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إقرار إضافة »ربات البيوت« إلى »عافية« 
بالمداولتين و»تعارض المصالح« بمداولة

»تداول« السعودية 
توقع مذكرة تفاهم مع 

»بورصة الكويت« 
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الناهض: أمامنا طريق 
طويل لتحسين أداء 

آليات المنافسة 

تراجع مؤشرات 
البورصة والسيولة 
46.2 مليون دينار 

اقتصاد
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ًنائب األمير: نساند استقرار 
أسعار النفط عالميا

سموه ورئيس وزراء اليابان بحثا في اتصال هاتفي آخر المستجدات وقضايا الطاقة
• »الكويت حريصة على دعم جهود تعزيز األمن والسالم في كل العالم«

• كيشيدا اطمأن على صحة صاحب السمو وتمنى للكويت كل الرقي واالزدهار

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

»ونتر وندر الند«: آليات 
للسيطرة على السوق السوداء

 مع خبر ةديرجلا.
ً
تفاعال

 على ما أثير 
ً
 مع ما نشرته »الجريدة« أمــس األول، وردا

ً
تفاعال

بوسائل التواصل بشأن عــدم توافر تذاكر مدينة المالهي »ونتر 
 
ً
ونــدر النــد كــويــت«، وحـــاالت بيعها فــي الــســوق الــســوداء، وحرصا
على الشفافية التي تم اتباعها منذ إعالن المشروع، قالت اللجنة 
المنظمة لفعاليات المدينة، إن بيع التذاكر في السوق السوداء حاالت 
ستتم السيطرة عليها، وسيتم وضع آليات جديدة تعالج هذا األمر.
 وأكـــدت اللجنة، فــي بــيــان أمـــس، أن »هـــذه الــحــاالت ال تعبر عن 
الصورة العامة للعمل المنظم الــذي يتم السير وفقه، وقد تحدث 

0202بعض التصرفات الــفــرديــة، التي ال عالقة للمشروع بها 

02

رئيس الوزراء: برنامج الحكومة يحقق تطلعات المواطنين ويتلمس احتياجاتهم
 لرفع الحد األدنى لمعاشات المتقاعدين

ً
• وزير المالية: سنقدم نهاية الشهر تصورا

• »األعلى للتخطيط«: إيجاد بدائل إسكانية لـ 40% من الطلبات... ونظام أكثر عدالة للرواتب والدعوم

فــي جلسته الــعــاديــة أمـــس، أقـــّر مجلس 
األمة قانون تعارض المصالح في المداولة 
األولــــــى، فـــي وقــــت وّجـــهـــت لــجــنــة الـــشـــؤون 
التشريعية الدعوة إلى أعضائها الجتماع 
ـــد عــلــى هـــامـــش جــلــســة الـــيـــوم؛ 

َ
عـــاجـــل ُيـــعـــق

لمناقشة التعديالت المقدمة على القانون، 
 لعرضه وإقــراره بالمداولة الثانية 

ً
تمهيدا

في الجلسة نفسها، إن أمكن.

 كما أقــر المجلس بالمداولتين إضافة 
شريحة ربــات البيوت إلى تأمين »عافية«، 
 
ً
ــا ضــــيــــفــــت أيـــضـ

ُ
ــذا اإلقــــــــــرار أ وبــــمــــوجــــب هــــ

الــكــويــتــيــة الــمــتــزوجــة الــخــاضــعــة لــقــانــون 
الــمــســاعــدات الــعــامــة، الــتــي بلغت 55 سنة 
ــة الـــخـــاضـــعـــة لـــقـــانـــون  ــ ــلــ ــ ــة، واألرمــ ــيــــالديــ مــ
المساعدات العامة أو األرملة التي تتلقى 
 لقانون 

ً
نصيبها من زوجها المتوفى وفقا

الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة وبــلــغــت 50 سنة، 
والمطلقة التي تتلقى مساعدة اجتماعية 

وال يقل عمرها عن 50 سنة.
وقّدمت الحكومة في نهاية جلسة أمس، 
 لــبــرنــامــج عملها للسنوات 

ً
 مــرئــيــا

ً
عــرضــا

2022/ 2026، والتي استهلتها بكلمة لرئيس 
مجلس الــــوزراء سمو الشيخ أحــمــد نــواف 

األحمد، وأحال المجلس البرنامج 

صورة ضوئية 
عن خبر الجريدة 

معركة نصف 
النهائي بين 

»األسود« 
و»الديوك«

٠٩-١٦
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»ونتر وندر الند«: آليات...

إقرار إضافة »ربات البيوت« إلى...

«، موضحة أنــه »يتم التعامل مع أي حالة يتم اكتشافها أو 
ً
بتاتا

اإلبالغ عنها وفق اإلجراءات القانونية التي تحفظ حقوق الجميع، 
وفي مقدمتهم الجمهور«. 

وأضــافــت أن »الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لحجز الــتــذاكــر، مــنــذ فتحه، 
استقطب آالف الزوار، الذين بادروا إلى حجز تذاكرهم بكل سهولة 
 بأنه تم تحديد 10 تذاكر كحد أقصى يسمح بحجزها 

ً
وُيسر، علما

لكل شخص«، مؤكدة أن »تقديم بيئة ترفيهية آمنة وفق أعلى معايير 
 عن أي غايات مادية«.

ً
 بعيدا

ً
الجودة يبقى األساس لدينا

ولفتت إلى أن المشروع يعمل وفق أعلى معايير األمن والسالمة 
والتنظيم المتبعة في المواقع الترفيهية العالمية، وبالتالي تم 
 مع األيام، وصواًل 

ً
تحديد قدرة استيعابية محددة ترتفع تدريجيا

إلى الحد األقصى المسموح به، معلنة أنه سيتم إفساح المجال أمام 

إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية، على أن تدعو 
األخيرة من تراه من المختصين لمناقشته وإعداد تقريرها بشأنه.
وأكـــد رئــيــس الــــوزراء اســتــعــداد الحكومة للتعاون مــع مجلس 
األمة من خالل برنامج عملها »الذي تضمن، للمرة األولى، محاور 
 
ً
ومشاريع محددة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية«، مشيرا

إلى أن الحكومة تأمل أن يحقق هذا البرنامج تطلعات المواطنين 

والمواطنات، وأن يتلمس احتياجاتهم، ودفع عجلة التنمية بما 
 للبالد.

ً
 ومزدهرا

ً
 واعدا

ً
يحقق مستقبال

 على نقطة نظام للنائبة جنان بوشهري، التي طالبت وزير 
ً
وردا

المالية عبدالوهاب الرشيد بتوضيح رؤيته للمتقاعدين والرد عن 
سؤالها الذي وجهته إليه بهذا السأن، قال الرشيد: »نشعر بمعاناة 
المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن ألف دينار، ولدينا آليات فنية 
وقانونية تتم دراستها لزيادة هذه المعاشات، لتتناسب مع معدالت 
التضخم، وسيكون لدينا تصور واضح لهذا الموضوع نهاية الشهر 

الجاري، وهذا التصور يتضمنه برنامج عمل الحكومة«.
وفــي حــديــثــه، عــن الــبــرنــامــج، أوضـــح الــرشــيــد أنــه يــركــز على 
 أهمية 

ً
األســـرة الكويتية باعتبارها أســـاس المجتمع، مــؤكــدا

»إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، والتحول من المشغل لألنشطة 
االقتصادية إلى المنظم والمراقب لها، مع تمكين القطاع الخاص 
الـــذي يضطلع بـــدور رئــيــســي، وهـــو شــريــك فــي تــعــزيــز مسيرة 

، وبما ال يؤثر على 
ً
أكبر عدد من الزوار، وزيادة عدد التذاكر تدريجيا

جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وبينت اللجنة أن فعاليات المشروع جذبت منذ افتتاحه في 11 
ات الحجز  روا عن ارتياحهم إلجـــراء الجاري آالف الــزوار الذين عبَّ

ومستوى التنظيم العالي.

التنمية والنهوض بمقومات الدولة«.
من جهته، قال األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
د. خــالــد مـــهـــدي، إن بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة يــســتــهــدف معالجة 
التحديات الرئيسية للبالد من خالل محاور تشمل مجموعة من 
 إلى أن النتائج المرجوة من البرنامج 

ً
البرامج والمبادرات، مشيرا

هي إيجاد بدائل إسكانية لـ 40 في المئة من الطلبات، ونظام أكثر 
عدالة للرواتب والدعوم، وسد الفجوة التعليمية، وتطوير الرعاية 

الصحية.
 توفير 30 ألف فرصة 

ً
 وأضاف مهدي أن البرنامج يتضمن أيضا

عمل، ورفع التصنيف االئتماني إلى مستوى »أي أي« بنظرة مستقرة 
بحلول عام 2026، ورصد التشابك في الخدمات الحكومية، وتمكين 
المرأة لشغل نسبة 30 في المئة من المناصب، وتحويل نسبة 80 في 
المئة من المعامالت الحكومية إلى رقمية، وتحسين مؤشر مدركات 

٠٦-٠٧الفساد إلى ترتيب 40 بحلول عام 2026.

● ربيع كالس
أثنى السفير البحريني لدى 
الــــبــــالد صـــــالح الـــمـــالـــكـــي عــلــى 
العالقات الكويتية ـ البحرينية 
ــا بـــالـــمـــتـــمـــيـــزة  ــهــ ــفــ ــــي وصــ ــتـ ــ الـ

والمتطّورة على الدوام.
ــــالل  وقـــــــــــــال الــــــمــــــالــــــكــــــي، خــ
ــال ســــــفــــــارة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
بعيد المملكة الوطني، وسط 
حــضــور دبــلــومــاســي وشعبي 
كبير يتقّدمه وزيــر الخارجية 
الــشــيــخ ســالــم الــصــبــاح: »نحن 
ــات  ــهــ ــيــ ــتــــوجــ ــالــ مـــــلـــــتـــــزمـــــون بــ
ــاء مع 

ّ
السامية بالتعاون الــبــن

الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة، 
ــتـــي  ــــت الـ ــــويـ ــكـ ــ ــا الـ ــ ــــوصـ وخـــــصـ
تربطنا معها عالقات متجذرة 
في عمق التاريخ، في إطار من 
الــقــربــى وصــلــة الـــدم ووشــائــج 
التواصل والمصير المشترك«.

وأضــــــــــــــــــــــــاف: »االحــــــــتــــــــفــــــــاء 
بالمناسبات الوطنية المجيدة 
ُيعيد لــلــذكــرى ســنــوات زاخــرة 
بــاإلنــجــازات التنموية الرائدة 
والــنــهــضــة الــعــصــريــة الشاملة 
ومظاهر الريادة والتفوق التي 
أنجزتها مملكة البحرين برؤى 
حكيمة ونظرة ثاقبة من الملك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى لــمــتــطــلــبــات 

الــــــــحــــــــاضــــــــر واحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات 
المستقبل، وحرصه المعهود 
ــهــــود  ــجــ ــه كـــــــل الــ ــ ــــوجـ ــتـ ــ بـــــــــأن تـ
لتحقيق تطلعات شعب مملكة 
 »باإلنجازات 

ً
البحرين«، مشيدا

ــزة الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
المسيرة التنموية الشاملة في 
 أنها »عالمة 

ً
المملكة«، معتبرا

فارقة في تاريخها الحضاري 
الــعــريــق ونـــمـــوذج مــتــمــيــز في 
النماء والتطور وتحقيق النمو 
االقتصادي واالستقرار المالي 

والتنمية المستدامة«.
ــيـــاق، قــــال الــســفــيــر  وفــــي الـــسـ
الــســعــودي لـــدى الـــبـــالد، األمــيــر 
سلطان آل سعود، على هامش 
الحفل، »نهنئ أنفسنا واألشقاء 
فــي مملكة الــبــحــريــن بمناسبة 
هذا العيد الوطني المجيد وعيد 
جلوس الملك، وهي فرحة عامة 
لجميع شعوب الخليج وليس 

لمملكة البحرين فقط«. 
وأضـــاف: »كــل أيامنا إن شاء 
الله احتفاالت في دول الخليج، 

وكـــل يـــوم وطــنــي لــكــل دولـــة هو 
يــوم وطني لجميع الـــدول، وإن 
شاء الله تدوم المحبة والسالم 
والتطور واألمن واألمان والرقي 

في ظل قياداتنا الحكيمة«.
من ناحيته، قال سفير سلطنة 
عمان صالح الخروصي: »نعيش 
ــيـــوم  ــرح لـــمـــنـــاســـبـــة الـ ــ أجــــــــواء فــ
الــوطــنــي الــبــحــريــنــي، ونــتــمــنــى 
للمنظومة الخليجية المزيد من 
التطور والعالقات األخوية التي 
يتحقق مــن خاللها المزيد من 

الطموح واإلنــجــازات، وكــل عام 
ودول الخليج والـــدول العربية 

في أحسن حال«.
من جانبه، هنأ مدير المعهد 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق، السفير 
عــبــدالــعــزيــز الـــشـــارخ، البحرين 
حكومة وقيادة وشعبا، وأشاد بـ 
»النهضة الشاملة التي تشهدها 
الــبــحــريــن فــي شــتــى الــمــجــاالت، 
وهو فخر لكل الخليج، ونتمنى 
ــار  ــ لــهــم دوام الــتــوفــيــق واالزدهــ

والتقدم«.
بدوره، أعرب السفير المصري 
ــبــــالد، أســــامــــة شــلــتــوت،  ــــدى الــ لـ
عن سعادته للمشاركة بالعيد 
الوطني لمملكة البحرين ضمن 
كوكبة من رجال الفكر والثقافة 
ــتـــمـــع الـــكـــويـــتـــي  ورمــــــــــوز الـــمـــجـ
ــراء الـــمـــعـــتـــمـــديـــن لـــدى  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ والـ
الــكــويــت. ورفـــع شــلــتــوت أسمى 
آيات التهاني والتبريكات بهذه 
المناسبة، متمنيا لهم مزيدا من 

التقدم واالزدهار.
وأعـــرب راعــي كاتدرائية مار 
ــــوذكـــــس  ــاط األرثـ ــبـ مـــرقـــس لـــألقـ
ــن تــمــنــيــاتــه  الــقــمــص بــيــجــول عـ
ــار  ــ لــلــبــحــريــن بــالــرخــاء واالزدهــ
ولقادتها وحكومتها وشعبها 

الطيب بالخير والسالم.
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ً
نائب األمير: نساند إجراءات استقرار أسعار النفط عالميا

 من رئيس الوزراء الياباني لالطمئنان على صحة األمير واستقبل المحمد والسعيد
ً
 هاتفيا

ً
• سموه تلقى اتصاال

• نائب األمير أكد حرص الكويت على دعم جهود تعزيز األمن والسالم في العالم
تــلــقــى ســمــو نـــائـــب األمــيــر 
ولــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
األحـــــــمـــــــد، قــــبــــل ظــــهــــرأمــــس، 
 مـــن رئــيــس 

ً
اتـــصـــااًل هــاتــفــيــا

ــو  ــيــ فــــومــ بـــــــان  لـــــــيـــــــا ا ء  وزرا
ــمـــأن فــيــه  كــيــشــيــدا، حــيــث أطـ
عــلــى صــحــة صــاحــب الــســمــو 
ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــواف  أمـــيـــر الــ
 عــن خــالــص 

ً
األحـــمـــد، مــعــربــا

ــــر  ــــوافـ ــــوه بـ ــمـ ــ ــــسـ ــه لـ ــاتــ ــيــ ــنــ ــمــ تــ
الــــصــــحــــة وتــــــمــــــام الـــعـــافـــيـــة 
ولــســمــو نــائــب األمــيــر بـــدوام 

التوفيق والسداد.
ــيـــدا عــن  ــيـــشـ كـــمـــا أعـــــــرب كـ
ــــص الـــتـــهـــنـــئـــة بـــنـــجـــاح  ــالـ ــ خـ

ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
ــل الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ وتـ
 للكويت كل 

ً
الكويت، متمنيا

الرقي واالزدهار.
واطمأن سمو نائب األمير 
ــــالل االتــــصــــال عــلــى  ــذلـــك خـ كـ
ــان  ــابـ ــيـ ــة إمــــبــــراطــــور الـ صـــحـ
نــــــاروهــــــيــــــتــــــو، حـــــيـــــث طـــلـــب 
ــيـــات  ســـــمـــــوه مــــنــــه نــــقــــل تـــحـ
صاحب السمو وتحياته إلى 
امبراطور اليابان وتمنيات 
سموهما له بموفور الصحة 
والعافية ولليابان وشعبها 
ــدم  ــقــ ــتــ الـــــصـــــديـــــق بــــــــــــدوام الــ

واالزدهار.

وبـــحـــث ســـمـــوه وكــيــشــيــدا 
ــــالل الـــمـــحـــادثـــة الــهــاتــفــيــة  خـ
الـــــــــــعـــــــــــالقـــــــــــات الــــــثــــــنــــــائــــــيــــــة 
ــع  ــمـ ــي تـــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــمـــــتـــــمـــــيـــــزة الـ
 
ً
الــــكــــويــــت والــــيــــابــــان وعـــــــددا
مـــن الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام 
ــتــــجــــدات  ــرك والــــمــــســ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
عــلــى الــســاحــتــيــن اإلقــلــيــمــيــة 

والدولية وقضايا الطاقة.
وأكـــــــــــــــــد ســـــــــمـــــــــوه حـــــــرص 
ــكــــويــــت عـــلـــى دعــــــم جــمــيــع  الــ
ــتــــي مــــن شــأنــهــا  الــــجــــهــــود الــ
تــــــعــــــزيــــــز األمـــــــــــــن والـــــــســـــــالم 
ــالـــم  ــــي مـــخـــتـــلـــف بــــقــــاع الـــعـ فـ
ومــــــســــــانــــــدتــــــهــــــا لـــمـــخـــتـــلـــف 

ات، الــــتــــي تــضــمــن  اإلجـــــــــــــــراء
اســـتـــقـــرار أســـعـــار الــنــفــط فــي 
األســـــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة وبـــمـــا 
يحقق الــمــصــالــح المشتركة 
للدول المصدرة والمستهلكة 

لهذه الخامة الحيوية.
وأعــرب عن بالغ شكره له 
على هــذا االتــصــال وعلى ما 
عبر عنه مــن طيب المشاعر 
تــجــاه صــاحــب الــســمــو أمــيــر 
الــبــالد وتــجــاه ســمــوه وعلى 
ما أبداه من تمنيات صادقة 
ــــت بــــــــــــــدوام الــــتــــقــــدم  ــــويـ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ

والنماء.
مـــن جــهــة أخــــرى، اســتــقــبــل 

ســمــوه، بقصر بــيــان، صباح 
أمـــــس، ســـمـــو الـــشـــيـــخ نــاصــر 

المحمد.
كما استقبل وزير الصحة 
الـــســـابـــق د. خــــالــــد الــســعــيــد 
ــاد ســـمـــوه بـــأدائـــه  ــ حـــيـــث أشــ
لــمــســؤولــيــاتــه بــكــل إخـــالص 
 مــا بــذلــه من 

ً
ة، مــقــدرا وكـــفـــاء

جهد وعطاء لمصلحة وطنه 
الـــعـــزيـــز خـــــالل فـــتـــرة تــولــيــه 
 له 

ً
منصبه الوزاري، ومتمنيا

دوام التوفيق والسداد.

»الملتقى اإلعالمي« كّرم الفائزين بجائزته
أكد األمين العام للملتقى اإلعالمي 
الـــعـــربـــي مـــاضـــي الـــخـــمـــيـــس، أن الــفــن 
ــافـــة واألدب واإلبـــــــــداع تــعــتــبــر  ــقـ ــثـ والـ
الـــقـــوة الــنــاعــمــة لــلــكــويــت، ورصــيــدهــا 
ــتـــهـــرت بــــه مــنــذ  ــــذي اشـ الـــحـــضـــاري الــ

ستينيات القرن الماضي.
وقال الخميس، في كلمته بافتتاح 
حفل تــوزيــع جــائــزة الكويت لــإبــداع، 
في دورتــهــا العاشرة، أمــس األول، إن 
 
ً
الكويت كانت، وال تــزال، تشع إبداعا

 
ً
في كل المجاالت اإلنسانية، خصوصا
في الرياضة والفن والثقافة واإلعالم 
والتنمية والعمران، إذ كان الكويتيون 

األوائــــل مــن رواد هـــذه الــمــجــاالت في 
منطقة دول الخليج العربي.

وأضــــاف أن الــعــالــم الــعــربــي يــعــرف 
ــا وإعـــالمـــهـــا  ــهـ ــتـ ــافـ ــقـ ــويــــت وثـ ــكــ ــن الــ ــ فـ
ومــبــدعــيــهــا، ويـــقـــدرهـــم ويــحــتــرمــهــم، 
 إلى استثمار الحضور السائد 

ً
داعيا

لــنــجــوم الــكــويــت فـــي قــلــوب الــشــعــوب 
العربية بمزيد من الدعم والمساندة.

ــــوى الـــــفـــــائـــــزيـــــن فـــي  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلــ ــ وعــ
الـــجـــائـــزة، حـــصـــد تـــلـــفـــزيـــون الــكــويــت 
ثالث جوائز هذا العام عن إعالن حملة 
»قــطــر فــي عــيــون الــكــويــت«، وبــرنــامــج 
»ديــوانــيــة الــتــلــفــزيــون« تــقــديــم الــفــنــان 

نبيل شعيل واإلعالمي وليد الجاسم 
واإلعــالمــي طــالل الــيــاقــوت، وبرنامج 
»مـــنـــبـــر الـــمـــواطـــن« تـــقـــديـــم اإلعـــالمـــيـــة 

أنوار مراد.
وفازت شركة زين لالتصاالت بأربع 
عد أكثر 

ُ
جوائز في مجال اإلبــداع، وت

ــز فــي  شـــركـــة تــســتــحــوذ عـــلـــى الـــجـــوائـ
مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــــى فــوز 
شركة إس تي سي لالتصاالت بثالث 

جوائز، وشركة سلوشن بجائزتين.

جانب من االحتفال

الصالح مستقباًل المسؤول األميركي

الصالح التقى رئيس أركان القوات البرية األميركية
ــيـــس األركــــــــان الــعــامــة  اســتــقــبــل رئـ
للجيش الفريق الركن خالد الصالح 
مساء أمس االول رئيس أركان القوات 
البرية األميركية الفريق أول جيمس 
ماكونفيل والوفد المرافق له بمناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وتــم خــالل اللقاء تــبــادل األحــاديــث 
الـــوديـــة وبــحــث أهـــم الــمــواضــيــع ذات 
ــاد الصالح  االهــتــمــام المشترك، وأشـ
ع 

ُ
ل

َ
ط

َ
بعمق العالقات بين البلدين، وت

الجانبين الدائم إلى تعزيز وترسيخ 
أواصــر التعاون العسكري المشترك. 
حـــضـــر الـــلـــقـــاء عـــــدد مــــن كــــبــــار قــــادة 

الجيش.

ً
 التفاؤل عالميا

ّ
رئيسة »السدرة«: »مانحي األمل« نجحت في بث

مت الرئاسة الفخرية للحملة لعامي 2023 - 2024
ّ
عزة الجابر تسل

أكـــدت رئــيــســة مــجــلــس إدارة جمعية 
ــــدرة لـــلـــرعـــايـــة الـــنـــفـــســـيـــة لــمــرضــى  ــــسـ الـ
السرطان، الشيخة عزة الجابر، أهمية 
مــبــادرة حــمــلــة مــانــحــي األمـــل وصــداهــا 
القوي في بث التفاؤل في جميع أنحاء 

العالم.
ــر، فـــي كــلــمــة مــســجــلــة  ــابـ وقـــالـــت الـــجـ
وّجهتها، مساء أمس األول، الى الملتقى 
السنوي لمؤسسي المبادرة: »كلنا نعلم 
أن التفاؤل واألمل جزء من اإليمان بالله 
وقدرته واالعتماد عليه، وهو ما تحث 

عليه جميع األديان السماوية«.
وأعربت عن الشكر لمؤسس الحملة 

العالمية، العــب التنس المصري أنــور 
الــكــمــونــي، ومــن مــعــه لبثهم روح األمــل 
لــدى جميع مــن شــارك فــي هــذه الحملة 

اإلنسانية ومن تابعها.
وأشـــــادت بــنــجــاح الــحــمــلــة وصــداهــا 
الـــقـــوي فـــي مــنــح األمــــل بــجــمــيــع أنــحــاء 
العالم، معربة عن تمنياتها باستمرار 
النجاح في الحمالت القادمة والتطلع 
ــة أقـــوى  ــادمـ الــــى أن تـــكـــون كـــل حــمــلــة قـ
وأفـــضـــل بــمــشــاركــة الــجــمــيــع وبــصــدى 

أكبر.
وشهد الحفل تكريم الجابر وإعالن 
ــم الـــرئـــاســـة الــفــخــريــة 

ّ
اخـــتـــيـــارهـــا لــتــســل

لحملة مانحي األمــل العالمية الثالثة 
والرابعة لعامي 2023 - 2024.

م المستشار في سفارة الكويت 
ّ
وتسل

لـــــدى مــــصــــر، مــــشــــاري الـــمـــزيـــنـــي، درع 
التكريم نيابة عن الجابر.

ــاه  ــونـــي اتـــجـ ــمـ ــكـ ــد الـ ــ مــــن جــــانــــبــــه، أكــ
الــحــمــلــة لــعــمــل فـــعـــالـــيـــات لــــخــــروج مــن 
تـــعـــنـــيـــهـــم الـــحـــمـــلـــة لـــــرؤيـــــة أمـــــاكـــــن لــم 
ــا مـــن قــبــل وشـــعـــورهـــم بــمــدى  يــــزوروهــ
ــــن أي  ــاة بـــعـــيـــدا عـ ــيــ ــــي الــــحــ قـــيـــمـــتـــهـــم فـ
ــــي ظــــل أجــــــــواء مــفــعــمــة  ــات، وفــ ــوبــ ــعــ صــ

بالحب والفرح.

المالكي: العالقات الكويتية - البحرينية متجذرة بعمق التاريخ
إشادة دبلوماسية بعيد المملكة الوطني... »فرحة شعوب الخليج«

استقبل محافظ األحــمــدي الشيخ فـــواز الخالد 
في مكتبه بديوان عام المحافظة سفيرة تركيا لدى 
الكويت طوبا نــور سونميز، بمناسبة مباشرتها 
مهامها، وجـــرى الــتــعــارف وتــبــادل األحــاديــث التي 
تناولت العالقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي 

البلدين وُسبل تعزيزها في جميع المجاالت.
كما تطرق اللقاء إلــى الــفــرص المتاحة لتطوير 

الــتــعــاون الــمــشــتــرك الــقــائــم وتـــبـــادل الــخــبــرات بين 
ــة  الــبــلــديــن إجــمــااًل وعــلــى مــســتــوى األنــظــمــة اإلداريــ
، وأهدى 

ً
المحلية والمحافظات والمناطق خصوصا

المحافظ الخالد للسفيرة سونميز في ختام اللقاء 
درعـــا تــذكــاريــة، معربا عــن تمنياته لها بالتوفيق 
والنجاح في الدفع بعالقات الصداقة بين البلدين 

الى آفاق أرحب.

استقبل محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة 
علي األصفر في مكتبه بديوان عام المحافظة صباح 
أمس سفيرة الجمهورية التركية لدى دولــة الكويت 

طوبا نور سونميز. 
وتناول اللقاء بحث العالقات المشتركة بين البلدين 

الصديقين، وسبل تبادل الخبرات في المجاالت ذات 
االهتمام المشترك، وعدد من القضايا التي تختص 
بالجوانب المختلفة. وأعــرب المحافظ عن سعادته 
بهذه الزيارة التي تزيد التواصل بين دولــة الكويت 

وجمهورية تركيا الصديقة.

خالص 
التهنئة بنجاح 

االنتخابات 
التشريعية 

وتشكيل 
الحكومة 

كيشيدا

وزير الخارجية مترئسًا االجتماع أمس

وزير الخارجية: تسخير اإلمكانات لتطوير 
العمل ومضامين الدبلوماسية الكويتية

اجــتــمــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ ســالــم الــصــبــاح، أمـــس، في 
الديوان العام للوزارة مع مساعدي الوزير، حيث تناول االجتماع 
شـــؤون الــــوزارة ومتابعة أدائــهــا وســبــل تطوير العمل فيها، 

وتأكيد الحرص على مصالح وحقوق موظفيها.
ووّجه الصباح المساعدين والمسؤولين في وزارة الخارجية 
نحو تسخير كل اإلمكانات لتطوير مستوى العمل في المؤسسة 
بما يتواكب مع التوجيهات والرؤى وتعزيز عناصر ومضامين 
الدبلوماسية الكويتية، وحثهم على الدفع بوتيرة العمل بما 
يقوم المصلحة العامة للوزارة ويحقق التقّدم المنشود فيها.

كــمــا تـــم خــــالل االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة آخــــر الــمــســتــجــدات على 
الــســاحــتــيــن اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة والـــتـــطـــورات الــتــي تشهدها 

المنطقة.

... ومحافظ حولي التقاها... ومحافظ حولي التقاها

محافظ األحمدي بحث التعاون مع سفيرة تركيامحافظ األحمدي بحث التعاون مع سفيرة تركيا
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»التربية« تفتح باب الترشح لـ »مدير منطقة تعليمية«
• العدواني يستجيب للميدان بعد أكثر من 6 سنوات من شغور المنصب

• التقديم بدأ من أمس ويستمر أسبوعين... والمقابالت في يناير
فهد الرمضان

ــنــــوات  ــــر مـــــن 6 ســ ــثـ ــ بــــعــــد أكـ
على آخــر إعــان لوظيفة مدير 
عــــام مــنــطــقــة تــعــلــيــمــيــة، وبــعــد 
ــنـــاصـــب  ــمـ أن شـــغـــلـــت هــــــــذه الـ
اإلشــــرافــــيــــة بــالــتــكــلــيــف فــــي 3 
مناطق تعليمية، استجاب وزير 
التربية وزير التعليم العالي، د. 
حمد العدواني، لرغبة الميدان 
التربوي والكفاءات التربوية من 
التعليميين واإلداريـــيـــن بفتح 

باب الترشح لوظيفة مدير عام 
منطقة لكل الراغبين.

ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــلــنــت  ــ فـ
وزارة الـــتـــربـــيـــة عــــن حــاجــتــهــا 
لشغل وظيفة مدير عام منطقة 
تعليمية، على أن يكون المتقدم 
 عــلــى مـــؤهـــل جــامــعــي 

ً
ــاصـــا حـ

تربوي وخبرة في مجال العمل 
ال تقل عن 20 عاما، أو أن يكون 
 عــلــى مــؤهــل 

ً
الــمــتــقــدم حـــاصـــا

جــامــعــي غــيــر تـــربـــوي وخــبــرة 
فــــي مـــجـــال الـــعـــمـــل ال تـــقـــل عــن 
 
ً
21 ســنــة، أو أن يــكــون حــاصــا
عــلــى دبــلــوم تــربــوي فــي مجال 
العمل مدة ال تقل عن 22 سنة، 
على أن يكون المتقدم قد شغل 
 
ً
وظــيــفــة مــديــر إدارة، وحــاصــا

على تقرير كفاءة بدرجة امتياز 
عـــن الــســنــتــيــن األخــيــرتــيــن، مع 
إجادة استخدام الحاسب اآللي 
واجتياز المقابلة الشخصية، 
وفق القرارات الوزارية المنظمة، 
كما أعلنت الـــوزارة فتح الباب 
للترشح لوظيفة مدير اإلدارة 
العامة للتعليم الخاص، بنفس 

الشروط.
وأشــــــــــارت الــــــــــــوزارة إلــــــى أن 
الراغبين في الترشح لشغل هذه 
الوظيفة عليهم تقديم طلباتهم 
مــن خـــال الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
خال أسبوعين من تاريخ أمس.

أزمة »كورونا«

ــــدت الـــمـــصـــادر  ــك، أكــ ــ ــــى ذلــ إلـ
الــتــربــويــة أن مــديــري اإلدارات 

الــذيــن شــغــلــوا هـــذه المناصب 
بالتكليف طـــوال الــســنــوات الـــ 
3 الماضية، وخال فترة أزمة 
 في 

ً
»كورونا«، هم األوفر حظا

الــتــرقــيــة لــمــنــصــب مــديــر عــام 
مـــنـــطـــقـــة، لـــكـــونـــهـــم تـــمـــّرســـوا 
فـــي الــعــمــل بــهــذه الــمــنــاصــب 
خال الفترة الماضية، وفي 
ظــــل أزمـــــــة صـــحـــيـــة عــصــفــت 
بالعالم أجمع، حيث أثبتوا 
نجاحهم في إدارة مناطقهم 
الــتــعــلــيــمــيــة ومـــعـــالـــجـــة أي 
مـــــعـــــوقـــــات طـــــــــــرأت آنـــــــــذاك 
ــر الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيــ ــان ســ ــمــ لــــضــ
الــتــعــلــيــمــيــة إبــــان التعليم 
اإللــكــتــرونــي، ثــم فــي فترة 
الــــــــــدوام الــــجــــزئــــي ودوام 
المجموعتين، وصواًل إلى 
الـــعـــام الـــدراســـي الــحــالــي 
الـــذي انــتــظــم فــيــه الطلبة 

بنظام الدوام الكامل.
ــارت الــمــصــادر إلـــى أن  ــ وأشــ
جرى للمتقدمين 

ُ
المقابات ست

لشغل هذه الوظائف في يناير 
الـــمـــقـــبـــل، إذ تـــعـــمـــل الـــجـــهـــات 
الــمــخــتــصــة عــلــى االنـــتـــهـــاء من 

صورة ضوئية لإلعان

»الكهرباء«: باكورة بيع اإلجازات 
األسبوع المقبل لـ 500 موظف

• سيد القصاص
ــفـــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة  كـــشـ
فـــي وزارة الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء 
والــطــاقــة الــمــتــجــددة عـــن بــدء 
بيع اإلجازات لموظفي الوزارة 
األسبوع المقبل، وأن باكورة 
الصرف ستكون لـ 500 موظف 
ممن استكملوا الشروط وفق 
القرارات المنظمة الصادرة من 

ديوان الخدمة المدنية. 
وقــــــــالــــــــت الــــــــمــــــــصــــــــادر، إن 
ــة  ــعـ ــراجـ الـــــــــــــوزارة ســـتـــعـــيـــد مـ
ــبــــات الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لــبــيــع  ــلــ طــ
ــم بـــعـــدمـــا تــبــيــن أن  ــهــ ــازاتــ إجــ
بعض المتقدمين استنفدوا 
إجازاتهم، مؤكدة أن اإلدارات 
المختصة فــي الــــوزارة تعمل 
جــاهــدة على إنــجــاز إجـــراءات 
بيع اإلجـــازات تلبية لرغبات 

الموظفين. 
ــــت الــــــــــــوزارة أشــــــارت  ــانـ ــ وكـ
إلــى أنــه سيتم بيع اإلجـــازات 
 ألقـــدمـــيـــة 

ً
ــا ــ ــقـ ــ لـــمـــوظـــفـــيـــهـــا وفـ

الموظف بعد تــوفــر الــشــروط 
الــتــي وضــعــهــا الـــديـــوان لبيع 

اإلجازات.

مــن جــانــب آخـــر، أصـــدرت 
وزيــــــــــرة األشــــــغــــــال الـــعـــامـــة 
ــاء  ــمــ وزيـــــــــرة الــــكــــهــــربــــاء والــ
والطاقة المتجددة د. أماني 
 بــتــكــلــيــف 

ً
ــاز قـــــــــــــرارا ــ ــمـ ــ ــوقـ ــ بـ

بـــدر الــمــطــيــري مــديــر إدارة 
الــحــســابــات بــاإلضــافــة إلــى 
عمله القيام بأعمال الوكيل 
الــمــســاعــد لــلــشــؤون المالية 
بـــــنـــــاء عــــلــــى مــــــا تـــقـــتـــضـــيـــه 

مصلحة العمل.

أماني بوقماز

وكيل »الشؤون« يخاطب القطاعات
لترشيح مستحقي »اإلشرافية«

طالب الوكالء بإبداء مقترحاتهم بشأن نقل وتدوير الموظفين
• جورج عاطف

علمت »الــجــريــدة« أن وكيل 
وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
ــابــــة مــســلــم الــســبــيــعــي،  بــــاإلنــ
خــاطــب جميع وكـــاء الـــوزارة 
الــمــســاعــديــن لــمــوافــاتــه، على 
وجــه الــســرعــة، بترشيحاتهم 
ألســمــاء الموظفين مستوفي 
ضـــوابـــط واشـــتـــراطـــات شغل 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة 
من مديرين ومراقبين ورؤساء 
 للقواعد الــواردة 

ً
أقسام، وفقا

بقرار مجلس الخدمة المدنية 
رقــم لسنة 2006، بشأن شغل 

الوظائف اإلشرافية.

 لمصادر »الشؤون« 
ً
ووفقا

فــإن السبيعي طالب الوكاء 
 بــــابــــداء مــقــتــرحــاتــهــم 

ً
ــا أيــــضــ

بــشــأن نــقــل وتـــدويـــر شاغلي 
الوظائف اإلشرافية، ليتسنى 
اتــخــاذ الــــازم عــلــى أثـــر ذلــك، 
 أن الـــوزارة بصدد 

ً
خصوصا

االنــتــهــاء مـــن تــســكــيــن جميع 
ــائــــف، كـــاشـــفـــة أن  هـــــذه الــــوظــ
الـــــــــوزارة مــقــبــلــة عـــلـــى حــركــة 
ــل بـــعـــض  ــ ــمـ ــ ــــشـ ــتـ ــ تـــــــــدويـــــــــر سـ
اإلدارات، السيما التي تعاني 
ــــي أداء  الـــمـــشـــكـــات ســـــــواء فـ
المهام المنوطة بها أو بين 
مـــوظـــفـــيـــهـــا والــــتــــي تــنــعــكــس 
وبااًل على العمل، مشددة على 

أن وزيرة الشؤون مي البغلي، 
تولي هذا األمر أهمية خاصة، 
ة  ليتم التسكين وفــق الكفاء
واالستحقاق، وحتى ال يظلم 

أحد.

