
 لروح 

ّ
ومؤثرات تفاعلية لبث

ــاس، وامـــــــتـــــــدت هــــذه  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــ
األجـــــواء حــتــى خــط الــنــهــايــة، 
وصــواًل إلــى الحفل الختامي 
ــــذي تــخــلــلــه  عـــلـــى الـــمـــســـرح الــ
احتفاالت وفرح وفقرات ترفيه 

متنوعة.

ً
12 بطال

تــّوج »الــوطــنــي«، فــي ختام 
، هم األوائل 

ً
السباق 12 فائزا

عــن الفئات المشاركة )نساء 
ورجــــــال( فـــي ســـبـــاق الـــجـــري، 
وتم تكريم الفائزين بالمراكز 
الثالثة األولى عن مسافة 10 
كم بجوائز نقدية 1000 و700 
ــا الــفــائــزون  و500 ديـــنـــار، أمــ
بالمراكز األولى عن مسافة 5 
كم فتم منحهم جوائز نقدية 

500، 400 و300 دينار. 

سالمة المتسابقين أولوية

وضع »الوطني« في مقدمة 
أولوياته سالمة المتسابقين، 
ــــرص بــالــتــنــســيــق مــع  كـــمـــا حـ
ــي الــداخــلــيــة والــصــحــة  ــ ــ

َ
وزارت

على أمن وصحة المتسابقين 
فـــي الــــشــــارع وســالمــتــهــم من 
خــــالل تـــوافـــر فــــرق الـــطـــوارئ 
الــطــبــيــة لـــمـــســـانـــدة الـــحـــاالت 
 على إحاطة 

ً
الطارئة، وحرصا

الــمــتــســابــقــيــن بــكــل الـــظـــروف 
المواتية، فقد تــم تخصيص 
محطات متنوعة للمياه على 
ــول مــســافــة الـــســـبـــاق، على  طــ

غرار كل عام.

معالجون فيزيائيون 
من »وارا«

حــضــر الــســبــاق معالجون 
فيزيائيون من مستشفى وارا 
عند خط النهاية في السباق، 
لــــالهــــتــــمــــام بـــالـــمـــتـــســـابـــقـــيـــن 
واإلشـــــــــــــــراف ومـــــســـــاعـــــدة مــن 
يــعــانــي منهم أي إصــابــات أو 
شّد عضلي. كما شهد السباق 
ــة كـــثـــيـــفـــة وحــــضــــورا  ــاركــ مــــشــ
الفــتــا فـــاق الــتــوقــعــات مــن قبل 
شــخــصــيــات عـــامـــة ومــؤثــريــن 
مــهــتــمــيــن بـــالـــريـــاضـــة مــــن كل 

أطياف المجتمع.

 Run معرض الترفيه
Village

ــارك فـــي ســـبـــاق الــجــري  ــ شـ
أكـــثـــر مـــن 30 جــهــة ريــاضــيــة 
وتــرفــيــهــيــة وطــبــيــة وغــذائــيــة 
عرضت منتجاتها في نقطة 
الـــنـــهـــايـــة، وفـــتـــحـــت الـــمـــجـــال 
أمـــام الحضور للتعرف على 
آخــــر خــدمــاتــهــا، الســيــمــا في 
المجالين الطبي والرياضي.

قــدمــت الــشــريــك االستراتيجي 
شـــركـــة أوريـــــــدو عـــــددا كــبــيــرا من 
الـــــجـــــوائـــــز والـــــمـــــفـــــاجـــــآت خــــالل 
الــســبــاق، ومنها جــوائــز حصرية 
للفائزين بالمراكز األولى السباق؛ 
تضّمنت اشتراكات سنوية بخطة 
»شــامــل«، وســاعــات أبــل )اإلصــدار 
ــل الجيل  الــجــديــد مــن ســاعــات أبـ

الثامن وأبل ووتش الترا(.
كما قّدمت للفائزين في السحب 
ــارة الــشــمــري  ــ الــخــتــامــي، وهــــم سـ

وفيصل الوشيتان وحاتم لوكا، 
تذاكر لحضور مباريات باريس 
سان جيرمان وكأس العالم، تحت 

إشراف وزارة التجارة. 
ـــن الـــرئـــيـــس  ــ ــل مـ ــ ــد قـــــــــّدم كــ وقــــــ
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة أوريــــــــــــدو، 
عبدالعزيز البابطين، والسيدة 
شيخة البحر الجوائز للفائزين. 

قّدمت وزارة الداخلية وإدارة الطوارئ الطبية 
في وزارة الصحة الدعم للمشاركين في سباق 
»الــوطــنــي« لــلــجــري، كــمــا قــامــت بــلــديــة الكويت 
وشركة المشروعات السياحية بتوفير المكان 
إلقـــامـــة الــحــفــل الــخــتــامــي فـــي حــديــقــة شــاطــئ 

الشويخ.
وقد أشرفت وزارة التجارة والصناعة على 
 ABC سحوبات السباق، كما وفرت كل من شركة
عــبــوات المياه، وشــركــة كــي دي دي المرطبات 

والعصائر لجميع المتسابقين والحضور. وقد 
قامت »الــداخــلــيــة« بنشر دوريـــات فــي المنطقة 
الممتدة للسباق إلى حديقة الشويخ، لتأمين 
سير السباق بشكل طبيعي. وحــضــرت القوة 
العامة لإلطفاء، إلى جانب فرقة الطوارئ الطبية 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الــصــحــة فـــي مــحــيــط الــســبــاق، 
ــوارئ.  ــطــ  لــــحــــاالت الــ

ً
بـــجـــاهـــزيـــة تـــامـــة تــحــســبــا

وبدوره، أعرب البنك الوطني عن شكره الخاص 
لهذه الجهات على دورها في الفعالية.

 مختلفا من 
ً
اكــتــســب ســبــاق هـــذا الــعــام طــابــعــا

حيث نوعية الرسالة التي يطرحها، والتي دعت 
ا مــن هــذه  الــراغــبــيــن فــي التسجيل لــيــكــونــوا جـــزء
الرسالة، وإسعاد األطفال المصابين بالسرطان، 
حــيــث تـــم تــخــصــيــص جـــزء مـــن رســــوم التسجيل 
 لمصلحة األطــفــال، السيما أن رحلة عالج 

ً
تبرعا

 
ً
 نفسيا

ً
 وعبئا

ً
أطفال مرضى السرطان تشّكل تحديا

بــمــوازاة األلــم الجسدي للمرض، لذلك هدفنا من 
هذه التبرعات التي سيشارك بها المتسابقون في 
هذا الحدث أن نستثمرها في دعمها ومساعدتهم 

وتشجيعهم.
ــاق  ــبـ ويـــلـــتـــقـــي هـــــــذا الـــــدعـــــم مـــــع أهــــــــــداف الـــسـ
بتشجيع المجتمع على االنخراط في المسؤولية 

ــفـــزا نــحــو  ــا ومـــحـ ــعــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــاره دافــ
ممارسات صحية، بهدف تحسين نوعية الحياة 
الــتــي يسلكها األفـــراد ودفعهم باتجاه االهتمام 

برفاههم االجتماعي.
ويــنــظــر »الـــوطـــنـــي« إلــــى هــــذا الــســبــاق بــثــبــات، 
 في أهدافه، مثل 

ً
السيما أنه قادر على الذهاب بعيدا

العمل من أجل مجتمع مسؤول تجاه األشخاص 
ا، واألشخاص األكثر حاجة إلى الدعم. 

ً
األكثر ضعف

وهـــذه ليست الــمــرة األولـــى الــتــي يتبنى فيها 
 لدعمها في سباقه، فقد سبق له 

ً
»الوطني« أهدافا

أن أطلق العديد من األهداف الصحية واالجتماعية 
للترويج لها في سباقات بنسخات سابقة، مثل 

التدخين والسكري وغيرها.

تــــوزع مــتــطــوعــو »الـــوطـــنـــي« عــلــى نــقــاط 
استراتيجية مخصصة للسباق على طول 
ــارع الــخــلــيــج، بــيــن شـــاطـــئ بــنــيــد الــقــار  ــ شـ
وحديقة شاطئ الشويخ، استعدادا إلطالق 
صـــافـــرة الـــبـــدايـــة عــنــد الــثــامــنــة والــنــصــف 
. كـــمـــا جـــــرى اتــــخــــاذ اإلجـــــــــراءات 

ً
ــا ــبــــاحــ صــ

الوقائية والصحية الالزمة لتأمين سالمة 
المتسابقين بالتعاون مع المسعفين وفرق 
الــطــوارئ الطبية التابعة لـــوزارة الصحة، 
 لحاالت 

ً
وتوفير األدوات الــالزمــة، تحسبا

الطوارئ.

جوائز مميزة من »أوريدو«

شكر خاص 

دعم األطفال مرضى السرطان متطوعو »الوطني«

اجــتــاز آالف المتسابقين 
المسافة المختارة؛ 10 كم أو 
5 كــم. واحتشد المتسابقون 
عــلــى طـــول خــط الــبــدايــة عند 
ــقــــار وســــوق  ــاطـــئ بــنــيــد الــ شـ
شــرق، تحت أنظار متطوعي 
البنك المشرفين ومسعفين 
من »الطوارئ الطبية«، ورجال 
الــداخــلــيــة، لــضــمــان التنظيم 
وســالمــة جميع المشاركين. 
كما تــوافــر على طــول مسافة 
الـــســـبـــاق فـــي شـــــارع الــخــلــيــج 

العربي استراحات مياه
ــة،  ــايــ ــهــ ــنــ ــة الــ ــقــــطــ وعـــــنـــــد نــ
ــطــــوعــــون  ــتــ ــمــ ــاك الــ ــ ــنــ ــ كـــــــــان هــ
ــال  ــبــ ــقــ ــتــ والـــــمـــــنـــــظـــــمـــــون الســ
المتسابقين وتــوزيــع المياه 

والمرطبات.

حشود للمتسابقين على 
شارع الخليج العربي

economy@aljarida●com

السباق فرصة 
لمشاركة جميع 

أفراد العائلة وسط 
منافسة رياضية 

ممتعة

السباق يعتبر 
مساحة للفرح إلى 

جانب المنافسة 
وممارسة الرياضة

البنك حريص على 
تحقيق تطلعات 

المشاركين 
والحفاظ على 

السباق للجميع 

المشاركة غير 
المسبوقة 

تؤكد صوابية 
رسالة »الوطني« 

االجتماعية

عشرات المفاجآت والجوائز القّيمة من »الوطني« للحضور في الحفل الختامي
 »أوريدو« قّدمت تذاكر لحضور مباريات مونديال قطر و»سان جرمان« في فرنسا

مشجعون من »لوياك«
ــم مـــتـــطـــوعـــون مــــن مـــؤســـســـة لــــويــــاك لــتــقــديــم الــمــســاعــدة  انـــضـ
لــلــمــتــســابــقــيــن عــنــد نــقــطــة الــــوصــــول، حــيــث قـــامـــوا بتشجيعهم 
بالتصفيق الحار، وتسليمهم ميداليات السباق التذكارية وعبوات 

المياه.

مسرح التتويج
شهد الحفل الختامي للسباق بصمة خاصة تعكس مدى حرص 
»الوطني« على تقديم أحلى صورة، ليكون دوما عند ثقة مجتمعه 
وعمالئه، وقد قام بتصميم مسرح عمالق وعصري، وقدم الحفل 
المذيعان سلمان النجادي وعمر الشرهان، مما ساهم في خلق 

أجواء تفاعلية وحماسية مع الجمهور. 

نتائج السباق
قامت الشركة المنظمة بمراقبة ومتابعة المتسابقين من خالل 
شريحة مزودة على أرقام السباق لتحديد المراكز الفائزة بشفافية.

هذا واجبنا
يواصل »الوطني« التزامه بواجبه االجتماعي بموازاة المساهمة 
في التنمية االجتماعية، ويأتي سباق الجري في مقدمة المساهمات 
التي تعتبر ذات تأثير فّعال وقوي على الصحة والرياضة والتوعية 

االجتماعية، هذا إلى جانب تمتعه بشعبية كبيرة.

 حي 
ّ

السباق في بث
ى عدد كبير من المواقع اإللكترونية والتلفزيونية الحدث 

ّ
غط

منذ ساعات الصباح األولى، كما واكب فريق التواصل في البنك 
تغطية األحــداث، وقــّدم تغطية شاملة حية منذ انطالقة السباق، 
وصوال الى الختام وحفل توزيع الجوائز على جميع قنوات البنك 

االجتماعية. 

مفاجآت وفعاليات
قـــّدم »الــوطــنــي« عــشــرات الــجــوائــز القّيمة للمشاركين فــي فقرة 
تفاعلية مع الحضور على المسرح، وتخلل الفقرة أسئلة عامة يفوز 

بموجبها الحضور بجوائز الكترونية متنوعة.

نظافة شوارعنا مسؤوليتنا
ه على رسالته ومسؤوليته تجاه 

ّ
 من

ً
على غرار كل عام، وحرصا

المجتمع، قــام »الوطني« بتنظيف المرافق التي شغلها السباق 
على امتدادا شارع الخليج، للتأكد من نظافة شوارعنا على طول 

مساحة السباق، وصوال إلى نقطة النهاية عند شاطئ الشويخ. 
ويؤكد »الوطني« كبنك صديق للبيئة، التزامه بهذا النوع من 

السلوكيات والممارسات.

شيخة البحر وعبدالعزيز البابطين يقدمان الجوائز

مشاركة جماهيرية كثيفة

جانب من المشاركة

متطوعو البنك

صالح الفليج ومعن رزوقي يقدمان إحدى الجوائز

https://www.aljarida.com/article/7539


تحذير أميركي - بريطاني من الشراكة العسكرية و»الصفقات القذرة« بين موسكو وطهران
 
ً
وافقت وزارة الدفاع األميركية ضمنيا

على أن تشن أوكرانيا هجمات بعيدة المدى 
على أهداف داخل روسيا.

ــمـــز«  ــايـ ــتـ وكــــتــــبــــت، أمـــــــس، صــحــيــفــة »الـ
البريطانية، أن »البنتاغون راجــع تقييمه 
لتهديدات العملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، شمل ذلــك تقييمه لما إذا كانت 
شحنات األسلحة المرسلة إلــى كييف قد 
تـــؤدي إلــى مواجهة عسكرية بين روسيا 

وحلف » الناتو«.
ورأت »التايمز«، أن »موافقة البنتاغون 
ــة فـــي الــعــمــق  ــيـ ــرانـ عــلــى شـــن هــجــمــات أوكـ
الروسي تطور مهم في العملية العسكرية 
ــا  ــيـ ــرانـ ــمـــرت 9 أشـــهـــر بـــيـــن أوكـ ــتـ الـــتـــي اسـ
وروسيا، كما أنه من المرجح اآلن أن تزود 

واشنطن كييف بأسلحة بعيدة المدى«.
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  عــ
»واشنطن بــوســت« عــن »مــســؤول عسكري 
مــطــلــع«، أن طـــهـــران وافـــقـــت عــلــى تصميم 
ــائــــرات الـــمـــســـيـــرة لـــروســـيـــا  ــلــــطــ مـــصـــنـــع لــ

 إلى أنه »من 
ً
واإلشراف الفني عليه، مشيرا

الــمــحــتــمــل أن يــتــم بــنــاء هـــذا الــمــصــنــع في 
منطقة تتارستان«.

وبــحــســب الــصــحــيــفــة، ســتــدفــع روســيــا 
مليار دوالر للجمهورية اإلسالمية إضافة 

إلى »حوافز أخرى«.
 الناطق باسم مجلس 

ّ
في المقابل، حض

األمن القومي بالبيت األبيض جون كيربي 
إيران على عكس المسار وعدم اتخاذ هذه 
 أن موسكو تقدم مستوى 

ً
الخطوات، مؤّكدا

غير مسبوق من الدعم العسكري والفني 
لطهران.

وقال: »نحن قلقون من نية روسيا تقديم 
 
ً
ــران«، الفــتــا ــ مــعــدات عسكرية مــتــطــورة إليــ
إلى أن هناك عالقة واسعة النطاق تشمل 
معدات مثل الطائرات المسيرة والمروحيات 

والطائرات المقاتلة بين موسكو وطهران.
كما لفت كيربي إلــى أن روسيا تسعى 
للتعاون مع إيران في مجاالت مثل تطوير 
األسلحة والتدريب، في حين تقدم موسكو 

لــطــهــران مستوى غير مسبوق مــن الدعم 
الــعــســكــري والـــتـــقـــنـــي، األمـــــر الـــــذي يــحــول 

عالقتهما إلى »شراكة دفاعية كاملة«.
وأتـــى التحذير األمــيــركــي بعد ساعات 
مــن تــأكــيــد الــســفــيــرة بريطانيا لـــدى األمــم 
ط 

ّ
خط

ُ
المتحدة باربرا وودوارد، أن روسيا ت

لتلقي المزيد من األسلحة من إيـــران، بما 
ــك مـــئـــات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة،  فـــي ذلــ
بينما رّجحت وزارة الدفاع البريطانية، أن 
 من الصواريخ 

ً
 كبيرا

ً
تستخدم روسيا عددا

الباليستية اإليــرانــيــة. وأضــافــت الــــوزارة، 
في بيان أمس، أنه »من المحتمل أن تكون 
مــوســكــو قـــد اســتــنــفــدت نــســبــة كــبــيــرة من 
مخزونها من صواريخ إسكندر البالستية 
 حربية 

ً
قصيرة المدى، والتي تحمل رؤوسا

يبلغ وزنها 500 كيلوغرام ويصل مداها إلى 
500 كيلومتر«. وقــالــت إن روســيــا ستقدم 
 
ً
 وتقنيا

ً
 عسكريا

ً
على األرجح إليران دعما

غير مسبوق في عالقتهما الدفاعية محذرة 
من الصفقات القذرة بينهما.

ــــي  ــرانــ ــ ، أفــــــــاد الـــجـــيـــش األوكــ
ً
ــا ــيــ ــدانــ ــيــ مــ

باستمرار القصف الروسي على مقاطعات 
ــيـــرســـون ومــيــكــواليــف  ومــــــدن وبــــلــــدات خـ
وزاباروجيا ودنيبرو جنوب البالد، وفي 
ــلــــدات فـــي لــوغــانــســك  خـــاركـــيـــف ومـــــدن وبــ

ودونيتسك شرقيها.
وأكـــــــدت هــيــئــة األركــــــــان األوكـــرانـــيـــة 
أن أكــــثــــر مــــن 20 بــــلــــدة فــــي بــاخــمــوت 
بــدونــيــتــســك تــعــرضــت خـــالل الــســاعــات 
الــمــاضــيــة لقصف روســــي مــكــثــف، وأن 
قــواتــهــا تــواصــل صــد أي تــقــدم للقوات 
ــاه الـــمـــديـــنـــة، إضـــافـــة  ــاتـــجـ الـــروســـيـــة بـ
ــة عــلــى  ــيــ ــروســ ــمـــات الــ ــهـــجـ إلــــــى صــــد الـ
مــنــاطــق بــيــلــوغــوريــفــكــا فـــي لوغانسك 

وكليششيفكا ومارينكا في دونيتسك.
ــا جــنــوبــي  ــســ ــاد حـــاكـــم أوديــ ــ بــــــــدوره، أفــ
أوكرانيا بانقطاع شبه تــام للكهرباء عن 
المدينة جـــراء هــجــوم روســـي على البنية 

التحتية للطاقة.
)عواصم - وكاالت( )رويترز( جنود أوكرانيون في منطقة باخموت  

دون باإلعدام  مهدَّ
ً
إيران: حرائق بثكنات الباسيج و60 محتجا

تعّرضت عدة ثكنات تابعة 
لقوات »الباسيج«، بما في ذلك 

قاعدة رئيسية في األهواز 
لسلسلة حرائق غامضة في 
ظل تواصل االحتجاجات 

المناهضة لنظام الجمهورية 
اإلسالمية، في حين فرضت 

كندا وأستراليا والواليات 
المتحدة المزيد من العقوبات 

على المسؤولين والكيانات 
اإليرانية لتوّرطهم في قمع 

التظاهرات وزعزعة االستقرار 
العالمي.