صرف بدل اإلجازات

فـــي مـــوضـــوع اخــــر، كشفت 
ــريـــق تــنــفــيــذ  الــــمــــصــــادر، أن فـ
قـــواعـــد وضـــوابـــط اســتــحــقــاق 
ــقـــدي عــن  ــدل الـــنـ ــبــ وصــــــرف الــ
رصـــيـــد اإلجـــــــــازات بــــالــــوزارة 
أنجز أول كشوفات الموظفين 
ــــرف والـــتـــي  ــــصـ مـــســـتـــحـــقـــي الـ
 ،

ً
تضمنت قــرابــة 500 مــوظــفــا

مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم ارســالــهــا 
ــــوان الــخــدمــة  إلـــى مــراقــبــي ديـ
ومكتب المراقبين للمراجعة 
والــحــصــول عــلــى موافقتهما 
ات الصرف،  الستكمال اجــراء
ــرار الــــــــــوزارة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــؤكـــــدة اسـ
فـــي غــربــلــة طــلــبــات الـــصـــرف، 
ــــؤون  ــشـ ــ الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا »الـ
ــلـــوقـــوف عــلــى  ــة«، لـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ــه،  ــه عــــدمــ ــنــ ــيــــع مــ ــبــ ــة الــ ــيــ ــقــ أحــ
عــبــر الــتــحــقــق مـــن شـــرط عــدم 
توقيع عقوبات تأديبية على 
الــمــوظــف، مــا لــم يتم محوها 
 ،

ً
 للمدد المقررة قانونا

ً
وفــقــا

ــبــــدل  ــبــــل صـــــــدور قـــــــرار »الــ وقــ
النقدي«.

إطالق النسخة الرسمية لتطبيق 
»سهل« ألصحاب األعمال

أعــلــن وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيـــر الــدولــة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
مازن الناهض، إطاق النسخة الرسمية لتطبيق 

»سهل« ألصحاب األعمال.
وأضــــاف الــنــاهــض، فــي بــيــان صــحــافــي، أمــس، 
أن التطبيق يهدف إلى تمكين أصحاب الشركات 
والــمــؤســســات مــن إنــجــاز معاماتهم عبر نافذة 
واحـــدة تــشــارك بها 16 جهة حكومية تقدم 141 
خــدمــة. وأوضــــح أن اإلطــــاق الــرســمــي يــأتــي بعد 

نجاح اإلطــاق التجريبي للتطبيق، الــذي سجل 
فيه 3800 مشترك، تلقوا 23000 إشعار و22500 

بيان، وأنجزوا نحو 3000 خدمة.
ــن أن التطبيق يمكن أصــحــاب الــشــركــات  وبــيَّ
ــن إلنـــجـــاز  ــ ــريـ ــ والـــمـــؤســـســـات مــــن تـــفـــويـــض اآلخـ
معاماتهم، وتحديد الجهة المفوض عنها، كما 
 مع 

ً
تم تطوير نظام التراخيص الذي يرتبط آليا

الجهات الحكومية المصدرة للتراخيص المختلفة، 
بــهــدف تمكين أصـــحـــاب الــتــراخــيــص مـــن إنــجــاز 

معاماتهم من خال التطبيق.

• عادل سامي
أعـــلـــنـــت وزارة الـــصـــحـــة عــن 
تواصل وزيــر الصحة د. أحمد 
الــعــوضــي الــمــبــاشــر مــع رئيس 
الــعــاقــات الــدولــيــة لمستشفى 
»غـــوســـتـــاف روســـــي« الــفــرنــســي 
لعاج أمــراض السرطان ريمي 
ثيوليت، في إطار تقديم خدمات 
رعاية صحية عالمية المستوى، 
وفــــــتــــــح آفــــــــــــاق الـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
المؤسسات العاجية العالمية.

ــي بــيــان  وأكــــــــدت الـــــــــــوزارة، فــ
صــحــافــي، أنـــه تــم االتـــفـــاق على 
فــتــح آفــــاق الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
ــــان وبـــشـــكـــل  ــــرطـ ــــسـ عـــــاجـــــات الـ
ــر مــــع الــــكــــويــــت ووزارة  ــبـــاشـ مـ
 
ً
الصحة دون طرف ثالث، اعتبارا
مـــن مــطــلــع الـــعـــام الــمــقــبــل، بعد 
ــدى الــمــســتــشــفــى ترحيبه  أن أبــ
بــــمــــبــــادرة الـــــوزيـــــر الـــعـــوضـــي، 
 بــعــد انــتــهــاء الــعــقــد 

ً
خــصــوصــا

المبرم بين المستشفى والوكيل 
المحلي السابق.

وأوضحت »الصحة« أن تلك 
الخطوة تأتي في إطــار حرص 
الــــــــــــوزارة عـــلـــى تـــوفـــيـــر أفـــضـــل 

ــات الـــصـــحـــيـــة الــــرائــــدة  ــدمــ ــخــ الــ
 للمرضى، واالستعانة 

ً
عالميا

ــيــــن  ــتــــخــــصــــصــ بـــــــخـــــــبـــــــرات الــــمــ
ــى أنــهــا  ــ ــة إلــ ــتــ الـــعـــالـــمـــيـــيـــن، الفــ
تـــســـتـــهـــدف أن تــــكــــون الـــكـــويـــت 
 لــعــاج مرضى 

ً
 إقــلــيــمــيــا

ً
مـــركـــزا

الــســرطــان، فــي ظــل اإلمــكــانــيــات 
الــــعــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــهــا 
المنظومة الصحية في الباد، 
ــاون والـــتـــبـــادل  ــعــ ــتــ وتـــعـــزيـــز الــ

المشترك للخبرات.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس 
الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة د. إبــراهــيــم 
الطوالة بخطوة وزارة الصحة 
بــــشــــأن الـــــصـــــرف اإللــــكــــتــــرونــــي 
لألدوية في الصيدليات، معتبرا 
أنها »خطوة موفقة لوقف الهدر 

الحاصل للموارد الطبية«.
ــال الـــطـــوالـــة، فـــي تصريح  وقــ

صحافي، إنه »من غير المعقول 
أن يسمح بصرف نفس األدوية 
مـــــجـــــانـــــا فــــــــي خـــــمـــــس جــــهــــات 
مــخــتــلــفــة وهــــي الــمــســتــشــفــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــمـــســـتـــوصـــفـــات 
ــيـــن عـــلـــى الــمــتــقــاعــديــن  ــأمـ ــتـ والـ
)عافية( والمستشفى العسكري 
ومستشفى شركة النفط، بنفس 

الوقت وبدون رقابة«.
ــــى ضـــــــــــــرورة أن  ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
 المستشفى 

ً
يشمل الربط أيضا

الــعــســكــري ومــســتــشــفــى شــركــة 
النفط.

ــة  لــــصــــحــ ا وكــــــــانــــــــت وزارة 
ــــط  أعـــــلـــــنـــــت، أمـــــــــس األول، ربـ
الــمــلــف اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــمــراجــع 
مــــع الــــصــــرف اإللــــكــــتــــرونــــي فــي 
الصيدليات بهدف وقف الهدر 
وضبط وترشيد صرف األدوية 

ــزون  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ والــــــحــــــفــــــاظ عـ
االستراتيجي لها.

وأوضـــــــــحـــــــــت أنــــــهــــــا طـــبـــقـــت 
 
ً
ــذه الـــخـــطـــوة فـــي 117 مـــركـــزا هــ

ــيــــة األولـــــيـــــة  لــــلــــرعــــايــــة الــــصــــحــ
)الـــــمـــــســـــتـــــوصـــــفـــــات( وأربــــــعــــــة 
مستشفيات عامة )مبارك وجابر 
والفروانية والجهراء(، مضيفة 
ــه عــنــد صــــرف دواء فـــي أحــد  أنــ
المراكز ال يتم صرفه في مركز أو 
مستشفى آخر قبل نفاد الكمية 
 للمدة التي 

ً
التي تم صرفها وفقا

حددها الطبيب المعالج.
ــنـــفـــصـــل،  ــوع مـ ــ ــ ــــوضـ ــ وفـــــــــي مـ
أكـــد الــطــوالــة أن ضــعــف مكافأة 
الـــتـــدريـــب الــمــمــنــوحــة لــألطــبــاء 
المدربين فــي الــبــوردات والتي 
 فقط، هي 

ً
 شهريا

ً
تبلغ 40 دينارا

ســبــب رئــيــســي لــعــزوف األطــبــاء 

ــة كـــمـــدربـــيـــن فــي  ــاركـ ــمـــشـ ــن الـ عــ
برامج البورد الكويتي، والــذي 
 على عدد 

ً
بــدوره انعكس سلبا

مـــقـــاعـــد الـــقـــبـــول الـــســـنـــويـــة فــي 
بــــرامــــج الــــبــــورد الـــكـــويـــتـــي، مــع 
تضاعف أعــداد خريجي كليات 

الطب.
وأضـــــــــــاف: أنــــنــــا أمــــــــام أزمـــــة 
 من 

ً
 كبيرا

ً
قبول قد تجبر عــددا

الخريجين على االنــتــظــار عدة 
ســنــوات للحصول على فرصة 
القبول في برامج البورد، لذلك 
كـــان البـــد مـــن الــتــدخــل الــعــاجــل 
لجذب وزيــادة أعــداد المدربين 
ــبــــورد عـــن طــريــق  فـــي بـــرامـــج الــ
ــافــــأة تـــتـــنـــاســـب مــع  ــكــ صــــــرف مــ
ــتـــي  ــة، والـ ــبــــذولــ ــمــ جــــهــــودهــــم الــ
ســيــقــابــلــهــا زيـــــــادة فــــي مــقــاعــد 

القبول السنوية.

»المعلمين«: إعالن »مدير عام« 
مخالف لقرارات »الخدمة المدنية«

 إعادة فرز انتخابات »تعاونية الظهر«
ً
غدا

أكـــد رئــيــس جمعية المعلمين حــمــد الــهــولــي، 
أن اإلعان عن وظيفة مدير عام منطقة تعليمية 
لــوزارة التربية، أمس، مخالف للقانون، وقرارات 
مجلس الخدمة المدنية، وشروط شغل الوظائف 

االشرافية.
وقال الهولي، في بيان صحافي، إن وظيفة مدير 

عام منطقة تعليمية هي وظيفة إشرافية تعليمية 
تــخــّص مـــن مــــارس عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم، ويــتــقــاضــى 
 حدده قانون الكادر رقم 28 

ً
 خاصا

ً
شاغلها كادرا

لسنة 2011 وتعدياته في القانون 86 لسنة 2017 
 إلى أن 

ً
والذي حدد متطلبات شغل الوظيفة، الفتا

 قضائية تدعم هذه الشروط.
ً
أحكاما

علمت »الجريدة« أن وزارة الشؤون، 
ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار 
الــجــمــعــيــات واالتـــــحـــــادات الــتــعــاونــيــة، 
 إلعادة 

ً
حددت يوم غد الخميس موعدا

فرز صناديق اقتراع انتخابات مجلس 
إدارة جــمــعــيــة الــظــهــر الــتــعــاونــيــة الــتــي 
ــتـــوبـــر الـــمـــاضـــي بـــيـــن 3  أجــــريــــت 30 أكـ
مرشحين هم أصحاب المراكز الثامن 

والتاسع والعاشر. 
ــإن   لــــمــــصــــادر »الـــــــشـــــــؤون«، فـ

ً
ووفـــــقـــــا

ـــعـــيـــد عـــمـــلـــيـــة الـــفـــرز 
ُ
الـــــــــــوزارة ســــــوف ت

بأحدى صاالت مراكز تنمية المجتمع 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــنــطــقــة، مـــن منطلق 
حرصها على نزاهة العملية االنتخابية 
فــي »التعاونيات«، وعــدم التشكيك في 
 لتقارب األصوات التي 

ً
نتائجها، ونظرا

حصل عليها أصحاب المراكز الثاثة 
 
ً
األخيرة وهم، العاشر بواقع 194 صوتا

، والثامن بـ 196 
ً
والتاسع بـ 195 صوتا

.
ً
صوتا

ً»زكاة العثمان« لدعم 
 وسالما

ً
حملة دفئا

حث المدير العام لزكاة 
العثمان، التابعة لقطاع 
البرامج والمشاريع في 

جمعية النجاة الخيرية، أحمد 
الكندري المحسنين على 

 
ً
المساهمة في حملة »دفئا

«، التي تسعى لتوفير 
ً
وساما

الدفء والغذاء لألسر المتعففة 
داخل وخارج الكويت في فصل 

الشتاء.
وقال الكندري، في تصريح 
صحافي، أمس، إن الحملة 

ستوزع الكسوة والمواد 
الغذائية على األسر المتعففة 

داخل الكويت، كذلك 
المحتاجين في 13 دولة هي: 

لبنان وتركيا وسريانكا 
والنيجر والبوسنة والبانيا 

والجبل األسود وتشاد 
وكمبوديا وتونس ومصر 

والنيجر وبنغادش.
وفيما يتعلق بالاجئين 

والنازحين في سورية واليمن، 
 في 

ً
 كبيرا

ً
أكد أن لهم نصيبا

الحملة، خاصة أن درجات 
الحرارة في مخيمات الاجئين 

تصل إلى ما دون الصفر، 
مما يفاقم من واقعهم المرير، 

ويؤدي في كل عام إلى حدوث 
وفيات.

»التراث«: إنجاز »الفردوس
السكني« لالجئين السوريين

أعلنت جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، اكتمال مشروع 

بناء مجمع الفردوس السكني 
لألرامل واأليتام السوريين في 

شمال سورية على الحدود 
التركية.

وقالت الجمعية، في بيان، 
أمس، إن مجمع الفردوس 

يحتوي على 168 شقة سكنية، 
ونقطة طبية، ومدرسة، 

ومحات تجارية، وبئر ماء، 
مشيرة إلى استكمال عملية 

توزيع الشقق وإسكان األسر 
المحتاجة.

وأوضحت أن هذا المجمع، 
الذي تم بناؤه من خال 

مشروع »سباق الخير« التابع 
لها، يؤّمن السكن لـ 168 عائلة، 
وهناك محاولة لزيادة الطاقة 

االستيعابية للمشروع، ليتسع 
ألكثر من 200 عائلة من األيتام 

واألرامل المهجرين.
وبينت أن المجمع يحتوي 

على العديد من المرافق، 
منها مدرسة خاصة تضم 

10 صفوف دراسية، ومسجد 
 ،

ٍّ
يتسع ألكثر من 400 مصل

إضافة إلى المحات التجارية، 
 
ً
 صحيا

ً
كما يتضمن مركزا

 بالسكان يحتوي على 
ً
خاصا

عيادات تخصصية.

»الرحمة« تستعد إلطالق 
Apple Pay التبرع بـ

تستعد جمعية الرحمة 
العالمية إلطاق خدمة الدفع 
 Apple اإللكتروني عبر نظام
Pay، لتسهيل عمليات التبرع 
من دون الحاجة لكروت الدفع 

البنكية.
وفي هذا السياق، قال نائب 

المدير العام لشؤون االتصاالت 
والتسويق وتكنولوجيا 

المعلومات في الجمعية د. 
عدنان الحداد إن الجمعية 
تعمل على إطاق الخدمة 

 منها لتحقيق الجودة 
ً
سعيا

والتطوير في إدارة عطاءات أهل 
 ألحدث التقنيات 

ً
الخير وفقا

الحديثة. وأوضح الحداد أن 
الفريق التقني بـ »الرحمة« 

سيتيح الخدمة للمتبرعين 
على مسارين متوازيين، من 
خال أجهزة الدفع المتاحة 

بالفروع، أو عبر موقع الرحمة 
اإللكتروني )خير أوناين(، 

وتطبيقها الذكي.

ــة إلجــــــراء  ــ ــــازمــ اإلجــــــــــــــراءات الــ
الــمــقــابــات لــتــحــديــد الــفــائــزيــن 
بـــــهـــــذه الــــمــــنــــاصــــب وإصــــــــــدار 
قــراراتــهــم، الفتة إلــى أن الفترة 
الــمــقــبــلــة ســتــشــهــد تــعــيــيــنــات 

وتسكين الكثير مــن الشواغر 
اإلشــرافــيــة والــقــيــاديــة، السيما 
مــنــاصــب الــوكــاء المساعدين 

للقطاعات الشاغرة.

»الصحة«: تعاون مباشر مع »غوستاف روسي« في »الصحة«: تعاون مباشر مع »غوستاف روسي« في 20232023
»الطبية« تشيد بقرار الوزارة اعتماد الصرف اإللكتروني لألدوية»الطبية« تشيد بقرار الوزارة اعتماد الصرف اإللكتروني لألدوية

»اإلعالم«: استراتيجية لجعل 
الكويت ِقبلة سياحية

أكــد الــوكــيــل المساعد لقطاع السياحة بــــوزارة اإلعــــام، سعود 
الــخــالــدي، أمــس، اهتمام الكويت بتطوير قطاع السياحة، لكونه 
رافـــدا أســاســيــا مــن روافـــد االقــتــصــاد، وبــمــا يجعل الــكــويــت وجهة 

وقبلة للسياحة.
وقال الخالدي، في تصريح لـ »كونا«، في ختام أعمال الدورة الـ 25 
لمجلس وزراء السياحة العرب، أن »السياحة لم تعد فقط ترفيها، بل 

أضحت رافدا من روافد االقتصاد في جميع دول العالم«.
وأضاف أن »الحكومة الكويتية وضعت في برنامج عملها محورا 
كاما عن السياحة، السيما أن الكويت تمتلك مقومات سياحية 

كثيرة؛ مثل اآلثار والمتاحف والفن والثقافة والرياضة، وغيرها«.
وعن وجود مخطط ألن تكون الكويت وجهة سياحية عربية، قال: 
»وضعنا في قطاع السياحة بوزارة اإلعام رؤية لتطوير السياحة 

في السنوات المقبلة واستراتيجية وجدوال زمنيا لها«.
وحول االجتماع الــوزاري، ذكر أن االجتماع ناقش 12 بندا، من 
بينها اختيار عاصمة عربية للسياحة، وتــمــت تزكية العاصمة 

القطرية الدوحة لتكون عاصمة السياحة العربية لعام 2023.

حركة تدوير 
ستشمل بعض 

 
ً
اإلدارات خصوصا

التي تعاني 
مشكالت
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● محمد الشرهان
ــيــــس اتـــحـــاد  ــائــــب رئــ أعـــــــرب نــ
ــيـــة والــــــــدور  ــنـــدسـ ــهـ الـــمـــكـــاتـــب الـ
االســـتـــشـــاريـــة م. مـــــازن الــصــانــع 
عــن اعــتــزاز االتــحــاد بــدعــم وزيــر 
التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
الـــمـــعـــلـــومـــات مــــــــازن الـــنـــاهـــض، 
ــتـــدى الـــحـــكـــومـــة  ــنـ ــمـ ورعــــايــــتــــه لـ
ــع، الـــــذي  ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الـ
نظمه االتــحــاد مــؤخــرا برعايته 
وحــضــوره، مضيفا أن المنتدى 
قــدم 4 توصيات رئيسية ترسم 
مسارا واضحا الستكمال جهود 
الدولة لتطوير العمل الحكومي 
اإللكتروني في المسارات اإلدارية 

واالقتصادية واالجتماعية التي 
تخدم المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في ختام لقاء الصانع 
مع الوزير الناهض بمكتبه، أمس 
األول، حـــيـــث ســلــمــه تــوصــيــات 

المنتدى , وقـــال »إنــنــا على ثقة 
ــأن الــنــاهــض سيستكمل  تــامــة بـ
الـــجـــهـــود لــــأخــــذ بــالــتــوصــيــات 
الـــصـــادرة عــن الــمــنــتــدى والعمل 

معه على تنفيذها«. 
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»المكاتب الهندسية«: 4 توصيات 
لمنتدى الحكومة اإللكترونية

»اإلطفاء« تغلق 29 منشأة مخالفة في الشويخ الصناعية
المكراد إلى قطر لتفقد القوة المشاركة في تأمين كأس العالم

نــفــذت فـــرق التفتيش الــتــابــعــة لقطاع 
الوقاية بقوة اإلطفاء العام، صباح أمس، 
حملة تفتيش بإشراف ميداني من نائب 
الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد 
في منطقة الشويخ الصناعية، للتأكد من 
اشتراطات السالمة والوقاية من الحريق.
وقالت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بـــ »اإلطـــفـــاء«، فــي بــيــان، أمـــس، إن الحملة 
أســفــرت عــن إغـــالق 29 منشأة حرفية لم 
يلتزم أصحابها باالشتراطات الوقائية، 
بــعــد أن تــم إخــطــارهــم ســابــقــا بــالــشــروط 

المطلوبة ولم يتم تنفيذها.
ــواء فـــهـــد عــلــى  ــ ــلـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، شـــــدد الـ
أن دور فـــرق الــتــفــتــيــش لــضــمــان تحقيق 
األمــن المجتمعي والحفاظ على األرواح 
والممتلكات من خالل إزالة المخالفات في 

البالد، مطالبا الجميع بالتعاون.

زيارة قطر

من جانب آخر، غادر رئيس قوة االطفاء 
العام الفريق خالد المكراد، صباح امس، 
الــبــالد إلــى دولــة قطر لتلبية الــدعــوة من 
وكـــيـــل وزارة الــداخــلــيــة الــقــطــريــة، وذلـــك 

لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك مـــع الـــدفـــاع 
المدني القطري، وأيضا تفقد قوة االطفاء 
الــعــام الــمــشــاركــة فــي تأمين كــأس العالم 

.2022
وتشارك قوة االطفاء العام بقوة مكونة 
من 155 ضابطا وضابط صف و4 زوارق 
إنقاذ وإطــفــاء العمل جنبا إلــى جنب مع 
ــاع الـــمـــدنـــي الــقــطــري  ــدفــ إخـــوانـــهـــم فـــي الــ

لتأمين المالعب والمرافق في كأس العالم 
2022 المقام في قطر.

إلى ذلك، زار مدير إدارة العالقات العامة 
واالعالم بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد 
الغريب وضباط قسم التوعية واإلرشاد 
ومـــركـــز إطـــفـــاء الــصــلــيــبــيــخــات مـــن قــطــاع 
الــمــكــافــحــة، أمــــس االول، الــهــيــئــة الــعــامــة 

لشؤون ذوي اإلعاقة.

اللواء فهد وقوة التفتيش داخل أحد المخازن المخالفة

الناهض خالل تسّلمه توصيات المنتدى

 بحريقين في خيطان وجابر العلي
ً
إصابة 11 شخصا

أصيب 11 شخصا، من بينهم 8 
من أسرة واحدة، بحاالت اختناق 
ـــي 

َ
ــادث وإجــــهــــاد حـــــــراري جــــــراء حـ

حـــريـــق مــنــفــصــلــيــن وقـــعـــا صــبــاح 
أمس ومساء أمس األول في منزل 

بمنطقة جــابــر الــعــلــي، وشــقــة في 
خيطان، وقــد أسفر الحادثان عن 

خسائر مادية لحقت بالموقعين.
وفـــي تفاصيل الـــحـــادث األول، 
ــالــــت إدارة الــــعــــالقــــات الـــعـــامـــة  قــ

واإلعالم بقوة اإلطفاء العام إن إدارة محمد الشرهان
العمليات الــمــركــزيــة تلقت بالغا 
باندالع حريق في منزل بمنطقة 
جــابــر العلي، وبــداخــلــه أشخاص 

محتجزون.
وأضافت اإلدارة أنه تم توجيه 
ي إطـــفـــاء الـــقـــريـــن والـــمـــواد 

َ
ــز ــركــ مــ

الخطرة الى الموقع، ومع وصول 
ــّيـــن وجـــــــود ٨  ــبـ رجـــــــال اإلطـــــفـــــاء تـ
أشخاص محتجزين داخل المنزل 

بالدور األول.
وتمكن رجال اإلطفاء من إخراج 
األشخاص المحتجزين بواسطة 
السلم، وتسليمهم للطوارئ الطبية، 
وتمت مكافحة الحريق والسيطرة 
عليه، والحيلولة دون وصوله إلى 

بقية أرجاء المنزل.
وفــي تفاصيل الــحــادث اآلخــر، 
ــرت اإلدارة أن فـــــرق اإلطـــفـــاء  ــ ــ ذكـ
تــمــكــنــت، مـــســـاء أمــــس األول، من 
الــســيــطــرة عــلــى حــريــق انـــدلـــع في 

بناية بمنطقة خيطان.
ــــت أنــــــه تـــبـــيـــن لـــرجـــال  ــافــ ــ وأضــ
اإلطفاء أن الحريق اندلع في شقة 
بـــالـــدور الــثــالــث مــن الــبــنــايــة، وقــد 
ــاذ 3 أشـــخـــاص  ــقــ ــن إنــ تــمــكــنــوا مــ

محاصرين داخل الشقة. 
وعلمت فرق اإلطفاء على إخالء 
السكان احترازيا، ومن ثّم شرعت 

في مكافحة الحريق
ــار، وحـــالـــت دون  ــنــ ــاد الــ ــمــ وإخــ

وصولها الى الشقق المجاورة.

أصحاب الحالل يعتصمون 
 إلغالق مواقع المراعي

ً
رفضا

● محمد جاسم
اعتصمت مجموعة من ُمرّبي الثروة الحيوانية، صباح أمس، 
أمام مجلس األمة، احتجاجا على إغالق األماكن الخاصة بالرعي، 
والتضييق على أصحاب الحالل، والمطالبة بزيادة الدعوم، نظرا 

الرتفاع أسعار األعالف.
وعّبر المربيون، خالل الوفقة االحتجاجية، عن استيائهم من 
قرارات »التشبيك العشوائية«، مؤكدين أنها أضرت بالبيئة، بينما 
الماشية تــعــّد مــن مــكــونــات الــحــيــاة الــبــريــة الرئيسية، ووجــودهــا 

استدامة للبيئة.
وطالبوا بإعادة النظر في مسألة الدعوم لأعالف الحيوانية، 
واألمــاكــن الخاصة للرعي، مؤكدين قلة أماكن الرعي، بالرغم من 
المساحة الشاسعة في المناطق البرية، والتي تحتاجها الثروة 

الحيوانية. 
في سياق متصل، قال عضو المجلس البلدي، فهيد المويزري، 
 لتخصيص أراٍض دائــمــة للرعي بالتنسيق مع 

ً
إنــه قــّدم مقترحا

الجهات المعنية. ووصف قرارات وضع الشباك في بعض المناطق 
البرية لمنع الرعي بأنها »سيئة« في شكلها وتوقيتها.

https://www.aljarida.com/article/7899
https://www.aljarida.com/article/7893
https://www.aljarida.com/article/7892
https://www.aljarida.com/article/7892
https://www.aljarida.com/article/7892
https://www.aljarida.com/article/7891


االهتمام بطلبة المناطق البعيدةاالهتمام بطلبة المناطق البعيدة

أكد القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الــكــويــت د. عبدالله الــهــاجــري، أن 
القبول في الفصل الــدراســي الثاني سيبدأ 
اعتبارا من السبت 31 الجاري وحتى الثالثاء 
10 يناير المقبل، موضحا أن الطلبة من 
فئات القبول األخرى يمكنهم تقديم طلبات 
االلـــتـــحـــاق فـــي صـــالـــة الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل 
بالشويخ خــالل الفترة من 4 إلــى 10 يناير 
المقبل أثناء ساعات الدوام الرسمي، وسيكون 
القبول فوريا في حال كان الطالب مستوفيا 
لشروط القبول وحاصال على المعدل المكافئ 

المطلوب.
وأوضـــح الهاجري، في مؤتمر صحافي 
عقدته عمادة القبول والتسجيل ظهر أمس 
إلعالن خطة القبول للفصل الدراسي الثاني، 
أنه من المتوقع قبول ما بين 1500 و2000 
طالب، يتضمن 365 طالبا تم تأجيل قبولهم 

من الفصل االول الى الثاني.

 وذكر أن الحدود الدنيا للقبول في جميع 
كليات الجامعة بالنسبة للطلبة الكويتيين 
وأبناء الكويتيات المطبقة للفصل الثاني 
هي المعدل المكافئ لكل تخصص، والذي 
يحسب في ضوء نتائج اختبارات القدرات 
األكاديمية ونسبة الشهادة الثانوية للطالب 
بشرط حصول المتقدم للجامعة على نسبة 
في الشهادة الثانوية ال تقل عن 70 في المئة 

للقسم العلمي و78 في المئة للقسم األدبي.
وأشـــار إلــى أن هناك نسبا دنيا محددة 
لــلــطــلــبــة ذوي االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة من 
الكويتيين وأبــنــاء الكويتيات المستوفين 
لشروط القبول المنصوص عليها، تقل عن 
الحدود الدنيا للقبول في الجامعة، وهذه 
الحدود هي 65 في المئة لـ »العلمي« و72 في 

المئة لـ »األدبي«.
وأضاف أن هناك فترة خصصت للطلبة 
الــمــحــولــيــن مـــن جـــامـــعـــات أخـــــرى وكــلــيــات 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ومــنــتــســبــي الـــجـــيـــش الـــكـــويـــتـــي والـــحـــرس 
الوطني وطلبة المنح الثقافية اعتبارا من 
األحــد 18/12/2022 وتستمر حتى الثالثاء 

.10/1/2023
وفي رده على سؤال حول مشكلة الشعب 
المغلقة التي تواجه الطلبة، قال د. الهاجري: 
إن عمادة القبول والتسجيل قريبا ستقضي 
بشكل نهائي على هذه المشكلة، السيما بعد 
انتقال الجامعة الــى مدينة صباح السالم 
الجامعية، بما يــوفــر سعة مكانية كبيرة، 
فضال عن رفع الهيئة التدريسية االضافي 

إلى 6 ساعات.
وأوضــــح ان الجامعة تضم حاليا نحو 
42282 ألــف طالب وطالبة، تم قيدهم بـ 14 
كلية، وهــنــاك ايضا كلية الــدراســات العليا 
ومركز اللغات التابع لكلية اآلداب في استقبال 

الطلبة األجانب.

الجمع بين الوظيفة والدراسة... والطلبة الوافدونالجمع بين الوظيفة والدراسة... والطلبة الوافدون
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رئيس »األيكوم« زار متحف 
التاريخ بـ »اآلداب«

زار رئيس منظمة المتاحف العربية »األيكوم العربي« د. الشرقي 
دهمالي متحف قسم التاريخ واآلثار في كلية اآلداب بجامعة الكويت، 
وكــان في استقباله رئيس القسم د. خالد النوري، ود. أحمد سعيد، 

وطلبة اآلثار.
ــة عـــمـــل مــــع طــلــبــة اآلثـــــــار فــــي مــرحــلــتــي  ــ ــارة ورشــ ــ ــزيـ ــ وتــضــمــنــت الـ
البكالوريوس والماجستير، بحضور د. السيد محفوظ، وكــان لقاء 
مفتوح حــول ماهية المنظمة وأعــضــائــهــا وعــلــم المتاحف وفــروعــه 

وأهمية المعارض الخارجية.
وأشــاد د. دهمالي بــاإلعــدادات القائمة الفتتاح المتحف وحرص 
القائمين عليه لجعله متحفا تعليميا أكاديميا يساعد في تدريس 
مواد التاريخ واآلثار على مر العصور، موصيا بضرورة السعي إلنشاء 
بــرنــامــج أكــاديــمــي لعلوم المتاحف بجانب عــلــوم الحفائر بجامعة 

الكويت، أسوة بأكثر من جامعة في العالم.

ذكــر الهاجري أنــه بتوصية من القائمة بأعمال مدير 
الجامعة د. سعاد الفضلي لجهة االهتمام بالطلبة الذين 
يسكنون فــي مناطق بعيدة مثل مدينة صــبــاح األحمد 
الــبــحــريــة والــخــيــران وصــبــاح األحــمــد السكنية والــوفــرة 
السكنية والــوفــرة الــزراعــيــة، تم حصر أعــدادهــم، »ولدينا 
توجه أن يكون لهم وضع خاص عبر مراعاتهم في فترات 
التسجيل في أوقات معّينة بما يتناسب مع ُبعد المسافة 

بين مناطقهم ومواقع الجامعة«.

قال الهاجري إن عمادة القبول والتسجيل قدمت مقترحا في اجتماع 
مجلس الجامعة األخير للسماح للطالب بالجمع بين الوظيفة والدراسة، 
باعتبارها الجامعة الحكومية الوحيدة، وأن حق التعليم مكفول للجميع، 

الفتا إلى أن المقترح مازال في طور الدراسة. 
وأضاف أن االجتماع األخير لمجلس الجامعة أقر كذلك السماح ألي طالب 
يتخرج من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأن ينضم إلى الجامعة.
وفيما يخص قبول الطلبة الوافدين، قال إن الجامعة في إطــار تعديل 
تصنيفها على مستوى العالم كان لديها خطة طموحة الستقطاب الطلبة 

المتميزين من الوافدين، وبالفعل تم فتح باب القبول لهم في الفصل الدراسي 
االول، بشرط ان يكون الطالب حاصال على 90 في المئة فما فوق، وتم قبول 

نحو 450 طالبا وطالبة مقابل رسوم مادية.
 وأوضــح أن الجامعة حاليا في طور تقييم تلك التجربة، وقامت ادارة 
القبول بالعمادة بتقديم مقترح بأن يكون قبول الطلبة الوافدين للفصل 
الثاني بدال من ان يكون لـ »االول«، وذلــك إلتاحة المجال لمعرفة الشواغر 
الموجودة في كل كلية في الفصل االول، وبناء عليها يتم قبولهم في الثاني، 

وتم إقرار هذا المقترح.

حمد العبدلي

م صانعي األفالم م صانعي األفالم« السينمائي يكرِّ مهرجان »مهرجان »AIUAIU« السينمائي يكرِّ
مع أكثر من 2000 مشاركة من الكويت ودول 
الجوار، كان مهرجان »AIU« السينمائي شهادة 
على روح اإلبــداع والموهبة وريــادة األعمال 
التي تجسدها صناعة السينما في المنطقة.

م المهرجان منصة مبتكرة جمعت بين  قدَّ
المبدعين والمنتجين والفنانين وغيرهم 
 )AIU( في حرم الجامعة األميركية الدولية

للتواصل وتبادل األفكار.
استضافت »األميركية الدولية« مجموعة 
متنوعة مــن الفعاليات، الــتــي أقيمت على 
ــبـــوع فـــي الـــمـــهـــرجـــان، وتــضــمــنــت  ــدار أسـ ــ مـ
مها قادة صناعة األفالم، إلى  محاضرات قدَّ
مــة، وعــروض  جــانــب عــرض األعــمــال الــُمــقــدَّ

األعــمــال الفنية مــن ِقبل »AIU« والمجتمع 
 كان حفل توزيع الجوائز، 

ً
الكويتي، وأخيرا

الذي أقيم في الحرم الجامعي.
ن الطالب والضيوف من التفاعل مع  وتمكَّ
موا رؤية  رواد الصناعة والمبدعين، الذين قدَّ

فريدة لحاضر السينما في المنطقة.
ج أســبــوع االحــتــفــاالت بــحــفــل تــوزيــع  وتــــوِّ
جــوائــز مهرجان »AIU« السينمائي. وكانت 
الــفــعــالــيــة احــتــفــااًل بـــاألفـــالم والــقــصــص التي 
مــهــا المخرجون المحليون واإلقليميون  قــدَّ

 لصانعي األفالم. 
ً
وفرقهم، وتكريما

وبعد مراجعة تفصيلية من لجنة التحكيم 
مة، أعلنت مقدمة الحفل  لجميع األعمال المقدَّ

الفائزين في أربــع فئات متميزة، هي: أفضل 
فيلم عربي قصير، وأفضل تصوير سينمائي، 

وأفضل مخرج، وأفضل فيلم محلي.
وُيعد مجال صناعة األفــالم في الكويت 
، مع 

ً
ــا ــ ــذابـ ــ  وجـ

ً
والــمــنــطــقــة مـــجـــااًل مــتــنــوعــا

وجود العديد من الفنانين الموهوبين، من 
مخرجين ومنتجين وممثلين وغيرهم، ما 

ل المشهد السينمائي اإلقليمي. يشكِّ
واستضافت الجامعة األميركية الدولية، 
بدعم من الخبيرة ديما األنصاري، رئيسة 
لجنة التحكيم، وشركة »ُعرض في الكويت«، 
 
ً
خ الكويت مركزا المهرجان، األمر الذي رسَّ

 لإلبداع.
ً
الفائزون بالجوائزمتحدثة في المهرجانإقليميا

يوم الملصق والنشر العلمي 
في »التطبيقي«

نظمت إدارة البحوث واالستشارات فعالية يوم الملصق والنشر 
الــعــلــمــي 2022، تــحــت رعــايــة الــمــديــر الــعــام للهيئة الــعــامــة للتعليم 
التطبيقي والــتــدريــب بــاإلنــابــة د. جــاســم األنــصــاري، وحــضــور نائب 
المدير الــعــام للشؤون اإلداريـــة والمالية د. حسن الفجام، وعــدد من 

قيادات الهيئة ومنتسبيها.
وأكدت مديرة إدارة البحوث واالستشارات فاطمة النجار أن هذه الفعالية 
تهدف بالدرجة األولى إلى تعزيز التواصل، وتبادل اآلراء والخبرات، والحث 
على العمل المشترك بين الباحثين من مختلف التخصصات العلمية، 
باعتبارها فرصة قيمة لتعريف المجتمع بالمشاريع البحثية وإنجازات 

الباحثين من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.
وتنوعت المشاركات، التي تم عرضها، لتشمل 77 بحثا علميا من 
الكليات والمعاهد، و51 ملصقا علميا، و86 ورقة نشر، وفي الختام تم 

تكريم المشاركين والحاصلين على المراكز األولى.

الجامعة: فتح باب القبول للفصل الثاني 31 الجاري
عب المغلقة

ُّ
الهاجري: نتوقع قبول 2000 طالب وسنقضي على مشكلة الش

كشف الهاجري أنه ُيتوقع 
قبول ما بين 1500 و2000 

طالب بالجامعة في الفصل 
الدراسي الثاني، من بينهم 

365 تم تأجيل قبولهم من 
الفصل األول.

الهاجري خالل المؤتمر الصحافي

https://www.aljarida.com/article/7872
https://www.aljarida.com/article/7898
https://www.aljarida.com/article/7896
https://www.aljarida.com/article/7894


ةديرجلا•
برلمانيات

الجلسة
العدد 5209 / األربعاء 14 ديسمبر 2022م / 20 جمادى األولى 1444هـ٦

السلطتان تؤّبنان العدسانيالسلطتان تؤّبنان العدساني

أّبن رئيس مجلس األمة أحمد السعدون، 
رئــيــس الــمــجــلــس األســبــق مــحــمــد يوسف 

العدساني.
ــقـــدت الـــكـــويـــت في  ــعـــدون: »فـ ــال الـــسـ ــ وقـ
األول مـــن ديــســمــبــر الـــجـــاري الــمــغــفــور له 
ــلـــه تـــعـــالـــى األخ الـــفـــاضـــل مــحــمــد  ــإذن الـ ــ بــ
يــوســف الــعــدســانــي رئــيــس مجلس األمــة 
األســبــق، وكـــان المغفور لــه عبر مسيرته 

 للمجلس 
ً
السياسية والعملية كذلك رئيسا

، فــبــاألصــالــة عن 
ً
ــرا ــ  ووزيـ

ً
الــبــلــدي وســفــيــرا

ــن األخـــــــــوات واإلخــــــوة  نــفــســي ونـــيـــابـــة عــ
ــــدم بـــصـــادق  ــقـ ــ ــاء مـــجـــلـــس األمـــــــة أتـ ــ ــــضـ أعـ
العزاء والمواساة ألســرة الفقيد الكريمة، 
 المولى أن يتغمده بواسع رحمته 

ً
سائال

ورضوانه، ويسكنه الله الفردوس األعلى، 
إنا لله وإنا إليه راجعون«.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس 
ــان  ــكــ ــــؤون اإلســ ــــشـ األمـــــــة وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـ
والتطوير العمراني عمار العجمي: »رحم 
الله العم محمد يوسف العدساني وأسكنه 
فــســيــح جـــنـــاتـــه، والـــحـــكـــومـــة تــثــمــن دوره 
الـــريـــادي فــي قــيــادة مجلس األمـــة وكــذلــك 
القضايا الشعبية، وعظم الله أجر أسرته 

الكريمة وأهل الكويت في فقدانه«.

المجلس يكلف 
»الصحية« 

البرلمانية التحقيق 
في انسحاب 

مستشفى فرنسي 
على أن ُيعرض 

تقريرها 20 الجاري

مناقشة »القوائم 
النسبية« في جلسة 

21 الجاري بناًء 
على طلب نيابي

وزير الصحة: توطين الصناعة الدوائية وتذليل التحديات لتلبية االحتياجاتوزير الصحة: توطين الصناعة الدوائية وتذليل التحديات لتلبية االحتياجات
 لصناعتها وإنتاج اللوازم الطبية في المنطقة«

ً
»الكويت تملك اإلمكانات والمقومات لتكون مركزا

أكد وزير الصحة، د. أحمد العوضي، الحرص 
التام على تلبية كل احتياجات المرافق الصحية 
من األدوية والمستلزمات الطبية، الفتا إلى أنه 
جار ربط صرف األدويــة بين القطاع الصحي 
ــلـــي والــحــكــومــي لــضــبــط صــــرف األدويـــــة  األهـ

للمستفيدين من برنامج »عافية«.
وأشار العوضي، في كلمة له خالل مناقشة 
بند الرسائل الــواردة المتعلقة بنقص األدوية 
في جلسة مجلس األمة العادية إلى التواصل 
مع الجهات المعنية للعمل على سرعة االنتهاء 
من إجراءات الدورة المستندية ووضع الضوابط 
لذلك، من دون إخالل بدور الجهات الرقابية في 

القيام بواجبها.
وشــــرح الـــوزيـــر الــحــلــول الــجــذريــة البعيدة 
الـــمـــدى الــتــي ســيــتــم الــعــمــل عليها لــحــل هــذه 
المشكلة المتكررة منذ ســنــوات عبر توطين 
الصناعة الدوائية وتذليل كل التحديات لتلبية 
االحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة وتـــعـــزيـــز منظومة 
األمن الدوائي في البالد، »ألن الكويت تملك كل 

اإلمكانات والمقومات لتكون مركزا لصناعة 
األدوية وإنتاج اللوازم الطبية في المنطقة«.

وتابع: »المست هذه المشكلة كما المسها 
الــعــديــد مــن المواطنين والــمــواطــنــات قبل أن 
ــوزارة،  ــ أتـــشـــرف بــتــحــّمــل مــســؤولــيــة وأمـــانـــة الــ
وكطبيب ومــواطــن كويتي يؤلمني مــا يؤلم 
أي مواطن«، مؤكدا أن القيام بالتحرك وإيجاد 
الحلول العاجلة والحلول الطويلة األمــد هو 

واجب وطني قبل أن يكون واجبا مهنيا.
ولفت إلى أنه أخذ على عاتقه هذا التحدي 
منذ الــيــوم األول لــه فــي وزارة الصحة عندما 
تحّمل أمانة مسؤوليتها بأن يكون جــزءا من 
حل هذه المشكلة التي كانت قد الحت في األفق 
والتي المسها مجلس الوزراء في أول اجتماعاته 
بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، وأصدر قراره رقم 
1113 بالموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى 
اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة األمن 

الغذائي والدوائي والمائي، قمنا بالتالي:
اواًل: تشكيل لجنة عليا بتاريخ 10/ 11/ 2022 

لمتابعة تعزيز المخزون االستراتيجي لألدوية 
واللوزام الطبية.

: بتاريخ 13/ 11/ 2022، تم تشكيل لجنة 
ً
ثانيا

لتقصي الحقائق حول المخزون االستراتيجي 

ــلـــوازم الطبية بــرئــاســة مستشار  لــألدويــة والـ
بإدارة الفتوى والتشريع وعضوية المختصين 
بوزارة المالية والمعنيين بوزارة الصحة، وقد 
قامت اللجنة بعدة إجــراءات لتعزيز المخزون 

االستراتيجي لألدوية واللوازم الطبية؛ منها 
وضع األولويات، وتقنين الصرف من الميزانية 
المخصصة لألدوية وتقليل الهدر في صرفها، 
وحوكمة صرفها، وتطبيق التكنولوجية الرقمية 
للحد مــن أي هــــدر، حيث تــم الــربــط بين 117 
مستوصفا، وبين 4 مستشفيات عامة لوقف 
الــهــدر وضــبــط الــصــرف، ومــنــع تــكــراره، وجــار 
الربط اإللكتروني بين صيدليات المستشفيات 
وصيدليات ومراكز الرعاية الصحية األولية، 
وإصــــدار قـــرار وزاري لتنظيم صـــرف األدويـــة 

الخاصة بالكويتيين.
: بتاريخ 22/ 11/ 2022 تم تشكيل لجنة 

ً
ثالثا

مشتركة بين وزارة الصحة وجميع الجهات 
المعنية بــاســتــيــراد األدويـــــة، وذلـــك لمراجعة 
ارتفاع أسعار األدوية والمكمالت الغذائية في 
الــكــويــت، مقارنة بــالــدول الــمــجــاورة، حيث تم 
تكليفها بعمل دراسة ميدانية ألسعار األدوية 
والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدالنــيــة والــمــكــمــالت 
الغذائية، ومقارنة األسعار مع الدول المجاورة 

وتحديد أسباب تفاوتها.
: بتاريخ 4/ 12/ 2022 تم إصدار القرار 

ً
رابعا

الــــوزاري رقــم 372 لسنة 2022 بتعديل قائمة 
ــــوزاري رقــم 365  ــة المصاحبة للقرار الـ األدويــ
لسنة 1997 بشأن قصر صرف بعض األدوية 
على المرضى الكويتيين وفئات أخرى محددة 

من المرضى.
: تم رفع كتب للجهات المعنية لتعزيز 

ً
خامسا

المخزون االستراتيجي لألدوية واللوازم الطبية، 
وطلب توفير ميزانية بإجمالي 230 مليون 
دينار، لتعزيز المخزون االستراتيجي لألدوية 

واللوازم الطبية.
: تـــم رفــــع كــتــب لــلــجــهــات المعنّية 

ً
ــا ســــادســ

لتوفير مساحات تخزينية لتعزيز المخزون 
االستراتيجي لألدوية واللوازم الطبية، وطلب 
تــوفــيــر مــيــزانــيــة بـــ 30 مــلــيــون ديــنــار لتغطية 
النقص الحاد في المساحات التخزينية الالزمة 
لــتــخــزيــن الـــمـــخـــزون االســتــراتــيــجــي لـــألدويـــة 

واللوازم الطبية.

أحمد العوضي

افـــتـــتـــح رئــــيــــس مــجــلــس األمــــة 
أحمد الــســعــدون جلسة المجلس 
العادية عند التاسعة صباح أمس، 
وتال األمين العام أسماء األعضاء 
الــحــضــور والــمــعــتــذريــن، وصـــادق 
المجلس على مضابط الجلسات 
الماضية، وانتقل إلى بند الرسائل 
الــــــواردة، والـــمـــدرج عليه نحو 13 

رسالة.

نقص األدوية
وكـــان أول المتحدثين فــي بند 
الــرســائــل الـــــــواردة الــنــائــبــة جنان 
ــه »قــبــل  ــــدت أنــ بـــوشـــهـــري، الــتــي أكـ
أســابــيــع وقـــف وزيـــر المالية على 
المنصة، وقال إن هناك وفرة مالية 
وفوائض، وفي المقابل هناك عجز 
كــبــيــر فـــي األدويــــــــة، واســــــأل وزيـــر 
التجارة: أنت تاجر ماذا عن مخازن 
األدويــــــــــة؟ واســـــــأل وزيــــــر الــصــحــة 
ولـــد الـــــــوزارة ان هــنــاك نــقــصــا في 
االدوية وأنت رفضت استالم أدوية 
السرطان، وأقول يا وزير الشكوى 
ليست من المواطنين فحسب إنما 
من الدكاترة واألطباء، واسأل وزير 
الــــدولــــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء 
ما وظيفتك في التنسيق بقضية 
األدويـــــة؟ واقــــول للعجمي والمال 

أنتما نائبان قبل أن تكونا وزيرين 
فهل تقبالن أن يحدث ذلك في العهد 
الجديد؟ اليوم نضع كل وزير أمام 
مسؤولياته في هذه القضية، وأنا 
على يقين بأن يتعامل مجلس األمة 
مع رسالتي بكل مسؤولية، واليوم 
ال احد يقول لي محتاجين مواءمة 
وتهدئة سياسية الن القضية تعني 

أرواح المواطنين«.
ــة  ــامـ ــنــــائــــب أسـ بـــــــــــدوره، قــــــال الــ
ــن: نــــشــــيــــد بــــمــــشــــروع  ــ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ الــ
الحكومة »ونتر وندر النــد«، وهذا 
أحـــد الــمــشــاريــع الــمــهــمــة للترفيه 
ــــى تــكــرار  ــرويــــح، ونــتــطــلــع الـ ــتــ والــ
التجربة في كل محافظات البالد، 
وفيما يتعلق بقضية الصحة هناك 
نقص كبير وغالء في األدوية، وهذه 
معضلة كبيرة، وعلى وزير الصحة 
الــمــبــادرة بمعالجة هـــذه القضية 
المستحقة، والــيــوم إذا كــان هناك 
أحد يسافر يطلب منه جلب هدية 

عبارة عن دواء أو بنادول.
وخــاطــب الــنــائــب أســامــة الــزيــد 
وزير الصحة: انت تستفز الشعب 
في قضية نقص األدويــة بقولك ال 
أملك عصا سحرية، وأطالب رئيس 
الـــوزراء بأن يكون له موقف حازم 
تجاه هذه القضية الخطيرة جدا، 

فالمسألة تتعلق باألمن الدوائي 
في البالد.

المستثمر األجنبي
 مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، ذكــــــــر الــــنــــائــــب 
د. حمد المطر أن قضية األدويـــة 
خطيرة جــدا، فهل يعقل نحن في 
الكويت ومرافقنا تعاني عجزا في 
األدويــة، وأؤكــد أن القضية تتعلق 
بالمخازن السيئة، وهــل يعقل أن 
أحد القياديين يتعامل مع شركات 
عالمية وال يجيد اللغة اإلنجليزية، 
وهـــــذه مـــن الــتــعــيــيــنــات الــقــديــمــة، 
وأدويــة القطاع الخاص والصحة 
ال تقارن بأدوية الــدول المجاورة، 
وأؤكد أن الكويت طاردة للمستثمر 
ــاب  األجـــــنـــــبـــــي، والـــــدلـــــيـــــل انـــســـحـ
الــمــســتــشــفــى الــــروســــي، والــكــويــت 

التزال تدفع فاتورة الفساد.
بدوره، قال النائب صالح عاشور 
ــر الــصــحــة:  مــوجــهــا حــديــثــه لـــوزيـ
تصريحاتك مستفزة، مـــرة تقول 
ال عصا سحرية لديك، ومرة تقول 
ال يوجد لــدي دواء اعطيكم، فهذا 
مــــرفــــوض وغـــيـــر مــقــبــول مــنــك أن 
تقول ال يوجد عندي عصا سحرية، 
وإذا ال تستطيع معالجة القضية 
استقيل من منصبك وتوكل على 

الله، والكويت تملك أفضل عالقة 
دولية مع العالم، واألمر اآلخر هناك 
استيراد مباشر لماذا ال يتم ذلك، 
وعلى الوزير اتخاذ قراره وتجاوز 
الوكيل المحلي، واألمــر يكون من 
حــكــومــة لــحــكــومــة أو مـــن حكومة 
لشركات، ولماذا تم إغالق مصنع 

األدوية في الكويت؟
من جانبه، أفــاد النائب مبارك 
ــرف بــــأنــــه يـــجـــب أن نـــدق  ــجــ ــحــ الــ
ناقوس الخطر، والخلل ليس بك 
يـــا وزيــــر الــصــحــة إنــمــا فـــي أركـــان 
ــدم تــوفــيــر مــيــزانــيــة  ــ وزارتـــــــــك، وعــ
حقيقية لتوفير األدويــــــة، وأقـــول 
لــلــوزيــر الــعــوضــي أنـــت تنطق من 
ــــت تــركــت  وزارتــــــك وحــكــومــتــك وانـ
منصبك في مستشفى مكي جمعة 
بسبب محاربتك األدوية الفاسدة، 
وهـــنـــاك عــصــابــات ومــافــيــا أدويـــة 
بالوزارة وخارجها تحاربك، واليوم 
الصندوق السيادي وصل الى 800 
مليار، والكويت ال تستطيع توفير 
االدوية، وهناك من يسرق وينهب 

أدوية البالد.

عصا سحرية
وعــقــب رد وزيــــر الــصــحــة على 
الــنــواب، قــال النائب حمد المدلج: 

أتمنى أال يكون بيان وزير الصحة 
ــكــــون هــنــاك  مــــجــــرد ســـــــرد، وأن يــ
تعامل حقيقي مع األزمــة وتوفير 
األدويـــة، وأنــا كلمت وزيــر الصحة 
بشأن قضية نقص أدوية األطفال 
في مستشفى جابر، وقلت لي هذه 
مشكلة مــؤقــتــة، وأقــــول لــك كالمك 
عن العصا السحرية غير مقبول، 
خاصة أنك ألقيت بالمشكلة على 
وزير المالية، واآلن قضية األدوية 
يتقاذفها الــــوزراء مــن وزيــر آلخــر، 
وأحمل وزيـــري المالية والتجارة 
أيــــضــــا، والبـــــــد مــــن فــــك االرتــــبــــاط 
وتـــعـــارض الــمــصــالــح بــيــن وزراء 
وتجار الــدواء، ونطلب من االخوة 
في اللجنة الصحية االهتمام باألمر 
ــول لــوزيــر الصحة نحن معك  وأقــ

ولسنا ضدك.
واعتبر النائب خليل عبدالله 
أن هناك مافيا أدويـــة مــع وجــود 
الفاسدين، والتركيبة السكانية 
جــــزء مـــن مــشــكــلــة األدويــــــــة، فهل 
الــحــكــومــة قــــــادرة عــلــى مــعــالــجــة 
المشكلة؟ والــيــوم نحتاج لألمن 
الـــســـيـــاســـي واالجـــتـــمـــاعـــي، وفـــي 
كورونا ادعــت الحكومة معالجة 
التركيبة السكانية، وأقول لها ال 
تستطيعون حلها ألنها مرتبطة 

ــيــــوم  ــانـــب الـــســـيـــاســـي، والــ ــالـــجـ بـ
الوافدون يستهلكون ثالثة أرباع 
مقدرات الدولة والمسؤولية أكبر 
مــن وزيــر الصحة، والــلــه العظيم 
مـــا تـــقـــدرون عــلــى حـــل الــتــركــيــبــة 
السكانية، وأقول للحكومة خلوا 
ــمــــوضــــوع عــلــيــنــا فــــي مــجــلــس  الــ
األمة، فنحن من نحصن الحكومة 
ــول لــوزيــر  فــي هـــذه الــقــضــيــة، وأقــ
ــة إن الــــــــــــــوزارة تـــشـــتـــري  الــــصــــحــ
أجهزة ال تستخدم، وفي كراتينها 
وتـــنـــتـــهـــي صـــالحـــيـــتـــهـــا، وأحـــــد 
الموظفين عندما تحدث في هذا 
الموضوع طقوه وحاربوه حتى 

في راتبه.
ــال الـــنـــائـــب حـــمـــدان  ــ بــــــــدوره، قـ
ــة  الــعــازمــي: قــضــيــة نــقــص االدويــ
ال يتحملها وزيــــر الــصــحــة فقط 
إنــمــا الــحــكــومــة كــامــلــة وميزانية 
الــصــحــة فـــي الــكــويــت 2.5 مليار 
ونعاني نقص األدوية، واإلمارات 
500 مليون وال أزمة لديها، بينما 
ــن نــقــص  ــويـــت مــ ــكـ ــي الـ نـــعـــانـــي فــ
ــة، فــهــل يــعــقــل هـــذا األمــــر؟!  ــ األدويــ
ــر الـــصـــحـــة الــتــركــة  ــوزيــ وأقــــــــول لــ
ثقيلة عليك وال يمكن أن نغازل 
الحكومة والوزراء، والناس تعول 

على مجلس قــوي، ونحمل 

في جلسته العادية أمس، أقر مجلس األمة قانون تعارض المصالح في 
المداولة األولى، ووجهت لجنة الشؤون التشريعية الدعوة ألعضائها 
الجتماع عاجل يعقد على هامش جلسة اليوم لمناقشة المالحظات؛ 

 لعرضه وإقراره بالمداولة الثانية في جلسة اليوم، إن أمكن ذلك، 
ً
تمهيدا

في وقت أقر المجلس بالمداولتين إضافة شريحة ربات البيوت لتأمين 
»عافية«، مع حصول المجلس على وعد من وزير المالية بتقديم تصور 

نهاية الشهر الجاري حول رفع الحد األدنى للمعاشات التقاعدية.
وفي نهاية الجلسة التي شهدت في بدايتها اتخاذ حزمة قرارات أغلبها 

تكليفات للجان بالتحقيقات في سرقة األبحاث العلمية، وانسحاب 
 مرئيا 

ً
مستشفى فرنسي، وأزمة نقص األدوية، قدمت الحكومة عرضا

لبرنامج عملها للسنوات 2022/ 2026 والذي استهلته بكلمة لرئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، أكد فيها أن برنامج 

العمل يحقق تطلعات المواطنين ويتلمس احتياجاتهم، وأحال 
المجلس البرنامج إلى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية على أن 

تدعو من تراه من المختصين لمناقشته وإعداد تقريرها بشأنه.

»تعارض المصالح« يمر بالمداولة األولى... واجتماع 
 لبرنامج عملها

ً
 مرئيا

ً
• المجلس أقر بالمداولتين إضافة ربات البيوت إلى »عافية« والحكومة قدمت عرضا

فهد تركي وعلي الصنيدح

جانب من جلسة مجلس األمة أمس )تصوير عبدالله الخلف(
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قرارات الجلسة

• السعدون يفتتح الجلسة... والخليفة والخنفور يعتذران عن عدم حضورها

• المجلس يصادق على مضابط الجلسات األخيرة وينتقل للرسائل الواردة

• جنان بوشهري عن نقص األدوية: ال تهدئة سياسية مع أرواح المواطنين

• أسامة الشاهين: عندما يسافر أحد يطلب منه جلب هدية دواء أو بنادول!

• صالح عاشور لوزير الصحة: إذا لم تستطع معالجة القضية فاستقل من منصبك وتوكل على الله

• مبارك الحجرف: يجب أن ندق ناقوس الخطر والخلل ليس بك يا وزير الصحة 

• حمد المدلج: أتمنى أال يكون بيان العوضي مجرد سرد... وكالمه عن العصا السحرية غير مقبول

• خليل عبدالله: هناك مافيا أدوية... والتركيبة السكانية جزء من مشكلة األدوية

 وكأننا نغازل الوزراء
ً
• حمدان العازمي: ما يصير كالم النواب يكون ناعما

 ...
ً
 • عبدالعزيز الصقعبي: الهدر في ميزانية الدواء 30 مليون دينار سنويا

وال مجاملة على حساب صحة الناس 
ً
• فيصل الكندري: نحن نرى اليوم اللطف مع الحكومة رغم التقاعس... والعوضي لم يقدم حلوال

• المجلس يوافق على بند الرسائل الواردة وينتقل إلى بند األسئلة

• عالية الخالد: إجابة وزير المالية عن سؤالي حول مكتب االستثمار بلندن غير مقبولة

• وزير المالية: أخشى إساءة فهم ما ورد في اإلجابة ونحن مستعدون لتقديم تفاصيل أكثر 

• حسن جوهر: مكافآت تصرف دون حق للعاملين في »التأمينات« تجاوزت المليون دينار

 ويصرف نحو 
ً
• الرشيد: ال توجد مكافأة في التأمينات مليون دينار سنويا

مليون خالل ثالث سنوات مكافآت ورواتب

• عادل الدمخي: الدبابات واليوروفايتر والكاراكال ملف »فاحت ريحته«

• وزير الدفاع: الدفاع تقدمت ببالغ للنائب العام فيما يتعلق بالعموالت

• جنان بوشهري: وجهت سؤاال لوزير المالية عن كيفية تعامل الحكومة مع معاناة المتقاعدين 

• وزير المالية: نشعر بمعاناة المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن األلف 
دينار وتصور واضح لهذا الموضوع نهاية الشهر الجاري

• المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب ماجد المطيري في قضية الفرعيات 
وينتقل لمناقشة »تعارض المصالح«

 ويعرض أي قانون للبطالن
ً
• مهند الساير: حكم المحكمة الدستورية أتى فضفاضا

• مبارك الطشة: قانون تعارض المصالح استحقاق دولي يهدف إلى 
استكمال تشريعات مكافحة الفساد 

• حسن جوهر: القانون استثنائي وهو صمام أمان للبلد وهو مدعاة نحو اإلصالح السياسي الحقيقي

• أسامة الشاهين: يتكون من 21 مادة وهو قانون مستحق ونتطلع إلى إقراره 

• صالح عاشور: بال قانون تعارض المصالح ال يمكن استكمال حزمة مكافحة الفساد في البالد
ً
• مبارك الحجرف: إقرار قانون تعارض المصالح واجب قانوني تأخرنا فيه كثيرا

• عادل الدمخي: نتذكر قضية اإليداعات المليونية وما جاء بـ »تعارض المصالح« تطبيق لشرع الله

 في ظل موافقة أجهزتها
ً
 مستغربا

ً
• حمد المطر: إذا رد من الحكومة فسيكون أمرا

• عبدالله المضف: البد أن يختار النواب والوزراء المسؤولية السياسية أو التجارة

• عالية الخالد: قانون تعارض المصالح يجب أال يوجه لفئة معينة 
من الموظفين وعلينا البداية من النواب

• عبدالكريم الكندري: المحكمة الدستورية أمام استحقاق دستوري بعد إقراره

• وزير العدل: ال مانع لدى الحكومة من الموافقة على قانون تعارض المصالح في المداولة األولى

• المجلس يقر قانون تعارض المصالح في المداولة األولى بموافقة 54 ورفض عالية الخالد

• المجلس ينتقل إلى مناقشة إضافة شريحة ربات البيوت لـ »عافية«

• هاني شمس: »ربات البيوت« هن من تجاوزت أعمارهن 55 عاما وأضفنا 
أيضا ربات البيوت من األرامل 

• أسامة الشاهين: أخشى في حال إضافة شرائح أخرى اليوم عرقلة إنجاز القانون

• مبارك الحجرف: كنت أتمنى أن تقوم الحكومة بإضافة شريحة ربات البيوت دون اللجوء إلى قانون

• خليل عبدالله: على وزارة الصحة توضيح تكلفة المريض بالميزانية المحددة للوزارة

• حسن جوهر: اقتراح د. هالل الساير بأن يحصل كل مواطن على تأمين 
صحي حبس في أدراج مجلس الوزراء

• مرزوق الحبيني: ضرورة االستعجال في إقرار القانون رغم إن هناك شرائح 
أخرى مستحقة ويجب أن تضاف

 • سعود العصفور: نأسف لسوء وضع الخدمات الصحية ويجب إعادة النظر 
في الشركة التي تدير التأمين

• المجلس يوافق على إضافة »المطلقة وتتلقى مساعدة اجتماعية 
« إلى تأمين عافية 

ً
وال يقل عمرها عن 50 عاما

• المجلس يوافق في المداولتين على إضافة ربات البيوت إلى تأمين »عافية«

• الصيفي الصيفي: نسجل الشكر الكبير لرئيس الوزراء لموافقته على القانون
• الــمــوافــقــة عــلــى قـــانـــون منع 
تـــــــعـــــــارض الـــــمـــــصـــــالـــــح فـــي 

المداولة األولى. 
• رفـــــض رفـــــع الـــحـــصـــانـــة عــن 
الــنــائــب مــاجــد المطيري في 

قضية جنايات مباحث.
• أقـــر فــي الــمــداولــتــيــن إضــافــة 
ربات البيوت والمطلقات إلى 

تأمين »عافية«.
• إحالة برنامج عمل الحكومة 

الى اللجنة المالية.
• تـــقـــديـــم بـــنـــد تــشــكــيــل لــجــان 
التحقيق على مــا ســـواه في 

جلسة اليوم.
• استعجال اللجان البرلمانية 
تقديم تقرير تأسيس شركات 
المدن اإلسكانية في جلسة ٢٠ 

ديسمبر.
ــتــــراح  • مـــنـــاقـــشـــة تـــقـــريـــري اقــ
الـــقـــوائـــم الــنــســبــيــة والــلــجــنــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــمـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 

لــانــتــخــابــات فـــي جــلــســة ٢١ 
ديسمبر.

• إحـــــالـــــة تـــكـــلـــيـــف الـــمـــجـــلـــس 
للجنة المالية بمتابعة غسل 
ــاب  ــ األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــ
إلى لجنة حماية المال العام 

لاختصاص.
• تــكــلــيــف »الـــمـــرافـــق الــعــامــة« 
بـــــــدراســـــــة وبـــــحـــــث أســــبــــاب 
تأخر تنفيذ مشروع منتزه 
الشيخ نواف األحمد الصباح 

بمنطقة الوفرة.
• تكليف لجنة المرافق العامة 
بمناقشة مشروع ربط طريق 
الــوفــرة رقــم )306( بالدائري 

السابع عبر برقان.
• تــكــلــيــف الـــلـــجـــنـــة الــصــحــيــة 
ــة وبـــحـــث ومــتــابــعــة  ــ ــــدراسـ بـ
ات التي  الـــقـــرارات واإلجـــــــراء
تتخذها الحكومة فــي ملف 

الغذاء والدواء.

• تــكــلــيــف الـــلـــجـــنـــة الــصــحــيــة 
بدراسة أسباب نقص األدوية 
فـــي الـــمـــؤســـســـات والـــمـــراكـــز 
الصحية واألهلية والخاصة، 
على أن ترفع اللجنة تقريرها 

في الجلسة المقبلة. 
• إحالة اقتراحات برغبة واردة 
للجنة النفط عــن التوظيف 
إلـــــــى »الــــــــمــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة« 

لاختصاص. 
• تكليف لجنة حماية األموال 
الــعــامــة بــاســتــدعــاء الجهات 
الحكومية المعنية في قضية 
ــنـــدوق الــجــيــش لــلــوقــوف  صـ

على إجراءاتها.
• تــكــلــيــف الــلــجــنــة التعليمية 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي مــــوضــــوع 

سرقات البحث العلمي. 
• تــكــلــيــف الـــلـــجـــنـــة الــصــحــيــة 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي انـــســـحـــاب 
الــــمــــســــتــــشــــفــــى الــــفــــرنــــســــي 

ــتــــاف روســـــــي لــعــاج  )غــــوســ
السرطان( من الكويت. 

ــــؤون  ــشــ ــ ــة الــ ــنــ ــجــ ــلــــيــــف لــ • تــــكــ
الصحية بالتحقيق في القرار 
رقم )161( لسنة 2022 بشأن 
إلغاء الترخيص االستثماري 
 )2017 ــــة  ــنـ ــ ــــسـ لـ  22 رقــــــــــم )
الممنوح لشركة »مستشفى 

غوستاف روسي«.
• تكليف لجنة المرافق العامة 

بدراسة وبحث أسباب تدني 
مستوى الخدمات والمرافق 
فــي منطقتي غـــرب وجــنــوب 

عبدالله المبارك.
• تكليف لجنة شؤون التعليم 
ببحث أسباب امتناع إدارة 
ــت لـــأبـــحـــاث  ــويــ ــكــ مـــعـــهـــد الــ
العلمية عن تطبيق القانون 

أو التمايز بتطبيقه.

عالية الخالد وجنان بوشهري في جلسة أمس

رئــيــس الــــوزراء المسؤولية 
ووزير الصحة.

تطبيق »وصفة« 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، ذكــــــــــر الــــنــــائــــب 
عــبــدالــعــزيــز الــصــقــعــبــي: أتــحــســر 
ونــحــن فــي قــاعــة عبدالله السالم، 
ونحن من أغنى دول العالم ونعاني 
من نقص األدوية، والى اليوم ومنذ 
ســـنـــوات نتكلم عـــن فــســاد أدويــــة، 
ــدرات الــــتــــي بــــاتــــت تــفــتــك  ــ ــخـ ــ ــمـ ــ والـ
بشبابنا، ونعيش فوضى في ظل 
تقاعس حكومي وتقاذف الــوزراء 

المسؤولية في نقص األدوية.
وقـــال النائب فيصل الكندري: 
ــمـــدان الــعــازمــي،  عــجــبــنــي كــــام حـ
ــطـــف مــع  ــلـ ــوم الـ ــ ــيـ ــ ــن نــــــرى الـ ــحــ ونــ
الحكومة رغم التقاعس، ولم نشهد 
وزراء يــتــكــلــمــون رغــــم كــــام وزيـــر 
الصحة، وأقـــول له كامك عــام وال 

مدة زمنية له، ولم تقدم حلوال.
ووافــق المجلس على الرسائل 
ــواردة وانتقل إلــى بند األسئلة  ــ الـ

البرلمانية.
واعتبرت النائبة عالية الخالد 
أن إجابة وزير المالية على سؤالها 
حـــــول مــكــتــب االســـتـــثـــمـــار بــلــنــدن 
غير مقبولة وال تليق بالمكتب، 
فيما رد وزيــر المالية مؤكدا على 
الحق المطلق لعالية وكل النواب 
باالطاع على كل اإلجابات كاملة 

والقضية متشعبة.
وقال وزير المالية عبدالوهاب 
الــرشــيــد لــعــالــيــة الـــخـــالـــد: أخــشــى 
ــاءة فــهــم مـــا ورد فـــي االجــابــة  ــ إســ
عــلــى ســـؤالـــك، ونــحــن مــســتــعــدون 
لتقديم تفاصيل أكــثــر فــي ســؤال 
آخر أو اجتماع لجنة، ونتعامل بكل 

شفافية مع كل االسئلة.
بدوره، ذكر النائب حسن جوهر: 
ال يجوز التعامل من قبل الـــوزراء 
مــع األسئلة البرلمانية مــن خال 
االلتفاف عليها، واليوم قضية مدير 
التأمينات السابق تلقي بظالها 
على التأمينات، واليوم مازلت أقول 
إن هناك مكافآت تصرف دون حق 
للعاملين في التأمينات والقياديين 
نظير وجودهم في شركات تساهم 
بها المؤسسة، ووصلت المكافآت 
إلــى أكثر من مليون دينار، وعلى 
وزير المالية أن يقول إن المعلومة 

صحيحة أو خطأ، وإذا كانت هذه 
الــمــبــالــغ حــصــل عليها دون وجــه 
حــق وهــي أمــــوال المتقاعدين في 
الــتــأمــيــنــات فــهــل هــــذا هـــو الــعــهــد 

الجديد؟
ورد وزيـــــــــــــر الـــــمـــــالـــــيـــــة عـــلـــى 
جـــوهـــر: شـــكـــرا لـــك عــلــى حــرصــك، 
وأود أن أقــــول إن هــنــاك إجــــراءات 
إصــاحــيــة وحــوكــمــة الــتــأمــيــنــات، 
أولها معالجة موضوع الملفات، 
وتعهدنا بقرار بأن مكافآت أعضاء 
مـــجـــالـــس اإلدارات ســــتــــوزع مــن 
خال صندوق بالتساوي، وليس 
كما كــان سائدا سابقا، وأصــدرت 
قــرارا بلجنة االستثمار وعودتها 
لــلــوزيــر، وســيــتــم تشكيل مجلس 
إدارة جديد ولجنة استثمار وآلية 
جـــديـــدة لــلــتــعــامــل فـــي الــتــأمــيــنــات 
وفي الشركات والصناديق التابعة 
للمؤسسة وتشكيل لجنة تحقيق 
لــمــعــالــجــة مــخــالــفــات الــمــؤســســة 
المالية واإلداريـــــة، وأضـــم صوتي 
لجوهر وأتعاون معه في هذا الملف 
بــشــفــافــيــة، وال تــوجــد مــكــافــأة في 
التأمينات تصل الى مليون دينار.

ملف »فاحت ريحته«
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، ذكــــــــر الــــنــــائــــب 
ــادل الــدمــخــي: قضايا الــدبــابــات  عـ
والــيــوروفــايــتــر والـــكـــاراكـــال ملف 

»فاحت ريحته«.
وقال وزير الدفاع عبدالله العلي 
ردا على الدمخي: الــدفــاع تقدمت 

بــبــاغ للنائب الــعــام فيما يتعلق 
بالعموالت، وأنا لم أركب الطائرة 
التي أصابها الخلل ولم يحدث أي 

انفجار فيها.
بـــدورهـــا، ذكـــرت النائبة جنان 
بــوشــهــري: وجــهــت ســــؤاال لــوزيــر 
المالية عن كيفية تعامل الحكومة 
مع معاناة المتقاعدين وبرنامج 
ــر،  ــذا األمــ ــول هــ عــمــل الــحــكــومــة حــ
وأطــلــب مــن الــوزيــر أن يبين أفكار 
ــة الســـــتـــــدامـــــة الـــحـــيـــاة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ

المعيشية الكريمة للمتقاعدين.
ورد الــرشــيــد: نشعر بمعاناة 
المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم 
عن األلف دينار، ولدينا آليات فنية 
وقانونية تتم دراستها لزيادة هذه 
المعاشات لتتناسب مع معدالت 
التضخم، وسيكون لدينا تصور 
واضح لهذا الموضوع نهاية الشهر 
الجاري، وهــذا التصور يوجد في 

برنامج عمل الحكومة.

قانون تعارض المصالح
وانــتــقــل المجلس الــى مناقشة 
تــقــريــر الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة حــول 
رفـــع الحصانة عــن الــنــائــب ماجد 
الــمــطــيــري فـــي قــضــيــة الــفــرعــيــات، 
ورفـــــــض الــمــجــلــس بـــحـــضـــور 47 
عضوا رفع الحصانة، من خال عدم 
موافقة 30 عضوا، مقابل موافقة 

17 عضوا.
وانتقل المجلس إلــى مناقشة 
قــانــون تــعــارض الــمــصــالــح، وقــال 
رئــيــس اللجنة التشريعية مهند 
ــر: أشــــكــــر كـــــا مـــــن جـــنـــان  ــ ــايـ ــ ــــسـ الـ
بوشهري وحسن جوهر وحمدان 
العازمي وعبدالله المضف لحضور 
اجتماعات اللجنة لمناقشة هذا 
الــقــانــون الــمــهــم، والـــيـــوم الــقــانــون 
اســتــحــقــاق مــحــلــي قــبــل أن يــكــون 
ــيـــــا بـــعـــد إســـــقـــــاط الــمــحــكــمــة  دولـــ
الدستورية لهذا القانون، والعبرة 
منه معالجة سلوك سيئ، وليس 
معاقبة الموظفين الذين يجب أن 

ينأوا بأنفسهم عن أي شوائب.
وأضــاف: اختلفنا مع الحكومة 
ــد أن تـــكـــون  ــ ــريـ ــ ــكــــن تـ ــم تــ ــ ــي لــ ــ ــتـ ــ الـ
لــلــقــانــون الئــحــة تنفيذية، ونحن 
ــــي الـــتـــشـــريـــعـــيـــة أصـــــررنـــــا عــلــى  فـ
وجود الائحة، واليوم نتطلع إلى 

التصويت على القانون بمداولة 
أولى، وحكم المحكمة الدستورية 
اتى فضفاضا وأســوأ من القانون 
نفسه، ووفــقــا للحكم مــن الممكن 
أن يـــعـــرض أي قــــانــــون عــلــى هــذا 
الصعيد للبطان، وأنـــا قلت هذا 
الــكــام لمجلس الــــــوزراء، متابعا: 
نحتاج إلـــى مثل قــانــون تعارض 
المصالح مــن أجـــل تقويم سلوك 
ــرار الــقــانــون  ــ الــمــوظــفــيــن، وبــعــد إقـ
كاما في الجلسة المقبلة، ويتبقى 
عــلــيــنــا قـــانـــون الـــرشـــوة وقــوانــيــن 

مكافحة الفساد.
مــن جانبه، ذكــر النائب مبارك 
الطشة: رأت التشريعية أن قانون 
التعارض استحقاق دولي يهدف 
إلــى استكمال تشريعات مكافحة 
الــفــســاد وتــقــويــم الــســلــوك، وتمت 
الــمــوافــقــة بـــاإلجـــمـــاع مـــن أعــضــاء 

التشريعية.