شهدت إيـــران سلسلة حــوادث 
غامضة استهدفت ثكنات ومقار 
تابعة لعناصر التعبئة الشعبية 
»الـــــبـــــاســـــيـــــج«، فـــيـــمـــا تـــواصـــلـــت 
احــتــجــاجــات »الـــحـــراك الــشــعــبــي« 
الــمــنــاهــض لــنــظــام الــجــمــهــوريــة 
ــرج أهـــالـــي  ــ ــيــــة، حـــيـــث خـ اإلســــالمــ
بــــطــــهــــران، وكــــــــرج، وهــــرمــــزجــــان، 
وكرمانشاه، إلى الشوارع للتظاهر 

ليل الجمعة - السبت.
وأفـــــــادت وكـــالـــة تــســنــيــم شبه 
الــرســمــيــة، أمـــس، بــبــدء السلطات 
تحقيقات لتفريغ كاميرات مراقبة 
ــريـــف الــهــنــدســيــة  فــــي جـــامـــعـــة شـ
ــات حـــــرق مــكــتــب  لــكــشــف مـــالبـــسـ
»الباسيج« الطالبي في الجامعة 

الواقعة بالعاصمة طهران.
وجاء ذلك في وقت تداول رواد 
ــع الـــتـــواصـــل مــقــطــع فــيــديــو  مـــواقـ
يظهر وقوع حريق هائل في ثكنة 
»إمام حسين« التابعة لـ »الحرس 
الــثــوري« والباسيج فــي األهـــواز، 

فجر أمس.
ويظهر الفيديو ألسنة اللهب 
تــتــصــاعــد فــــي مــنــطــقــة عــســكــريــة 
داخــــــل األهــــــــــواز، عـــاصـــمـــة إقــلــيــم 
عربستان )خوزستان( التي تتركز 

بها األقلية العربية.
وتــعــّد »إمــــام حــســيــن« مــن أهــم 
مــقــار »الــحــرس« و»الــبــاســيــج« في 
 
ً
 مركزيا

ً
إيران، وتلعب الثكنة دورا

ات األمنية والدعاية،  ــراء في اإلجـ
 عن قيادة قمع االحتجاجات 

ً
فضال

في األهواز.
وبالتزامن مع حريق األهــواز، 
نــــشــــرت مــــقــــاطــــع فــــيــــديــــو أخـــــرى 
ــن قـــواعـــد  ــن إحــــــــراق الـــعـــديـــد مــ عــ
»الباسيج« في مدن مختلفة، بما 
فــي ذلـــك حــريــق هــائــل فــي قــاعــدة 
لــلــبــاســيــج فــــي »رضـــــــــوان شــهــر« 
بمحافظة جيالن، وإحراق قاعدة 
لــــ »الــبــاســيــج« فـــي مــديــنــة مشهد 
عاصمة محافظة خراسان رضوي. 
ق أحدهم في مقطع فيديو أن 

ّ
وعل

إحراق جزء من هذه القاعدة يأتي 
 على تنفيذ السلطات 

ً
احتجاجا

ألول حــكــم إعــــدام بــحــق متظاهر 
يدعى محسن شكاري.

وفي حادث منفصل، عّبر عدد 
من المتظاهرين عن احتجاجهم 
بسبب قمع السلطات المتواصل 
ــراك الـــشـــعـــبـــي«، الــــذي  ــ ــحـ ــ ضــــد »الـ
أشعلته وفاة الشابة مهسا أميني 
بــعــد توقيفها مــن قــبــل الــشــرطــة، 
بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب 
ــتـــصـــف ســبــتــمــبــر  ــنـ اإللــــــــزامــــــــي مـ
الماضي، بإضرام النار في حوزة 

ديــنــيــة بــشــيــراز وبــــرج اتــصــاالت 
في طهران.

حراك وإعدامات

ــرب إتــــمــــام تـــظـــاهـــرات  ــ ــع قــ ــ ومــ
»الـــحـــراك« شهرها الــثــالــث، وسط 
اعــتــصــامــات طــالبــيــة وإضـــرابـــات 
عمالية وتجارية، لّوحت السلطات 
بــمــوجــة إعــــدامــــات واســــعــــة، رغــم 
االســـتـــنـــكـــار الــــدولــــي عــلــى إعــــدام 
شكارى يوم الخميس، فقد دافعت 
صحيفة جوان التابعة لـ »الحرس 
الــثــوري« عن قــرار إعـــدام المحتج 
 
ً
 بـــ »الــحــرابــة«، مطالبة

َ
الــذيــن ديــن

 أو أكثر مقابل 
ً
بإعدام 60 شخصا

 من قوات األمن، 
ً
سقوط 60 عنصرا

ولكل منهم »قاتل أو قاتلة«.
ــوان« إن الضجيج  ــ وقـــالـــت »جــ
الــــذي أثـــــاره الــبــعــض بــعــد إعــــدام 
ات  ــر أن إجـــــــــــراء ــ ــهـ ــ شـــــــكـــــــاري، أظـ
السلطة القضائية كانت صحيحة 
وتـــطـــابـــق الــمــعــايــيــر الــقــانــونــيــة، 
مضيفة »علينا أن ننتظر ونــرى 
محاكمة ومعاقبة مثيري الشغب، 
لتعويض جزء من الخسائر التي 
ألحقها الــمــتــواطــئــون ضــد إيــران 

واإليرانيين«.

وفــــي وقــــت يـــبـــدو أن ســلــطــات 
طهران عازمة على إظهار المزيد 
ــراك  ــحــ ــدة بـــمـــواجـــهـــة الــ ــ ــــشـ ــن الـ ــ مـ
الــشــعــبــي، قــضــت محكمة خاصة 
برجال الدين في طهران، بالسجن 
3 ســنــوات ضــد الــنــاشــطــة فــريــدة 
مــرادخــانــي، ابنة شقيقة المرشد 
ــي أعـــلـــنـــت  ــ ــتـ ــ ــئــــي، الـ ــنــ ــامــ ــلــــي خــ عــ
أواخــــر نوفمبر الــمــاضــي دعمها 

لالحتجاجات. 

موسوي وخامنئي

فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، أكـــــد زعــيــم 
»الحركة الــخــضــراء«، مير حسين 
موسوي، أن »المشنقة لن توقف 
حركة االحتجاجات التي تشهدها 

البالد«.
وقال موسوي من محل إقامته 
الجبرية بطهران، المفروضة عليه 
منذ عام 2011، في بيان له عقب 
قــيــام الــســلــطــات بـــإعـــدام شــكــاري: 
»هــذا النوع من الحكم يــؤدي إلى 
القتل والــدمــار وخسارة كل رأس 
المال الوطني، وسيقاومه الناس 

.»
ً
حتما

وأضاف: »يجب على السلطات 
وضع حد لعمليات اإلعــدام التي 

تتم خلف الكواليس والمسّيسة، 
ــة،  كــمــا يــجــب احـــتـــرام حــقــوق األمـ
ووقف إذالل المواطنين والشباب«، 
 على أن »السلطات ملزمة 

ً
مشددا

بواجبها في حماية أرواح الناس 
ال إزهاق أرواحهم«.

وشدد الزعيم اإلصالحي، وهو 
يخاطب خامنئي، على أن »هــذه 
األساليب القاسية والــدمــويــة لن 

تضمن استمرار حكمك«.

توتر وعقوبات

وفــــــــــي وقــــــــــت رافــــــــــــق اإلعــــــــــــدام 
المفاجئ لمحسن شكاري موجة 
واســعــة مــن الغضب واالحتجاج 
المحلي والدولي، اعتبر الرئيس 
االيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة 
بذكرى تأسيس المجلس األعلى 
للثورة الثقافية، أن بالده بحاجة 
إلـــــى »جـــيـــش ثـــقـــافـــي لــلــتــنــمــيــة«، 
 عـــن اعــتــقــاده بـــأن »أعــــداء 

ً
مــعــربــا

إيـــــــران أخــــطــــأوا فــــي حــســابــاتــهــم 
ــــالل أعــــمــــال الـــشـــغـــب األخــــيــــرة،  خـ
ــوء فـــهـــمـــم لــلــقــضــيــة«.  ــ بـــســـبـــب ســ
جاء ذلك في وقت اتهم المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة، عــلــي جــهــرمــي، 
بريطانيا بأنها تسعى لـــ »حــرب 

داخــلــيــة فـــي إيــــــران، رغــــم منحها 
صالحيات واسعة للشرطة لقمع 
االحـــتـــجـــاجـــات بــســبــب الــتــقــشــف 
االقتصادي« في لندن. واستدعت 
وزارة الخارجية اإليرانية سفير 
ألــمــانــيــا لـــدى طــهــران هــانــز أودو 
مته مذكرة احتجاج 

ّ
موتسيل وسل

شديدة اللهجة بعد تنديد برلين 
ــدام وقـــيـــامـــهـــا بــاســتــدعــاء  ــ ــاإلعـ ــ بـ
السفير اإليراني لديها لالحتجاج.

عقوبات جديدة

وغــداة فرض وزارة الخارجية 
األميركية عقوبات تشمل تجميد 
األصــــــــــــول وحـــــظـــــر الــــســــفــــر مــنــع 
ــؤواًل في  ــســ الــتــعــامــل عــلــى 17 مــ
إيــران، بسبب قمع االحتجاجات، 
أعــلــنــت كــل مــن أســتــرالــيــا وكــنــدا، 
أمـــس، فـــرض عــقــوبــات تستهدف 
 وكيانات في إيران على 

ً
أشخاصا

خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق 
اإلنسان.

ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة خـ
أستراليا، بني وونـــج، إن كانبرا 
ستفرض عقوبات على 13 فــردا 
ــن، مـــــن بـــيـــنـــهـــم شـــرطـــة  ــيــ ــانــ ــيــ وكــ
األخالق اإليرانية وقوة الباسيج 

و6 إيـــرانـــيـــيـــن شــــاركــــوا فـــي قمع 
االحتجاجات.