قضية اإليداعات المليونية
بـــــــــــــدوره، ذكـــــــر الــــنــــائــــب عـــــادل 
ــدمـــخـــي: الــــيــــوم ونـــحـــن نــنــاقــش  الـ
تــعــارض المصالح نتذكر قضية 
اإليــداعــات المليونية، والــيــوم من 
المعيب أن تــحــاســب سلطة دون 

أخرى في هذا القانون.
مــن ناحيته، قـــال الــنــائــب حمد 
المطر: قــانــون تــعــارض المصالح 
يسد الكثير من الفجوات الخاصة 
بالفساد، والنيابة ترى عدم وجود 
مانع من هــذا القانون، وندعوهم 
الى تطبيق المادة 50 من الدستور، 
ونزاهة تتمسك بالقانون وتوافقت 
معه، وإذا رد من الحكومة فسيكون 
أمــــــرا مــســتــغــربــا فــــي ظــــل مــوافــقــة 

أجهزتها.
من جهته، أكــد النائب عبدالله 
ــرار قــانــون تعارض  المضف أن إقـ
ــا، والبــــد أن  ــبـ الــمــصــالــح بـــات واجـ
تكون قاعة عبدالله السالم بوزرائها 
ونوابها أن يختاروا إما المسؤولية 

السياسية او التجارة.
في المقابل، قالت النائبة عالية 
الخالد: قانون تعارض المصالح 
يــجــب أال يـــوجـــه إلــــى فــئــة معينة 
من الموظفين، وأن نحمي صغار 
الموظفين، وعلينا البداية من نواب 

مجلس األمة.

ــــدل  ــعـ ــ بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال وزيـــــــــــر الـ
عبدالعزيز الــمــاجــد: ال مــانــع لدى 
الحكومة من الموافقة على قانون 
تـــعـــارض الــمــصــالــح فـــي الــمــداولــة 

األولى.
ــق الــمــجــلــس عــلــى قــانــون  ــ ووافــ
تـــعـــارض الــمــصــالــح فـــي الــمــداولــة 
األولى، من خال حضور 55 عضوا، 
وموافقة 54، ورفــض عضو واحد 

هي عالية الخالد.
ورفع الرئيس السعدون الجلسة 

لصاة الظهر.
وقــال رئيس الـــوزراء في كلمته 
بمناسبة مناقشة بــرنــامــح عمل 
الحكومة: يسرني انطاقا من المادة 
٩٨ من الدستور أن نقدم برنامج 
عمل الحكومة لمجلس االمة، ونؤكد 
استعداد الحكومة وتعاونها مع 

المجلس. 
وأضاف: نأمل أن يكون برنامج 
الـــحـــكـــومـــة الـــطـــريـــق الـــــى تحقيق 
تطلعات المواطنين والمواطنات، 
حــيــث يــتــضــمــن الــبــرنــامــج للمرة 
االولــى مشاريع محددة التكاليف 
من اجل دفع عجلة التنمية لتحقيق 
التقدم للبلد فــي ظــل قــيــادة سمو 

امير الباد وسمو ولي العهد.
بـــيـــنـــمـــا قــــــــال وزيــــــــــر الـــمـــالـــيـــة 
ــيــــد: حــرصــت  عـــبـــدالـــوهـــاب الــــرشــ
الحكومة على برنامج عمل غير 
ــــي، يــحــتــوي  ــعـ ــ ــائـــي انـــمـــا واقـ انـــشـ
عــلــى مــشــاريــع تــنــمــويــة، وأضــيــف 
الشق السياسي للمرة ا الولى في 
الــبــرنــامــج الــــذي يــتــمــتــع  بــمــرونــة 
التعديل اذا مــا دعــت الحاجة من 
خــال اضــافــة مــبــادرات جــديــدة او 

حذف بنود محددة. 
وتــنــاول االمــيــن لعام للمجلس 
االعلى للتخطيط د. خالد مهدي 
العرض المرئي قائا إن برنامج 
عــمــل الــحــكــومــة يــعــالــج عـــــددا من 
التحديات منها الطلبات االسكانية، 
والخدمات الصحية، وفرص العمل، 
والتصنيف االئــتــمــانــي، وتــداخــل 
ادوار الجهات الحكومية، وسرعة 
تــقــديــم الــخــدمــات، وكـــفـــاءة البنية 

التحتية.
ــن الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــــع: مــ ــابـ ــ وتـ
يعالجها برنامج عمل الحكومة 
تـــــراجـــــع الـــتـــصـــنـــيـــف االئـــتـــمـــانـــي 
الــســيــادي لــلــدولــة، وتــداخــل ادوار 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وأحــــاديــــة 
ــة األعـــــمـــــال غــيــر  ــئـ ــيـ الـــــــمـــــــوارد، وبـ

الجاذبة.
وأوضح ان من النتائج المرجوة 
لبرنامج عمل الحكومة إيجاد بدائل 
إسكانية لـ %40 من الطلبات، وسد 
الفجوة التعليمية إلــى أقــل مــن 3 
سنوات، وتطوير الرعاية الصحية، 
وتحرير األراضي، وتنمية اإليرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة إلــــى أكـــثـــر مـــن 3.5 

مليارات دينار.
وأنهى مهدي عــرض الحكومة 
المرئي حول برنامج عملها، وعلى 
ــر الــرئــيــس الــســعــدون  ــر ذلــــك أمــ إثــ
بإحالة البرنامج الى اللجنة المالية، 
ثم رفــع الجلسة الــى الساعة 9 من 

صباح اليوم االربعاء.

زحمة على منصة الرئاسة

العجمي والرشيد في جلسة أمس

عاجل لـ »التشريعية« اليوم
• رئيس الوزراء: برنامج عملنا يحقق تطلعات المواطنين ويتلمس احتياجاتهم

حضور نسائي بالجلسة

... وعلى منصة المقرر أثناء مناقشة »عافية«

الجلسة في عناوين

• المجلس استهل مناقشة برنامج عمل 
الحكومة بكلمة لرئيس الوزراء
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 غير مسبوق من األزمات الكبرى والثانوية، فمن 
ً
نحن نشهد حشدا

جائحة مــرض فيروس كــورونــا )كوفيد 19(، وارتــفــاع أسعار الطاقة، 
وعودة التضخم في االقتصادات المتقدمة والنامية، إلى سالسل التوريد 
المتصدعة، والــحــرب اإلجــرامــيــة التي تشنها روســيــا على أوكــرانــيــا، 
وتغير المناخ، تشكل العديد من هذه األزمات عالمات ليس فقط على 

االضمحالل بل أيضا على مولد نظام عالمي جديد.
مــع اختفاء بقايا النظام الثنائي القطبية الـــذي ســاد خــالل القرن 
ماسي، في هذا النظام ستكون 

ُ
العشرين أخيرا، يبرز في الصدارة نظام خ

الواليات المتحدة والصين الالعبين المهيمنين، لكن أوروبا واليابان 
والهند ستمارس كل منها نفوذا حقيقيا على مساحات شاسعة من 

كوكب األرض.
وتــظــل عــالمــة اســتــفــهــام كــبــيــرة معلقة فـــوق روســـيـــا، ألن مكانتها 
وقدراتها وموقفها االستراتيجي في المستقبل سيتوقف على نتيجة 
حربها العدوانية المتهورة، ففي عهد بوتين، تشبثت روسيا بالماضي 
باستماتة، ساعية إلى إعادة خلق القرن العشرين أو حتى أواخر القرن 
التاسع عشر، ولكن بجهودها المضللة الكارثية لتدمير أوكرانيا، فإنها 

في النهاية تدمر ذاتها.
إن هزيمة روسيا عسكريا في أوكرانيا حقيقة مؤكدة بالفعل، هي 
مسألة وقــت فــقــط، لكن ال يـــزال مــن الــســابــق لـــأوان التنبؤ بالعواقب 
المحتملة، فهل ينجو نظام بوتين، أو هل تنذر هزيمة روسيا بمرحلة 
أخرى من االنحالل الداخلي والتفكك؟ إلى أن ُيحَسم هذا السؤال، لن يكون 
بوسعنا أن نعرف ما إذا كانت روسيا لتحاول الحفاظ على مطالبتها 

القديمة بالهيمنة في أوروبا الشرقية وقسم كبير من أوراسيا.
جِبر الكرملين على التخلي عن هذا االدعــاء، فمن المحتمل أن 

ُ
إذا أ

ينتهي دوره كقوة عالمية، ومن المؤكد أن روسيا المتهالكة المنكسرة 
ستظل في األرجح مصدرا رئيسا لعدم االستقرار في النظام العالمي 
الجديد، وخصوصا في القارة األوروبية، لكن من الواضح اآلن أن ترسانة 
روسيا النووية الضخمة لم تعد كافية لتأمين وضعها الجيوسياسي 
في القرن الحادي والعشرين، فقد تمكن الضعف من اقتصادها على 
نحو قاطع مع تحرك بقية العالم نحو التخلص التدريجي من الوقود 

األحفوري، العمود الفقري لالقتصاد الروسي.
فـــي حــيــن تـــفـــرض روســـيـــا مــخــاطــر جـــديـــدة بــســبــب هــشــاشــتــهــا 
وانحاللها، فإن الخطر الذي تشكله الصين يرجع إلى تزايد ثروتها 
ــــدأت فـــي أوائــــل  وقـــوتـــهـــا، فــبــســبــب مــوجــة الــعــولــمــة الــهــائــلــة الــتــي بـ
العقد األول مــن الــقــرن الــحــالــي، تمكنت الصين مــن انتشال نفسها 
من براثن الفقر وتهيئة نفسها الكتساب وضــع الدولة ذات الدخل 
المرتفع، ومــع أزمــة 2008 المالية التي انتقصت مــن مكانة الغرب 
جزئيا، كانت الصين قـــادرة على توسيع دورهـــا القيادي العالمي 

وتقديم نفسها كقوة عالمية عظمى إلى جانب الواليات المتحدة.
ولكن على النقيض من االتحاد السوفياتي أثناء الحرب الباردة، 
لم ترتكب الصين خطأ التركيز فقط على قوتها العسكرية، ويعكس 
صعودها العالمي احتضانها لالندماج في األســـواق العالمية التي 
تهيمن عليها الواليات المتحدة والغرب من خالل العمل كطاولة عمل 
م الممتدة، بينما استثمرت بكثافة في التنافس مع الغرب على 

َ
العال

الحدود التكنولوجية والعلمية، ومن المؤكد أن الصينيين لم ُيحِجموا 
عن االستثمار العسكري، لكنهم لم يسمحوا لإلنفاق على الدفاع واألمن 
بمزاحمة كل شيء آخر، واالختالف المميز بين الصين وروسيا اليوم 
هو أن القيادة الصينية، على عكس بوتن، كانت تعيش في القرن الحادي 

والعشرين لفترة طويلة.
كشفت قمة مجموعة العشرين التي انعقدت مؤخرا في بالي بوضوح 
عن هذا االختالف األساسي في الرؤية والغرض، ففي حين وجدت روسيا 
نفسها معزولة دبلوماسيا، كانت الصين مركزية في كل المناقشات 
وصياغة البيان الختامي، ورغم أن دوال كبيرة مثل الصين والهند لم 
تتبن الخط الغربي بشأن أزمة أوكرانيا، فإنها استغلت المناسبة للحفاظ 
على المسافة بينها وبين الكرملين بشكل ملحوظ، وشجبت سياسته 
الحربية وتهديداته النووية، وإذا ساعدت المحادثات الشخصية بين 
جو بايدن وشي جين بينغ في تهدئة التوترات الصينية األميركية، فإن 
قمة بالي ستكون بهذا فتحت الباب إلعادة تشكيل العالقات الدولية في 

القرن الحادي والعشرين.
تقدم نتيجة انتخابات التجديد النصفي في الواليات المتحدة سببا 
آخر لأمل، حيث فشلت »الموجة الحمراء« الجمهورية التي كانت منتظرة 
على نطاق واسع في التحقق، وفشل الحزب الجمهوري في االستيالء 
على مجلس الشيوخ وحصل بالكاد على األغلبية في مجلس النواب، 
وكما حدث في عام 2018 ثم في عام 2020، تسبب الرئيس السابق دونالد 
ترامب مرة أخــرى في إيقاف تقدم حزبه، وال يريد معظم األميركيين 

العودة إلى سياساته االنعزالية المتمثلة في شعار »أميركا أوال«.
تقدم انتخابات التجديد النصفي في الواليات المتحدة وقمة بالي 
معا سببا للتفاؤل في لحظة مشحونة بالتوترات، لكننا في احتياج 
إلى إحراز قدر أكبر كثيرا من التقدم نحو التعاون العالمي، ففي نهاية 
المطاف، لن نتمكن من التغلب على أكبر أزمتين في مواجهتنا- حرب 
روسيا الرجعية في أوكرانيا وتغير المناخ- إال إذا وجدت القوى الرئيسة 

في العالم السبيل إلى العمل معا.

* وزير خارجية ألمانيا ونائب مستشارها في الفترة من 1998 إلى 
ضر األلماني لما يقرب من العشرين عاما.

ُ
2005، كان زعيما لحزب الخ

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

يتعرض التنوع البيولوجي على األرض 
ــتـــي تـــوفـــرهـــا الـــنـــظـــم الــبــيــئــيــة  والــــخــــدمــــات الـ
الصحية لضغوط هائلة بسبب تغير المناخ، 
والتحدي المتمثل في دعــم ثمانية مليارات 
شخص بــصــورة مــســتــدامــة، ويــجــب الحفاظ 
على خــدمــات الــنــظــام البيئي الــرئــيــســة، مثل 
أخشاب الغابات، والملقحات، وصيد األسماك 
في المحيط واالعتزاز بها، إال أنها آخذة في 
التدهور بوتيرة سريعة، ويوفر مؤتمر األمم 
المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2022 )كوب 
15(، الذي سيعقد في مونتريال هذا الشهر، 
فرصة للبناء على الرؤية اإلنسانية المشتركة 

المتمثلة في العيش في وئام مع الطبيعة.
إن التنوع البيولوجي هدف مهم بالنسبة 
ــــي، بـــيـــد أن  ــــدولـ لـــبـــرامـــج مــجــمــوعــة الـــبـــنـــك الـ
التصدي لفقدانه يقتضي أن تأخذ القرارات 
االقـــتـــصـــاديـــة الــطــبــيــعــة فـــي االعـــتـــبـــار، وهـــذا 
هـــو الــســبــب فـــي أنـــنـــا نــعــمــل عــلــى مــســاعــدة 
البلدان على دمج الطبيعة في نماذج النمو 
االقتصادي، وخطط التنمية، وأجندات المناخ. 
ويعني القيام بذلك وضــع سياسات تراعي 
القيمة االقتصادية الحقيقية للطبيعة، وبناء 
الــمــؤســســات الــتــي تــدعــم الطبيعة، وتطوير 
الـــشـــراكـــات بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــخــاص 
لدعم هذا الهدف، وتعبئة التمويل من جميع 
المصادر لتحويل االقتصادات والسياسات، 

بما يتجاوز التدخالت المعزولة.
ويــعــتــبــر صــيــد األســـمـــاك خــيــر مــثــال على 
أهــمــيــة الــطــبــيــعــة لــلــنــمــو والــتــنــمــيــة، وعــلــى 
الصعيد العالمي، تتراجع األرصدة السمكية 
بسبب التهديد الــثــالثــي المتمثل فــي تغير 
ــلـــوث، وإذا  ــتـ الـــمـــنـــاخ، والـــصـــيـــد الـــجـــائـــر، والـ
استمرت األنشطة التجارية كالمعتاد، فقد 
يخسر العالم ما يصل إلــى 25 في المئة من 
حصيلة الــســمــك بــحــلــول نــهــايــة الــقــرن، ومــن 
الجدير أن يثير هذا الرقم قلق الجميع، وذلك 

لعدة أسباب:
أواًل: نحن نواجه بالفعل واحــدة من أكبر 
أزمـــات األمـــن الــغــذائــي فــي الــتــاريــخ الحديث، 
 لـ 

ً
 مهما

ً
 غذائيا

ً
ونظرا لكون األسماك عنصرا

3.3 مليارات شخص، فإن انخفاض العرض 
ــات الــغــذائــيــة في  ــ ــ ــيـــؤدي إلــــى تــفــاقــم األزمـ سـ
الوقت الراهن، وفي المستقبل، فاألسماك غنية 
بالمغذيات التي تتسم بأهمية خاصة لنمو 
الــطــفــل، وتــوفــر مــصــدرا قيما جــدا للبروتين 
بالنسبة للفقراء، ألن أسهل من حيث الحصول 
عليها وأقل تكلفة فيما يتعلق بالحفاظ عليها 
مقارنة مع غيرها من مصادر البروتين، ومن 
ثــم، تسهم األســمــاك بنسبة 50 فــي المئة أو 
أكثر من إجمالي مدخول البروتين الحيواني 

في غانا، وموزمبيق، وسيراليون، وفضال عن 
ذلـــك، سيؤثر نقص األســمــاك على السلسلة 
الغذائية بأكملها، ألن المنتجات السمكية 
هي مكونات مهمة في األغذية األخــرى، بما 

في ذلك علف الماشية.
ثانيا: عندما تصبح األسماك أكثر ندرة، 
أو تهاجر إلى مياه أكثر برودة وأعمق بسبب 
تغير المناخ، سيضطر العديد من صيادي 
األســمــاك إلـــى الــســفــر لــمــســافــات أبــعــد لصيد 
األسماك، أو لتغيير طريقة صيدهم، أو للبحث 
عن وظائف جديدة، ولن يتمكن الكثير منهم 
من التكيف مع وضعهم الجديد، و من بين 
الـــ 38 مليون شخص ممن يعملون بصورة 
مباشرة في صيد األسماك، ستتضرر الفئات 
األشـــد ضعفا أكــثــر مــن غــيــرهــا؛ وهــي تشمل 
مــجــتــمــعــات الــصــيــد صــغــيــرة الـــنـــطـــاق، الــتــي 
غالبا ما توجد في مناطق نائية تتأثر بالفعل 
بـــصـــورة غــيــر مــتــنــاســبــة مـــع غــيــرهــا بتغير 
الــمــنــاخ، كما ستتأثر إلـــى حــد كبير النساء 
الــالئــي يشكلن 50 فــي المئة مــن الموظفين 
في سلسلة القيمة األوســع لأغذية المائية، 
وسيواجه األشخاص الحاصلون على تعليم 
رسمي ضئيل صعوبة في العثور على سبل 

عيش بديلة.
ثالثا،: سيزيد تأثير هــذه التهديدات مع 
مــرور الــوقــت، فــاألرصــدة السمكية ال تحترم 
الــحــدود الــدولــيــة، وبــــدون قــوانــيــن تنظيمية 
وحـــوافـــز مــنــاســبــة، ستستمر األســاطــيــل في 
ــادة صــيــدهــا إلـــى أقــصــى حــد عــلــى الــمــدى  زيــ
الــقــصــيــر، وســتــمــارس االقـــتـــصـــادات الــكــبــرى 
الصيد الجائر بعيدا عن مياهها اإلقليمية، 
ــإن الــمــشــكــلــة  ــ ــك، فـ ــ وإذا فــعــلــت كــــل الـــــــدول ذلــ
ستتفاقم، ووفــقــا لمنظمة األغــذيــة والــزراعــة 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة، قــبــل خــمــســيــن عـــامـــا، كــان 
يــتــم صــيــد مـــا يـــقـــارب مـــن 10 فـــي الــمــئــة من 
المخزونات السمكية العالمية بمستويات غير 
مستدامة بيولوجيا، واليوم، ارتفع هذا الرقم 
إلى 35 في المئة، ورغم أن العديد من البلدان 
ستعاني من هذه المشكلة، فإن المجتمعات 
 هي التي ستخسر أكثر من غيرها.

ً
األشد فقرا

وأمام هذه التحديات، لم تعد جهود الحفظ 
التي توقف فــقــدان الطبيعة كافية؛ بــل نحن 
ــو ما  بــحــاجــة إلـــى الــتــصــدي لــتــدهــورهــا، وهـ
يعني تغيير طريقة إنتاجنا واستهالكنا، 
ويــتــمــثــل أحـــد األســالــيــب فــي االســتــثــمــار في 
الــحــلــول القائمة على الطبيعة الــتــي تحمي 
هذه األخيرة، وفي الوقت نفسه تدعم التنمية 
االقتصادية، وتخلق سبل العيش، وتساعد 
ــلــــدان فــــي الــتــخــفــيــف مــــن تــغــيــر الــمــنــاخ  ــبــ الــ
والتكيف معه، خذ على سبيل المثال أشجار 

الــمــانــغــروف، الغنية بــالــتــنــوع البيولوجي، 
والـــتـــي تــعــمــل كــمــنــاطــق حــضــانــة لــأســمــاك، 
وتــحــمــي أكــثــر مــن ســتــة مــاليــيــن شــخــص من 
الــفــيــضــانــات الــســنــويــة، وتــمــتــص انــبــعــاثــات 
الكربون، حيث إن ثروتها االقتصادية تقدر 
بنحو 550 مليار دوالر، وهناك مثال آخر وهو 
زراعــة األعشاب البحرية، التي من شأنها أن 
تخلق فرص العمل، وأن تخفف من حدة انعدام 

األمن الغذائي، وأن تمتص الكربون.
وتعمل مجموعة البنك الــدولــي على عدة 
جــبــهــات لــمــســاعــدة الــبــلــدان فــي إدراك قيمة 
الطبيعة والمخاطر التي قد تنجم عن فقدانها، 
وألننا غالبا ما نعمل من خالل وزارات المالية، 
فنحن نوفر التمويل، والمعرفة، والمشورة 
السياسية، والــقــدرة الفنية لحشد الشركاء 
خلف الحلول القائمة على الطبيعة. وبدعم 
مــنــا، تــحــدد الــبــلــدان تــدخــالت جــديــدة واعــدة 

يمكن تكرارها وتوسيع نطاقها.
ــــراك  ــــالل إشـ ــال، مــــن خـ ــثـ ــمـ فــعــلــى ســبــيــل الـ
مختلف أصــحــاب المصلحة فــي التخطيط 
البحري، تعمل فيتنام على تقليل النزاعات 
حول استخدام الموارد في مختلف القطاعات، 
وفي الصين، نعمل مع بلديتي »تشونغكينغ« 
و»نينغبو« من أجــل تقليل كمية البالستيك 
البحري الـــذي تنقله مــيــاه الــصــرف الصحي 
إلــى المحيط، بــنــاًء على المشاريع السابقة 
ــدرة الــصــيــن على  ــ الـــتـــي ســـاعـــدت فـــي بـــنـــاء قـ
معالجة المياه، ومــن خــالل تطبيق تقنيات 
مثل األقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، 
نساعد تنزانيا والدول األخرى في الحصول 
على بيانات في الوقت الفعلي بشأن التدهور 
الــســاحــلــي والــبــحــري، حــتــى تتمكن مــن منع 
حدوثه، ومن خالل األدوات المالية المبتكرة 
مثل ائتمانات الكربون األزرق، تهدف غانا إلى 
استعادة 3000 هكتار من غابات المانغروف 

وجلب المزيد من التمويل الخاص.
إننا نعمل على توسيع نطاق جهود مثل 
ــــداف عــلــى الــمــدى القريب  هـــذه، وتــشــمــل األهـ
الــمــزيــد مــن الــتــمــويــل للمشاريع فــي الــبــلــدان 
الفقيرة، وإسناد دور أكبر إلى القطاع الخاص، 
وتنسيق العمل من المجتمعات المحلية إلى 
الحكومات الوطنية، ولكن إذا أردنا وقف فقدان 
التنوع البيولوجي، فمازال هناك الكثير من 
العمل الذي يجب القيام به، سواء من جانبنا 

أو من جانب المجتمع العالمي.

* رئيس مجموعة البنك الدولي.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق 
مع »الجريدة«

دعوة لهدنة في الكريسماس

جيمس زغبي*
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السفيه في اآليــة كما يــراه المفسرون هو الــذي ال 
يحسن التصرف فــي مــالــه، ســواء لصغر سنه حتى 
يبلغ ســن الــرشــد، والــذي يجب أن يختبره القيمون 
عــلــى أمــــوالــــه، فـــــإذا تـــأكـــدت لــهــم قـــدرتـــه عــلــى حــســن 
ــوال، فعليهم أن يــدفــعــوا إليه  الــتــصــرف فــي تلك األمــ
 لكنه ال يملك القدرة 

ً
أمواله، أو قد يكون السفيه كبيرا

العقلية التي تمكنه من الحفاظ على أمواله الخاصة، 
وهنا يطالب الدين اإلسالمي بوضع حجر على تلك 
الفئات ومنعهم من التصرف بأموالهم الخاصة، كي 

ال تضيع تلك األموال.
ويطالب اإلسالم أن يكون لدى القيمين على أموال 
القّصر القدرة على استثمار تلك األموال واإلنفاق على 
القّصر من أربــاح تلك األمــوال، لكي ال تضيع أصول 
تلك األمــوال بل ستنمو بفضل اإلدارة الجيدة، فإذا 
كان اإلسالم طالب المسلمين بالحفاظ على األموال 
الخاصة، فهذا دليل على أهمية المال بالنسبة إلى 
الفرد والجماعة، وال غرابة في ذلك، فالمال هو عصب 
الحياة والمحرك األســاســي للتنمية، لــذا نالحظ أن 
االزدهـــار الحضاري والثقافي عبر العصور يحدث 
دائما في المجتمعات الغنية، التي لديها فائض من 

األموال لتنفقها على تطوير التعليم.
 لذلك حرص اإلسالم على الحفاظ على المال العام 
والــخــاص، وطــالــب المسلمين بــإبــعــاد مــن ال يحسن 
إدارة تلك األموال ومن ال يقدر قيمتها عن المسؤولية 
عن تلك األمـــوال، وعلى هــذا األســاس عندما نــرى أن 
 من المقترحات المالية التي يتقدم بها بعض 

ً
كثيرا

األعضاء، تدل على أن هؤالء األعضاء ال يدركون قيمة 
المال وال يحسنون إدارته، ومن تلك المقترحات شراء 
المديونيات، وشراء اإلجازات، ورفع الرواتب من غير 
دراسة، وتوزيع 20% من دخل الدولة على المواطنين 
سنويا، وغير ذلك من المقترحات التي ستكلف الدولة 

مليارات، وستؤدي حتما إلى التعجيل بإفالسها.
ــاء هـــذا  ــنــ  وهــــــذا يــتــطــلــب مــــن الــمــخــلــصــيــن مــــن أبــ
الــمــجــتــمــع أن يــتــصــدوا لــهــذا الــخــطــر بــكــل الــوســائــل 
ــوة بــــالدنــــا، ونــضــمــن  الــمــمــكــنــة، كـــي نــحــافــظ عــلــى قــ
 ألجــيــالــنــا الـــقـــادمـــة، كــمــا خــطــط له 

ً
 كــريــمــا

ً
مــســتــقــبــال

المؤسسون األفاضل من رجال الدولة، فقد كان شعار 
أولئك الرجال المخلصين للوطن، يجب أن نتقشف 
لــنــضــمــن حــيــاة كــريــمــة لــأجــيــال الـــقـــادمـــة، يــجــب أال 

نتركها للفقر والحاجة. 
كلنا أمـــل أال يــكــون الــمــخــلــصــون مــن أبــنــاء الجيل 
الحاضر عاجزين عن التصدي لذلك العبث الذي يقوم 
بــه بعض األعــضــاء، ونــأمــل أن يتمكنوا مــن تحويل 
السخط الــذي يبدونه في مجالسهم على تصرفات 
ــع يــزلــزل األقــــدام مــن تحت  أولــئــك األعـــضـــاء، إلـــى واقـ

العابثين بأموال الدولة وهويتها الوطنية.

في أعياد الكريسماس عام 1914، أي بعد خمسة أشهر 
من الحرب العالمية األولــى، وقع حدث رائــع، ال أحد يعرف 
 فرنسيين وبريطانيين 

ً
بالضبط كيف بـــدأت، لكن جــنــودا

 على جانبي الخنادق بدؤوا في ترديد 
ً
وبلجيكيين وألمانا

 ،
ً
ترانيم الكريسماس، وألقوا أسلحتهم، ولعبوا كرة القدم معا

وتبادلوا تحيات عيد الميالد والهدايا.
ولم توافق أي حكومة على هدنة عيد الميالد غير الرسمية 
هذه، وُرفضت نداءات من مجموعات المجتمع المدني والبابا 
الكاثوليكي الروماني بنديكتوس الخامس عشر، حثت على 
»أن تصمت المدافع على األقل في الليلة التي أنشدت فيها 

 بميالد السيد المسيح.
ً
المالئكة« إيذانا

والـــواقـــع أن بــعــض الــجــنــود الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الــهــدنــة 
العفوية اعــتــبــروا خــونــة وعــوقــبــوا، وعــلــى الــرغــم مــن هدنة 
عيد الميالد، استمرت الحرب أربــع سنوات أخــرى، وأودت 
بحياة ما يقرب من 15 مليون مقاتل ومدني، لكن الهدنة 
العفوية استمرت في التقاليد األوروبية وألهمت صانعي 
األفـــالم ورواة القصص والــزعــمــاء الدينيين لما مثلته من 
قوة الــروح اإلنسانية التي تعلو فوق الكراهية واالنقسام 
في تعزيز السالم، ومع أخذ ذلك في االعتبار، أطلقت »زمالة 
المصالحة« حملة من الــقــادة الدينيين تدعو الحكومتين 
الروسية واألوكرانية لقبول هدنة عيد الميالد في أوكرانيا 

من 25 ديسمبر إلى 7 يناير.
وجاء في نص النداء »بصفتنا أتباع إيمان وضمير، نؤمن 
بقداسة جميع أشكال الحياة على هذا الكوكب، ندعو إلى 
 من روح 

ً
هدنة أعياد الكريسماس في أوكرانيا، وانطالقا

الــهــدنــة الــتــي وقــعــت فــي عــام 1914 خــالل الــحــرب العالمية 
األولــى، نحث حكومتنا على القيام بــدور قيادي في إنهاء 
الحرب في أوكرانيا من خالل وقف إطالق النار والتسوية 
التفاوضية، قبل أن يؤدي الصراع إلى حرب نووية قد تدمر 
النظم البيئية في العالم وتقضي على كل خلق الله«، ووقع 
البيان من أكثر من 1000 من القادة الدينيين والالهوتيين 
المقيمين في الواليات المتحدة ويمثلون معظم الطوائف 

المسيحية والمسلمين واليهود والسيخ والبوذيين.
ومـــع تــســارع عــنــف الــحــرب، فــي ظــل الــهــجــمــات الــروســيــة 
المكثفة على البنية التحتية ألوكرانيا واستخدام أوكرانيا 
لــلــطــائــرات بــــدون طــيــار لــقــصــف الــمــنــشــآت داخــــل روســيــا، 
ــح لــهــذا الـــنـــداء الــقــيــادة الــروســيــة أو  لــن يلتفت عــلــى األرجــ
األوكــرانــيــة أو الــبــيــت األبــيــض، والــبــغــضــاء بــيــن الشعبين 
أفسدت عقائدهم الدينية، والغالبية العظمى من األوكرانيين 
والــروس مسيحيون أرثوذكس اتحدوا في الماضي تحت 
لـــواء بطريركية موسكو، فقد أعلنت الكنيسة األوكــرانــيــة 
التي لم تشعر باالرتياح لفترة طويلة تحت قيادة موسكو، 
استقاللها في بداية الحرب بعد أن أيد البطريرك الروسي 
العملية العسكرية في أوكرانيا، وإعالنه أن الجنود الروس 
الذين قتلوا في المواجهات ضد األوكرانيين سيغفر الله 
خطاياهم، وفي البداية، حثت البطريركية األوكرانية ببساطة 
الكنائس األرثوذكسية األوكرانية البالغ عددها سبعة آالف 
كنيسة على قطع العالقات مع موسكو، لكن رئيس الوزراء 
فولوديمير زيلينسكي ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث دعا إلى 
حظر الكنائس األرثوذكسية األوكرانية التي تتماهى مع 
البطريركية في موسكو، وامتد هذا االنقسام إلى احتفاالت 

الكريسماس.
وتحتفل الكنائس األرثوذكسية بعيد الميالد في السابع 
مـــن يــنــايــر، بــيــنــمــا تــحــتــفــل بــقــيــة الــكــنــائــس الــمــســيــحــيــة في 
الخامس والعشرين من ديسمبر، وانتقل األوكرانيون اآلن 
إلــى االحتفال بالكريسماس وفــق التقويم الغربي أي يوم 
25 ديسمبر، وهــكــذا، دعــا منظمو »زمــالــة المصالحة« إلى 
الدعوة لهدنة تمتد على األقل من 25 ديسمبر إلى السابع 
من يناير، حتى يحتفل كال الشعبين بميالد يسوع في سالم، 
وتوافر مساحة لهدنة، سواء بدعم من الحكومة أو الكنيسة 
األرثوذكسية أو جاءت عفوية، أمر بعيد المنال، لكنه ال يجعل 

النداء أقل ضرورة.
وعــلــى عكس الــحــرب العالمية األولـــى، لــم يكن هــنــاك من 
داع لخوض هذه الحرب كما أنها أوقعت خسائر فادحة في 
األرواح البشرية، بينما دفعت الماليين إلى المنفى كالجئين، 
وفــي الــنــهــايــة، لــن يــفــوز أحــد ولــن تــكــون أوكــرانــيــا وروســيــا 
وحدهما في وضع أسوأ، بل أوروبا كلها ستصبح أسوأ حااًل.

ويمثل نداء زمالة المصالحة من الزعماء الدينيين دعوة 
مهمة للشعوب المسيحية في أوكرانيا وروســيــا إلسكات 
صــوت المدافع أثناء احتفال كليهما بعيد الميالد، وقــد ال 
ينصت الــمــســؤولــون لــلــنــداء، لكن على الــقــادة الدينيين أال 
يصمتوا، وقــد ال تفلح الــدعــوة إلــى هــدنــة عيد الميالد في 
تــوفــيــر فــتــرة راحـــة لــضــحــايــا هـــذه الــحــرب الــقــاســيــة، لكنها 
ستضع الزعماء الدينيين وغيرهم من الزعماء في الواليات 
المتحدة وأوكرانيا وروسيا في تحد لمواجهة مسؤولياتنا 
فــي السعي إلــى تحقيق الــســالم، على األقــل أثــنــاء االحتفال 

بميالد من يسميه المسيحيون »أمير السالم«.
* رئيس المعهد األميركي العربي في واشنطن

د. عبد المحسن حمادة

دالالت سفه على بعض 
األعضاء

الحاضر  الجيل  أبناء  من  المخلصون  يكون  أال  أمل  كلنا 
بعض  به  يقوم  الذي  العبث  لذلك  التصدي  عن  عاجزبن 

الذي  السخط  تحويل  من  يتمكنوا  أن  ونأمل  األعضاء، 
األعضاء،  أولئك  تصرفات  على  مجالسهم  في  يبدونه 

بأموال  العابثين  تحت  من  األقدام  يزلزل  واقع  إلى 
الوطنية. وهويتها  الدولة 

مولد نظام دولي جديد

التنمية االقتصادية البيئية

يوشكا فيشر*

ديفيد مالباس*
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معركة نصف النهائي بين »األسود« و»الديوك«

يطمح المغاربة إلى تحقيق 
إنجاز أسطوري جديد في 

مونديال 2022 بقطر، 
بمواجهة المنتخب الفرنسي 

اليوم على استاد البيت في 
الدور نصف النهائي للبطولة.

بــــــعــــــد الــــــمــــــســــــيــــــرة األســـــــطـــــــوريـــــــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة لــمــنــتــخــب الـــمـــغـــرب في 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـــقـــدم، 
 في قطر، تتعاظم آمال 

ً
المقامة حاليا

الجماهير العربية في تحقيق منتخب 
 عن 

ً
ــــود األطـــلـــس« لــلــمــزيــد؛ بــحــثــا »أسـ

تحقيق الفريق إلنجاز أسطوري جديد 
حينما يواجه اليوم المنتخب الفرنسي 
ــــدور نصف  عــلــى اســـتـــاد الــبــيــت فـــي الـ

النهائي لمونديال 2022 بقطر.
وكـــتـــب الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي اســمــه 
بــحــروف مــن ذهـــب فــي ســجــات كــأس 
العالم، بعدما أصبح أول فريق عربي 
وإفريقي يبلغ الدور قبل النهائي في 

المونديال. 