ورأت أن تــوســيــع الــعــقــوبــات 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى طــــهــــران يـــجـــب أن 
يستمر، في ظل زعزعتها الستقرار 
ــالــــمــــي، عـــبـــر قــيــامــهــا  األمــــــــن الــــعــ
بتزويد روسيا بمسّيرات حربية 

الستخدامها ضد أوكرانيا.
وأمس األول، أعلنت كندا فرض 
 و9 كيانات 

ً
عقوبات على 67 فردا

في إيران وروسيا وبورما، شملت 
مسؤولين في السلطة القضائية 
اإليــرانــيــة عــلــى خلفية ارتكابهم 
»انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة ومنهجية 

لحقوق اإلنسان«.
وتعّمدت كندا إصدار العقوبات 
لتتزامن مع االحتفال باليوَمين 
ـــيـــن لــــحــــقــــوق اإلنــــســــان  الـــعـــالـــمـــيَّ
ــــت  ــالـ ــ ــة الــــــفــــــســــــاد، وطـ ــ ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ ومـ
العقوبات 22 من كبار المسؤولين 
فـــي هــيــئــات الـــقـــضـــاء والــســجــون 
والشرطة ومساعدين لخامنئي 

ووسائل إعالم رسمية.
يأتي ذلك عشية خطوة مرتقبة 
من االتحاد األوروبي إلقرار حزمة 
جديدة من العقوبات على إيــران 
بسبب الــقــمــع وتــزويــد روســيــا بـ 

»درون«.

أعداء إيران 
أخطأوا في 
حساباتهم 

خالل أعمال 
الشغب 
األخيرة 

بسبب سوء 
فهمهم

رئيسي

تظاهرات مؤيدة لـ »الحراك اإليراني« في العاصمة األلمانية برلين أمس  )رويترز(

ى
ّ
سيناتورة أميركية تتخل

عن الحزب الديموقراطي

أعلنت السيناتور الديموقراطية 
كريستين سينما، عن والية 
أريزونا، تخليها عن الحزب 

 وتحّولها 
ً
الديموقراطي تماما

إلى مستقلة، وهي ضربة كبيرة 
 فيما يتعلق 

ً
للحزب خصوصا

بانتخابات مجلس الشيوخ 
.2024

وأعلن زعيم األغلبية 
الديموقراطية في مجلس 

الشيوخ تشارلز شومر، أنه 
سيسمح للسيناتور سينما 

باالحتفاظ بمهامها في اللجان، 
بعد أن تخلت عن انتمائها عن 

الحزب.
وأضاف أن قرار سينما لن يؤثر 

على سيطرة الديموقراطيين 
على لجان مجلس الشيوخ، بما 

في ذلك سلطة إصدار مذكرات 
استدعاء وإلغاء التشريعات من 

دون دعم الجمهوريين.

ألمانيا: انتهاء احتجاز 
رهائن باستسالم المهاجم

أعلنت الشرطة األلمانية انتهاء 
أزمة احتجاز رهائن دفعتها 

إلى إخالء مركز تجاري وسط 
مدينة دريسدن، وإغالق سوق 
»شتريتزلماركت«، باستسالم 

المهاجم.
وقالت الشرطة إنه تم تحرير 

شخصين، وإلقاء القبض على 
المشتبه فيه بعملية احتجاز 
الرهائن في المنطقة الواقعة 

شرق البالد.
وذكرت تقارير أن المهاجم لجأ 
إلى المتجر، بعد أن فتح النار 

وقتل امرأة في مبنى محطة 
إذاعية بالمدينة الواقعة في 

ساكسونيا.

ًالليرة السورية تسجل 
 قياسيا

ً
تدهورا

سّجلت الليرة السورية، أمس، 
 في 

ً
 جديدا

ً
 قياسيا

ً
تدهورا

السوق السوداء لتتخطى 
عتبة ستة آالف مقابل الدوالر، 

وفق تطبيقات إلكترونية 
تراقب حركة العملة، في وقت 

تضاعفت أزمة المحروقات، 
التي تشهدها البالد جراء 
النزاع المستمر منذ 2011.

وأظهرت تطبيقات إلكترونية 
غير رسمية تراقب السوق 

السوداء، ويتابعها سوريون، أن 
سعر الصرف بلغ 6010 ليرات 

مقابل الدوالر الواحد، بينما 
سعر الصرف الرسمي المعتمد 

من المصرف المركزي يعادل 
3015 ليرة مقابل الدوالر.

 
ّ
وأمس، تحدثت تقارير عن أن

الحياة شبه مشلولة في أغلب 
المناطق التي تخضع لسيطرة 
حكومة دمشق وخاصة المدن 

الكبرى.

»العرين« تستعرض بنابلس
 والبيد يتظاهر ضد نتنياهو

ظهرت مجموعة مقاتلي 
»عرين األسود« الفلسطينية 

ليل الجمعة ـ السبت، بعرض 
عسكري مهيب خالل حفل 
تأبين نظمته وسط البلدة 

القديمة بنابلس.
وقالت المجموعة، بعد مرور 40 

يوما على مقتل قائدها وديع 
الحوح، »من يظن أن العرين قد 

انتهى فهو واهم نحن صامدون 
بمواجهة االحتالل«.

إلى ذلك، شارك رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، المنتهية واليته، 
يائير لبيد، في تظاهرات ضد 

رئيس الوزراء المكلف بنيامين 
نتنياهو، واصفا حكومته 

التي لم تشكل حتى اآلن بأنها 
األكثر تطرفا في تاريخ الدولة 

العبرية.

جدد البحث بـ »الورقة الكويتية«... وقائد الجيش في قطر
َ
لبنان: ت

• بيروت - منير الربيع
حضر لبنان في القمم الصينية - السعودية، والصينية - 
الخليجية، والصينية - العربية. في البيانات الختامية للقمم 
 بناء على ثوابت الموقف 

ً
الثالث كان الملف اللبناني حاضرا

السعودي والورقة الكويتية. ما كانت دول الخليج قد ثّبتته 
مع الواليات المتحدة األميركية وفرنسا في لقاءات متعددة، 
أعـــادت تثبيته خــالل زيـــارة الرئيس الصيني إلــى الــريــاض. 
فالبيان الختامي للقمة السعودية - الصينية أكد »حرصهما 
على اإلجــراءات الالزمة لحفظ أمن واستقرار لبنان«، وشدد 
على »أهمية إجــراء اإلصالحات الالزمة، والحوار والتشاور 
 ألي 

ً
 ألن يكون منطلقا

ً
بما يضمن تجاوز لبنان ألزمته، تفاديا

أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات اإلرهابية 
 
ً
 أو معبرا

ً
الــتــي تــزعــزع أمــن واســتــقــرار المنطقة، أو مــصــدرا

لتهريب المخدرات«.
أما مجلس التعاون الخليجي فقد أكد في بيانه الختامي 

»أهمية تنفيذ إصالحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة 
ب لبنان على أزمته السياسية واالقتصادية، وعدم 

ّ
تضمن تغل

تحوله إلى نقطة انطالق لإلرهابيين أو تهريب المخدرات أو 
األنشطة اإلجرامية األخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، 
 على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع 

ً
مشددا

األراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس 
األمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها 
الكاملة، فال يكون هناك أسلحة إال بموافقة الحكومة اللبنانية، 

وال تكون هناك سلطة سوى سلطتها«.
ودعا المجلس »جميع األطراف اللبنانية الحترام الدستور 
والمواعيد الدستورية، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق 
تطلعات الشعب اللبناني الشقيق فــي االســتــقــرار والتقدم 
 بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة 

ً
واالزدهار، مشيدا

وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، 
ودعمهم لـــدور الجيش اللبناني وقـــوى األمـــن الــداخــلــي في 

حفظ أمن لبنان«.

هذه المواقف تتبنى بشكل واضح الورقة الكويتية التي 
 
ً
 ومنطلقا

ً
 أساسيا

ً
مت للبنان قبل أشهر، وكانت عنوانا

ّ
سل

ألي تعاون ومساعدة سيحصل عليها البلد الصغير. هذه 
البنود حضرت في لقاءات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
 مع ولي 

ً
ميقاتي في الرياض على هامش القّمة، وتحديدا

عهد الكويت الشيخ مشعل األحمد، خاصة أن ميقاتي قد 
طلب مواعيد لزيارة الكويت في مطلع العام الجديد.

زيارة ميقاتي إلى الرياض هي األولى لمسؤول رسمي 
لبناني منذ عام 2018 وقد استقبله ولي العهد السعودي 
ــاء الـــدول  األمــيــر محمد بــن سلمان خـــالل استقباله رؤســ
والــوفــود، وهــو لقاء أول لمسؤول لبناني مع ولــي العهد 

.
ً
السعودي منذ سنوات أيضا

ويــفــتــرض بــهــذه الــلــقــاءات والــمــواقــف أن تعيد تثبيت 
الـــشـــروط الخليجية إلعــــادة االهــتــمــام بــلــبــنــان مــن بــوابــة 
 موقف وزيــر الخارجية 

ً
 أيضا

ً
المساعدات. وما كان الفتا

السعودي األمير فيصل بن فرحان، إذ شدد على أنه يعود 

للبنانيين أن يقرروا ما هو األفضل لهم، وأنهم اآلن أمام 
اختيار رئاستين. وهذا يعني أن السعودية تربط استحقاق 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية بتكليف رئــيــس جديد 
للحكومة وكيفية تشكيل هذه الحكومة، وعلى هذا األساس 

يمكن اتخاذ القرار بشأن لبنان.
في موازاة هذه التطورات، برزت زيارة قائد الجيش جوزيف 
عون إلى قطر، بناء على دعوة وّجهها إليه وزير الخارجية 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وتأتي هذه الزيارة في 
ضــوء إعــالن عــدد من القوى اللبنانية ترشيح عــون لرئاسة 
الجمهورية، والتوافق عليه كمرشح توافقي ينتم انتخابه، ال 
 ،

ً
سيما أنه يحظى بثقة عربية ودولية، وبثقة اللبنانيين أيضا

وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فــإن الــزيــارة سيتخللها 
 فــي ملف تقديم مــســاعــدات للجيش اللبناني، 

ً
بحث أيــضــا

ومن المتوقع أن تعلن قطر تقديم هبة مالية جديدة للجيش 
 60 مليون دوالر 

ً
للحفاظ عليه، بعدما كانت قد قّدمت سابقا

كمساعدات.

•• السجن  السجن 33 سنوات البنة شقيقة خامنئي  سنوات البنة شقيقة خامنئي •• موسوي للمرشد: المشنقة لن تضمن استمرارك موسوي للمرشد: المشنقة لن تضمن استمرارك
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»يد« القادسية تصدرت 
الدوري الممتاز

• محمد عبدالعزيز
بهدف قاتل في الثواني األخيرة قاد الياباني توكودا فريق 
القادسية لقمة ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة اليد، إثر فوزه 
على الكويت، أمــس األول، بنتيجة 28-27، كما تغلب كاظمة 
على منافسه برقان بنتيجة 37-35 في المباراتين اللتين جرتا 
على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، 
في ختام منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة 
 فوز السالمية على الفحيحيل 20-27، 

ً
اليد، التي شهدت أيضا

والصليبيخات على العربي 32-29، كما حقق فريق القرين أول 
فوز له في الدوري على حساب اليرموك بنتيجة 27-31.

بهذه النتائج، انــفــرد القادسية بقمة الترتيب برصيد 16 
 12( 

ً
 بـــ 14 نقطة، والسالمية ثالثا

ً
نقطة، يليه الكويت ثانيا

 بفارق األهداف 
ً
نقطة(، وظل برقان في المركز الرابع، متقدما

عن العربي )الخامس(، والفحيحيل في المركز السادس، ولكل 
منهم 7 نقاط، وارتقى الصليبيخات للنقطة السادسة في المركز 
السابع، وكاظمة خمس نقاط في المركز الثامن، وبقي اليرموك 
بـ 4 نقاط في المركز التاسع قبل األخير، والقرين في المركز 

العاشر واألخير بنقطتين.

خيطان والنصر

ــى، فـــاز خــيــطــان على  ــ ــة األولــ وفـــي مــنــافــســات دوري الـــدرجـ
التضامن بنتيجة 33-22، وتغلب النصر على الجهراء بنتيجة 

35-30 ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.
بذلك حافظ خيطان على صــدارة البطولة بـ 14 نقطة، يليه 
 بـ 6 نقاط، فيما ظل 

ً
 بـ 11 نقطة، والشباب ثالثا

ً
النصر ثانيا

الــجــهــراء فــي المركز الــرابــع بـــ 3 نــقــاط، والتضامن فــي المركز 
الخامس واألخير بنقطتين.

 لـ »فروسية السكب«
ً
الحساوي بطال

وج فارس نادي الكويت للفروسية راكان الحساوي 
ُ
ت

بلقب بطولة نادي السكب لقفز الحواجز، التي أقيمت 
على مضمار نادي المسيلة للفروسية، بعدما حقق 
المركز األول في الشوط الرئيسي على ارتــفــاع 135 
 
ً
ســم، بــزمــن 63.18 ثانية بـــدون نــقــاط جـــزاء، متفوقا
على الــفــرســان؛ اإليــطــالــي أنطونيو مــــوروزو، وفــواز 
السبيعي، وشاكر الكاظمي، ولطيفة الهاجري، ونيك 
تشانينغ، ومسك الــمــرشــود، وقـــام بتتويج األبطال 
رئيس نادي المسيلة بدر الميلم، ورئيس نادي السكب 

محمد الميلم.
وقال بدر الميلم: »هذه هي أول بطولة ينظمها نادي 
السكب في الموسم الحالي، وتخطى عدد المشاركين 
 وفارسة على خمسة 

ً
في البطولة أكثر من 250 فارسا

أشـــواط، وهناك تطور ملحوظ في المستوى الفني 
للمشاركين، وزيادة في عدد الفرسان، وهناك فرسان 

ُجدد ينافسون بقوة على المراكز األولى«.

 
ً
من جانبه، أوضح محمد الميلم أن هناك تفاهما

 كبيرين بين جميع أندية الفروسية الكويتية، 
ً
وتعاونا

والمنافسة أصبحت قوية بين معظم الفرسان في 
جميع المراحل للفوز باللقب، وهناك تطوير كبير 

في المستوى. 
وعلى ارتفاع 125 سم، جاء الفارس محمد الموسى 
أواًل، تاله عبدالله العوضي وأوس التناك وفواز الراشد 
ومتعب المطيري ويوسف النعيمي، فيما فاز الفارس 
المتألق أوس الــتــنــاك بــصــدارة الــشــوط الــثــالــث على 
 على الفرسان زينة النفيسي 

ً
ارتفاع 115 سم، متقدما

ومحمد الوسمي وسعود المرشود وشاكر الكاظمي 
واإليطالية اليساندرا بيكو ويعقوب النصرالله.

وفــي الــشــوط الــثــانــي، على ارتــفــاع 105 ســم، جاء 
الــفــارس ضــاري المطيري أواًل، تــاله محمد المليفي 

ومشعل الخويطر وتاال بركات.

محمد الميلم يتوسط فرسان الجائزة الكبرى

»»NN« وكرم يتوج بالـ »« وكرم يتوج بالـ »PP« للفئة 
ً
 للفئة »الفصام بطال
ً
الفصام بطال

في ختام الجولة األولى لبطولة الكويت للزوارق السريعةفي ختام الجولة األولى لبطولة الكويت للزوارق السريعة
اختتمت مــنــافــســات الــجــولــة األولــــى من 
بــطــولــة الــكــويــت لـــلـــزوارق الــســريــعــة موسم 
»2022 - 2023«، التي نظمتها لجنة الزوارق 
السريعة والويك بورد في النادي البحري 
 و69 

ً
الرياضي الكويتي، بمشاركة 23 زورقا

 تنافسوا على اللقب في فئتين.
ً
متسابقا

 P.CLASS« وتــوج بالمركز األول في فئة
« المتسابق 

ً
لــلــزوارق مــن 19 إلــى 21 قــدمــا

أحــمــد الــفــصــام ومــســاعــده نــاصــر الــفــصــام، 
فــي حين جــاء بالمركز الــثــانــي المتسابق 
بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي، 
وبــالــمــركــز الــثــالــث حـــل الــمــتــســابــق محمد 

جمعة ومساعده عبدالله أحمد.
وشغل المتسابق خالد كــرم ومساعده 
ــــي فــئــة  ــمــــركــــز األول فـ عــــــــادل الــــشــــريــــدة الــ
 ،»

ً
»N.CLASS لــلــزوارق مــن 27 إلــى 32 قــدمــا

فيما جاء بالمركز الثاني المتسابق خالد 

 
ً
القناعي ومساعده جاسم الهاجري، وثالثا

المتسابق عبدالله الشطي ومساعده أيوب 
غلوم.

ــام أمــيــن ســـر الـــنـــادي الــبــحــري خــالــد  وقــ
الــفــودري ورئــيــس لجنة الـــزوارق السريعة 
والــويــك بــورد عضو مجلس إدارة النادي 

البحري علي الشمالي بتتويج الفائزين.
وقال الشمالي، في تصريح صحافي، إن 
البطولة أقيمت على شاطئ المارينا تحت 
رعــايــة رئــيــس اللجنة األولمبية الكويتية 
 إلــى أن هناك 

ً
الشيخ فهد الــنــاصــر، مشيرا

أربع جوالت متبقية للبطولة، وأن الجولة 
الثانية ستكون في 23 الجاري.

ــرت عــلــى  ــتــــصــ وذكــــــــر أن الـــمـــنـــافـــســـة اقــ
المتسابقين الكويتيين، بغية فتح المجال 
أمـــامـــهـــم لــتــعــزيــز إمــكــانــيــاتــهــم وقـــدراتـــهـــم 
وتأهيلهم لتمثيل الــكــويــت فــي البطوالت 

 أن الدعوة كانت مفتوحة 
ً
الخارجية، مبينا

للجمهور وُمحبي سباقات القوارب لمتابعة 
ومشاهدة السباق بشكل مباشر. 

)كونا(

الفودري والشمالي يتوجان أبطال الجولة األولى

عاشور يشتكي تأخر مستحقات األخضر
اشتكى رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور تأخر صرف مبالغ مستحقة 
صرف بعد، مما أدى 

ُ
 إلى أن إعانة النادي المقررة لم ت

ً
لدى هيئة الرياضة، مشيرا

إلى تأخير صرف رواتب العمال والموظفين لدى النادي.
وأضاف على حسابه الشخصي بـ »تويتر«، أن مبالغ كأس التفوق واالحتراف 

لم تصرف، أسوة بباقي األندية.
جدير بالذكر، أن عاشور منح كل العب في العربي ألف دينار، بعد الفوز على 

القادسية في الدور قبل النهائي لكأس ولي العهد.

مباراتان في »تمهيدي السلة«
• جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات الجولة 
السابعة مــن الــــدوري التمهيدي 
لكرة السلة، إذ يلتقي اليرموك مع 
كاظمة الساعة الخامسة والربع 
على صالة االتحاد بمجمع الشيخ 
سعد العبدالله الرياضي، تليها 
مواجهة الكويت مع القرين على 

الصالة ذاتها.
ــت وكـــاظـــمـــة  ــويــ ــكــ ــك الــ ــلـ ــتـ ــمـ ويـ

10 نــقــاط لــكــل مــنــهــمــا، فـــي حين 
يتساوى القرين مع اليرموك بـ 7 

نقاط لكل منهما.
ويـــنـــص نـــظـــام الــبــطــولــة على 
تـــأهـــل أول 6 فــــرق فـــي الــتــرتــيــب 
العام للدوري التمهيدي إلى الدور 

الثاني للمنافسة على اللقب.
وتشهد مباراتا اليوم منافسة 
مـــن جـــانـــب واحــــــد، حــيــث يلتقي 
ــى كــاظــمــة مع  ــ فـــي الـــمـــبـــاراة األولـ
اليرموك، وتميل الكفة لمصلحة 

 للفارق الفني 
ً
»البرتقالي«، نظرا

بين الفريقين، غير أن اليرموك 
ــنـــافـــســـه  ــاراة مـ ــجــــــ ســـــيـــــحـــــاول مــــــ

لتحقيق مفاجأة غير متوقعة.
وفـــي الــمــبــاراة الــثــانــيــة، يلعب 
الكويت مع القرين، واألول مرشح 
للظفر بنقطتي الفوز، لما يملكه 
مـــن أوراق حـــاســـمـــة، مـــثـــل: حمد 
ــــان وعـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــــدنـ ــد عـ ــمـ ــحـ ومـ
رمضان وعلي الهود، إضافة إلى 

األميركي بلين والالني.