مشوار صعب للمغاربة

ورغـــــم الــمــجــمــوعــة الــصــعــبــة الــتــي 
تــواجــد فيها فــريــق الـــمـــدرب الوطني 
وليد الــركــراكــي، التي ضمت منتخب 
كــرواتــيــا، وصــيــف النسخة الماضية 
لـــلـــبـــطـــولـــة فـــــي روســـــيـــــا عــــــام 2018، 
والمنتخب البلجيكي، صاحب المركز 
الــثــالــث بــنــفــس الــنــســخــة، إضــافــة إلــى 
مــنــتــخــب كـــنـــدا، الــبــاحــث عـــن تحقيق 
األفضل في ظل استضافته النسخة 

الـــمـــقـــبـــلـــة لـــلـــمـــونـــديـــال عــــــام 2026 
برفقة الــواليــات المتحدة األميركية 
والمكسيك، تربع المنتخب المغربي 
على الــصــدارة برصيد 7 نــقــاط، عقب 
تحقيقه انتصارين وتــعــادال وحــيــدا. 
ــل الــمــنــتــخــب  ــ ــ وفـــــي دور الــــــــــ16، واصـ
المغربي مشواره الرائع بعدما تخطى 
عقبة المنتخب اإلسباني، بفوزه عليه 
3 - صفر بركات الترجيح، عقب انتهاء 
الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 

بدون أهداف. 
وكــان منتخب المغرب على موعد 
مــــع إنــــجــــاز تـــاريـــخـــي جــــديــــد بــبــلــوغ 
الــمــربــع الــذهــبــي فــي الــمــونــديــال، إثــر 
فوزه 1 - صفر على منتخب البرتغال، 
بــقــيــادة نجمه كريستيانو رونــالــدو، 
ــبــــاراة بــعــشــرة  ــمــ ــهـــى الــ ــه أنـ ــأنـ عــلــمــا بـ
العبين عقب طرد العبه وليد شديرة 
في الوقت المحتسب بدال من الضائع 

للشوط الثاني.
ــــذي  وصـــــــار مـــنـــتـــخـــب الــــمــــغــــرب، الـ
يشارك في المونديال للمرة السادسة 
في تاريخه، ثالث منتخب من خارج 
قـــارتـــي أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
يــتــواجــد فـــي الــمــربــع الــذهــبــي لــكــأس 
العالم، بعد منتخبي الواليات المتحدة 
األميركية وكــوريــا الجنوبية، اللذين 

حققا اإلنجاز ذاته في نسختي 1930 
و2002 وبات التحدي الجديد ألبطال 
المنتخب المغربي يتمثل فــي عبور 
عقبة منتخب فرنسا، الذي يحلم بأن 
يصبح أول فريق يحتفظ بلقب كأس 
العالم في نسختين متتاليتين، منذ 
منتخب البرازيل، الذي فاز بالبطولة 
ــامـــي 1958 بـــالـــســـويـــد و1962 فــي  عـ

تشيلي. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــولــي الــركــراكــي 
الــمــســؤولــيــة قــبــل 3 أشــهــر فــقــط على 
انـــطـــاق كــــأس الــعــالــم خــلــفــا لــلــمــدرب 
البوسني وحيد خليلودزيتش، لكنه 
نــجــح فـــي حـــل جــمــيــع األزمـــــــات الــتــي 
عــانــى منها الــفــريــق، الـــذي ودع كأس 
األمــــم األفــريــقــيــة بــالــكــامــيــرون مطلع 
العام الحالي من دور الثمانية، ليظهر 
بشكل مغاير تماما في مونديال2022 
وأثبت المنتخب المغربي أنه يمتلك 
الــشــخــصــيــة الــقــويــة وربـــاطـــة الــجــأش 
للمضي قــدمــا فــي الــبــطــولــة، ليصبح 
قــادرا على مقارعة عمالقة كــرة القدم 

في العالم.
 وبينما تأكد غياب شديرة بداعي 
اإليقاف، فإن الشكوك تحوم بقوة بشأن 
مــشــاركــة قــلــبــي الـــدفـــاع غــانــم ســايــس 
ونايف أكرد في مواجهة فرنسا بسبب 

اإلصابة، وكذلك نصير مزراوي، الذي 
غــاب عــن مواجهة البرتغال لإلصابة 
أيضا. ويأمل منتخب المغرب أن يكون 
ثاني فريق عربي يتغلب على منتخب 
فرنسا في النسخة الحالية للبطولة، 
بعد المنتخب التونسي، الذي انتصر 
1 - صــفــر عــلــى منتخب )الـــديـــوك( في 
الجولة األخيرة من دور المجموعات.

فرنسا أثبتت جدارتها

 وتـــصـــدر مــنــتــخــب فــرنــســا تــرتــيــب 
المجموعة الــرابــعــة، عقب فــوزه 4 - 1 
على أستراليا في الجولة االفتتاحية، 
و2 - 1 على منتخب الدنمارك بالجولة 
الثانية، قبل أن يخسر أمـــام منتخب 
تونس في المباراة التي دفع خالها 
ديشان بمجموعة من العناصر البديلة 
فـــي الـــبـــدايـــة، بــعــد تــأكــد تــأهــل فــريــقــه 
لألدوار اإلقصائية. وانتصر المنتخب 
الفرنسي 3 - 1 على نظيره البولندي 
في دور الـ16، قبل أن يتغلب 2 - 1 على 
مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا فـــي دور الــثــمــانــيــة، 
محققا فـــوزه األول فــي تــاريــخــه على 
ــود الــثــاثــة( فـــي كــأس  ــ مــنــتــخــب )األســ
العالم، خال المواجهة الثالثة بينهما 
بالمونديال، ليبلغ الدور قبل النهائي 

في البطولة التي توج بها عامي 1998 
و2018 وفــــي ظـــل غـــيـــاب الـــعـــديـــد من 
الــنــجــوم عــن المنتخب الفرنسي قبل 
انطاق البطولة بسبب اإلصابة مثل 
كــريــم بنزيمة ونــجــولــو كــانــتــي وبــول 
بوجبا، لكن الفريق شق طريقه بنجاح 
نحو بلوغ المربع الذهبي بكأس العالم 
للمرة السابعة، ليتطلع اآلن للظهور 
فــي الــمــبــاراة النهائية للمرة الرابعة 

بالمونديال. 
ــثـــاثـــي كــيــلــيــان مــبــابــي  وتـــمـــكـــن الـ
وأوليفيه جيرو وأنطوان غريزمان من 
ملء هذا الفراغ، حيث يقدم الثاثي أداء 

استثنائيا في المونديال حتى اآلن. 
ويـــتـــصـــدر مـــبـــابـــي قـــائـــمـــة هـــدافـــي 
النسخة الحالية للبطولة قبل انطاق 
الــدور قبل النهائي برصيد 5 أهداف، 
متفوقا بفارق هدف وحيد أمام أقرب 
ــــك الـــســـاحـــر  ــذلـ ــ ــــرو، وكـ ــيـ ــ مـــاحـــقـــيـــه جـ
األرجنتيني ليونيل ميسي. وبينما 
ــيـــرو مــجــتــمــعــيــن 9  ســجــل مــبــابــي وجـ
أهــداف من إجمالي 11 هدفا أحرزها 
ــــي الـــبـــطـــولـــة  الـــمـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي فـ
حتى اآلن، وصنع غريزمان 27 هدفا 
خال مسيرته الطويلة مع المنتخب 
الفرنسي، ليصبح الاعب األكثر صنعا 
ألهــــداف الــفــريــق خـــال آخـــر 50 عــامــا، 

متفوقا على النجمين المعتزلين زين 
الدين زيــدان وتيري هنري، حيث قام 

كل منهما بـ 26 تمريرة حاسمة.
 وعـــلـــى عـــكـــس مــنــتــخــب الـــمـــغـــرب، 
ــن بــعــض  يـــعـــانـــي مــنــتــخــب فـــرنـــســـا مــ
الهشاشة الدفاعية، حيث تلقى الفريق 
5 أهــــداف خـــال حملته فــي البطولة 
الــحــالــيــة. وعــجــز منتخب فــرنــســا عن 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه خـــال 
اته الخمسة في المونديال القطري  لقاء

حتى اآلن. 

مواجهات المنتخبين السابقة

 ورغـــــم أن الــمــنــتــخــبــيــن الــفــرنــســي 
ــبـــق أن الـــتـــقـــيـــا فــــي 7  والـــمـــغـــربـــي سـ
مـــبـــاريـــات مــــن قـــبـــل، لــكــنــهــا ســتــكــون 
ــــى بينهما فـــي كــأس  الــمــواجــهــة األولـ
العالم. وخال اللقاءات السابقة، حقق 
منتخب فرنسا 5 انتصارات، وفرض 

التعادل نفسه على لقاءين. 
ــن  ــيـ وتـــــــــرجـــــــــع آخـــــــــــر مـــــــواجـــــــهـــــــة بـ
المنتخبين إلى نوفمبر 2007، حينما 
تعادال 2 - 2 وديا.                     )د ب أ(

10:00م
المغرب x فرنسا

... وغريزمان وجيرو خال المباراة السابقة العبو منتخب المغرب خال مباراة سابقة

أكــد مـــدرب المنتخب المغربي وليد 
الركراكي، أن طموحه مع العبيه هو بلوغ 
المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022، 
 إلى أن العبيه »سيقاتلون من أجل 

ً
الفتا

ذلك« عندما يواجهون فرنسا في دور 
األربعة على ملعب البيت في الخور.

وقــــــــال الـــــركـــــراكـــــي: »نـــتـــمـــنـــى أال 
ــا، ألنــــهــــم إذا  ــنـ ــمـ يـــحـــتـــرمـــنـــا خـــصـ
احترمونا مثلما فعلت المنتخبات 
التي واجهناها حتى اآلن في هذه 
البطولة، وكانوا في قمة مستواهم، 
فــســتــكــون مــهــمــتــنــا صــعــبــة. نحن 
واثـــقـــون بــأنــفــســنــا، ومــتــحــمــســون، 
بفضل مــشــوارنــا الــصــعــب فــي هــذه 
البطولة، فقبل كل مباراة تعتبرون أننا 
ســنــودع المسابقة، لكننا مــا زلــنــا هنا، 

وسنخوض نصف النهائي«.
وشــدد على أن مفتاح الفوز بالمباراة 
هو »الـــروح، روح الفريق، نحن نلعب من 
أجـــل المنتخب الــوطــنــي، ولــيــس الــنــادي. 
الكل يعمل ويقاتل، ويقدم أفضل ما لديه 
في كل مباراة يلعبها. لعبنا بروح عالية 
في المباريات السابقة، وهــذا أهم شيء 

في كرة القدم«.
وفيما أمل أن يكون الطموح والتعطش 
ر عن ثقته في مؤهات  ، عبَّ

ً
للفوز كافيا

المغرب، الراغب في »إعادة كتابة التاريخ، 
وأن نــضــع إفــريــقــيــا عــلــى قــمــة الــعــالــم. 
، فــأنــا أعـــرف أن 

ً
لكنني لست مجنونا

، كما أعرف أن كل هذه الروح 
ً
ذلك سيكون صعبا

والمعنويات والمحفزات ستكون مهمة، وستجعل 
 صعبة فــي الــفــوز علينا«. 

ً
مهمة فــرنــســا أيــضــا

وأضاف: »أعرف أن كل التوقعات ضدنا، لكن نحن 
على ثقة. ربما نحن مجانين، لكن من الجيد أن 
، إذا كانوا سيفكرون إننا متعبون، 

ً
تكون مجنونا

، فسيكونون 
ً
وهذا ما قالته منتخبات أخرى سابقا

مخطئين، أريد القول إننا لسنا متعبين، وإننا 
جاهزون للمباراة«.

وأردف: »نحن جاهزون للفوز باللقب ودخول 
ــل الــمــغــرب وإفــريــقــيــا والـــــدول  ــتـــاريـــخ، مـــن أجــ الـ
فــي طريق النمو، مــن أجــل إخوتنا الجزائريين 
والتونسيين والمصريين والليبيين، كل أولئك 
الذين حلموا برؤية منتخب إفريقي في نصف 
الــنــهــائــي والــنــهــائــي، هـــذه فــرصــتــنــا، ويــجــب أال 
 لتحقيق ذلك، 

ً
نضيعها، يجب أال ننتظر 40 عاما

 سنقوم بذلك، أنا ربما مجنون، لكننا لذلك 
ً
غــدا

نحن هنا، ولدينا فرصتنا، ونواجه فرنسا أفضل 
منتخب في العالم«.

وعن المواجهة بين الصديقين؛ أشرف حكيمي 
وكيليان مبابي، قال: »إذا كان هناك العب يعرف 
ب معه  كيليان أفضل مني، فهو حكيمي، ألنه يتدرَّ
، ولديه فكرة دقيقة عن هذا الاعب، لكن ذلك 

ً
يوميا

ر الكثير بالنسبة لنا، ولن نلجأ إلى خطة  لن يغيِّ
تكتيكية خاصة بكيليان«.

وأعــرب الركراكي عن أسفه، لكثرة اإلصابات 
في صفوف فريقه، وقال: »لدينا مصابون، لكننا 
 بسرعة، ولدينا جهاز طبي رفيع 

ً
نتعافى جيدا

 سارة«.
ً
المستوى، كل يوم يحمل لنا أخبارا

شدد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، 
على صعوبة مواجهة فريقه لنظيره المغربي اليوم، في 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة 
 إلى أن منتخب »أســود األطلس« 

ً
 في قطر، مشيرا

ً
حاليا

محظوظ بامتاكه مؤازرة جماهيرية كبيرة في المونديال. 
 وقال ديشامب في المؤتمر الصحافي، أمس: »واجهنا 
صعوبات كبيرة خال مسيرتنا في البطولة، وتمكنا من 
تجاوزها. نتحلى بروح جيدة، وأظهرنا أننا جاهزون 
للتحديات التي نواجهها، واآلن نخوض مباراة بالغة 

األهمية«. 
وردا على سؤال عّما إذا كان قد فوجئ بمستوى العبيه 
بالبطولة، قال: »بالتأكيد كنت أثق بهم. لم يفاجئوني على 
اإلطاق«. وأضاف: »يجب علّي أن اختار الاعبين الذين 
اخترتهم وقد كنت أتابعهم يوما بيوم. إنهم يتعايشون 
مع بعضهم، وفي نهاية المطاف النتيجة هي كل ما يهم«.

وزاد: »كانت لدينا بعض اللحظات التي امتلكنا فيها 
روحا إيجابية في معسكر التدريب، وكل يوم من األيام 
التي أقضيها مع هذا الفريق هي أيام سعيدة، وإضافة إلى 
الاعبين هناك الطواقم الفنية األخرى الداعمة، لكن األمر 
الذي يحقق اللحمة بين كل هذه العناصر هي النتائج 

التي نحققها«. 
وعن رأيــه في فلسفة مــدرب المغرب، وليد الركراكي، 
قال: »أود أن اقول إن الركراكي قام بعمل وإنجاز استثنائي 
أهنئه عليه. لقد كان إنجازا مذها أن يصل إلى نصف 

نهائي كأس العالم، وهذا يثبت أنه مدرب قوي«. 
وكــشــف ديــشــامــب: »فــيــمــا يتعلق بــالــبــيــانــات لدينا 
ــر لنا هــذا الــنــوع مــن البيانات 

ّ
تكنولوجيا حديثة تــوف

واإلحصاءات، وتقّدم لنا معطيات أكثر مما كان متاحا 
لنا في الماضي حول عناصر فريقنا وعناصر الخصوم«. 

واســتــدرك: »ولكن تلك البيانات ليست دائما مفيدة 
ومثيرة لاهتمام، ألن المشكلة باإلحصاءات انها تقول 
لك شيئا ونقيضه، واألمــر يعتمد على تحليلك لها، 

ولكنها مهمة«. 
وعــن تحضيراته لمواجهة الــمــؤازرة الجماهيرية 

الــمــغــربــيــة، قـــال ديــشــامــب: »نــعــم الــمــغــرب لــديــه قــاعــدة 
جماهيرية داعمة كبيرة جــدا، وهــذا أمر مفيد، وهنيئا 
لهم بذلك. يمكن أن تكون األجواء صاخبة وطواقم العمل 

عندي، وأنا شخصيا راعيت ذلك المشهد«. 

دور غريزمان دور غريزمان 

 وحول دور غريزمان مع المنتخب، أوضح ديشامب 
»لــقــد لعب بطولة رائــعــة، ولــكــن نحن بحاجة إلــيــه ألن 
يتحلى بنفس القدر من الكفاءة في مباراة اليوم أيضا. 
إنه العب قادر على تغيير الفريق بأكمله، ألنه مجتهد 

وهو موهوب بالفطرة«.
 وأكــد ديشامب: »فــي تلك النسخة من كــأس العالم 
يـــؤدي جريزمان دورا مختلفا، لكن حتى اآلن أداؤه 
متميز، كما قلت سابقا. إنه يحب أن يدافع بقدر حبه 
للمهاجمة، وأن يصنع اللعب، ألنها مسؤوليته األولى«. 
وتطّرق ديشامب للحديث عن طريقة لعب منتخب 
المغرب، حيث قــال: »إنــه فريق يركز على التحوالت 
ا 

ّ
 من

ّ
السريعة والهجمات المرتدة. نحن سندافع، كل

سيلزم خطه ونترك الكرة في الوسط«. 
وألمح ديشامب إلى أن »كا المنتخبين لديه خطته 
في المباراة القابلة للتعديل. كل فريق يحاول تحقيق 
أعلى نسبة استحواذ. ليست الغاية هي االستحواذ، 
ولكنها وسيلة لتخلق فرصا للتسجيل«.       )د ب أ(

5 مواجهات فردية... َمْن سيتفوق على اآلخر؟
تتواجه فرنسا والمغرب اليوم األربعاء على مقعد 
فــي نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022، وســتــكــون هناك 
مواجهات فردية بين العبين يعرف بعضهم بعضا 
جيدا في الدوري الفرنسي، وكذلك ثنائيات بين عدد 

من الاعبين على أرض الملعب.
وبــاإلضــافــة إلـــى الــمــواجــهــة بــيــن كيليان مبابي 
وأشرف حكيمي، الصديقين في باريس سان جرمان، 

هناك خمس مواجهات أخرى في هذه المباراة.

بونو - لوريس

أصبح ياسين بونو بطل المغرب، وهو في طريقه 
ألن يصبح الــحــارس األقـــل اســتــقــبــاال لــألهــداف في 
المسابقة، اهتزت شباكه مــرة واحــدة فقط، بفضل 
الدفاع الكبير لفريقه، ولكن بفضل موهبته أيضا، 

وتألق في ركات الترجيح أمام إسبانيا أيضا في 
ثمن النهائي.

ويمتلك حارس إشبيلية أفضل معدل تصديات 
في الدوري اإلسباني وأوروبا.

أمــا هوجو لوريس فهو ليس في مستواه الذي 
ظهر به قبل أربع سنوات، حين أصبح أحد العناصر 
األساسية لفوز فرنسا بمونديال روسيا. ويملك أقل 
معدل تصديات في هذا المونديال، ولكن إحصائياته 

تحسنت بشكل واضح في هذا المونديال.

أوناحي - غريزمان

أبـــرز لــويــس إنــريــكــي اســم أونــاحــي على خريطة 
كرة القدم العالمية، حين اعترف بقدرة الاعب في 

التضحية في مواجهة ثمن النهائي.

ويجسد العب آنجيه )22 عاما( الروح السائدة 
فــي المنتخب المغربي، فهو أكــثــر مــن جــرى في 
الــمــلــعــب خــــال الـــمـــبـــاريـــات األخــــيــــرة، وســيــكــون 
المسؤول عن تضيق الخناق على إخــراج الكرة 

الفرنسية لألمام، حيث يتواجد غريزمان.
وأصبح الاعب الفرنسي الــذي يلعب متأخرا 
في الهجوم لنقل الكرة لــألمــام، قائدا با منازع 
في صنع الخطورة واأللعاب للديوك، وستتوقف 
قدرته على تغذية الهجوم الفرنسي على تجاوز 

أوناحي.

بوفال - ديمبيلي

كــاهــمــا مـــســـؤول عـــن كــســر خـــطـــوط الــخــصــم؛ 
المغربي على الجهة الــيــســرى، والــفــرنــســي على 

اليمنى، ويتميزان بسرعة كبيرة. وغابت الفاعلية 
عن الاعب الفرنسي في األمتار األخيرة في بدايات 
الــمــبــاريــات، ولــكــن إســهــامــاتــه كــانــت تتحسن مع 

مرور الوقت، ولم يكمل أي مواجهة آلخرها.
أما بوفال، الذي يلعب في آنجيه، فأداؤه خال 
الــمــبــاريــات مــن األعــلــى إلـــى األســفــل، ولــكــن نظرا 
ألسلوب اللعب المغربي، فيتركز معظم عمله على 

إحباط األلعاب الفرنسية عن صنع الهجمات.

أمرابط - تشواميني 

تعتمد خطة كل فريق على أداء هذين الاعبين، 
الـــلـــذيـــن أصــبــحــا رئــــة خـــط الــــوســــط. ظــهــر العــب 
فــيــورنــتــنــيــا أمـــرابـــط كعنصر أســاســي فــي خطة 

الدفاع المغربي.

أمـــا تــشــوامــيــنــي فــهــو يــمــد وســـط مــلــعــب فرنسا 
بالصابة، وكان عنصرا أساسيا في وصول فرنسا 

إلى المحطة قبل األخيرة.

النصيري - جيرو

سجل أوليفيه جيرو أربعة أهداف في المونديال، 
جــعــلــتــه يــتــجــاوز تــيــيــري هـــنـــري كـــهـــداف تــاريــخــي 
لفرنسا، وهو في الـ 36 من عمره، يتطلع ألن يصبح 

أكبر العب يسجل خمسة أهداف في كأس العالم.
أما يوسف النصيري فبهدفه في مرمى البرتغال 
في ربع النهائي، أصبح الهداف التاريخي للمغرب 
فــي كــأس العالم، وإذا سجل هدفا فسيصبح رابــع 

العب إفريقي يسجل ثاثة أهداف في مونديال.
)إفي(

ديشامب يشدد على صعوبة المواجهةالركراكي: واثقون بأنفسنا

      ديشامب        وليد الركراكي
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لوريس: نلعب في أجواء معادية!لوريس: نلعب في أجواء معادية!
ــارس وقــائــد منتخب فرنسا  اعــتــبــر حـ
هوغو لوريس أن المباراة أمام المنتخب 
 
ً
المغربي ستجمع »فريقين قويين«، معتبرا
ــواء الــجــمــاهــيــريــة داخــــل الملعب  ــ أن األجـ
ستكون »معادية« لمصلحة أسود األطلس.

وقــــال لـــوريـــس، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، 
أمــس، »إنــهــا مــبــاراة بين فريقين قويين، 
فــريــقــيــن مــوهــوبــيــن، وكـــل مــنــتــخــب لــديــه 
 :

ً
هــدفــه، وهـــو الــتــأهــل لــلــنــهــائــي«، مضيفا

»لـــقـــد تــغــلــبــوا عــلــى بــلــجــيــكــا وإســبــانــيــا 
والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات 
 ،

ً
في المركز األول في مجموعة صعبة جدا

هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون 
 أقوياء«.

ً
خصوما

ــواء ســتــكــون معادية  ــ واعــتــبــر أن »األجـ

ــة الـــمـــشـــجـــعـــات  ــيـ ــبـ ــلـ داخــــــــل الـــمـــلـــعـــب، أغـ
والــمــشــجــعــيــن ســيــكــونــون ضـــدنـــا، لكننا 
جاهزون ألي شــيء. علينا أن نظهر أننا 
عــلــى اســتــعــداد لــرفــع الــمــســتــوى، إلـــى أن 

نكون في قمة مستوانا«.
وتابع: »إنه نصف النهائي. إنه نجاح 
لــلــمــغــرب بــــأن يــكــونــوا هــنــا، ولــكــنــهــم لن 
يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطااًل من 
ر 

ّ
 نحن نحض

ً
أجل بلدهم، وكما قلت سابقا

للمباراة على أنها نصف نهائي، ونصّب 
جــام تركيزنا عليها كي نضمن أال نندم 

في النهاية«.
وعــن مواجهة مواطنه كيليان مبابي 
مع زميله في باريس سان جرمان أشرف 
حكيمي، قــال لــوريــس الـــذي بــات الالعب 

 للمباريات الدولية مع بالده 
ً
األكثر خوضا

)143(، إنه »قد يكون من الصعب مواجهة 
ــيـــل لــــك فــــي الـــفـــريـــق، ألنـــكـــمـــا تــعــرفــان  زمـ
، لــكــن هــــذه فــرنــســا ضد 

ً
ــيـــدا بــعــضــكــمــا جـ

، لديك 
ً
المغرب. هناك العبون آخرون أيضا

العــبــون مثل )حكيم( زيــاش الــذي يمكنه 
 الــحــارس 

ً
أن يــحــدث الــفــارق، هــنــاك أيــضــا

يــاســيــن بــونــو الـــذي يلعب فــي إشبيلية، 
 
ً
 كبيرا

ً
وهــو حــارس كبير وسيقدم دافــعــا

: »فــي مقاربة المباراة، 
ً
لزمالئه«، مضيفا

نحن صــبــورون، ولكننا نــريــد أن نحسم 
األمور في أبكر وقت ممكن«.

 تعلم ياسين بونو التحلي بالصبر 
ــــي مـــســـيـــرتـــه، لـــكـــن حـــــــارس الـــمـــرمـــى  فـ
المغربي الذي بات اسمه على كل لسان، 
أثبت في مونديال قطر 2022 أنه رجل 

المراحل الكبيرة.
 في 

ً
هـــذا الـــحـــارس الــــذي كـــان بـــديـــال

الــظــل خـــالل كـــأس أمـــم إفــريــقــيــا 2017 
وكــأس العالم 2018 فــي روســيــا، صار 
 في مساعدة 

ً
 ومحوريا

ً
 رئيسا

ً
عنصرا

الــمــغــرب عــلــى إرســــاء مــعــايــيــر جــديــدة 
لــكــرة الــقــدم اإلفــريــقــيــة والــعــربــيــة خــالل 

مونديال قطر.
ــا،  ــيــ ــرواتــ ــى بــــونــــو مـــنـــتـــخـــب كــ ــ ــقـ ــ وأبـ
وصيف بطل 2018، في مأزق بباكورة 
مبارياته في المونديال، واختفى فجأة 
قبل انطالق مباراة الفوز 2 - صفر على 

بلجيكا بعد أداء النشيد الوطني.
وحل بداًل منه حينها منير القجوي 
المحمدي، قبل أن يعلن المدرب وليد 
 أن بونو شعر بتّوعك 

ً
الركراكي الحقا

ــبــــاراة  ــا فــــي مــ ــهـ إثـــــر ضــــربــــة تــــعــــّرض لـ
كرواتيا.

 ،
ً
ولــم يخطئ بــونــو، الــبــالــغ 31 عــامــا

منذ عودته ضد كندا، البلد الــذي ولد 
ـــن نــايــف  فــــيــــه، ورغــــــم هـــــدف عـــكـــســـي مـ
أكــرد، فــإن انتصار المغرب 2-1 حمله 
 المجموعة 

ً
إلى الدور الثاني متصدرا

السادسة.
وأقــصــى المغاربة إسبانيا بركالت 
الترجيح التي صد فيها بونو ركلتين، 
فبلغوا ربع النهائي وأطاحوا البرتغال 
وأحــــالم كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وكـــان 
بونو رجــل الــمــبــاراة فــي المناسبتين، 
وهــو يــعــرف أكــثــر مــن أي شــخــص آخــر 
أن هذا التألق هو نتيجة رحلة طويلة 

وشاقة.
واكتشفت كرة القدم األوروبية اسمه 
خــــالل مــســيــرة إشــبــيــلــيــة الــمــذهــلــة فــي 
مــســابــقــة الــــــدوري األوروبـــــــي. فـــي ذلــك 

ــأداء  ــ ــو بــ ــونــ ــرز بــ ــ ــيــــف، بــ الــــصــ
 فـــي ربـــع الــنــهــائــي 

ً
رائــــع جــــدا

ضد ولفرهامبتون اإلنكليزي 
)تــــــــــصــــــــــدى لـــــــركـــــــلـــــــة جـــــــــــــزاء( 
وخاصة في نصف النهائي 
ضــــد مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
اإلنـــكـــلـــيـــزي، حــيــث ســمــحــت 
تــصــديــاتــه الــرائــعــة للنادي 
األنــدلــســي ببلوغ الــمــبــاراة 
ــيــــة، ثـــــم الـــتـــتـــويـــج  ــنــــهــــائــ الــ

باللقب.
ــل إشـــبـــيـــلـــيـــة  ــ ــ ــعَّ ــ وفــ
بند الشراء في عقده 
مــقــابــل أربــعــة ماليين 

 ،
ً
يـــورو لــيــضــمــه نــهــائــيــا

ثم مدده في أبريل الماضي حتى 
يونيو 2025 مع زيادة راتبه.

واحــــــتــــــاج بـــــونـــــو، الــــــــذي يــتــمــيــز 
 
ً
بــالــلــعــب بــقــدمــيــه، إلـــى الــوقــت أيــضــا

ــع مــنــتــخــب بـــــالده،  لـــتـــرك بــصــمــتــه مــ
واستدعي إلى صفوف المنتخب األول 
منذ عام 2012 بعدما دافــع عن ألوان 

جميع فئاته العمرية، وخاض مباراته 
الدولية األولى عام 2014، وانتظر حتى 
2019، تــحــت قـــيـــادة الــبــوســنــي وحــيــد 
خــلــيــلــودجــيــتــش، ليصبح الــرقــم واحــد 

في عرين »أسود األطلس«.

لوريس

عرين األسود يحرسه بونو

   ياسين بونو

فاران: لن نستخف 
بقوة المغرب

أصــر مــدافــع منتخب فرنسا رافــايــل فــاران 
عــلــى أنـــه لــن يــكــون هــنــاك أي تــهــاون مــن قبل 
أبطال العالم عندما يواجهون المغرب، مفاجأة 
البطولة، في الدور نصف النهائي من مونديال 

قطر 2022.
بــعــد الـــفـــوز عــلــى إنــكــلــتــرا فـــي الــــــدور ربــع 
 
ً
النهائي 2-1، ُيعد المنتخب الفرنسي مرشحا
 للتأهل إلــى الــمــبــاراة النهائية وإحـــراز 

ً
قــويــا

الــلــقــب، رغــم أن المنتخب المغربي نجح في 
 خالل األدوار 

ً
إقصاء إسبانيا والبرتغال تواليا

اإلقصائية في قطر.
ــال فـــــاران، الــفــائــز بــكــأس الــعــالــم 2018،  وقــ
عندما ُســئــل عــن خطر الثقة الـــزائـــدة: »لدينا 
خبرة كافية في الفريق، حتى ال نقع في هذا 

الفخ«.
وأضــــــــاف: »نـــحـــن نــعــلــم أن الـــمـــغـــرب لــيــس 
ــر مـــتـــروك لــنــا كــالعــبــيــن  ــ هــنــا بــالــصــدفــة. األمـ
مخضرمين لــلــتــأكــد مــن أن الــجــمــيــع مستعد 

لمعركة أخرى«.
وصـــلـــت فــرنــســا إلــــى الـــهـــدف الـــــذي حـــدده 
االتحاد الفرنسي لكرة القدم بالوصول إلى دور 
األربعة، لكن فاران، مدافع مانشستر يونايتد 
اإلنــكــلــيــزي، قـــال إن الــفــريــق متعطش لمكان 
في المباراة النهائية، األحد، ضد الفائز بين 

األرجنتين وكرواتيا.
ــــاف: »لــيــس مــن الــســهــل الـــوصـــول إلــى  وأضـ
نصف نهائي كــأس الــعــالــم، لــذا نحن سعداء 
، لكن الهدف الحقيقي الوحيد هو الفوز 

ً
جــدا

.»
ً
بها. هذا هو الهدف دائما

بدوره، أشاد زميله في المنتخب الفرنسي 
جــول كونديه بالفريق المغربي، الــذي صنع 
الــتــاريــخ، بعدما أصبح أول منتخب إفريقي 

وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.
وقال العب برشلونة اإلسباني: »إنه فريق 
 ،

ً
، ويلعب بخطوط متقاربة جدا

ً
متالحم جــدا

ويمنحون الالعب القليل من الوقت مع الكرة 
لتنظيم أموره«.

 بسرعة كبيرة، لذا 
ً
وتابع: »يركضون أيضا

نحتاج للعب بلمسات قليلة، وأن نحرك الكرة 
 لزعزعة توازنهم«.                 )أ ف ب(

ً
سريعا

أوناحي... صناعة محلية بمؤهالت عالمية
عــز الــديــن أونـــاحـــي مــنــتــوج مــحــلــي بــمــؤهــالت 
ــق مـــدرب الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي 

ّ
عــالــمــيــة »هــكــذا عــل

على تألق صانع ألــعــاب أســود األطــلــس، وفريق 
أنجيه الفرنسي الواعد في مونديال قطر 2022 
لكرة القدم، ومساهمته الكبيرة في بلوغه نصف 

النهائي للمرة األولى في تاريخه.
وانــــهــــالــــت اإلشـــــــــادات عـــلـــى أونـــــاحـــــي، إحــــدى 
الركائز األساسية للركراكي في وسط الملعب، 
إلـــى جــانــب ســفــيــان أمـــرابـــط وســلــيــم أمــــالح، من 
كــل صــوب وحـــدب، وأبــرزهــا مــن مــدرب إسبانيا 

ــي، الـــــــذي أبــــدى  ــكــ ــريــ لــــويــــس إنــ
ــة  ــلـــونـ ــه الــــســــابــــق بـــرشـ ــقــ ــريــ فــ
اهتمامه بالتعاقد مع الواعد 
الــــمــــغــــربــــي حــــســــب صـــحـــيـــفـــة 
موندو ديبورتيفو اإلسبانية.

وتـــألـــق أونـــاحـــي ومــواطــنــه 
ســــــــفــــــــيــــــــان بـــــــــــوفـــــــــــال فــــي 

الـــمـــونـــديـــال دفــــع مــالــك 
ورئــــــــــــيــــــــــــس أنــــــجــــــيــــــه 
الــــــجــــــزائــــــري األصــــــل 
إلــــــــــــى االســـــــتـــــــعـــــــداد 
لــبــيــعــهــمــا فـــي فــتــرة 
االنتقاالت الشتوية 
أو الصيفية طالما 
ارتـــفـــعـــت قــيــمــتــهــمــا 
الـــــــتـــــــســـــــويـــــــقـــــــيـــــــة، 
وكــــشــــف أونــــاحــــي 
مــــــــــــرات عــــــــــدة أنـــــه 
ــهــــم لـــعـــبـــه  ــلــ ــتــ يــــســ
مـــــــــن الــــنــــجــــمــــيــــن 

الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــن 
ــا  ــتـ ــيـــسـ ــيـ اإلســــــبــــــانــــــي أنــــــــدريــــــــس إنـ

والــبــرازيــلــي كـــاكـــا. بــنــيــتــه الــجــســديــة 
1.82 يجعالنه  النحيفة وطــولــه البالغ 

 بسبب فنياته 
ً
عرضة لإلصابات، خصوصا

العالية والتدخالت القوية لمنافسيه.
وولـــد أونــاحــي فــي 19 أبــريــل 2000 فــي الـــدار 
البيضاء لعائلة كروية، فشقيقاه األكبر واألصغر 
 على مستوى الهواة في المغرب، 

ً
يلعبان أيضا

كــمــا أنــه ابــن خــالــة مــدافــع الــجــيــش الملكي رضــا 
(، وبــدأ مداعبة الكرة في سن 

ً
مهناوي )21 عاما

 بالخامسة مــن عــمــره، وانضم 
ً
مبكرة، وتــحــديــدا

إلى صفوف الرجاء البيضاوي للصغار، قبل أن 

ينتقل عام 2015 إلى أكاديمية محمد السادس 
بضواحي مدينة القراصنة، التي يفصلها نهر 

أبي رقراق عن العاصمة الرباط.
2018، انـــــتـــــقـــــل إلــــــــــى صــــفــــوف  وفــــــــــي عــــــــــام 
ستراسبورغ الفرنسي، لكنه لم يلعب أي مباراة 
ــــف )أو إس( أفــــرانــــش  ــ ــم إلـــــى فــــريــــق رديـ ــانـــضـ فـ
ــة الــــخــــامــــســــة فـــــي 3 أغــــســــطــــس 2020  ــ ــــدرجـ ــالـ ــ بـ
ــبــــت نــفــســه صــانــع  ــر، وأثــ ــ ــقـــال حـ ــتـ فــــي صــفــقــة انـ
ألــعــاب الــفــريــق مــن خــالل إظــهــار مــهــاراتــه الفنية 
ومراوغاته وتمريراته الحاسمة، ولعب معه 27 

مباراة بالدوري وسجل 5 أهداف.
وانــتــقــل أونـــاحـــي إلـــى صــفــوف أنــجــيــه فــي 14 
ــنــــوات، وفـــــرض نــفــســه  يــولــيــو 2021 لـــمـــدة 4 ســ
ـــوّجـــه لـــه الــــدعــــوة مـــن الـــمـــدرب 

ُ
فـــي تــشــكــيــلــتــه لـــت

وحــيــد خليلودجيتش لــلــدفــاع عــن ألـــوان أســود 
األطــلــس فــي نــهــائــيــات كــأس أمــم إفريقيا 
ــه  ــاراتـ ــبـ ــالــــكــــامــــيــــرون، وخـــــــاض مـ بــ
ــا بـــالـــجـــولـــة  ــانــ ــــد غــ األولــــــــى ضـ
األولــــــــــى فـــــي 10 ديـــســـمـــبـــر 
2021، وســــجــــل هـــدفـــيـــن 
نــــــا  كــــــا  ، ن آل ا حـــــــتـــــــى 
ثنائية غالية في 
مــرمــى الكونغو 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
ــي إيـــــــــاب الـــــــدور  ــ فــ
الـــــــحـــــــاســـــــم الـــــمـــــؤهـــــل 

لمونديال قطر.