ضرب فريقا العربي والسالمية 
 في المباراة 

ً
لكرة القدم موعدا

النهائية لكأس ولي العهد، 
بفوزهما على القادسية 
والساحل في الدور قبل 

النهائي.

أحمد حامد
شتان ما بين الفوز الذي حققه فريق العربي 
على القادسية في الدور قبل النهائي لكأس ولي 
العهد، وما بين الفوز الذي حققه السالمية على 
م  الساحل بركالت الترجيح، فالفريق األخضر قدَّ
، وسط تركيز مميز لجميع 

ً
 ومنسجما

ً
أداًء راقيا

الــالعــبــيــن، ومـــن قبلهم الــمــديــر الــفــنــي روســمــيــر، 
وهو ما أثمر الفوز عن جدارة، في حين جاء فوز 
السالمية بشق األنفس، وبعد ركــالت الترجيح، 

التي شهدت تألق الحارس أحمد عادي.
وفرق ما بين الخسارة التي ُمني بها القادسية، 
 
ً
والخسارة التي تعرض لها الساحل، خصوصا
أن القادسية لم يبِد أي مقاومة أمــام »األخضر«، 
 على مـــدار شــوطــي الــلــقــاء، في 

ً
وظــهــر مستسلما

حين دافــع الساحل بشراسة عــن حظوظه حتى 
الثواني األخيرة.

إجـــمـــااًل، خــطــف الــعــربــي األضــــــواء، واســتــحــق 
 للدور قبل النهائي لكأس ولي 

ً
أن يكون فــارســا

ــم خـــروجـــه  ــ الـــعـــهـــد، كـــمـــا اســـتـــحـــق الـــســـاحـــل، رغـ
، اإلشـــادة، في حين ظهر السالمية بــأداء 

ً
خــاســرا

 بإعادة 
ً
غير مطمئن. أما القادسية، فبات مطالبا

حساباته قبل فوات األوان.

فوز مستحق

قـــال مــــدرب الــعــربــي روســمــيــر، إن فــريــقــه كــان 
 في 

ً
األفضل في المباراة، واستحق الفوز، مشيرا

الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي بعد 
الــمــبــاراة إلـــى أن الفضل 
يــعــود لالعبي العربي، 
ورغبتهم فــي الحفاظ 
عــلــى الـــكـــأس الــغــالــيــة 
للموسم الثاني على 

التوالي.
ولــــــفــــــت إلـــــــــى أن 
مـــــشـــــوار الـــبـــطـــولـــة 
ــد،  ــ ــعـ ــ لـــــــــم يــــــنــــــتــــــِه بـ
 أن الخطوة 

ً
مــؤكــدا

األهـــم ستكون أمــام 
السالمية في المباراة 

النهائية.

رياح التغيير

وعــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن ريـــاح 
التغيير فــي طــريــقــهــا لصفوف 
ــتـــقـــاالت  ــــالل االنـ الـــقـــادســـيـــة خـ

الــــشــــتــــويــــة الـــمـــقـــبـــلـــة، حــيــث 
استقر األمر على استبدال 

المحترف اإليــفــواري 
ــري،  ــ ــنــ ــ ســــــــيــــــــدرك هــ
ــــات الـــمـــدافـــع  كـــمـــا بـ
البوركيني باتريك 

 للرحيل.
ً
مالو مرشحا

واعــــــــتــــــــرف مـــــــدرب 
ــة بــــوريــــس  ــ ــيـ ــ ــادسـ ــ ــقـ ــ الـ
بونياك، بأن القادسية 

لـــم يــقــدم مـــا يــشــفــع لـــه في 
الـــشـــوط األول أمــــام الــعــربــي، حيث 
تلقى أكثر من ضربة موجعة مطلع 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، بـــدايـــة مـــن إصــابــة 
ــيــــدي، وصـــــــواًل إلـــى  الــــحــــارس الــــرشــ
ركلة الجزاء المبكرة، وتلقي هدفين 
ــذي كـــان  ــ ــ مـــتـــتـــالـــيـــيـــن، فــــي الــــوقــــت الـ

»األصفر« يبحث عن هدف التعادل.

أداء غير مطمئن للسالمية والتغيير قادم بالقادسية

العربي فارس قبل نهائيالعربي فارس قبل نهائي
كأس ولي العهدكأس ولي العهد

ختام بطولة السلة في األولمبياد الخاص
اخــتــتــمــت بــطــولــة األولــمــبــيــاد 
ــرة الـــســـلـــة لـــلـــرجـــال  ــكــ ــــاص لــ ــخـ ــ الـ
التي نظمها األولمبياد الخاص 
الـــكـــويـــتـــي، بـــالـــتـــعـــاون مــــع نــــادي 
الطموح الرياضي، بمشاركة 60 

 يمثلون 14 جهة. 
ً
العبا

وأقـــيـــمـــت مــنــافــســات الــبــطــولــة 
بنظام الدوري على يومين لفئتي 
مــن 16 حــتــى 21 ســنــة وفــــوق 22 
ســـنـــة، عــلــى صـــالـــة اتـــحـــاد الــســلــة 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله. 
ــــق لــــقــــب الــــبــــطــــولــــة عــن  ــقــ ــ وحــ
المجموعة األولى الفريق المكون 
من عمر عبدالسالم ونواف خليل 
من نادي الطموح، وعبدالمحسن 
عـــلـــي وعـــبـــدالـــوهـــاب عــيــســى من 

مدرسة أم الــقــرى، ويوسف غلوم 
ــة  ــيـ ــلـ مـــــن مـــــدرســـــة الــــكــــويــــت األهـ
ــة، وســـلـــطـــان مـــزعـــل مــن  ــثـ ــديـ الـــحـ
ــيــــة لـــرعـــايـــة  ــتــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــــكــــويــ

المعوقين. 
وحقق لقب المجموعة الثانية 
عــمــر عــبــيــد عــن مــدرســة المعرفة 
ــدر مــن  ــ ــة، ومـــحـــمـــد بــ ــيـ ــمـــوذجـ ــنـ الـ
نادي الطموح، ويوسف خليل من 
مدرسة الهدى، وعبدالعزيز موسى 

من مؤسسة التأهيل اإلرشادي.
وصرحت هناء الزواوي، رئيس 
ــيـــاد الــــخــــاص الــكــويــتــي،  ــبـ األولـــمـ
ــــي فــي  ــأتـ ــ ــة تـ ــولــ ــبــــطــ بـــــــأن هـــــــذه الــ
إطــــار ســعــي األولــمــبــيــاد الــخــاص 
لــتــوســيــع قــاعــدة الــمــشــاركــيــن من 

ذوي اإلعاقة الذهنية في النشاط 
الـــريـــاضـــي، واكــتــشــاف الــعــنــاصــر 
المميزة لالنضمام إلى المنتخب 
الوطني لألولمبياد الخاص، الذي 
يستعد للمشاركة في دورة األلعاب 
العالمية الــتــي ستقام فــي برلين 

صيف العام المقبل.

البناي: المالعب سبب إصابات الالعبين
أكد رئيس الجهاز الطبي باتحاد كرة القدم د. عبدالمجيد البناي، 
ض لها بعض العبي المنتخب الوطني تحظى  أن اإلصابات التي تعرَّ
بمتابعة حثيثة، حتى بعد عودتهم إلى أنديتهم، إثر ختام المعسكر 

الذي أقيم في اإلمارات.
ويعاني بعض العبي »األزرق« إصابات متفاوتة، وهم: بدر جمال، 
وخالد إبراهيم، وشبيب الخالدي، وعيد الرشيدي، وفيصل زايد، وعلي 
خلف، وعبدالعزيز مروي، وعبدالعزيز وادي. وذكر البناي أن عبدالعزيز 
وادي أصيب بالتواء في مفصل الركبة، وكذلك بتمزق صغير في العضلة 
الخلفية، وبعد الفحص اإلكلينيكي واإلشعاعي تبين وجود خدوش 
في الغضاريف ناتجة عن خشونة سابقة في مفصل الركبة، نتيجة 

العمليتين الجراحيتين اللتين خضع لهما الالعب في السابق.
وتــابــع: »هــذه الــخــدوش قد تحتاج عــالج تحفظي من دون جراحة، 

ــى، مـــع احــتــمــال إجـــراء  ــ وهـــي الــمــرحــلــة األولــ
عملية المنظار لتنظيف الغضروف، وهو 

ما ال نتمناه«.
وأوضح البناي أن أغلبية اإلصابات 
الــتــي يتم عالجها فــي عــيــادة االتــحــاد 

ناتجة عــن ســوء أرضــيــات المالعب، 
 إلــــــــى أن الــــــالعــــــب ال 

ً
ــرا ــ ــيـ ــ ــشـ ــ مـ

يستطيع حماية نفسه من 
اإلصــــــابــــــة الــــنــــاتــــجــــة عــن 
أرضيات المالعب، ومنها 
الرباط الصليبي، وآالم 
الظهر، والتواء الكاحل 

وغيرها.

»قائمة الجهراء« أعلنت تشكيلها الجديد

• حازم ماهر
زكت قائمة الجهراء عضو الجمعية العمومية للنادي يوسف كريم 
 لها، في االنتخابات التي ستجرى يوم 12 يناير المقبل.

ً
العنزي، رئيسا

وجاء القرار، بعد اجتماع عقدته القائمة، أمس األول، تم االستقرار 
خالله على ترؤس يوسف كريم القائمة، بداًل عن نواف جديد الرئيس 

الحالي، الذي قرر بدوره عدم خوض االنتخابات المقبلة.
 )االثنين( من يوسف 

ً
وتتشكل اللجنة التي ستتقدم لالنتخابات غدا

 للسر الــعــام(، واألعــضــاء: عزيز 
ً
(، وخلف السهو )أمينا

ً
كريم )رئــيــســا

الزايدي، وهباس الغازي الشمري، وعبدالله العالطي العنزي، وحميد 
مريبد السعيدي، وسعد السالمة المطيري، وعـــواد خلف الشمري، 
ومـــبـــارك محسن الــخــطــيــمــي، ونــايــف رحــيــل الــعــنــزي، ونــــواف باجية 
الشمري. وتشهد انتخابات الجهراء معركة حامية الوطيس بين قائمتي 
الجهراء واالتحاد، التي يترأسها رئيس النادي السابق خالد الجارالله، 
وضمت األخيرة ثالثة من أعضاء القائمة المنافسة، هم: سرور العجمي، 

وطارق الجنيدي الشمري، وعادل الدعاس.