أوناحي

تشواميني... العب الظل الهائل
 مثل نغولو كــانــتــي، ونــاضــج على غـــرار بول 

ٌ
ثمين

بوغبا، هو العب الوسط الدفاعي أوريليان تشواميني، 
الذي مأل فراغ شيوخ خط الوسط الفرنسي في مونديال 
قطر 2022، حيث تــولــى مسؤولياته فــي ســن الثانية 
 في 

ً
والعشرين برصانة وكــرم وشغف ال يــزال مطلوبا

بعض األحيان.
أمـــام إنكلترا السبت )2-1( فــي ربــع الــنــهــائــي، سرق 
العــب الــظــل »الــهــائــل« هـــذا، كما يصفه صديقه يوسف 
فوفانا، األضواء كلها، أواًل بإيجابية افتتاح التسجيل 
من تسديدة رائعة بعيدة المدى )17(، ثم بسلبية منح 
واحدة من ركلتي جزاء تحّصل عليهما اإلنكليز، وسجلها 

هاري كين ليدرك بها التعادل )53(.
ورغــم ذلــك، فــإن تلك الغرابة لن تثير الشكوك حيال 
الثقة التي منحه إياها ديدييه ديشان منذ ظهوره األول 
مع المنتخب في سبتمبر 2021، ولعب تشواميني 19 

 في 14 منها.
ً
مباراة من أصل 20 ممكنة، وكان أساسيا

 فـــي كل 
ً
وفــــي كــــأس الـــعـــالـــم بــقــطــر، شـــــارك أســـاســـيـــا

المباريات، وهو تفّرد مرجعه إلى موهبته أواًل أكثر منه 
إلى النقص في مقاعد البدالء، ومنذ بداية المونديال 
لعب الشغوف بكرة السلة األميركية دوره كحارس أمام 
الدفاع بـ »رصانة«، وهي كلمة استخدمها هو، مع احترام 

تعليمات ديشان بدقة.
ويغلب على نسخة 
»الــــــــــزرق« الـــحـــالـــيـــة فــي 

مونديال قطر 2022 وجه 
ذو طــابــع هــجــومــي، مع 

الــربــاعــي كــيــلــيــان مبابي 
وعــــــثــــــمــــــان ديــــمــــبــــلــــي 

وأنــــطــــوان غــريــزمــان 
وأولــيــفــيــيــه جــيــرو، 
مع دعم من المدافع 
تــيــو هــيــرنــانــديــز 
وحــــتــــى أدريــــــــان 

رابيو.

ضد إنكلترا، تدفقت األضواء على تشواميني بافتتاح 
التسجيل في واحدة من تجاوزاته النادرة.

وسيطر »ال ماكينا« )اآللــة( وهــو لقبه في إسبانيا، 
بــهــدوء عــلــى تــمــريــرة مــن أنــطــوان غــريــزمــان، وبــتــوازن 
 
ً
مثالي أطلق العنان لتسديدة قوية على بعد 24 مترا
مــن المرمى اإلنكليزي، تسديدة صاروخية بأسلوب 

»بوغبوم«.
 إصبعه على 

ً
وباحتفاليته الجدية بالهدف واضعا

صــدغــه، بــاتــت الــمــقــارنــة أعــمــق مــع بــوغــبــا، وتــبــقــت له 
مباراتان ليسير على خطى »معلمه« أحد أعمدة لقب عام 
 على الغياب في هذه البطولة.

ً
رغم قسرا

ُ
2018، والذي أ

غياب عن التدريبات

ــاب العـــبـــا الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي  مـــن جـــانـــب آخـــــر، غــ
دايو اوباميكانو وأوريليان تشواميني عن التمارين 
الجماعية أمس األول في الدوحة، قبل يومين من مباراة 
نصف نهائي مــونــديــال 2022 أمـــام الــمــغــرب، حسبما 

الحظ صحافيو وكالة فرانس برس.
هلت الحصة التدريبية بفترة إحماء تحت قيادة 

ُ
واست

المعد البدني سيريل موين خالل فترة الربع الساعة 
االولى المخصصة للصحافيين.

ــــال مــدريــد  ــــان العــــب وســــط ريـ وكـ
االسباني تشواميني تعرض لكدمة 
في ربلة الساق أمام إنكلترا السبت 
ــا يــفــســر  ــائـــي، وهـــــو مــ ــهـ ــنـ ــي ربـــــع الـ فــ

االحتياطات المتخذة.
وذكــــرت صحيفة ليكيب الــيــومــيــة أن 
مدافع بايرن ميونيخ االلماني اوباميكانو 
يعاني من التهاب في الحلق.              
)أ ف ب(

تشواميني

https://www.aljarida.com/article/7888


العدد 5209 / األربعاء 14 ديسمبر 2022م / 20 جمادى األولى 1444هـ

رياضة
12

األداء الجماعي سر قوة »الديوك«األداء الجماعي سر قوة »الديوك«

أظــهــرت فرنسا أمـــام إنكلترا أنها 
 عـــلـــى كــيــلــيــان 

ً
ــا ــريــ ال تـــعـــتـــمـــد حــــصــ

 
ً
مــبــابــي الــــذي وجــــد نــفــســه مــحــاصــرا
من قبل دفاع »األسود الثالثة«، فكان 
مخضرمو أبطال العالم على الموعد 
بــــــأداء جــمــاعــي مــنــح فـــريـــق ديــديــيــه 
ديشان بطاقة العبور )2-1( الى نصف 

نهائي مونديال قطر.
وبعدما وجد طريقه الى الشباك في 
كل من المباريات األربــع التي شارك 
 بالنهائيات القطرية، 

ً
فيها أساسيا

بــدا مهاجم »الــديــوك« ونجمهم األول 
 عن ايجاد الحلول أمام الدفاع 

ً
عاجزا

اإلنكليزي.

ــم يــــجــــد نــــجــــم بـــــاريـــــس ســــان  ــ ــ ولـ
جــرمــان طريقة للتخلص مــن كايل 
ــفـــل عــلــيــه الــمــنــافــذ،  ــــذي أقـ ــر الــ ــ ووكــ
واكتفى بمحاولة واحدة على مرمى 
الــــحــــارس جـــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد، في 
 لمبارياته 

ً
سيناريو مغاير تماما

الـــســـابـــقـــة الـــتـــي شـــهـــدت كــــل مــنــهــا 
خمس تسديدات له على أقل تقدير، 
باستثناء اللقاء ضد تونس )2-1( 
ــارك فــيــه كــبــديــل لـــمـــدة 40  ــ ــــذي شـ الـ
دقــيــقــة، واكــتــفــى بــالــتــســديــد خــاللــه 

ثالث مرات.
وقــــد تـــكـــون األرقـــــــام الــشــخــصــيــة 
من أهدافه الرئيسية في المونديال 

القطري، السيما لقب الهداف، لكن 
 مــا قــد يعتبر 

ً
مــبــابــي وضـــع جــانــبــا

ــيـــة، واحـــتـــفـــل بــصــخــب بــعــدمــا  أنـــانـ
سجل أوليفييه جيرو هدف التقدم 
 
ً
الــثــانــي لــفــرنــســا، ثـــم انــفــجــر فــرحــا

عــنــدمــا شــاهــد قــائــد إنــكــلــتــرا هــاري 
كــيــن يـــفـــرط فـــي الـــتـــعـــادل 2-2 بعد 

إهداره ركلة جزاء لبالده.
أمــام الــمــغــرب، يعرف »كيكي« أن 
بــالده تعول عليه ليخرج فائزا من 
مبارزته مع صديقه العزيز وزميله 

في سان جرمان أشرف حكيمي.
ــيـــت فــــي الــــخــــور،  ــبـ فــــي مـــلـــعـــب الـ
أبـــدع قـــادة الــديــوك بأقصى سرعة. 

مــع تــصــديــاتــه الــســت يـــوم مــبــاراتــه 
الدولية القياسية الـ143، كان هوغو 
لوريس سيتوج بجائزة أفضل العب 
في المباراة لو لم يتم منحها إلى 
جيرو صاحب هدف الفوز بضربة 

رأسية قاتلة.

جيرو يزيد غلته

من جهته، رفــع جيرو )36 عاما( 
غلته من األهـــداف في البطولة إلى 
أربعة، بعدما صام عن التهديف في 
نسخة 2018، واعترف ابن غرونوبل 
بأن هذا الهدف الدولي الـــ53 »ربما 

ــثــــر« مــــن الــــهــــدف 52  ــل أكــ ــمـ ــان أجـ ــ كـ
الــــمــــرادف لـــرقـــم قــيــاســي »لـــقـــد كــان 

شعورا ال يوصف«.
لن تكتمل الوصفة بدون إضافة 
الــمــكــون اآلخــــر أنـــطـــوان غــريــزمــان، 
حــيــث مـــرر صــانــع ألـــعـــاب أتلتيكو 
مدريد اإلسباني كرتين حاسمتين، 
بــيــنــهــمــا كـــرة مــقــشــرة لــجــيــرو، كما 
ــــرى، عـــن شــراســة  ــان، مـــرة أخـ ــ أنـــه أبـ
دفاعية من خالل تدخالته الكثيرة 
وعودته لمساندة الدفاع في أكثر من 
مناسبة، وهي مهمة حاسمة لفرض 
التوازن الجماعي لمنتخب ديدييه 
ديــشــان الــــذي تــــردد لــفــتــرة طــويــلــة، 

في الماضي، إلشراك أربعة العبين 
يميلون إلى الهجوم.

وبــعــدمــا تــلــقــى ضـــربـــات موجعة 
بـــســـبـــب اإلصـــــابـــــات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
ــــول  ــعــــرض لـــهـــا قـــبـــل الـــبـــطـــولـــة )بـ تــ
بوغبا، كريم بنزيمة، لوكا هرنانديز، 
بريسنل كيمبيمبي(، بدا المنتخب 
الفرنسي متالحما، وكــان الصمود 
ضــروريــا أمـــام الــهــجــمــات المتكررة 
لــإنــكــلــيــز واســـتـــعـــادة الـــتـــوازن بعد 
خطأين فادحين داخل المنطقة كان 
بإمكان تشواميني وتيو هرنانديز 

تجنبهما.

العبو فرنسا بعد الفوز على إنكلترا في ربع النهائي

بودربالة: نطمح لبلوغ النهائي... ومواجهة فرنسا أسعدتنا
»نحن بين أفضل أربعة منتخبات 
في العالم، هذا رائع«، هكذا هلل نجم 
الــمــغــرب الــســابــق عـــزيـــز بـــودربـــالـــة، 
، فــي لــقــاء مــع »فــرانــس بــرس« 

ً
مــعــبــرا

عن سعادته لخوض »أسود األطلس« 
نــصــف نــهــائــي مــونــديــال قــطــر 2022 
فــي كــرة الــقــدم األربــعــاء ضــد فرنسا 
للمّرة األولى في التاريخ، متفّوقين 
عــلــى جــيــل 1986 الـــذي قـــاده لــبــلــوغ 

ثمن النهائي.
• كيف تعيش ملحمة المغرب؟

 مـــا يـــحـــدث لــنــا اســتــثــنــائــي، هــذا 
تأهل تاريخي، ليس فقط للمغرب، 
 القارة 

ً
بل للبالد العربية وخصوصا

ــاء هــنــا فــي  ــيـ اإلفـــريـــقـــيـــة. تـــحـــدث أشـ
 ،

ً
مــونــديــال قــطــر لــم نــشــهــدهــا ســابــقــا

مــع تأهل المغرب لنصف النهائي. 
ولــــم تــنــتــه األمــــــور عـــنـــد هــــذا الـــحـــد، 
نــطــمــح لــبــلــوغ الــنــهــائــي. نــحــن بــيــن 
أفــضــل أربــعــة منتخبات فــي العالم، 

هذا رائع، انه هذيان!
• أال تشعر بأي ندم للتوقف عند 
دور الــــــ16 فـــي مـــونـــديـــال الــمــكــســيــك 

1986؟
ــم، نـــعـــم )يـــضـــحـــك(! طــرحــنــا  ــعـ * نـ
 هذا السؤال، فريقنا في 1986 

ً
دوما

ــد، لــكــن  ــعـ ــان بـــمـــقـــدوره الــــذهــــاب أبـ كــ
لـــســـوء الـــحـــظ وقــعــنــا عــلــى ألــمــانــيــا 
الــغــربــيــة الــتــي بــلــغــت الــنــهــائــي. ضد 
فريق آخر، وبنوعية الالعبين التي 
امــتــلــكــنــا وقــتــهــا، كـــان باستطاعتنا 

بلوغ ربع النهائي.
• هل لديك أخبار من المغرب؟

 ما يحصل هناك جنوني! الجميع 
خرج منذ ثالث مباريات. ما حصل 
 يوم 

ً
في مدن البالد كافة كان خياليا

السبت. ليس فقط في المغرب، انما 
في كافة الدول العربية. هذا رائع.

ــك بــعــمــل الــــمــــدرب ولــيــد  ــ ــا رأيـ • مـ
الركراكي؟

نــجــح فـــي تــوحــيــد الــجــمــيــع. لعب 
عــلــى الـــوتـــر الــذهــنــي لــالعــبــيــن، النــه 
نــفــس فــريــق وحــيــد خــلــيــلــودجــيــتــش 
)المدرب البوسني المقال قبل أشهر 
، إلــى 

ً
قــلــيــلــة(. غــّيــر األســـلـــوب تــمــامــا

خـــطـــة 4-1-4-1 الـــتـــي تــعــمــل بــشــكــل 
جّيد حتى اآلن. الفريق لم يستقبل 
ســوى هــدف وحيد وجــاء عن طريق 
ــر الركراكي الثقة، وخلق 

ّ
الخطأ. وف

وا عن عقدة 
ّ
األجــواء وقــال لهم: تخل

القول إننا نواجه أفضل المنتخبات 
الــعــالــمــيــة، مـــع أفــضــل الــالعــبــيــن في 
العالم، وانهم من الفئة األولى فيما 
، أنــتــم 

ً
ــدا ــ نــحــن مــن الــفــئــة الــثــالــثــة. أبـ

رجـــــال مــثــلــهــم، تــلــعــبــون فــــي أنـــديـــة 
كبيرة مثلهم.

• كيف تقّيم هذا الفريق؟
ــرب أســـــــــــلـــــــــــوب مــــــمــــــّيــــــز،  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
ــو الـــفـــريـــق األكـــثـــر  ــات. هــ ــراوغــ ــمــ ــالــ بــ
مـــــــراوغـــــــة فــــــي الــــنــــهــــائــــيــــات. يـــتـــرك 
الخصم يستحوذ، لكنه يخرج الكرة 
بتمريرات قصيرة وتغيير في طريقة 

اللعب. وجــدت ان المغرب استخدم 
 اللعب العمودي. في تمريرتين 

ً
كثيرا

أو ثــالث يصلون إلــى منطقة الـــ 16 
للفريق الخصم.

• هل تخشى االرهاق والغيابات 
ضد فرنسا؟

ربـــمـــا مـــن قـــبـــل، لـــكـــن بـــعـــد دخـــول 
أمثال )بــدر( بانون، و)أشــرف( داري 
أو )جـــــواد( الــيــامــيــق، فــقــد تــعــامــلــوا 
بشكل جــّيــد مــع الــظــروف. أعــتــقــد ان 
ــان( ســايــس سيتواجد.  )الــقــائــد رومـ
)نايف( أكرد، كال. لكن بديل )نصير( 
ــزراوي، )يـــحـــيـــى( عــطــيــة الـــلـــه كــان  ــ ــ مـ
من بين األفضل ضد البرتغال على 
ــّرر كــرة  الــجــهــة الــيــســرى، وهـــو مــن مـ
ــــدف. هـــــذا الـــفـــريـــق رائـــــــع. جـــرى  ــهـ ــ الـ
، مــــع العــبــيــن 

ً
ــرا ــيــ ــثــ ، تـــعـــب كــ

ً
ــرا ــيــ ــثــ كــ

مـــصـــابـــيـــن مـــثـــل )أشــــــــرف( حــكــيــمــي، 
وحتى )حكيم( زياش اللذين يزوران 
العيادة بعد كل مباراة، كما يعاني 
 

ّ
ــرابــــط مــــن آالم فــــي كـــل )ســـفـــيـــان( أمــ
مــّرة نقول إنهم سينهارون. لكن ال، 
 بنفس االيقاع وبنفس 

ً
يلعبون دوما

رغبة الفوز.
• كيف تتوقع نصف النهائي؟

ــتـــخـــب  ــنـ فـــــرنـــــســـــا هــــــــي أفــــــضــــــل مـ
، حـــامـــلـــة الــلــقــب. 

ً
فــــي الـــعـــالـــم راهــــنــــا

بصراحة، اعتقد ان جميع المغاربة 
كانوا يتمنون مالقاة فرنسا، ألننا 
 الكرة الفرنسية، ونحب 

ً
نعرف جيدا

ــا عــلــى  ـــلـــنـــا فــــرنــــســ
ّ

ــيــــن. فـــض الــــالعــــبــ
إنــكــلــتــرا، الــبــلــدان يــعــرفــان بعضهما 

.
ً
جيدا

بودربالة

28% من األلمان يتوقعون 
فوز فرنسا بالمونديال

يــعــتــبــر األلــــمــــان فــرنــســا 
المرشح األوفر حظا للفوز 
ببطولة كــأس الــعــالــم لكرة 

القدم في قطر. 
وأظــهــر اســتــطــالع أجـــراه 
مــعــهــد »يــــوجــــوف« لــقــيــاس 
ــرأي أن %28  ــ ــ مــــؤشــــرات الـ
ــدون  ــقــ ــتــ ــعــ مـــــــن األلــــــــمــــــــان يــ
أن الـــمـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
ســــيــــصــــبــــح بــــطــــل الــــعــــالــــم، 
وسيدافع بنجاح عــن لقبه 
الـــذي فـــاز بــه فــي مــونــديــال 
2018، وفي المقابل يتوقع 
14% مــن األلـــمـــان أن تــفــوز 
ــن مـــــــع الــــنــــجــــم  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ األرجــ
لــيــونــيــل ميسي بالبطولة، 
بينما تــوقــع 12% فــقــط أن 
يــذهــب اللقب إلــى المغرب. 

ــل مــــن 10% أن  ــ وتــــوقــــع أقــ
يــفــوز الــمــنــتــخــب الــكــرواتــي 

بالبطولة. 
ولم يدل 37% من الذين 
ــطــــالع بـــأي  ــتــ شـــمـــلـــهـــم االســ
توقعات. وشمل االستطالع، 
ــــري يـــوم االثــنــيــن،  جـ

ُ
الــــذي أ

 فوق 18 عاما. 
ً
2823 ألمانيا

)د ب أ(

ظل األمــر طــوال أشهر السر األكبر 
ــرة الـــقـــدم. هـــل ســيــســتــمــر  فـــي عـــالـــم كــ
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــع بـ ــ ــيـــان مـــبـــابـــي مـ ــلـ ــيـ كـ
جـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي أم ســيــنــتــقــل إلـــى 
ريال مدريد اإلسباني؟ عجز الكل عن 
اإلجابة، وحين أعلن المهاجم في 
مــايــو الــمــاضــي أنــه مستمر مع 
الــفــريــق الــبــاريــســي، اعــتــرف 
جــــمــــيــــع زمـــــــالئـــــــه بـــأنـــهـــم 
ــتـــى  جـــــهـــــلـــــوا قــــــــــــــراره حـ

اللحظة األخيرة.
هل كانوا »جميعهم« 
؟ ال. لــــقــــد عــــرف 

ً
فـــــعـــــال

الـــــــمـــــــغـــــــربـــــــي أشــــــــــرف 
حــكــيــمــي األمـــر قبلها 
بــعــدة أيـــام، كما قال 
بنفسه ليكشف عن 
حـــــجـــــم الـــــصـــــداقـــــة 
الـــــــهـــــــائـــــــلـــــــة الـــــتـــــي 
تــــجــــمــــع بـــيـــنـــهـــمـــا 

داخــل صــفــوف بــاريــس ســان جــرمــان، 
وهــي صداقة ستتم تنحيتها جانبا 
حين يلتقي الالعبان اليوم في نصف 
ــال قـــطـــر 2022 بــيــن  ــديــ ــونــ ــائـــي مــ ــهـ نـ

فرنسا والمغرب.
وانــتــقــل حكيمي إلــى بــاريــس سان 
جـــرمـــان فـــي صــيــف 2021 قـــادمـــا مــن 
ــي، كـــأحـــد أهـــم  ــالــ ــطــ إنـــتـــر مـــيـــالن اإليــ

صفقات هذا الموسم.
ومـــنـــذ انـــتـــقـــالـــه إلــــى بـــاريـــس ســـان 
ــه مـــبـــابـــي بــعــنــايــتــه،  ــاطــ ــــان، أحــ ــرمـ ــ جـ
وصار مرشده في مالعب التدريب في 
ناديه الجديد، ومستشاره في غرفة 
المالبس، والخبير الذي يعرفه على 

خبايا المدينة.
وخالل تلك الشهور التي سيطرت 
فــيــهــا »عـــشـــيـــرة التــيــنــيــة« عــلــى غــرف 
مالبس باريس سان جرمان حين كان 
األرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بوكيتينو 
مدربا للفريق، عثر مبابي في الظهير 

األيمن على الشريك الضروري لكيال 
يفقد تأثيره، ووجد فيه مسعاه.

ال مجال للمزاحال مجال للمزاح

وفــي معسكر بــاريــس ســان جــرمــان في 
مايو الماضي بالدوحة ظهر الصديقان في 
لقاء مع قناة النادي، وتحولت نبوءة مازحة 
أطلقاها إلى حقيقة. وقال مبابي وهو يمزح 
ــذاك: هــنــا )أي فــي الـــدوحـــة( ســألــعــب مع  ــ آنـ
صديقي، وسأضطر إلى تدميره. سينكسر 
قلبي حين أفعلها، فأجابه حكيمي بنفس 

النبرة الضاحكة: بل أنا من سيدمرك.
ــيـــوم لـــن يــصــبــح ثــمــة مـــجـــال لــلــمــزاح.  الـ
ســيــجــب عــلــى مــبــابــي أن يــكــســر الــحــصــن 
المغربي من الجبهة اليسرى، وسيجب على 
حكيمي أن يواجهه. ستطق مواجهتهما 
شـــررا، فكل منهما فــي حالة فنية وبدنية 

رائعة ويرغب في كتابة التاريخ لبالده.
)إفي(

صداقة مبابي وحكيمي أمام اختبار صعبصداقة مبابي وحكيمي أمام اختبار صعب

مبابيحكيمي
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    المباراة في سطور

المباراة: األرجنتين - كرواتيا 0-3
الملعب: استاد لوسيل

ً
الجمهور: 88966 متفرجا

الدور نصف النهائي
الحكم: اإليطالي دانييلي أورساتو

األهداف:
األرجنتين: ليونيل ميسي )34 من ركلة جزاء(، خوليان ألفاريس )39 

و69(

اإلنذارات:
األرجنتين: كريستيان روميرو )68(، نيكوالس أوتامندي )71(

كـــــرواتـــــيـــــا: دومـــيـــنـــيـــك لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش )32(، مــاتــيــو 
كوفاتشيتش )32(

الطرد:
كرواتيا: مساعد المدرب 
ماريو ماندجوكيتش )35(

التشكيلتان:
األرجنتين: إيميليانو مارتينيس - ناهونيل مولينا )خــوان فويث 
86(، كريستيان روميرو، نيكوالس أوتامندي، نيكوالس تاليافيكو - 
أليكسيس ماك أليستر )أنخل كوريا 86(، إنسو فرنانديس، رودريغو 
دي بول )إيسيكييل باالسيوس 74(، ليوناردو باريديس )ليساندرو 

مارتينيس 62(- ليونيل ميسي، خوليان ألفاريس )باولو ديباال 74(
المدرب: ليونيل سكالوني

كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش - يوسيب يورانوفيتش، ديان لوفرين، 
يوشكو غفارديول، بورنا سوسا )ميسالف أورشيتش 46( - ماتيو 
كوفاتشيتش، لوكا مودريتش )لوفرو ماير 81(، مارسيلو بروزوفيتش 
)برونو بتكوفيتش 50(- إيفان بيريشيتش، أندري كراماريتش )ماركو 

ليفايا 72(، ماريو باشاليتش )نيكوال فالشيتش 46(
المدرب: زالتكو داليتش

)أ ف ب(

ميسي
الهداف التاريخي للتانغو

أصـــبـــح لــيــونــيــل مــيــســي الــــهــــداف الــتــاريــخــي 
للمنتخب األرجنتيني في كأس العالم لكرة القدم 
بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ مشاركاته 

بالمونديال. 
وتقدم ميسي نجم باريس سان جيرمان بهدف من 
ضربة جزاء للتانغو األرجنتيني في الدقيقة 34 من مباراته 
أمام كرواتيا، أمس الثالثاء، في المربع الذهبي لمونديال قطر 2022. 
وبـــدأ ميسي الــمــبــاراة مــتــعــادال مــع األســطــورة غــابــريــل باتيستوتا 
برصيد 10 أهداف لكل منهما، لكنه سجل هدفه الخامس في مونديال 
قطر ليقتسم صدارة قائمة الهدافين مع النجم الفرنسي كيليان مبابي 

برصيد 5 أهداف لكل منهما، ويتجاوز إنجاز باتيستوتا. 
وأحرز باتيستوتا أهدافه العشرة مع المنتخب األرجنتيني خالل 12 
مباراة فقط بالمونديال، بينما احتاج ميسي إلى 25 مباراة لتحطيم 

هذا الرقم القياسي.
 كما يشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة، وهو الرقم 
القياسي الذي يقتسمه مع عدد من الالعبين، لكن دون أن ينجح أي 
العب في تجاوزه. وجاء الهدف األول لميسي في كأس العالم في 
نسخة 2006 خالل المواجهة أمام صربيا ومونتنيغرو في سن 
الثامنة عشرة و357 يوما، ليصبح حينئذ أصغر العب ينجح 
في التسجيل في كأس العالم، في تاريخ المنتخب األرجنتيني. 
)د ب أ(

تأهل المنتخب األرجنتيني 
للمباراة النهائية لكأس 

العالم، بعد تغلبه على نظيره 
الكرواتي بنتيجة 3-0 خالل 

منافسات الدور قبل النهائي.

 بــقــيــادة نجمه ليونيل ميسي تأهل 
المنتخب األرجنتيني إلى نهائي مونديال 
قطر 2022 بفوزه على نظيره الكرواتي 3- 
صفر، أمس الثالثاء، على استاد لوسيل 
بحضور نحو 89 ألف مشجع في المربع 

الذهبي لكأس العالم.  
ــــدف لــلــمــنــتــخــب  ــهـ ــ ــدم مـــيـــســـي بـ ــ ــقــ ــ وتــ
األرجنتيني من ضربة جزاء في الدقيقة 
34 ليقتسم صـــدارة قائمة الهدافين مع 
النجم الفرنسي كيليان مبابي برصيد 5 

أهداف لكل منهما. 
وقبل 6 دقائق من نهاية الشوط األول 
ــــرز جــولــيــان ألـــفـــاريـــز الـــهـــدف الــثــانــي  أحـ
للتانغو، ليرفع رصيده إلى ثالثة أهداف 

في مونديال قطر. 
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي أحـــــرز ألــفــاريــز 
الــهــدف الــثــانــي لــه والــثــالــث للتانغو في 
الدقيقة 69، بعد مجهود فــردي رائــع من 
ميسي، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف 

في مونديال قطر. 

وألحق المنتخب األرجنتيني بنظيره 
الــكــرواتــي الــهــزيــمــة الــثــانــيــة فــي آخـــر 13 
مباراة له في كأس العالم، في الوقت الذي 
واصــل فيه منتخب األرجنتين مسيرته 
الــمــبــهــرة مــنــذ خــســارتــه الــمــفــاجــئــة أمـــام 
السعودية في دور المجموعات، والتي 
مثلت الهزيمة األولى للتانغو  في آخر 41 

مباراة )28 انتصارا و12 تعادال(.
ــدر الـــمـــنـــتـــخـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــــصـ  وتـ
المجموعة الثالثة للمونديال برصيد 
6 نــقــاط مـــن الـــخـــســـارة أمــــام الــســعــوديــة 
1-2 والفوز على المكسيك 2 - 0 وبولندا 
بنفس النتيجة، ثم تغلب على أستراليا 
2 -1 في دور الستة عشر، قبل أن يسقط 
هولندا في دور الثمانية بركالت الجزاء 
الــتــرجــيــحــيــة بنتيجة 4-3 عــقــب انــتــهــاء 
الــوقــتــيــن األصــلــي واإلضـــافـــي بــالــتــعــادل 

بهدفين لمثلهما.
 وحــــل مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا فـــي الــمــركــز 
الــثــانــي بالمجموعة الــســادســة برصيد 
خـــمـــس نــــقــــاط، مـــتـــأخـــرا بــنــقــطــتــيــن عــن 
الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي الـــمـــتـــصـــدر، حــيــث 
بــدأ مــشــواره بالتعادل سلبيا مع أسود 
األطلس، ثم فــاز على كندا 4-1، وبعدها 
تعادل مع بلجيكا سلبيا، ثم تغلب على 
الـــيـــابـــان فـــي دور الــســتــة عــشــر بــركــالت 
الـــجـــزاء الــتــرجــيــحــيــة بنتيجة 3-1 عقب 
ــي  ــافــ ــلــــي واإلضــ انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــيـــن األصــ
بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يحقق فوزا 
ماراثونيا على البرازيل بركالت الجزاء 
الــتــرجــيــحــيــة بــنــتــيــجــة 4-2عـــقـــب انــتــهــاء 

المباراة بالتعادل بهدف لمثله. 

حذر في البداية 

ــاراة  ــبـ ــمـ وبــــــدأ الــمــنــتــخــبــان الـ

بــشــكــل حـــــذر، حــيــث لـــم تــشــهــد الــدقــائــق 
الخمس األولــى من المباراة أي هجمات 
خــطــيــرة عــلــى مـــرمـــى كـــل مـــن إيــمــلــيــانــو 
مارتينيز حارس األرجنتين أو دومينيك 

ليفاكوفيتش حارس كرواتيا.
ــي  ــرواتــ ــكــ  وتــــســــلــــح الـــمـــنـــتـــخـــب الــ
بــقــائــده الــمــخــضــرم لــوكــا مــودريــتــش 
في وسط الملعب إلى جانب الثنائي 
مــــارســــيــــلــــو بــــروزوفــــيــــتــــش ومـــاتـــيـــا 
كوفاسيتش في مواجهة نجم وقائد 
منتخب األرجنتين ليونيل ميسي، 
فيما تــواجــد الــثــنــائــي رودريـــغـــو دي 
ــانـــدرو بـــاريـــديـــس فـــي خط  ــيـ بــــول ولـ
وسط األرجنتين بمساندة من إنزو 

فيرنانديز. 
واســـتـــحـــوذ الــمــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي 
على الكرة، لكن دون تشكيل خطورة 
على مــرمــى مارتينيز، بيد أنــه حرم 
الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي مـــن تــجــاوز 
منطقة وســـط الــمــلــعــب، مــع إخــضــاع 

ميسي لرقابة لصيقة. 
وبــــدأ الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي في 
ــتـــحـــرر مــــن الـــســـيـــطـــرة الـــكـــرواتـــيـــة،  الـ
وتحرك ميسي محاوال تمرير الكرات 
البينية الخطيرة للمهاجم جوليان 
ألفاريز، الذي كان هو اآلخر خاضعا 
لرقابة لصيقة من ثنائي دفاع كرواتيا 

ــــو جـــــفـــــاريـــــدول  ــكـ ــ ــــوسـ بـ
وديان لوفرين. 

وجــــــاء أول تــهــديــد 
حــــــقــــــيــــــقــــــي مــــن 

األرجنتين في المباراة مع حلول الدقيقة 
24، حينما ســـدد إنــــزو فــيــرنــانــديــز كــرة 
مــن خــارج منطقة الــجــزاء، لكن الحارس 
ليفاكوفيتش تصدى لها، وأبعد الخطر 

عن مرمى فريقه.
وفي الدقيقة 31 احتسب الحكم ضربة 
جزاء للمنتخب األرجنتيني، بعد عرقلة 
تعرض لها ألفاريز داخل منطقة الجزاء 

من الحارس ليفاكوفيتش. 
ونـــجـــح مــيــســي فــــي تــســجــيــل ضــربــة 
الجزاء بنجاح في شباك ليفاكوفيتش في 
الدقيقة 34، حيث سدد الكرة في الزاوية 

اليسرى للمرمى الكرواتي. 
ونـــجـــح الــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــي 
تسجيل الهدف الثاني عن طريق ألفاريز، 
بعد مجهود فردي من منتصف الملعب، 
حــيــث انــطــلــق بــالــكــرة وتـــجـــاوز أكــثــر من 
العــب كــرواتــي، ليجد نفسه في مواجهة 
ليفاكوفيتش ويــضــع الــكــرة فــي شباكه 

في الدقيقة 39.
 وتصدى ليفاكوفيتش لضربة رأس 
من ألفاريز في الدقيقة 41، ليمنع فرصة 

هدف ثالث محقق 
ــــب  ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

األرجنتيني. 

ولم تشهد باقي دقائق الشوط األول 
أي جــديــد، ليعلن الحكم نهايته بتقدم 

األرجنتين 0-2. 

تعزيز التقدم 

ــــع بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، حــــاول  ومـ
الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي تــعــزيــز تــقــدمــه 
بــــهــــدف ثــــالــــث، وســـــــدد العــــبــــه لـــيـــانـــدرو 
بــاريــديــس كـــرة قــويــة مــن خــــارج منطقة 
الجزاء، لكن الحارس ليفاكوفيتش أمسك 
بها في الدقيقة 48، وأنقذ ليفاكوفيتش 
ــرى خــطــيــرة لــأرجــنــتــيــن في  ــ فـــرصـــة أخـ
الدقيقة 57، بعدما تسلم ميسي كرة على 
حدود منطقة الجزاء، وراوغ المدافع ديان 
لــوفــريــن قــبــل أن يــســدد كـــرة تــصــدى لها 

الحارس الكرواتي بصعوبة. 
ــوقـــت اســـتـــعـــاد الــمــنــتــخــب  وبــــمــــرور الـ
الــكــرواتــي حيويته، خصوصا مــع نــزول 
اثنين من المهاجمين في الشوط الثاني 
ــيـــكـــوال فـــالســـيـــتـــش ومـــيـــســـالف  وهــــمــــا نـ
أورسيتش، ليصبح الفريق أكثر شراسة 
على المستوى الهجومي، وحاول تهديد 

مرمى مارتينيز في أكثر من مناسبة. 
ــقـــة 69 نـــجـــح الــمــنــتــخــب  ــيـ ــي الـــدقـ ــ وفــ

األرجنتيني في تسجيل الهدف الثالث، 
بعد مجهود أكثر من رائع من ميسي الذي 
تسلم الكرة من الجهة اليمنى لينطلق بها 
نحو منطقة الجزاء وسط رقابة لصيقة 
من غفارديول مدافع كرواتيا، لكنه نجح 
في مراوغته ودخول منطقة الجزاء ولعب 
كرة عرضية زاحفة أللفاريز الذي أسكنها 

في الشباك بسهولة.
 وســـدد مــيــســالف أورســيــتــش مهاجم 
المنتخب الكرواتي كرة من الجهة اليمنى 
لمرمى مارتينيز، محاوال خــداع األخير، 
إال أن كرته مرت إلى جوار القائم األيسر 
فـــي الــدقــيــقــة 78 وفــــي الــدقــيــقــة 82 ســدد 
أليكسيس مـــاك ليستر العـــب المنتخب 
األرجنتيني كــرة زاحفة، لكنها مــرت إلى 
جوار القائم األيسر للحارس ليفاكوفيتش.
وأمسك الحارس مارتينيز بتسديدة 
قـــويـــة مــــن لــــوفــــرو مـــايـــر العـــــب مــنــتــخــب 
كرواتيا، حيث سدد األخير كرة قوية من 

خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88.
ــــق الـــشـــوط  ــائـ ــ ــاقــــي دقـ  ولــــــم تـــشـــهـــد بــ
الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة 
نــهــايــة الـــمـــبـــاراة بــفــوز األرجــنــتــيــن على 

كرواتيا 0-3.
)أ ف ب(

األرجنتين تالمس الحلماألرجنتين تالمس الحلم

العبو المنتخب األرجنتيني في لقطة بعد المباراة )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/7954
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لـــم يـــهـــدر لـــويـــس دي ال فــويــنــتــي، 
مـــــدرب إســبــانــيــا الـــجـــديـــد، أي وقـــت، 
فــخــال حــفــل اإلعــــان الــرســمــي، أمــس 
األول، قــــال إنــــه يــريــد »دمــــج مفاهيم 
جديدة« في »النموذج العام غير القابل 
للتفاوض«، بعد النكسة التي أصابت 
منتخب »ال روخــا« في مونديال قطر 

.2022
ــن مــقــر  ــ وقــــــــال دي ال فـــويـــنـــتـــي، مـ
االتــحــاد اإلسباني لكرة الــقــدم: »كنت 
 ،

ً
 لمدة 15 عاما

ً
العب كرة قدم محترفا

 فــي دوري الــدرجــة 
ً
ولــعــبــت 13 عــامــا

األولــى، وفزت بالكؤوس والبطوالت، 
 في جميع الفئات، 

ً
 دوليا

ً
وكنت العبا

باستثناء الفريق األول، ومضى عشر 
سنوات على عملي في االتحاد... هذه 

هي خلفيتي التي أمثلها«.
وتــابــع: »إذا كـــان هــنــاك مــن يعرف 
حاضر ومستقبل كرة القدم اإلسبانية 
، فهو الرجل الذي يقف أمامكم«.

ً
جيدا

في سن الـ 61، يحل المدرب السابق 
لمنتخب إسبانيا للشباب، بــداًل من 
لويس إنريكي، الذي أقيل من منصبه 
بعد اإلقــصــاء الــمــدوي مــن دور الـــ 16 
لــكــأس الــعــالــم أمــــام الــمــغــرب بــركــات 
الــتــرجــيــح 3-0، إثـــر انــتــهــاء الــوقــتــيــن 
األصلي واإلضافي بالتعادل السلبي.

ــاد لــويــس  ــحــ ــح رئـــيـــس االتــ ــ ــ وأوضـ
روبياليس، أن تعيين الــمــدرب حتى 
ــقــــة عــلــيــه  ــمــــوافــ عــــــام 2024، تـــمـــت الــ
ــة  ــ بــاإلجــمــاع مـــن قــبــل الــلــجــنــة اإلداريـ

لاتحاد.

ــد دي ال فـــويـــنـــتـــي  ــقــ ــدأ عــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وسـ
 فــي 1 يناير 2023، وسيقود 

ً
رسميا

إســبــانــيــا ألول مـــرة فــي مـــارس 2023 
ضــمــن تصفيات كـــأس أوروبــــا 2024 
ضــد الــنــرويــج بقيادة ارلينغ هاالند 

واسكتلندا.