ال تزكية في كاظمة
من ناحية أخرى، كانت المؤشرات تؤكد أن التزكية ستحسم األمر 
لمجلس إدارة نـــادي كاظمة فــي االنــتــخــابــات المقبلة، بيد أن عضو 
الجمعية العمومية بالنادي بدر الفودري تقدم بــأوراق ترشحه إلى 

اللجنة االنتخابية الخميس الماضي.

جانب من منافسات بطولة الكويت للزوارق السريعة

د. عبدالمجيد البناي جانب من مباراة العربي والقادسية

https://www.aljarida.com/article/7535
https://www.aljarida.com/article/7530
https://www.aljarida.com/article/7536
https://www.aljarida.com/article/7534
https://www.aljarida.com/article/7533
https://www.aljarida.com/article/7532
https://www.aljarida.com/article/7389
https://www.aljarida.com/article/7537
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

موسى سليمان صقر الصقر
59 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 65700019،

97779335 ،98843064
عبدالله عبدالعزيز علي البديوي

70 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: حطين، ق3، 
ش303، م9، ت: 55227724، 66644770، 94404457، 67711044

حصة حسين المجدل الخالدي
أرملة: خليفة عبدالله الخالدي

87 عــامــا، شيعت، العمرية، ق4، ش3، م107، ت:55701787، 
97395550 ،66492200

محمد علي سعد العبيدي
71 عاما، يشيع، الرجال: القادسية، ق2، ش ناصر العبيدي، 
م23، النساء: بيان، ق7، الشارع األول، ج7، م12، ت: 66522188

أمينة حسين الحربان
91 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الدسمة، 

ق2، ش21، م10، ت: 99679981، 51077444

رجعة حمدان رحيم الحربي
أرملة: دريميح جريد المطيري

85 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 66166449، 66730808
شريفة عبدالكريم علي محمد
زوجة: جاسم أحمد صرخوه

62 عاما، شيعت، الرجال: مسجد مقامس، النساء: حسينية 
الحمر، الرميثية، ق8، ج84، م29، شــارع أســامــة بــن زيــد، ت: 

99234774
حسين علي كميخ الديحاني

65 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 50771192
غنيمة محمد سعود العصفور

أرملة حمد إبراهيم المزين
86 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99717212، 66270007، 

50231131 ،65557065
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الطقس والبحرمواعيد الصالة
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الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر
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ً
 00:10 صبـــاحــــــا

 03:11 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
08:16 صبـــاحــــــا

07:52 مــــــســــــــــــــــاًء

 فأحرق والدة ضيفه!
ً
أرادها طربا طبيب ُيطعم الكالب أجنة بشرية

تعرضت امرأة في موسكو لحروق بالغة، بعد أن حاول نجلها 
مع أصدقائه إجراء تجربة كيميائية مميزة في المنزل.

وذكرت قناة »SHOT« على »تليغرام«، في خبر نقله موقع روسيا 
اليوم، أمس األول: »قام صبيان صغيران في موسكو بزيارة أحد 
 )

ً
أصدقائهما، بمرافقة والدة أحدهما، وقرر والد صديقهما )59 عاما

ترفيه الضيوف بعرض كيميائي ساحر، واقترح إجراء تجربة تشبه 
تجربة ثعبان الفرعون الكيميائية، وطلب منهم مــزج السكر مع 
الصودا وصب الكحول فوق المزيج وإشعاله، وكان من المفترض 
أن يخرج من المزيج شــيء يشبه الثعبان، لكن خــرج من المزيج 

شعلة قوية تسببت في إحراق والدة أحد الضيفين«.

ألقت األجهزة األمنية المصرية القبض على طبيب و5 آخرين، 
بتهمة إدارة مركز لإلجهاض.

وقال موقع روسيا اليوم، أمس األول، إن التحريات األولية كشفت 
أن الطبيب أثناء القبض عليه كان ُيجري عملية إجهاض لطالبة، 
وكانت أسرتها تنتظر خروجها من غرفة العمليات، وتم رصد عدد 
من السيدات رفقة أزواجهن بانتظار دورهن إلجراء عمليات إجهاض.

وعثر رجال األمن على برميل بالطابق الثاني لمركز اإلجهاض، 
 بقايا األجنة 

ً
حيث كان الطبيب المتهم يحرق فيه األجنة، وأيضا

 لــلــكــاب الــضــالــة أمــــام مــركــز اإلجـــهـــاض، وتـــم اتــخــاذ 
ً
كــانــت طــعــامــا

اإلجراءات القانونية.

تبيع كبدها ورحمها لتسديد 
ديونها وعالج ابنها

عــرضــت ســيــدة مصرية كبدها ورحــمــهــا للبيع، 
 لعرض 

ً
مشيرة إلى أن تراكم الديون عليها كان سببا

كــبــدهــا أو جـــزء مــنــه لــلــبــيــع، مـــن خـــال خضوعها 
لعملية جراحية.

وقالت داليا من محافظة الشرقية، في الخبر الذي 
نقله موقع روسيا اليوم، أمــس األول، إنها تعيش 
في بيت غير آدمي، حيث تزوجت وهي في الحادية 
 ،

ً
عشرة من عمرها، لزوجها الذي يكبرها بـ 20 عاما

وكان لديها 5 أشقاء رجال، توفاهم الله، ولم يتبق 
غيرها مع أخواتها األربع.

وتعاني الشقيقات الخمس مرض تكيس الكلى، 
حيث كان هذا إرثهن الوحيد من والدتهن، مضيفة 
 ال يملكن تكلفة الــعــاج، الـــذي يصل 

ً
أنــهــن جميعا

بهن في مرحلة تالية إلى الغسل الكلوي، كما أنها 
أنجبت من زوجها 6 أبناء، بينهم الطفل الخامس 
)10 أعوام(، وهو مريض بضمور العضات الشوكي 

والقلب، ويحتاج إلى العاج طوال حياته.
وذكرت داليا أنها بسبب نجلها محمد وإصابتها 
كذلك بضغط شديد على المخ اضطرت إلى الخضوع 
لعملية جراحية فــوريــة، وكــذلــك عمل جلسات بزل 
نخاع، واستدانت أموااًل طائلة بالربا، وُكتبت عليها 
إيصاالت أمانة، وهي معرضة للحبس في أي لحظة، 

حيث بلغت ديونها 450 ألف جنيه.
وعن عرضها الكبد للبيع عبر مقطع فيديو، قالت: 
»لو حد عايز الكبد أو المبايض أو الرحم هبيعه، 
أبيع جسمي، إن شاء الله أموت بعدها، بس المهم 
أســـدد ديــونــي، بنتي مكتوب كتابها ومــش عارفة 

أجهزها«.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العماء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540
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يومية سياسية مستقلة

فراقية 
حمد الصقر

 
ً
فــقــدت الــكــويــت، بــرحــيــل الــقــامــة حــمــد عــبــدالــعــزيــز الــصــقــر، شخصا
 وعــطــاًء 

ً
 يــصــعــب أن يــتــكــرر بشخصيته الــمــشــّعــة مــعــرفــة

ً
اســتــثــنــائــيــا

، وهــي الشخصية الــتــي امــتــد وهــج تأثيرها بفعل أعماله 
ً
وتــواضــعــا

ّح ظهوره اإلعامي.
ُ

الناصعة ومسيرته الواسعة، على الرغم من ش
 لمجلس 

ً
ومع نشوئه في أسرة سياسية بامتياز، إذ كان جّده رئيسا

 أنــه رفض 
ّ

الــشــورى 1921 ووالـــده أول رئيس لمجلس األمــة 1963، إال
كل عــروض المشاركة في العمل الحكومي، إذ آثــر العطاء عبر بوابة 
االقتصاد، الذي كان أبرزه مساهمته في إدارة البنك الوطني، ليصبح 
 قائمة 

ً
ــط، مــتــصــدرا ــ  مــن أقــــوى مــؤســســات الــشــرق األوسـ

ً
ــدا ــ بــذلــك واحـ

المؤسسات الكويتية، وهي نتيجة سنوات طويلة من العطاء قاربت 
، بدأت عام 1975 ولم تنتِه إال في شهر مارس الماضي، 

ً
الخمسين عاما

د إلى الراحة في أيامه األخيرة، بعد بلوغه الثمانية 
ُ
عندما قرر أن يخل

، في رسالة مليئة بمضامين العمل وقدرة اإلنسان على 
ً
والثمانين عاما

العطاء إلى اللحظات األخيرة.
 من أعمال 

ّ
 بكل ما تحمله الكلمة من معاٍن، وال أدل

ً
كان الفقيد شهما

الخير المتواصلة التي كان يرعاها، مع إصــراره على سّريتها وعدم 
 على 

ً
 شخصيا

ً
إفشائها، على الرغم من سخائها الكبير، فقد كنت شاهدا

ى أنواعها 
ّ
قوائم طويلة من تبرعاته لألعمال الخيرية اإلنسانية بشت

في تلبية طلبات العاج والتعليم والسكن ومساعدة األسر المتعففة 
 من 

ً
للمحتاجين بشكل إنساني متجّرد، وهي األعمال التي انتقلت أخيرا

الحالة الشخصية إلى المؤسسية، بإشهار مبرة عبدالعزيز الصقر قبل 3 
أشهر، لتضطلع بمسؤولية العمل الخيري المؤسسي والمنظم، ولتكون 
 على شهامة هذا اإلنسان النبيل في حياته وبعد رحيله.

ً
 خالدا

ً
شاهدا

وفي الشأن الكويتي العام، كانت آراؤه غاية في النضج والصراحة، 
 ،

ً
 للمجامات في حديثه عن الشأن العام تحديدا

ً
إذ لم يكن يقيم وزنا

وهو الحديث الذي كان يعّبر به بوضوح عن حزنه لواقع وطنه الذي 
فقد بوصلته، على الرغم من قدراته الكامنة، وخشيته من المستقبل في 
خضّم المتغيرات، مع أسفه لتفريط الكويت بفرصة تاريخية للنهوض 
بعد االحــتــال، وهــي الفرصة التي تضّمنها خطاب والــده التاريخي 
بمؤتمر جدة، والتي ارتكزت على أهمية الحريات بأنواعها ومصالح 
يت منه أن يقوم بكتابة مذكراته 

ّ
الشعب في خريطة النهوض، وكم تمن

 أنه 
ّ

وآرائه الشخصية لما لديه من مخزون معرفي وتحليلي هائل، إال
كان يرى في عمله المهني خدمة أكبر لوطنه.

ولعل من الجوانب المشرقة في شخصيته اهتمامه األصيل بالثقافة 
والفنون واآلداب، منها حفظه وفهمه التام لقصيدة »فراقية ابن زريق« 
الخالدة في األدب العربي، والتي كتبها ابن زريق البغدادي في غربته 
 للرزق قبل أكثر من ألف عام، والتي 

ً
باألندلس التي هاجر إليها سعيا

وجدت معه بعد رحيله، لتكون القصيدة اليتيمة لهذا الشاعر بمعانيها 
ا نستمتع بسماعها منه، وهي القصيدة 

ّ
وصياغتها المؤثرة، والتي كن
التي يختمها بالبيت التالي:

ـــــــتـــــــه َمـــــــنـــــــيَّ ــــــــــــــا 
ّ
ِمــــــــــــــن  

ً
ا َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَد

َ
أ تـــــــــنـــــــــل  ن  ِإ َو

ـــــــُعـــــــُه؟
َ
ـــــــــــِه َيـــــــصـــــــن

َ
ـــــــــضـــــــــاِء الـــــــــــل

َ
ــــــــــــــــــذي ِبـــــــــق

َّ
ــــــــمــــــــا ال

َ
ف

ا، ال يسعنا إال أن نكرر البيت السابق، ونعزي 
ّ
وبرحيل جسده عن

ه وأنفسنا بفقدان هذه القامة، وعزاؤنا أن  الكويت وأسرته وأصدقاء
الملهمين الرائعين ال يغادرون الحياة، فُهم مصابيح عطاء إنسانية 

غير ناضبة.

فيصل خاجة
Faisalkhajah@gmail.com

 هي سكة سد
ً
حسن العيسىدائما

حكمة رائعة ختم بها د. محمد الرميحي مقاله في »الشرق 
األوسط« باألمس، فقد كتب عن واقع التفاهة الذي تختنق 
به الدولة الكويتية، حين تغيب أولوياتها بفعل حماقات 
وسذاجة جماعات منغلقة على ذاتها وسجينة لعالم وْهم 
 ما، وتروم 

ً
 على أرض الحقيقة يوما

ً
مثالي لم يكن موجودا

تلك الجماعات لفرض قيمها عبر سطوتها الدينية على 
الــجــمــيــع، مــن خـــال واقـــع اجــتــمــاعــي متخلف تعشعش به 
أكثرية من أصوليات متخشبة إلى ليبرالية انتهازية تلفيقية 
هي األرض الخصبة لتنمو فيها تلك الطحالب التي تخنق 

الحرية والتنمية والمفاهيم الجدية لحقوق اإلنسان.
»إذا أردت أن تــأخــذ الــحــمــقــى إلـــى الــتــهــلــكــة... فأغرقهم 
بــاألوهــام«، هكذا ختم الرميحي مقاله، وما أكثر الحمقى 
الذين تسّيدوا على خشبة المسرح السياسي في السنوات 
األخيرة، أبطاله يتعيشون على الجهل والخوف من مواجهة 
حقائق العصر والعلوم اإلنسانية، وكأن ما يحدث جديد 
 في تاريخ هذه الدولة، وكان أكثر 

ً
 موجودا

ً
ولم يكن يوما

 في الكويت خال األيام الماضية 
ً
المسرحيات تفاهة وغّما

»... ما عرف بلجنة القيم في المجلس المنتخب... تزامن ذلك 
مع إعــانــات في الــشــوارع منتشرة بكثافة والتي تحدثت 
عنها الصحافة المحلية والعالمية... وعلى رأسها اإلعان 
الذي يقول: هو مو مثلي.. أنا رجل وهو شاذ. في حين أن 
نكر، 

ُ
ذكر، أو مكان خاف لت

ُ
المثلية لم تكن محل نقاش لت

فكيف تأخذ هذا الموقع المتقدم من انتباه الناس، وتفرض 
على جدول أعمال المجتمع...« )من مقال د. الرميحي(!

السبب هو حصار المجتمع من أقلية مسّيسة، هذا كان 
رأي د. الرميحي، بينما أفهم أن السبب هو السلطة الحاكمة 
في المباالتها وخشيتها من مواجهة تلك الجماعات الذين 
 في شرعية السلطة، 

ً
يمثلون شرعية دينية كي تسد نقصا

التغيير االجتماعي - كما نكرر - ال يأتي من األسفل، أي 
مــن الــنــاس ومــن وعيهم بالنسبة لــلــدول الحديثة النشأة 

بمجتمعات غارقة في خرافاتها وأساطير ماضيها.
ــغـــرب، مـــن عصر  لــيــســت الـــتـــطـــورات الــتــي حــدثــت فـــي الـ
اإلصـــــاح الــديــنــي ثـــم الــتــنــويــر ثـــم الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة ثم 
الــثــورات السياسية االجتماعية الــتــي تمثلت فــي الــثــورة 
الفرنسية، هي النموذج الذي يجب أن ننظر إليه، واقعنا 
هــو أقــــرب لــــدول الـــشـــرق، مــثــالــنــا هــو الــتــغــيــيــر مــن األعــلــى 
بــنــمــاذج ســنــغــافــورة ومــالــيــزيــا وبــقــيــة دول جــنــوب شــرق 
آسيا في مرحلة نهوضها، لم تبدأ تلك الــدول مع مشوار 
أوروبا الغربية والتغيير التراكمي نحو الحداثة والتنمية 
الذي مّر عبر قرون من الثورات، وإنما اختصرت الطريق 
بإرادة حاكمة نزيهة فيها تسلطية ولكن لمرحلة انتقالية، 
وبعدها يمكن االنتقال الكامل للديموقراطية. في حالتنا 
ال يمكن الحديث عن الديموقراطية إذا لم يكن هناك وعي 
شعبي عاٍل بها وبحقوق اآلخرين، وأي ديموقراطية وأحام 
عها أكثر من عشرين 

ّ
التنمية مع حزب وثيقة القيم التي وق

، في النهاية هي دائــرة مغلقة، وسكة سد و»ويــن ما 
ً
نائبا

تطقها عوجة«.

الجمعة 12/9

السبت 12/10

هذا البلد الصغير اآلمن...
 وهذا الشعب الذي ال يتجاوز المليون 

ونصف المليون...
ـــة عــــدد الــســكــان 

ّ
 صــغــر الــمــســاحــة، وقـــل

الكويتيين يجعانا نفكر عدة مرات عندما 
ات حــكــومــيــة نشرتها  ننظر إلـــى إحـــصـــاء

بعض الصحف.
تبّين بالنظر إليها ضمن أرقــام أخرى 

أن هناك 22.000 جناية خال عام 2021!
 مــقــارنــة بــدول 

ً
هــذا الــرقــم يعتبر هــائــا

ــــاورة ومـــمـــاثـــلـــة لــطــبــيــعــة الــمــجــتــمــع  ــــجـ مـ
الكويتي.

ــمــــة بـــطـــريـــقـــة   لـــــمـــــاذا ازدادت الــــجــــريــ
تصاعدية مهولة خــال السنوات القليلة 

الماضية؟!
 هل هناك تسّيب أمني؟ 

 أنه يدل على 
ّ

 الجواب بالنفي وارد، إال

.
ً
ضرورة التشدد أكثر أمنيا

 هــل الــعــقــوبــات غــيــر كــافــيــة لــكــي تكون 
رادعة؟!

 أنه يدل 
ّ

، إال
ً
 والجواب بالنفي وارد أيضا

على ضرورة تشديد العقوبات!!
 الــمــهــم فـــي هــــذا الـــمـــوضـــوع أن تــكــون 
لدينا خطط علمية وعملية لــدراســة هذا 
الــمــوضــوع، فليس مــن المعقول أن تكون 
ـــكـــبـــت فـــي عــام 

ُ
هـــنـــاك 22.000 جــريــمــة ارت

واحد فقط، هو عام 2021! وهو ما معناه 
!
ً
50 جريمة يوميا

ــدد هـــائـــل مـــن الـــوافـــديـــن   نــعــم هـــنـــاك عــ
 أعـــداد 

ّ
ارتــكــبــوا الكثير مــن الــجــرائــم، لــكــن

ــرائــــم فــي  الـــكـــويـــتـــيـــيـــن مــــن مـــرتـــكـــبـــي الــــجــ
ازديــاد، ويشّكلون نسبة كبيرة وإن كانت 

!!
ً
أقل نسبيا

 الموضوع هام وخطير، ويجب دراسته 

 لــلــجــريــمــة 
ً
ــا مــــن جـــمـــيـــع الــــنــــواحــــي، مـــنـــعـ

ولتحقيق األمن واألمان.
 كــل مــا نــرجــوه حماية لــهــذا المجتمع 
ــو تـــــدارك   هــ

ً
ــا الـــصـــغـــيـــر مـــســـاحـــة وســــكــــانــ

األسباب ووضع الحلول.
 فهل هناك من سيلتفت لذلك؟!

*** 
بعد مقالة الخميس الماضي بعنوان 
كنا الــحــيــرة(، تــم التوضيح لــي من 

ّ
)تتمل

خــال الهاتف أن الـــوزارة اتــخــذت وتتخذ 
جــمــيــع اإلجــــــــراءات اإلداريـــــــة والــقــانــونــيــة 

المناسبة للتحقيق والمحاسبة.
ــّدم لــلــمــســؤولــيــن، وعــلــى  ــقـ ــدوري أتـ ــ  وبــ
رأسهم وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي 
 
ً
الصباح، بالشكر الجزيل، فهدفنا جميعا

هو اإلصاح، مع أطيب التمنيات.

د. ناجي سعود الزيدالموضوع هامٌّ وخطير

الله بالنور
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