مرحلة جديدة

وعن إقالة إنريكي، رأى روبياليس، 
أن »األمــــــر ال عـــاقـــة لـــه بــتــويــتــش أو 
جوالته بالدراجة. كان علينا فقط بدء 

مرحلة جديدة«.
بدوره، لفت دي ال فوينتي إلى أنه 
»تبادلنا )مع إنريكي( بعض الرسائل 
فــي نهاية كــأس الــعــالــم. لدينا عاقة 
.»

ً
جيدة للغاية، وأريد أن أقول ذلك علنا

وأضــــاف: »ال أريـــد أن يــكــون هناك 
48 مليون مـــدرب فــي إســبــانــيــا. أريــد 
أن يكون هناك 48 مليون العــب، وأن 
نشعر أنــنــا فــريــق واحــــد. أريـــد إعـــادة 

اكتشاف روح 2010«.
ــتــــحــــواذ  ــــوب االســ ــلـ ــ بـــعـــد فـــشـــل أسـ
المفرط في قطر، كيف ستبدو نسخة 
المنتخب اإلسباني تحت قيادة دي ال 
فوينتي؟ أجاب األخير: »لدى إسبانيا 
نموذج وفكرة غير قابلين للتفاوض 
في كرة القدم، لكننا سنكيفها، وندمج 
ــيـــل الــصــغــيــرة  ــفـــاصـ ــتـ الـــمـــفـــاهـــيـــم والـ
للتماشي مع التغييرات التي تحصل 

.»
ً
في كرة القدم حاليا

)أ ف ب(

إبراهيموفيتش يتوقع تتويج ميسي بالكأس
ــان  ــ تـــوقـــع الـــنـــجـــم الـــســـويـــدي زالتـ
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مـــن دبـــي أن يــفــوز 
االرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي بكأس 
العالم لكرة القدم المقامة نسختها 

الثانية والعشرون في قطر.
وجــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات الــــنــــجــــم 
السويدي للصحافيين على هامش 
مشاركته فــي معسكر تدريبي 
شــتــوي لفريقه ميان 
االيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــي فــــي 

اإلمارات.

 )
ً
وأثنى ابراهيموفيتش )41 عاما

عــلــى المنتخبات األربــعــة المتأهلة 
 
ً
لــنــصــف الــنــهــائــي، لــكــنــه يـــرى فــريــقــا

 يتوج باللقب.
ً
واحدا

وبــحــســب إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـــذي 
شــارك مع السويد في كأسي العالم 
مــرتــيــن عــامــي 2002 و2006: أعتقد 
أنه مكتوب بالفعل من سيفوز وانتم 
تعلمون من أقصد. أعتقد أن ميسي 

سيرفع الكأس.
ووصـــــــــــــــف الــــــنــــــجــــــم الــــــســــــويــــــدي 
 من كرواتيا وفرنسا 

ً
المخضرم كــا

بأنها من المنتخبات »القوية« لكنه 
يميل إلى تتويج ميسي.

وردا عــلــى ســـؤال حـــول المنتخب 

المغربي، الذي أصبح أول فريق عربي 
وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس 
العالم، قــال زالتــان: ال اعتقد أن هذه 
مفاجأة الني كنت أعلم بأنهم جيدون 

قبل كأس العالم.
ــم دور نــصــف  ــهــ ــلــــوغــ وتـــــــابـــــــع: بــ
ــد يـــكـــون مــفــاجــئــا قليا  الــنــهــائــي، قـ
ولكن تذكروا أنهم فريق جيد. وهذه 
الـــمـــفـــاجـــآت الـــتـــي اعــتــقــد أن الــنــاس 

يحبونها.

االتحاد البرتغالي يفسخ عقد سانتوس
أشــــــار تـــقـــريـــر إعــــامــــي فــــي الـــبـــرتـــغـــال أمـــس 
الثاثاء إلــى أن االتــحــاد البرتغالي لكرة القدم 
فسخ التعاقد مع المدرب فيرناندو سانتوس 
المدير الفني للمنتخب البرتغالي بعد الخروج 
المخيب لآلمال للفريق من دور الثمانية لبطولة 
كأس العالم 2022 في قطر. وأشار التقرير، الذي 
نشرته صحيفة »إبــوال« البرتغالية الرياضية، 
إلى أن الطرفين اتفقا على فسخ التعاقد لينتهي 
عمل سانتوس )68 عاما( مع الفريق الذي تولى 
تدريبه في 2014 وقــاده للفوز بلقب كــأس أمم 

أوروبا )يورو 2016( بفرنسا. 
وكــان من المفترض أن يمتد عقد سانتوس 
مع الفريق حتى 2024 ولكن بعد خروج الفريق 
من دور الثمانية للمونديال بالهزيمة صفر - 1 
أمام نظيره المغربي، أشار سانتوس إلى رغبته 
فــي الــحــديــث مــع مــســؤولــي االتــحــاد البرتغالي 
بــشــأن مستقبله. وفــي الــبــرتــغــال، يـــدور الجدل 
حاليا بشأن المدرب الشهير جوزيه مورينيو 

كخليفة محتمل لسانتوس في تدريب الفريق. 
( تدريب فريق روما 

ً
ويتولى مورينيو )59 عاما

اإليطالي منذ 2021 .
 )د ب أ(

 
ً
 أميركيا

ً
 حجب 55 موقعا

للبث غير القانوني
أعلنت وزارة الــعــدل األميركية، 
ــا  ــًعـ 55 مـــوقـ أمـــــــس األول، حــــجــــب 
إلكترونًيا تبث مباشرة بشكل غير 
قــانــونــي مـــبـــاريـــات مـــونـــديـــال قطر 

2022 في كرة القدم.
ــيــــان، إن  وقــــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بــ
المواقع أغلقت بعد أن حــدد ممثل 
من االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
مــواقــع تستخدم لــتــوزيــع محتوى 
يــنــتــهــك حــقــوق الــبــث مـــن دون إذن 

من »فيفا«.
ويملك االتحاد الدولي الحقوق 
الحصرية لبطولة كأس العالم التي 
وصــلــت إلــــى مــرحــلــة الـــــدور نصف 
الــنــهــائــي. وقـــال الــمــســؤول جيمس 

هــاريــس فــي وزارة األمـــن الداخلي: 
»بــيــنــمــا يــعــتــقــد الــكــثــيــرون أن مثل 
هــــذه الـــمـــواقـــع ال تــشــكــل تــهــديــدات 
خطيرة، فإن التعدي على أصحاب 
ل 

ّ
الحقوق في أي ملكية فكرية يمث

تهديًدا متزايًدا لقدرتنا االقتصادية 
على البقاء«. وتابع: »يمكن الشعور 
بــالــتــأثــيــر عــبــر مـــجـــاالت مــتــعــددة، 
ويمكن أن يفتح الباب ألشكال أخرى 

من االنتهاكات«.
ولم تحدد وزارة العدل المواقع 
ها 

ّ
اإللكترونية التي تم حجبها، لكن

قــالــت إن زوار هــذه الــمــواقــع ستتم 
إعـــــادة تــوجــيــهــهــم إلــــى مـــوقـــع آخــر 

للحصول على معلومات إضافية.

»إلى ماذا تنظر أيها األحمق«؟... يغزو أسواق األرجنتين!
»إلى ماذا تنظر أيها األحمق؟«... يبدو أن تهّكم 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي على مهاجم 
هــولــنــدا، فــــاوت فــيــخــهــورســت، بــعــد الــمــواجــهــة 
الــمــشــحــونــة بــيــن المنتخبين فـــي ربـــع نهائي 
مونديال قطر 2022 في كرة القدم، أثار إعجاب 
أبناء بلده، حتى بات في األسواق مطبوًعا على 

األكواب والقمصان، وغيرها من المنتجات.
»الى ماذا تنظر أيها األحمق؟ اذهب من هنا 
أيها األحمق... اذهب بعيًدا« )كي ميراس، بوبو؟... 

أندا باّيا بوبو!(«.
ويبدو أن األرجنتينين أعجبوا بهذا الجانب 
من ميسي الذي أخرج دييغو مارادونا الذي في 
ا في مسيرته 

ً
داخله، هو الذي غالًبا ما بدا هادئ

داخل أرض الملعب وخارجه.
ولم تضّيع الشركات أي وقت في لصق هذه 
الجملة على مجموعة من المنتجات، وبيعت 
األكـــــواب مــقــابــل 1600 بــيــســوس )9 دوالرات(، 
والقمصان مقابل 2900، والقبعات مقابل 3900.

وقال مصّمم المابس توني مولفيسي )31 
عاما( »صنعنا القمصان على الفور. انتشرت 
هذه العبارة بشكل كبير، ألنه في فترات أخرى 
ا. لكن 

ً
ا وخافت

ً
)من مسيرته(، كان ميسي هادئ

الـــنـــاس أرادوا مــنــه أن يــكــون لــديــه الــقــلــيــل من 
خشونة دييغو )مارادونا(«.

بالنسبة إلى الكثيرين في األرجنتين، تعتبر 
الــلــغــة الــتــي استخدمها ميسي لطيفة نسبًيا 

مقارنة بلغة الشارع إذا صح القول.
وقالت غراسييا سكييتينو )67 عاًما(، التي 
ا ألحفادها الثاثة: »اعتقدت أن 

ً
اشترت قمصان

العبارة جميلة، بريئة جًدا وحنونة«، مقارنة مع 
األلفاظ المستخدمة في الرياضة األرجنتينية.
)بوينوس آيرس  - أ ف ب(

من األميركيين إلى الكوريين... منتخبات صنعت المفاجأة الكبرى
من منتخب أميركي شــارك في 
النسخة األولى عام 1930، وصواًل 
إلى كوريا الجنوبية وتركيا عام 
2002، حــقــق عـــدد ال بـــأس بــه من 
الــمــنــتــخــبــات مــفــاجــآت كــبــرى في 
كأس العالم بالوصول إلى المربع 
األخير، على غرار ما فعله المغرب 

في نسخة قطر 2022.
صحيح أنـــه وصـــل إلـــى نصف 
ــرة فـــي تــاريــخــه  الــنــهــائــي ألّول مــ
عام 1966، إال أن منتخب االتحاد 
السوفياتي مع حارسه األسطوري 
ليف ياشين لم يشّكل مفاجأة، إذ 
ســبــق هـــذا اإلنــجــاز إحــــرازه كــأس 
أوروبا 1960 ووصوله إلى نهائي 

البطولة القارية عام 1964.

1930: االزدهار األميركي

فــي الــعــقــود األولــــى مــن تــاريــخ 
الــلــعــبــة، تمتعت كـــرة الــقــدم أو ما 
يعرف بـ«سوكر« عند األميركيين، 
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ بــــــازدهــــــار مـــعـــّيـــن فـ

الــمــتــحــدة وعـــاشـــت فـــتـــرة ذهــبــيــة 
قـــصـــيـــرة فــــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن 
الــمــاضــي، مـــع إقـــامـــة أول بطولة 
فـــدرالـــيـــة وهــــي دوري كــــرة الــقــدم 

األميركي الذي انهار عام 1933. 
ــه الــقــصــيــر  ــ ــروالـ ــ بــقــمــيــصــه وسـ
األبــيــضــيــن وجــــواربــــه الــكــحــلــيــة، 
تكّون منتخب الواليات المتحدة 
بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي مـــــــن العـــبـــيـــن 
ــــــســــــوا قـــبـــيـــل 

ّ
ــن ُجــــــن ــيــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ

البطولة وهم خمسة اسكتلنديين 
وإنـــــكـــــلـــــيـــــزي. أعــــطــــيــــت صــــافــــرة 
انـــطـــاق الـــمـــبـــاراة بــيــن الـــواليـــات 
المتحدة وبلجيكا )3-0( في نفس 
توقيت مباراة فرنسا والمكسيك، 
لــتــصــبــحــا بـــذلـــك أول مــبــاراتــيــن 
ــم. أمــــام  ــالــ ــعــ ـــأس الــ ــ فــــي تــــاريــــخ كـ
الباراغواي )3-0(، سجل المهاجم 
األميركي بيرترام باتينود الذي 
ــدة  ــرة واحــ ــه الــتــســجــيــل مــ ســبــق لـ
في مرمى بلجيكا، أول ثاثية في 
تـــاريـــخ الــبــطــولــة. لــكــن فـــي نصف 
النهائي انحنى الفريق األميركي 

أمـــام تــفــّوق األرجنتين الوصيفة 
.)6-1(

1962: تشيلي وجمهورها 

مــدفــوعــة بــحــمــاســة جــمــهــورهــا، 

قّدمت تشيلي كأس عالم تاريخية 
بقيادة مهاجمها ليونيل سانشيس 
)4 أهــــــداف(. تــأهــلــت عـــن مجموعة 
صعبة بفوزها على سويسرا )1-3( 
ثم إيطاليا )2-0( في مباراة عنيفة 
 بـ »معركة 

ً
 باتت تعرف الحقا

ً
جــدا

ســانــتــيــاغــو« بــعــدمــا تـــبـــادل العــبــو 
المنتخبين الضربات، ما أدى إلى 
طــــرد إيــطــالــيــيــن فــيــمــا تــعــّيــن على 
الشرطة التدخل مرات عدة للفصل 
بين الاعبين! وفــي ربــع النهائي، 
ــلـــيـــون عــــلــــى االتــــحــــاد  ــيـ ــاز الـــتـــشـ ــ ــ فـ

السوفياتي )2-1( قبل أن يقعوا في 
نــصــف الــنــهــائــي عــلــى بــرازيــل فافا 
وغارينشا )4-2(. وانتزعوا المركز 
الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة األخـــيـــرة ضد 

يوغوسافيا )0-1(.

1994: بلغاريا وستويتشكوف 

بقيادة جيل استثنائي، وصلت 
ــا إلـــــــى دور األربــــــعــــــة فــي  ــاريــ ــغــ ــلــ بــ
الواليات المتحدة بفضل خريستو 
 
ً
ســتــويــتــشــكــوف الـــــذي تــــوج هـــدافـــا

للنهائيات بستة أهداف مشاركة مع 
الروسي أوليغ سالينكو. وبجانب 
نجم برشلونة اإلسباني، كان هناك 
إمـــيـــل كـــوســـتـــاديـــنـــوف، كــراســيــمــيــر 
باالكوف واألصلع يوردان ليتشكوف 
الذي أسقط ألمانيا في ربع النهائي 
)2-1( بضربة رأس رائعة، والمدافع 
تريفون إيفانوف. انتهت المغامرة 
أمام إيطاليا روبرتو باجيو )ثنائية( 
فــي نــصــف الــنــهــائــي )1-2(، ففقدوا 
الحافز للقتال على المركز الثالث 

وخسروا مباراة الميدالية البرونزية 
أمام السويد )4-0(.

ــــال 2002، وبـــــدفـــــع مــن  ــديـ ــ ــــونـ فـــــي مـ
الـــجـــمـــهـــور وبــــــــأداء تــحــكــيــمــي مــشــبــوه، 
باتت كــوريــا الجنوبية بقيادة المدرب 
الهولندي غوس هيدينك أول بلد آسيوي 
يصل إلى نصف النهائي، بعدما تغلبت 
عــلــى إيــطــالــيــا )2-1 بــالــهــدف الــذهــبــي( 
فــي ثمن النهائي، ثــم إسبانيا بركات 
الترجيح في ربع النهائي، قبل أن تنتهي 
مغامرتها التاريخية في نصف النهائي 

على يد ألمانيا )1-0(.
وفي النهائيات ذاتها وفي مشاركتها 
ــام 1954، فــطــرت تركيا  الــثــانــيــة بــعــد عـ
ــريـــن الــيــابــانــيــيــن  قــلــب الــمــضــيــفــيــن اآلخـ
باقصائهم مــن ثمن النهائي )1-0(، ثم 
تخلصت من السنغال بالهدف الذهبي 
)1-0( بفضل هدف إيلهان مانسيز، قبل 
االستسام أمام البرازيل ورونالدو )1-0(. 
وفاز األتراك بمباراة المركز الثالث )2-3( 
مــع أســــرع هـــدف فــي تــاريــخ الــمــونــديــال 

سجله هاكان شوكور بعد 10.8 ثوان.

خالل إعالن توليه مسؤولية تدريب المنتخب اإلسبانيخالل إعالن توليه مسؤولية تدريب المنتخب اإلسباني

دي ال فوينتي يتعهد بإدخال »مفاهيم جديدة«

العبو كوريا الجنوبية بعد الفوز على إيطاليا في مونديال 2002

 عليها »إلى ماذا تنظر أيها األحمق«؟!
ً
 بصورة ميسي مكتوبا

ً
أحد الباعة يعرض قمصانا
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الذوادي: استضافة المونديال كسرت الحواجز بين مختلف الثقافات

قــال حسن الــــذوادي األمين 
العام للجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، ورئــيــس كــأس العالم 
FIFA قطر 2022، إن استضافة 
البطولة وحــدت الشعوب من 
مختلف الثقافات والخلفيات 
ــعــــت  ــمــ واالنـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاءات، وجــ
الــعــالــم بــأســره فــي قــطــر أرض 

المونديال.
ــــاف أنـــه »كـــانـــت لدينا  وأضـ
طــــمــــوحــــات كــــبــــيــــرة، وعـــقـــدنـــا 
الــعــزم على تنظيم استضافة 
مبهرة لكأس العالم في قطر، 
ونــفــخــر بــأنــنــا نــجــحــنــا فيما 
تطلعنا إليه، وحققنا إنجازات 
استثنائية القت صدى وإشادة 
ــة، وتـــوحـــيـــد  ــ ــعــ ــ ــيـــة واســ ــالـــمـ عـ
الناس على اختالف أعراقهم 
ولــغــاتــهــم وديــانــاتــهــم، وكسر 
الحواجز االجتماعية بينهم، 
ــفــــجــــوة بـــيـــن الـــشـــرق  وســــــد الــ
ــأتـــي كــلــهــا ضــمــن  ــرب، تـ ــ ــغـ ــ والـ
اإلرث الــمــســتــدام ألول نسخة 
مـــن الـــمـــونـــديـــال يستضيفها 

العالم العربي«.

قوة االبتكار

جاءت تصريحات الذوادي 
خالل فعالية نظمتها اللجنة 

ــاريـــع واإلرث  ــمـــشـ ــلـ ــا لـ ــيـ ــلـ الـــعـ
بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســة بيل 
ومــيــلــيــنــدا غــيــتــس فـــي الــحــي 
الثقافي كــتــارا، تحت عــنــوان: 
»قــــــوة االبــــتــــكــــار فــــي عـــالـــم مــا 
بعد الــجــائــحــة«، ألــقــت الضوء 
ــــان حـــيـــاة  ــمـ ــ ــيــــة ضـ ــمــ ــلــــى أهــ عــ
صحية وعيش كريم للجميع 
بمختلف األعمار، بما ينسجم 
مــــع أهــــــــداف األمـــــــم الــمــتــحــدة 
لــلــتــنــمــيــة الــــمــــســــتــــدامــــة، كــمــا 
تناولت أهمية االستثمار في 
االبتكار على الصعيد الطبي 
والعلمي، ودوره فــي الوقاية 
من جائحة عالمية قد تحدث 

في المستقبل.
ــر الــفــعــالــيــة الــشــيــخ  وحـــضـ
ــمـــن آل  ــن عـــبـــد الـــرحـ مــحــمــد بــ
ثـــانـــي، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والـــدكـــتـــورة حـــنـــان الــــكــــواري، 
وزيـــرة الصحة الــعــامــة، وبيل 
ــة  ــ ــركـ ــ غــــــيــــــتــــــس، مـــــــؤســـــــس شـ
ــــس  ــيـ ــ ــــت، ورئـ ــوفــ ــ ــروســ ــ ــكــ ــ ــايــ ــ مــ
مؤسسة بيل وميليندا غيتس، 
ونجم الكرة اإلنكليزية ديفيد 
ــة مـــنـــتـــخـــب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــام والعـ ــهــ ــكــ ــيــ بــ
الدنمارك ناديا نديم، سفيرا 
كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022، إلــى 
جــانــب أســطــورتــي كـــرة الــقــدم 

ــبـــا  اإليـــــفـــــواري ديـــديـــيـــه دروغـ
والغاني مايكل إيسيان.

وتــابــع الـــــذوادي، فــي حــوار 
مع قناة الجزيرة اإلنكليزية: 
ــة إلـــى  ــاجـ ــحـ ــا الـ ــدنــ  أكــ

ً
»دائـــــمـــــا

ــن الـــمـــنـــصـــات لــجــمــع  مـــزيـــد مــ
الناس من مختلف الخلفيات 
والمعتقدات واألفــكــار، لنفهم 
 أنـــه ال يــتــعــيــن علينا 

ً
جــمــيــعــا

ــفـــاق عــلــى كل  بـــالـــضـــرورة االتـ
شــــيء، لــكــن ال يــــزال بإمكاننا 
 فــي 

ً
ــة الــــعــــيــــش مــــعــــا ــلــ ــواصــ مــ

أجـــــــــواء إيــــجــــابــــيــــة. ونــجــحــت 
هذه النسخة من كأس العالم 
فـــي تــحــقــيــق ذلـــــك؛ لــقــد كــانــت 
ــة رائــــعــــة لـــاللـــتـــقـــاء بــيــن  فـــرصـ
المشجعين، وبناء الصداقات 
وتــبــادل الــثــقــافــات، ســـواء كان 
ذلك من حيث أصناف الطعام 
المتنوعة من أنحاء العالم، أو 
اللباس التقليدي، أو الفنون 

التراثية وغيرها«.

نسخة استثنائية

ونجحت قطر في استضافة 
نــســخــة اســتــثــنــائــيــة مـــن كــأس 
العالم، لم يتبق من مبارياتها 
األربــــع والــســتــيــن ســـوى أربــع 
مواجهات، وإلى جانب كونها 

أول بطولة من نوعها المنطقة؛ 
 في 

ً
 األكــثــر تــقــاربــا

ً
فهي أيــضــا

تاريخ المونديال منذ نسخته 
ــــى فـــي عـــام 1930، حيث  األولـ
أتيحت الــفــرصــة للمشجعين 
لــــحــــضــــور أكــــثــــر مـــــن مــــبــــاراة 
فــي الــيــوم الــواحــد فــي األدوار 
األولى من منافسات البطولة، 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ كــــــمــــــا شـــــــهـــــــدت اسـ
المونديال العديد من برامج 
اإلرث على الصعد اإلنسانية 
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 

والبيئية.
وأكــد الـــذوادي أن لألحداث 
الرياضية الكبرى قدرة خاصة 
على توحيد الناس من جميع 
 ما 

ً
أنحاء العالم، وقال: »غالبا

تـــكـــون الـــبـــطـــوالت الــريــاضــيــة 
الــعــالــمــيــة مـــصـــدر إلــــهــــام لــنــا 
ــا يــتــوجــب علينا  ، ومـ

ً
جــمــيــعــا

الــقــيــام بــه اآلن هــو الــتــأكــد أن 
األثر اإليجابي لما حدث على 
أرض قـــطـــر ســيــمــتــد لــيــشــمــل 
المنطقة والعالم. لقد نجحنا 
في تحطيم الصور النمطية، 
وتــعــزيــز الــروابــط بين الناس 

من كل مكان. 
ومـــــــن مـــســـؤولـــيـــتـــنـــا اآلن، 
ــذه الــتــجــربــة  ــ أن نــســتــثــمــر هــ
ــة ونــــبــــدأ فــــي نــثــر  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ

ــاء الـــعـــالـــم،  بــــذورهــــا فــــي أنــــحــ
بــغــض الــنــظــر عـــن الــهــويــة أو 
ــاء، ألنـــنـــا بــحــاجــة إلــى  ــمـ ــتـ االنـ
ــد مــــن الــــفــــرص لــلــتــقــريــب  ــزيـ مـ
بين الناس كمجتمع عالمي، 
بالنسبة لي، هذا واحد من أهم 

جــوانــب اإلرث الـــذي ستخلفه 
هذه النسخة من البطولة«.

نجاح قطر

وأعــــــرب فـــي خـــتـــام حــديــثــه 

ـــن فـــخـــره بـــنـــجـــاح قـــطـــر فــي  عـ
ــيـــم أول حـــــــدث عـــالـــمـــي  ــنـــظـ تـ
يحضره ماليين المشجعين 
منذ جائحة كوفيد 19، وتابع: 
ــّكـــل مـــونـــديـــال قــطــر 2022  »شـ
، جاء من أجله 

ً
 عالميا

ً
تجمعا

المشجعون من جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم لـــالحـــتـــفـــال بـــريـــاضـــة 
، تحت مظلة 

ً
نعشقها جميعا

اللعبة األكثر شعبية في العالم 
على أرض قطر«.

جانب من الفعاليات

البطولة جمعت الناس في أجواء استثنائية على أرض قطرالبطولة جمعت الناس في أجواء استثنائية على أرض قطر

فيل يسير بالقرب من الطالب في مدرسة 
أيــوثــايــا خـــالل مــبــاراة أقــيــمــت كــجــزء من 

حملة للترويج لكأس العالم FIFA قطر

https://www.aljarida.com/article/7941
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7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

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

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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٥8
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٥١
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٥6 السبت 17 ديسمبر 2022م
الساعة 6:00 مساًء  - الخاسر من مباراة ٦١ و٦٢

الفائز من 
61  و 62

٥7٥٩

6٠

المركز الثالث

العدد ٥٢٠٩ / األربعاء ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢م / ٢٠ جمادى األولى ١٤٤٤هـ ١٦

رياضة

فرنسا

بولندا

إنكلترا

السنغال

 ٣

 ٣

٠

١

١

٢

٠

٠

6

٠

١

١

المغرب تفوز بركالت ترجيحية ٣-٠

كرواتيا



الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3847.384

السوق العامالسوق العام

8.2218.221

السوق األولالسوق األول

5.6615.661

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2593.0922.650

17اقتصاد
العدد 5209 / األربعاء 14 ديسمبر 2022م / 20 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●com

أخبار الشركات

أعلنت شــركــة دلــقــان الــعــقــاريــة شـــراء أرض 
استثمارية بقيمة 1.16 مليون دينار في منطقة 
الفروانية قطعة 68 قسيمة رقــم 119. وقالت 
الشركة، إنــه تم ســداد 397 ألــف دينار كدفعة 
مقدمة، على أن يتم سداد باقي المبلغ البالغ 
763 ألف دينار عن طريق تسهيالت ائتمانية 
من أحد البنوك المحلية اإلسالمية بالكويت.

ولفتت إلــى أن ربــح التسهيل البالغ أجله 
سنة يحتسب بواقع 2% سنويًا إضافة إلى 
سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.

وتـــوقـــعـــت الـــشـــركـــة زيـــــــادة إجـــمـــالـــي قــيــمــة 
األصـــول الثابتة، على أن تــدرج قيمة األرض 
المذكورة في البيانات المالية عن الربع الرابع 

من عام 2022.

تلقت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية، 
أمــس، كتابا يفيد بصدور قــرار محافظ بنك 
الكويت المركزي بشطب الشركة من سجالت 

شركات االستثمار.

 لقرار 
ً
و قالت الشركة، إن ذلك يأتي تنفيذا

الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة 
في 29 نوفمبر الماضي؛ إللغاء نشاط منح 

التمويل الصادر من »المركزي«.

 بـ 1.161.16 مليون دينار مليون دينار
ً
 بـ »دلقان العقارية« تشتري أرضا
ً
»دلقان العقارية« تشتري أرضا

»المركزي« يشطب »االمتياز« من سجالت شركات االستثمار»المركزي« يشطب »االمتياز« من سجالت شركات االستثمار

  170170 شركة تأمين  شركة تأمين 
تطلب توفيق أوضاعهاتطلب توفيق أوضاعها

كشفت وحدة تنظيم التأمين عن تقّدم أكثر من 170 شركة تأمين 
 بــالــقــرار رقــم 14 لسنة 

ً
وطنية وأجنبية لتوفيق أوضــاعــهــا الــتــزامــا

2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن 
التأمينية.

ــدة تــنــظــيــم الــتــأمــيــن مــحــمــد الــعــتــيــبــي، فـــي بــيــان  ــال رئــيــس وحــ وقــ
صحافي، إن الــقــرار رقــم 14 لسنة 2022 ينص على ضـــرورة توفيق 
 تم 

ً
 أن أكثر من 140 طلبا

ً
األوضــاع قبل 30 سبتمبر 2022، موضحا

اتها فيما أتمت أكثر من 20 شركة تأمين وطنية توفيق  استكمال إجراء
أوضاعها. وأضــاف العتيبي أن أكثر من 10 شركات تأمين أجنبية 
انتهت من توفيق أوضاعها بالتنسيق مع هيئة تشجيع اإلستثمار 
م طلبات جديدة من شركات أجنبية »ومازال 

ّ
 إلى تسل

ً
المباشر، مشيرا

 على استقبال باقي طلبات توفيق األوضــاع للشركات 
ً
العمل جاريا

والمزاولين للمهن التأمينية الخاضعين لرقابة وحدة تنظيم التأمين«.
وأوضح أن الوحدة تتولى إجراء االختبارات التحريرية للمرشحين 
لوظيفة )مراقب التزام( في قطاع التأمين الذي يتطلب من المرشح أن 
 للشروط الواردة في قرار الوحدة رقم 38 لسنة 2021 

ً
يكون مستوفيا

بشأن قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في مجال التأمين.

ارتفاع أسعار النفط مع تعطل 
اإلمدادات والتفاؤل إزاء الصين

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 13 سنتا 
ليبلغ 75.09 دوالرا في تداوالت أمس األول، مقابل 
75.22 دوالرا في تـــداوالت الجمعة الماضي، وفقا 

للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األســـواق العالمية، واصـــل النفط مكاسبه 
صــبــاح أمــس مــع تعطل اإلمــــدادات وتخفيف قيود 
مكافحة كورونا في الصين، أكبر مستورد للخام 

في العالم.
وارتفعت العقود اآلجــلــة لخام برنت 90 سنتا، 
أي 1.15 في المئة، إلى 78.89 دوالرا للبرميل، بينما 
زادت العقود اآلجــلــة لخام غــرب تكساس الوسيط 
األميركي 67 سنتا، أي 0.92 في المئة، إلــى 73.84 

دوالرا.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط أدنى مستوى 
عــنــد 70.25 دوالرا أمـــس األول، مــقــتــربــا مـــن سعر 
إعــادة الــشــراء النظري، وهــو 70 دوالرا، الــذي أعلن 
الرئيس األميركي جو بايدن أنه يهدف إلى تجديد 

مخزونات الخام عند الــوصــول إليه، وهــو ما دعم 
أسعار النفط أمس.

ــرالم، كــبــيــر مــحــلــلــي الـــســـوق في  ــ ــ ــال كـــريـــج إيـ ــ وقـ
مؤسسة أوانــدا، إن المزيد من الدعم لألسعار جاء 
من خالل تراجع قيود مكافحة كورونا في الصين، 
وتهديد روسيا بخفض اإلنتاج في مواجهة الحد 
األقصى لألسعار من جانب مجموعة السبع، إلى 
ــدادات رئــيــســي إلـــى الــواليــات  ــ جــانــب إغـــالق خــط إمـ
ــم يـــحـــدد جــــــدول زمـــنـــي الســتــئــنــاف  ــ الـــمـــتـــحـــدة. ولـ
اإلمدادات عبر خط أنابيب كيستون، التابع لشركة 
تي سي إينرجي، والذي يتم من خالله شحن حوالي 
620 ألف برميل يوميا من الخام الكندي من ألبرتا 
إلى الواليات المتحدة، بعد غلقه األسبوع الماضي.

ووفقا الستطالع أولي أجرته »رويترز«، رفع إغالق 
خط األنابيب التوقعات بانخفاض مخزونات الخام 
األميركية 3.9 ماليين برميل باألسبوع المنتهي 

في 9 ديسمبر.

تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة 46.2 مليون دينار
عمليات بيع واضحة خالل فترة المزاد على األسهم  القيادية... و»التجاري« يعزز السيولة اإلجمالية

علي العنزي
تـــراجـــعـــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة الــكــويــت، 
 واضحة من قيمتها، 

ً
أمــس، وفقدت نسبا

وخسر مؤشر السوق العام نسبة 0.36 في 
المئة أي 26.75 نقطة ليقفل على مستوى 
7384.85 نقطة بسيولة كبيرة بلغت 46.2 
مليون دينار كان جزء كبير منها لمصلحة 
ــــذي بــلــغ 15 مــلــيــون  ســهــم »الــــتــــجــــاري«، الـ
ديــنــار، وتــم تـــداول 137 مليون سهم عبر 
 ربح 

ً
7367 صفقة، وتــم تــداول 121 سهما

64 بينما استقر   وخــســر 
ً
41 سهما منها 

16 دون تغير.
وتـــراجـــع مـــؤشـــر الـــســـوق األول بــنــســبــة 
31.6 نقطة ليقفل على  0.38 في المئة أي 
مستوى 8221.31 نقطة بسيولة متوسطة 
كــانــت 24.3 مــلــيــون ديـــنـــار تـــداولـــت 48.4 
مــلــيــون ســهــم عــبــر 4574 صــفــقــة، وربــحــت 

5 أسهم مقابل تراجع 17 واستقر 3 فقط.
وخــســر مــؤشــر الــســوق الــرئــيــســي نسبة 
0.27 في المئة أي 15.52 نقطة ليقفل على 
مستوى 5661.15 نقطة وارتفعت السيولة 
بــدعــم ســيــولــة »الــتــجــاري« فــي »الــرئــيــســي« 
وبلغت 21.9 مليون ديــنــار تــداولــت 88.5 
مليون سهم نفذت من خالل 2793 صفقة، 
 ربح منها 36 بينما 

ً
وتم تداول 96 سهما

خسر 47 واستقر 13 دون تغير.

تداوالت اللحظة األخيرة

وتـــذبـــذب أداء مــعــظــم األســهــم الــقــيــاديــة 
ــن حـــيـــث الـــســـيـــولـــة  ــ ــة جــــيــــدة مـ ــ ــدايـ ــ بـــعـــد بـ
والــمــكــاســب، الــتــي تـــم تــحــقــيــقــهــا لــألســهــم 
ــوك                            ــنــ ــبــ ــاع الــ ــ ــطــ ــ  قــ

ً
الـــــقـــــيـــــاديـــــة خـــــصـــــوصـــــا

كـــ »بــيــتــك« و»وطـــنـــي« و»بــوبــيــان« وبــعــض 
األســهــم الــقــيــاديــة األخــــرى مــثــل أجيليتي 
ــن وارتـــفـــعـــت ســيــولــة الــدقــيــقــة األولـــى  وزيــ

فوق مليون دينار، وكانت بعض األسهم 
الـــمـــنـــتـــقـــاة مــــن الـــرئـــيـــســـي تــنــشــط بــقــيــادة 
الـــتـــجـــاري الـــــذي اســـتـــقـــر دون تــغــيــر لــكــن 
بــســيــولــة كــبــيــرة بــلــغــت 15 مــلــيــون ديــنــار 
 
ً
 حققت أسهم إيفا وأعيان ارتفاعا

ً
وأيضا

بفلس لكل منها، كذلك جي إف إتش بينما 
خسر الصالحية بنسبة محدودة وكانت 
خــســارة الخليجي هــي األكــبــر بنسبة 4.5 
 وبسيولة واضحة حوالي 

ً
في المئة تقريبا
400 الف دينار.

وكانت تعامالت اللحظة األخيرة خالل 
المزاد هي المؤثرة إذ فقد المؤشر كامل 
إيجابيته وخسر نسبة واضحة بعد ضغط 
بــيــع عــلــى أســهــم قــيــاديــة كــانــت فــي بــدايــة 
المزاد متوازنة وتميل لإلقفاالت الخضراء 
غير أنه خالل آخر دقيقة تم عرض كميات 

كبيرة أفقدتها إيجابيتها وضغطت كذلك 
على مؤشرات السوق الرئيسية بقوة.

ومــال أداء معظم المؤشرات الخليجية 
إلــــى الـــتـــراجـــع بــقــيــادة مـــؤشـــر ســــوق قــطــر 
الــمــســتــمــر بــالــتــراجــعــات دون أي مــنــاطــق 
ارتداد وخسر كذلك مؤشر أبوظبي نسبة 
ــواق الــكــويــت  ــ 1 فـــي الــمــئــة وتـــراجـــعـــت أســ
ودبي والبحرين، وكان االرتفاع من نصيب 
الــســعــوديــة وبـــارتـــداد كــبــيــر بــنــســبــة 2 في 
 .

ً
المئة كما ربح مؤشر سوق عمان أيضا

ويأتي ذلك وسط ارتداد أسعار النفط، 
 للبرميل 

ً
ــداول بــرنــت حـــول 78 دوالرا ــ وتـ

ــار األســـــــــواق األمـــيـــركـــيـــة بـــيـــانـــات  ــتــــظــ وانــ
ــى رفـــع  ــ ــة الـ ــافــ ــــس إضــ الـــتـــضـــخـــم مـــســـاء أمـ

الفائدة مساء اليوم.

خسارة كبيرة 
جديدة في مؤشر 

قطر... وأبوظبي 
يتراجع نقطة مئوية 

ومكاسب عريضة 
للسعودي بـ %2
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بــحــضــور مــحــافــظ بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي 
ورؤســـــاء مــجــالــس إدارات الــبــنــوك الكويتية 
والرؤساء التنفيذيين والقيادات المصرفية في 
م اتحاد مصارف الكويت، 

ّ
البنوك المحلية، نظ

 على 
ً
أمس، احتفالية بمناسبة مرور 40 عاما

تــأســيــس االتــــحــــاد، الـــــذي شــهــد مــنــذ نــشــأتــه 
محطات كثيرة من اإلنجازات والتحديات.

 وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أشــــاد رئــيــس مجلس 
إدارة اتــحــاد مــصــارف الــكــويــت الشيخ أحمد 
الدعيج بالدور المتميز لالتحاد خالل الـ 40 
ي الكثير 

ّ
 الماضية، أسهم خاللها في تبن

ً
عاما

من الــقــرارات الداعمة لــدور القطاع المصرفي 
في االقتصاد. 

وأضـــــاف الــدعــيــج، فـــي بــيــان صــحــافــي، أن 
 في دور 

ً
 الماضية شهدت تناميا

ً
الـــ 40 عاما

ــذي يـــواصـــل مــســيــرتــه بــالــتــركــيــز  ــ ــاد، الـ ــحــ االتــ
عــلــى الــمــكــتــســبــات الـــتـــي تــحــقــقــت عــلــى أرض 
الواقع تعتبر نقطة ارتكاز وانطالقة حقيقية 
 أن 

ً
لتنفيذ استراتيجيته المستقبلية، مؤكدا

تلك االستراتيجية راعـــت الــتــغــيــرات الكبيرة 
والمتالحقة التي يشهدها القطاع المصرفي 

 .
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
محليا

وقال إن الدور الكبير الذي قام به االتحاد، 
والذي ال يزال يقوم به، يؤكد المهنية العالية 
والدراية الكاملة بالدور الذي يقوم به القطاع 
المصرفي فــي واقــع البيئة االقــتــصــاديــة، كما 
يعزز التوجهات المستقبلية، ويقود االقتصاد 
 بذلك التحديات 

ً
الكويتي إلى بّر األمان، مواجها

والمعوقات التي مّر بها االقتصاد الكويتي منذ 
بداية الثمانينيات وحتى اآلن. 

 إلى القيام 
ً
وأوضح أن االتحاد يسعى جاهدا

بــدوره كاتحاد مهني يمثل مصالح وقضايا 
واهــتــمــامــات أعــضــائــه، عــلــى قــاعــدة تحضير 
الملفات وإعـــدادهـــا بمهنية عالية مــن خالل 
األمانة العامة واللجان النوعية المتخصصة، 
وعلى عدة محاور على النحو الذي يسّهل على 
مجلس اإلدارة ولجنة الــرؤســاء التنفيذيين 
اتخاذ القرارات المناسبة، فهناك لجان عامة 
ــرى فــرعــيــة ولــجــنــة قــانــونــيــة وبــاحــثــون  ــ وأخــ

وإداريون. 

وذكــــر أن االتـــحـــاد يــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع 
جميع أعضائه، ويتابع بشكل حثيث ويومي 
قضايا القطاع المصرفي، ومنها ذات الصلة 
بمختلف شرائح المجتمع من أفراد وشركات 
وقــطــاعــات حــكــومــيــة، كــمــا يعمل عــلــى تعزيز 
العالقات وسبل التعاون بين البنوك األعضاء 
 لمصالحها 

ً
والتنسيق بين نشاطاتها تحقيقا

المشتركة. 
وبين أن االتحاد يكرس جهوده ألولويات 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، ويسعى إليــجــاد الحلول 
المناسبة للمشاكل الــتــي تواجهها، بما في 
ذلك التنسيق مع الجهات الرقابية الحكومية 
والسلطة التشريعية، ويتفاعل مــع القضايا 
طرح عليه أو يرى 

ُ
االقتصادية والمالية التي ت

أنها على تماّس مع عمل البنوك بشكل مباشر 
أو غــيــر مــبــاشــر، بــمــا يــحــقــق تــطــويــر الــقــطــاع 
المصرفي وتحقيق أهداف االستقرار والنمو 
االقتصادي، في إطار خطط الدولة وسياساتها 

االقتصادية والنقدية.

رؤى مستقبلية
 

وأشــار الدعيج إلى أن اتحاد المصارف لم 
 في مناقشة القضايا اآلنية وإبداء رؤى 

َ
يتوان

 فــي تقديم 
ً
القطاع المصرفي، بــل كــان سّباقا

رؤى مستقبلية ومقترحات بشأن العديد من 

الــمــوضــوعــات الــمــهــمــة لــيــس فــقــط الــتــي تهم 
 
ً
وتؤثر في عمل القطاع المصرفي، بل أيضا

قضايا االقتصاد بشكل عام، وتلك التي تسهم 
 عــلــى أن 

ً
فـــي تــحــســيــن بــيــئــة األعـــمـــال، مـــشـــددا

 الصوت المعّبر عن 
ً
اتحاد المصارف كان دائما

إنجازات وتطلعات المصارف والقطاع الخاص 
نحو المستقبل.

ــــن أن االتـــــحـــــاد حــــــرص مـــنـــذ نــشــأتــه  ــّيـ ــ وبـ
على إبــــراز دور الــبــنــوك فــي خــدمــة االقتصاد 
الوطني، وقام بتمثيل البنوك في كل اللقاءات 
والمنتديات المتعلقة بشؤون العمل المصرفي، 
إضافة الى دوره في تعزيز وإبراز جهود القطاع 
في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي تعد 

أحد أهم سمات العمل االجتماعي للبنوك. 
 في 

ً
 جـــهـــدا

ُ
ــأل ــار إلـــى أن االتـــحـــاد لـــم يــ ــ وأشـ

التواصل مع كل األجهزة الحكومية والبرلمانية 
واالتــــحــــادات الــزمــيــلــة ومــؤســســات المجتمع 
 إلــى تقوية أواصــر 

ً
المدني المختلفة، هــادفــا

الــتــعــاون بــيــن الــقــطــاع الــمــصــرفــي وغــيــره من 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية األخرى 

داخل البالد وخارجها.
ولفت إلى أن االتحاد مر بعدة محطات في 
تأسيسه، بدأت في 22 يونيو عام 1974، حيث 
اجتمع ممثلو المصارف في اجتماع تنسيقي 
لمناقشة القضايا ذات االهــتــمــام المصرفي 
المشترك وشكلت االجتماعات المبكرة بدايات 
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جاسم مصطفى بوديعصام الصقر

الــخــطــى النــطــالقــة الــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 
البنوك المحلية كافة. 

وأفاد بأنه في 16 مايو 2001 جاء المنعطف 
التاريخي في إشهار اتحاد المصارف الكويتية 
ــتـــعـــاون فـــي الــعــمــل  لـــيـــواصـــل دعــــم مــســيــرة الـ
المشترك بين الــمــصــارف الكويتية األعضاء 
المؤسسين لالتحاد. وفي أبريل 2007، انضمت 
الــبــنــوك الــخــلــيــجــيــة واألجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
الكويت إلى عضوية االتحاد بناء على النظام 
الــخــاص المعتمد مــن مجلس اإلدارة، وهــي 
 )BNBARIBA(و )City Bank(و )HSBC( مصارف
وبنك أبوظبي الوطني، وبنك البحرين والكويت 

في حينه، ليصبح اتحاد مصارف الكويت.

ذكرى مميزة

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة بنك 
الكويت الوطني عصام الصقر: »نحن نفخر 
بــهــذه الــذكــرى الــمــمــيــزة والــمــهــمــة فــي مسيرة 
تأسيس اتحاد مصارف الكويت، والذي يشكل 
- بفخر - أحد الكيانات الوطنية العريقة التي 
أخــذت على عاتقها وعلى مدى 4 عقود إبراز 
الــــدور الــمــحــوري والــمــهــم لــلــبــنــوك فــي خدمة 
االقتصاد الوطني«. وأكــد الصقر أن االتحاد 
 جلّي في دعم أواصر الروابط بين 

ّ
نجح بشكل

البنوك األعضاء، وتوثيق أسس التعاون فيما 
بينها، وكذلك التنسيق الفّعال مع بنك الكويت 
المركزي لتنفيذ السياسات النقدية والمصرفية 
الحصيفة التي ترّسخ دعائم االستقرار والنمو 
االقتصادي للبالد. وشدد على أنه على مدى 
، ازدهــر بشكل ملحوظ دور االتحاد 

ً
40 عــامــا

وإسهاماته في األفكار والطروحات ذات األثر 
اإليجابي الطويل األجــل في تحقيق التنمية 
الــمــســتــدامــة، وكـــذلـــك فـــي مـــجـــال الــمــســؤولــيــة 

االجتماعية.
مــن جانبه، هنأ رئــيــس مجلس إدارة بنك 
الخليج، جاسم بودي، اتحاد مصارف الكويت 
 على تأسيسه، نجح 

ً
بمناسبة مرور 40 عاما

خاللها في تحقيق رؤيته ورسالته، بتوطيد 
التعاون بين البنوك وإبــراز دورها في تنمية 
المجتمع واالقتصاد الوطني بالتعاون مع بنك 

الكويت المركزي.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة 
البنك األهلي الكويتي، طالل بهبهاني، بالدور 
المهم الذي قام به اتحاد مصارف الكويت خالل 
 عبر جهوده المبذولة في سبيل دعم 

ً
الـ 40 عاما

ــاع الـــمـــصـــرفـــي، مــــن خـــالل  ــقـــطـ ــر الـ وتـــطـــويـ
التنسيق بين المصارف المحلية واألجــهــزة 

الحكومية
والتشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، 
 للمصالح المشتركة ضمن إطار خطط 

ً
تحقيقا

الـــدولـــة وســيــاســتــهــا الــنــقــديــة واالقــتــصــاديــة، 
ــل رئــيــســيــة بــيــن الــبــنــوك  وبــكــونــه حــلــقــة وصــ

المحلية والخارجية.
وأضــاف بهبهاني: »يعد اتحاد المصارف 
مرجعية أساسية للبنوك المحلية، وقد نجح 
بالفعل في أداء دور ئيسي فيما يخص األعمال 
المصرفية عن طريق مساهماته الكبيرة ودعمه 
المستمر للمجتمع الكويتي بالمساهمة في 
المسؤولية االجتماعية، ودعم موظفي البنوك 
المحلية وتعزيز أطر التعاون مع بنك الكويت 
المركزي والبنوك المحلية، وقد أثبتت العقود 
األربعة الماضية بالفعل أهمية هذا االتحاد«.

مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس مجلس إدارة بنك 
األهلي المتحد، د. أنور المضف، إن اليوم يوافق 
ذكرى الـ 40 لميالد اتحاد مصارف الكويت الذي 
تأسس بتاريخ 12 ديسمبر عام 1981 وعلى 
مدار سنوات عمله، استطاع االتحاد أن يكون 
مظلة تجمع البنوك الكويتية وتقّدم كل الدعم 
والمساندة إلبراز دورها في خدمة االقتصاد 

الوطني والمجتمع الكويتي.
 بعد عام، يتسع دور 

ً
وذكر المضف أنه عاما

اتحاد المصارف ويتنامى وتتأكد إنجازاته 
الملحوظة في تفعيل التعاون بين كل البنوك 
التي تعمل بالكويت وبحث كل القضايا التي 
تتعلق بعمل البنوك والسعي إليجاد الحلول 
الــمــنــاســبــة لــلــمــشــكــالت الـــتـــي تـــواجـــه عملها 
ومـــســـانـــدة وتــمــكــيــن الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي من 

القيام بدوره.

وبين أن من أهم أدوار اتحاد المصارف هو 
تنسيقه وتــعــاونــه المستمر مــع بنك الكويت 
المركزي فيما يخص كل القضايا التي تمّس 
القطاع المصرفي، ولعل ثمار هذا التعاون هو 
حملة »لنكن على دراية التوعوية«، التي أطلقها 
بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي بــالــتــعــاون مــع اتــحــاد 
المصارف الكويتية وبمشاركة البنوك، وقد 
انعكس نجاح هذه الحملة على زيادة التوعية 

المالية والمصرفية في المجتمع الكويتي. 
وتــابــع: كذلك ال يفوتني هنا أن أشير إلى 
أهمية الدور المجتمعي المتميز الذي يقوم به 
اتحاد المصارف من خالل تبنيه للعديد من 
المبادرات التثقيفية التي تساعد في رفع الوعي 
بمختلف القضايا بين كل شرائح المجتمع. 
وهـــنـــا أشـــيـــر إلــــى مـــبـــادرة اتـــحـــاد الــمــصــارف 
 على نــشــأة العمل 

ً
لالحتفال بــمــرور 80 عــامــا

المصرفي في الكويت منذ تأسس البنك األهلي 
المتحد عام 1941.

ــــدور  وثـــمـــن بـــهـــذه الــمــنــاســبــة الــــعــــزيــــزة، الـ
الحيوي الذى يقوم به اتحاد مصارف الكويت، 
»وأتـــقـــدم بــجــزيــل الــشــكــر لــكــل الــقــائــمــيــن على 
االتــحــاد. وفــي ختام حديثي، أود أن أؤكــد أن 
االحتفاء باتحاد مصارف الكويت وإبراز أهمية 
دوره واإلشــادة بمسيرة عمله هو في حقيقة 
األمر احتفاء بالقطاع المصرفي الكويتي ككل«.
وفـــي كــلــمــة مـــن رئــيــس مــجــلــس إدارة بنك 
الــكــويــت الـــدولـــي )KIB(، عــضــو مجلس إدارة 
اتحاد المصارف، الشيخ محمد الجراح، قال: 
»ال شك في أن الدعم الذي قّدمه االتحاد للبنوك 
الكويتية طـــوال مسيرته العريقة والــريــاديــة 
 الــمــاضــيــة، كـــان مـــن ضمن 

ً
خـــالل الــــ 40 عـــامـــا

الــعــوامــل الــرئــيــســيــة الــتــي دفــعــت بمؤسسات 
القطاع المصرفي في الكويت لتحرز هذا التقدم 
البارز، وتستمر في تحقيق نجاحات سيشهد 
«.وثمن 

ً
لها تاريخ الصناعة المصرفية محليا

الجراح مساهمة االتحاد في مساندة البنوك 
الكويتية لتقّدم أفضل ما لديها، وبما يتوافق 
مع أعلى المعايير الدولية، »كما أشيد بدعم 
االتحاد للبنوك المحلية عبر اللجان المشتركة، 
 عن تسليط الضوء على أبرز اإلنجازات 

ً
فضال

التي حققها لتنمية القطاع المالي واالقتصادي 
في الكويت والمنطقة«.

بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الــبــنــك 
الــصــنــاعــي مــصــعــب الـــنـــصـــف: »يـــبـــذل اتــحــاد 
مصارف الكويت كل الجهود لتعزيز التعاون 
ــاء والــســلــطــات الــرقــابــيــة  بــيــن الــبــنــوك األعـــضـ
والتشريعية، لدعم المسيرة االقتصادية للدولة 
ــام 1981 كلجنة الــمــصــارف  مــنــذ تــأســيــســه عـ
الــكــويــتــيــة، واســتــمــر حــتــى تــأســيــس االتــحــاد 

الحالي عام 2001.
وأعــــرب الــنــصــف عــن تــقــديــره لــلــدور المهم 
لــالتــحــاد ولــجــانــه فـــي الــتــفــاعــل مـــع الــقــضــايــا 
ــّس الـــجـــانـــب  ــمــ ــتــــي تــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـــمـــحـــلـــيـــة والـ
االقتصادي واالجتماعي وتقديم التوصيات 
التي شأنها المساهمة في اإلصالح االقتصادي 

في الكويت. 
 فـــي تــوطــيــد 

ً
ولـــفـــت إلــــى أن لــالتــحــاد دورا

الروابط مع البنوك اإلقليمية والدولية، وكذلك 
يعمل االتحاد على نشر الوعي المصرفي، من 
خالل نشر التقارير االقتصادية وإصدار مجلة 
ط الضوء على 

ّ
المصارف منذ 2001، التي تسل

دور المصارف الحيوي، مع عــرض التجارب 
والخبرات للمصارف الكويتية حتى يستفيد 

منها أكبر شريحة ممكنة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة مسعود 
جوهر حيات: »بمناسبة الذكرى الـ 40 لتأسيس 
ــاد، يــســعــدنــي بــاســمــي وبــالــنــيــابــة عن  ــحــ االتــ
مجلس إدارة بنك بــرقــان وإدارتــــه التنفيذية 
والعاملين فــيــه، التعبير عــن فخرنا جميعا 
بهذه المؤسسة الوطنية العريقة، وبنجاحها 
في دفع القطاع المصرفي الكويتي نحو المزيد 
من التطور والنمو ليحافظ على مكانته كواحد 
من أقــوى القطاعات المصرفية في المنطقة، 

وأهم المحركات الداعمة لالقتصاد الوطني.
 بالدور الجوهري لالتحاد 

ً
ونوه حيات أيضا

واألثــر اإليجابي لمختلف مبادراته وأعماله 
الــمــســتــنــيــرة الــتــي ســاهــمــت فـــي تــطــويــر عمل 
القطاع المصرفي على مختلف المستويات، 
ــر بــاألخــص دور االتــحــاد فــي التنسيق  »وأذكــ

والــتــعــاون مــع الــجــهــات الــرقــابــيــة، وبــاألخــص 
 في 

ً
البنك المركزي، والذي كان واضحا وجليا

تخطي أزمة الجائحة«.
 بهذه المناسبة الطيبة جهود 

ً
وثمن أيضا

ات الوطنية العاملة  االتــحــاد وجميع الــكــفــاء
ــكــــرهــــم عـــلـــى مــســاعــيــهــم الـــداعـــمـــة  ــه، »وأشــ ــيـ فـ
لــنــجــاح الــبــنــوك الــكــويــتــيــة، والــمــســاعــدة على 
ــاء بأنشطتها لــتــحــافــظ عــلــى ريــادتــهــا  ــقـ االرتـ
ومكانتها الــمــرمــوقــة. ومـــع الــتــزامــنــا فــي بنك 
برقان باستراتيجية مدروسة تضمن التطور 
المستدام ألعمالنا، ال يفوتني تأكيد حرصنا 
الــكــبــيــر عــلــى تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون مـــع االتـــحـــاد، 
في إطــار جميع المبادرات التي تدعم جهود 
تــطــويــر الـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات الــمــصــرفــيــة، 
إليماننا الراسخ بأن ذلك ال يعود بالفائدة على 
مؤسستنا فقط، بل يساهم في االرتقاء بالقطاع 
المصرفي واالقتصاد الوطني والمجتمع ككل، 
مــن خــالل ترسيخ االســتــقــرار الــمــالــي وأســس 

التنمية المستدامة في الكويت«.
من ناحيته، قال رئيس مجلس اإلدارة في 
»بيتك«، حمد الــمــرزوق: »يسعدني أن أشــارك 
اليوم في االحتفال بالذكرى الـــ 40 لتأسيس 
اتحاد مصارف الكويت مع إخواني وأخواتي 
في البنوك الكويتية والمسؤولين في اتحاد 
المصارف، وهذه مناسبة جميلة لتجديد اللقاء 
 مسيرة 4 عقود حافلة 

ً
، ولنوثق معا

ً
بكم جميعا

باإلنجازات. 
ــمــــرزوق: »ال شـــك فـــي أن اتــحــاد  ــاف الــ ــ وأضـ
 من 

ً
 أســاســيــا

ً
ا ــل جـــــزء

ّ
مـــصـــارف الــكــويــت يــمــث

مكونات الصناعة المصرفية بالكويت، ويقوم 
بــــدور مـــحـــوري فـــي تــمــثــيــل الــبــنــوك المحلية 
ات والمنتديات المتعلقة بشؤون  فــي الــلــقــاء
العمل المصرفي، ويبرز دور البنوك في خدمة 
االقتصاد الوطني، إضافة الى جهود التوعية 
الــمــجــتــمــعــيــة ونـــشـــر الــــمــــواد اإلعـــالمـــيـــة على 
منصاته الرقمية وعلى مجلة المصارف التي 

تصدر عن االتحاد.
وأوضح أن اتحاد مصارف الكويت لم يّدخر 
 في إبراز دور القطاع المصرفي الكويتي 

ً
جهدا

وريــادتــه عبر استعراض إنجازاته وخدماته 
ومكانته من خالل إطالق حملة بمناسبة نشأة 
 
ً
القطاع المصرفي الكويتي بعنوان »80 عاما
مــن مسيرة العمل الــمــصــرفــي«، الــتــي تناولت 
تاريخ وحاضر ومستقبل القطاع المصرفي 

في الكويت.
ولــفــت الـــى أن نــجــاح االتـــحـــاد فـــي تحقيق 
رسالته لم يكن ليتحقق، لوال الجهود الكبيرة 
لمجلس اإلدارة والعمل الـــدؤوب لمسؤوليه، 
والــتــعــاون والتنسيق بين الــبــنــوك المحلية، 
ولــعــب دور حلقة الــوصــل فــي تمثيل البنوك 
المحلية مع البنوك اإلقليمية والدولية، ومع 
الجهات الحكومية والمجتمعية المختلفة، 
بما يخدم االقتصاد الوطني. من جانبه، قال 
رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة بنك بوبيان، 
عــبــدالــعــزيــز الـــشـــايـــع، إن االتـــحـــاد نــجــح منذ 
انطالقته قبل 40 عاما فــي وضــع العديد من 
االستراتيجيات التي منحت البنوك المحلية 
الصدارة من خالل التعاون الكبير مع الجهات 
الرقابية، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي. 
ــه يــحــســب لــالتــحــاد  وأضـــــــاف الـــشـــايـــع، أنـــ
قدرته على الحفاظ على صالبة وقوة القطاع 
المصرفي خالل األزمات التي مّرت بها الكويت 
على مدار العقود األربعة األخيرة، والتي كان 
آخرها جائحة »كوفيد 19«، الى جانب تبنيه 
العديد من الموضوعات التي تهم هذا القطاع 
الحيوي، والحفاظ على مكتسباته على مدار 

هذه السنوات.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس إدارة 
بنك وربــة، حمد الساير، بــدور االتــحــاد خالل 
، لما لــه مــن جهود بذلت فــي تطوير 

ً
40 عــامــا

ومساندة القطاع المصرفي، حيث كان االتحاد 
 بين البنوك المحلية والخارجية، مما 

ً
جسرا

ساهم في نشر ثقافة البنوك اإلسالمية على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي.

وأضـــاف الساير أن االتــحــاد يعد مرجعية 
أساسية للبنوك في أعمالها وتنظيم أعمالها 
 أن 4 عقود من العمل أثبتت 

ً
المصرفية، مؤكدا

أهمية هذا االتحاد، واختتم تصريحه باإلشادة 
بالجهود المبذولة من مجالس إدارات اتحاد 

مصارف الكويت السابقة والمجلس الحالي.

دور ريادي
ذكــر الــدعــيــج أن هــنــاك الكثير مــن الــجــهــود الــتــي قــام بها اتحاد 
مــصــارف الــكــويــت لتسليط الــضــوء على الــقــطــاع المصرفي ودوره 
الريادي في تحقيق التطلعات االقتصادية، عبر منابره اإلعالمية 
المختلفة، والــتــي فــي مقدمتها مجلة الــمــصــارف الــتــي كــانــت - وال 
تـــزال - صـــوت المصرفيين لــكــل الــجــهــات الــفــاعــلــة بــالــقــطــاع المالي 
 عن الدور الكبير الذي 

ً
واالقتصادي داخل الكويت وخارجها، فضال

تقوم به وسائل التواصل في التوعية والتثقيف المصرفي على مدار 
الساعة. وقــال الدعيج، إن الحديث عن دور االتحاد ال ينتهي، فهو 

مشهود ومقّدر من الجميع، وصاحب الــرؤى المتجددة والمواقف 
 مــن أهــم االتــحــادات المصرفية 

ً
المستنيرة التي تجعل منه واحـــدا

العاملة على المستويين العربي والعالمي، وعالمية أدائــه كانت 
حاضرة في الكثير من المحافل الدولية، ومثال على ذلك وجوده على 
هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، كما أن وجوده 
في الكثير من المناسبات المحلية ورعايته لها من بين العالمات 

المميزة في مسيرة القطاعين المالي واالقتصادي.

https://www.aljarida.com/article/7910
https://www.aljarida.com/article/7910


العدد 5209 / األربعاء 14 ديسمبر 2022م / 20 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
اقتصاد economy@aljarida●com19

»زين« تحصد الجوائز األبرز في حفل 
جائزة الكويت لإلبداع

 على الجوائز خالل السنوات العشر الماضية
ً
الشركة األكثر استحواذا

ــن أربــــع  ــ حــــصــــدت شــــركــــة زيــ
جــوائــز ضمن الـــدورة العاشرة 
مـــن جـــائـــزة الـــكـــويـــت لـــإبـــداع، 
 لــتــمــيــزهــا فـــي صــنــاعــة 

ً
تـــقـــديـــرا

الــمــحــتــوى اإلعـــامـــي والــرقــمــي 
الهادف على مدار العام، لتكون 
 
ً
بذلك الشركة األكثر استحواذا
ــى مـــــــدار  ــ ــلـ ــ ــى الــــــجــــــوائــــــز عـ ــ ــلـ ــ عـ
الــســنــوات العشر الماضية في 

تاريخ الجائزة. 
وأتى تتويج »زين« بالجوائز 
األربع على هامش الحفل الذي 
نظمه الملتقى اإلعامي العربي 
ــة وزيـــــــــر اإلعـــــــام  ــ ــايــ ــ تــــحــــت رعــ
والثقافة وزيــر الــدولــة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن المطيري، 
وحــضــور وكــيــل وزارة اإلعـــام 
بــالــتــكــلــيــف مــحــمــد بـــن نــاجــي، 
ووجـــود نخبة مــن اإلعاميين 
والفنانين وُصناع المحتوى من 
الساحتين المحلية واإلقليمية. 
وفازت »زين« بجائزة اإلخراج 
ــــان رمــــضــــان »مــكــتــوبــة  عــــن إعــ
عــلــيــنــا«، وجــــائــــزة اإلبـــــــداع عن 
إعان عيد الفطر »صوت العيد«، 
ــــي بـــرامـــج  وجـــــائـــــزة الـــتـــمـــيـــز فـ
الترفيه عــن مسرحيتها لعيد 
الفطر »زين لألبد«، إضافة إلى 
جائزة العاقات العامة للرئيس 
التنفيذي للعاقات والشؤون 

المؤسسية وليد الخشتي.
ــدت الـــشـــركـــة جـــائـــزة  وحــــصــ
اإلخـــــــــراج عــــن إعـــانـــهـــا لــشــهــر 
2022 »مــــكــــتــــوبــــة  رمــــــــضــــــــان 
 Joy ــا« إنــــــتــــــاج شـــــركـــــة ــنــ ــيــ ــلــ عــ
 لتميز 

ً
Productions، تــقــديــرا

وإبــــداع الــمــخــرج سمير عبود. 
ــــان بــطــولــة الــفــنــانــة  ــان اإلعـ وكــ
اللبنانية نادين نجيم والفنانة 
البحرينية حا الترك، وكلمات 
هــبــة مــشــاري حـــمـــادة، وألــحــان 
إيــهــاب عــبــدالــواحــد، والــتــوزيــع 
الموسيقي لوسام عبدالمنعم، 
وهندسة الصوت ألميت ناثان، 
وقــد حقق اإلعــان أكثر من 16 

مليون مشاهدة منذ إطاقه. 
ـــزة  وحــــــصــــــدت »زيـــــــــــن« جــــائـ
 لتميز إعانها 

ً
اإلبـــداع تــقــديــرا

ــر الـــســـعـــيـــد 2022  ــفـــطـ لـــعـــيـــد الـ
»صوت العيد« من إنتاج شركة 

 A Oneو Joy Productions
Productions، وإخــــراج أحمد 
عبدالواحد، واإلنتاج الموسيقي 
مـــن Music Yard، والــتــألــيــف 
الموسيقي إليهاب عبدالواحد، 
وكلمات منة القيعي، والتوزيع 
الموسيقي لوسام عبدالمنعم، 
وهندسة الصوت ألميت ناثان، 
وقد حقق اإلعان أكثر من 184 

مليون مشاهدة منذ إطاقه.
كـــمـــا نـــالـــت الـــشـــركـــة جـــائـــزة 
الـــتـــمـــيـــز فــــي بــــرامــــج الـــتـــرفـــيـــه، 
 لـــتـــمـــيـــز مــســرحــيــتــهــا 

ً
تــــقــــديــــرا

السنوية لعيد الفطر السعيد 
2022 »زين لألبد«، والتي عادت 
بـــعـــد انـــقـــطـــاع عـــامـــيـــن بــســبــب 
الجائحة، حيث احتفت »زيــن« 
بــالــعــام الــعــاشــر عــلــى إنتاجها 
لــمــســرحــيــات عــيــد الـــفـــطـــر، من 
ــــرض مــســرحــي  ــــال أرقـــــــى عــ خــ
ــم  ــد«، والـــــــــــذي رســ ــ ــ ــألبـ ــ ــ »زيـــــــــن لـ
البهجة والسعادة على وجوه 
األطفال وعائاتهم طوال عطلة 
عيد الفطر السعيد في »األرينا 
كويت« بمول 360، واستعرض 
ــرة  ــيــ ــغــ مــــــــغــــــــامــــــــرات فـــــــتـــــــاة صــ
وأصدقائها وســط العديد من 
اللوحات الفنية المتميزة، مثل: 
الثلوج والغابات والبحار التي 
خــبــأت الــعــديــد مـــن الــمــفــاجــآت 
والمغامرات، وتمّيز باأللحان 
الموسيقية الجميلة والكلمات 

الُمعبرة والهادفة، وكانت من 
ــادة، وألـــحـــان  ــمــ كـــاتـــبـــة هـــبـــة حــ
حنين حــســيــن، وتـــوزيـــع عمار 

البني، وإخراج سمير عبود.
وشــهــدت الــجــائــزة السنوية 
- التي تنظمها هيئة الملتقى 
اإلعــــامــــي الـــعـــربـــي بــالــتــعــاون 
ــة الــــكــــويــــتــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ مــــــــع الـ
لــإعــام واالتــصــال وأكاديمية 
ــود  ــ ــامـــل - وجـ ــكـ ــتـ ــمـ اإلعـــــــــام الـ
العديد مــن الجهات اإلعامية 
ــيـــة في  والــشــخــصــيــات اإلبـــداعـ
المجاالت اإلعامية واإلعانية 
ــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن  والــــفــــنــــيــــة عــ
المحلي واإلقليمي، إضافة إلى 
عـــدد كــبــيــر مــن كــبــار الفنانين 
الـــكـــويـــتـــيـــيـــن والـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن 
ــرة فــي  ــؤثــ ــمــ ــيـــات الــ والـــشـــخـــصـ

اإلعام العربي.
 على 

ً
وتحرص »زين« دائما

أن يعكس المحتوى الفني 
إلعـــانـــاتـــهـــا قـــيـــم عــامــتــهــا 
ــــث تـــمـــتـــد  ــيـ ــ ــة، حـ ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
أهدافها إلى ما هو أبعد من 
تــقــديــم خـــدمـــات االتـــصـــاالت 
 الطموح بأن 

ً
فقط، فكان دائما

ُينظر إليها كعامة تجارية 
تخدم جميع جوانب الحياة، 
وتــتــشــارك مــع مجتمعاتها 
األحـــــــــــــــداث والــــمــــنــــاســــبــــات 
 في 

ً
والقضايا األكثر تأثيرا

كل األوقات.

وجــــــــــاء فــــــــوز »زيــــــــــــن« بـــهـــذه 
الــجــوائــز لــيــســلــط الـــضـــوء على 
تـــمـــيـــز نـــشـــاطـــهـــا الـــتـــســـويـــقـــي 
دت  واإلعـــــــــــانـــــــــــي الــــــــــــــذي عـــــــــــوَّ
ــام،  ــ ــ ــل عـ ــ ــ ــه كـ ــيــ ــلــ ــا عــ ــ ــــورهـ ــهـ ــ ــمـ ــ جـ
ــلـــى حـــرصـــهـــا لــتــفــعــيــل هـــذا  وعـ
ــا، كـــونـــهـــا مــن  ــهــ ــديــ ــانــــب لــ ــجــ الــ
كبرى المؤسسات االقتصادية 
ــــت، حــيــث  ــــويـ ــكـ ــ ــدة فـــــي الـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـ
تؤمن الشركة بأهمية اإلعــام، 
بوسائله التقليدية والحديثة، 
وتأثيره الكبير على المؤسسات 
واألفــــراد فــي المجتمع، إضافة 
لكون اإلعــان التجاري وسيلة 
أساسية للتواصل مع المجتمع 

بمختلف فئاته.

 محمد بن ناجي وماضي الخميس يتوسطان وليد الخشتي وفريق »زين«

»stc«... تفّوق إعالمي ودور بارز 
في تمكين التحول الرقمي

حصدت أكبر عدد من الجوائز في حفل »الكويت لإلبداع 2022« 
ــاالت  ــ ــــصــ ــة االتــ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
الــكــويــتــيــة stc، فـــوزهـــا بخمس 
جوائز، وحصدها النصيب األكبر 
مــن الــجــوائــز خـــال حــفــل جــائــزة 
الكويت لإبداع بنسخته العاشرة 
 
ً
لــعــام 2022، الــــذي يــقــام ســنــويــا

تــحــت مــظــلــة الــمــلــتــقــى اإلعــامــي 
العربي. 

أقيم الحفل تحت رعاية وزير 
ــر الـــدولـــة  ــ ــــام والــثــقــافــة وزيـ اإلعــ
ــبـــاب عــبــدالــرحــمــن  لــــشــــؤون الـــشـ
ــــري، واألمــــــــيــــــــن الـــــعـــــام  ــيــ ــ ــطــ ــ ــمــ ــ الــ
لـــلـــمـــلـــتـــقـــى اإلعـــــــامـــــــي الـــعـــربـــي 
ماضي الخميس، وشهد تكريم 
المبدعين والرعاة والمشاركين، 

.stc وفي مقدمتهم شركة
ــد ُعـــقـــد الــمــلــتــقــى الــســنــوي  وقــ
ــار  ــ ــبـ ــ بــــــمــــــشــــــاركــــــة عــــــــــــدد مـــــــــن كـ
الـــشـــخـــصـــيـــات ومــــجــــمــــوعــــة مــن 
اإلعـــامـــيـــيـــن والــفــنــانــيــن الــكــبــار 
والــمــبــدعــيــن فـــي مـــجـــال اإلعــــام 
واإلعـــــــــان بـــالـــكـــويـــت والــخــلــيــج 
والوطن العربي، وعدد من مؤثري 

السوشيال ميديا. 
ــم،  ــيـ ــكـ ــتـــحـ ــنــــة الـ ـــــمـــــت لــــجــ وقـــــيَّ
الــمــكــونــة مـــن خـــبـــراء فـــي مــجــال 
اإلعــــــــــــــــام والــــــثــــــقــــــافــــــة والـــــــفـــــــن، 
الــمــشــاركــيــن، الخــتــيــار الــفــائــزيــن 
 ألفــضــل األعــمــال اإلبــداعــيــة 

ً
وفــقــا

ذات القيمة. 
ويــهــدف الــحــدث السنوي إلى 
االحــتــفــاء بــالــمــواهــب اإلبــداعــيــة، 
وتمييز إنـــجـــازات األعــمــال على 

مستوى الشركات واألفراد. 
ويــعــتــبــر الــمــلــتــقــى اإلعـــامـــي 
العربي مــن الفعاليات السنوية 
المهمة في المنطقة، والتي تجمع 
ممثلين من مختلف القطاعات في 
مكان واحد، لاحتفال بجهودهم 

الهائلة في االبتكار واإلبداع.
ــة، فـــــي بـــيـــان  ــ ــركـ ــ ــــشـ وقـــــالـــــت الـ
ــاءت  صـــحـــافـــي، إن الــــجــــوائــــز جــ
 لــجــهــود stc الــمــتــمــيــزة 

ً
ــرا ــديـ ــقـ تـ

فـــي تــقــديــم األفــــكــــار الــتــســويــقــيــة 
المبتكرة، والفيديوهات الدعائية 
المتميزة، واألنشطة والفعاليات 
التي تبرز مشاركتها في مجال 
المسؤولية المجتمعية للشركات، 
ــــي تـــمـــكـــيـــن الـــتـــحـــول  ودورهــــــــــا فـ

الرقمي.

، تلقت 
ً
وكــــعــــادة stc ســـنـــويـــا

 إلبداعاتها 
ً
هذه الجوائز تقديرا

فـــي الـــمـــجـــال الــفــنــي واإلعـــانـــي 
ــتــــجــــاتــــهــــا  ــنــ ــا ومــ ــ ــهــ ــ ــادراتــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ ل
 للفعاليات 

ً
المبتكرة، وتثمينا

الــمــتــواصــلــة والـــدعـــم المستمر 
ــه stc لــلــمــجــتــمــع  ــتــ الـــــــــذي قــــدمــ
الــكــويــتــي عــلــى مــــدار عـــام 2022 
كشركة رائدة في مجال التحول 

.
ً
 وإقليميا

ً
الرقمي محليا

وأشـــارت الشركة إلــى أن هذا 
التكريم تسلمه فريق العاقات 
الــعــامــة فــي stc وممثلو إدارات 
التسويق المؤسسي بالشركة 
 
ً
وsolutions by stc. جــاء أيضا
ــار االبـــتـــكـــاريـــة  ــكــ  لــــألفــ

ً
تــــقــــديــــرا

والمبدعة التي طرحتها الشركة، 
من خال فعالياتها الترويجية 
والـــــتـــــســـــويـــــقـــــيـــــة والـــــخـــــيـــــريـــــة 

ومبادراتها المجتمعية.
ــــرت stc أن هـــذا الــتــقــديــر  وذكـ
جاء نتاج جهود سنوات ممتدة 
فــي تــعــزيــز مــجــمــوعــة الــخــدمــات 
والــــمــــنــــتــــجــــات الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
الشركة فــي الــســوق، بما يرتقي 
ــراء  إلـــى طــمــوحــات الــعــمــاء، وإثـ
تجربتهم الرقمية. وقد استندت 
الشركة لتحقيق تلك األهداف إلى 
بنية تحتية قوية وممتدة قائمة 
عــلــى شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس 
 في الكويت، 

ً
5G األوسع انتشارا

وخبرة وكفاءة مواردها البشرية 

ــي تـــوفـــيـــر أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ فـ
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا فـــــي الــــســــوق 

العالمي على أرض الكويت. 
جدير بالذكر، أن stc كانت لها 
مساهمات عدة في مجال الصحة 
والتعليم والرياضة ومــبــادرات 
الشباب، وقامت بإطاق عدد من 
األنشطة خال عام 2022، منها: 
رعــايــة أنشطة اتــحــاد كــرة القدم 
ــدار الــســنــوات  الــكــويــتــيــة عــلــى مــ
ــادرات  ــبــ ــمــ الـــمـــاضـــيـــة، ودعـــــــم الــ
الشبابية والمشاريع الصغيرة 
والــمــتــوســطــة الــمــنــدرجــة تحت 
مبادرة »وياك«، وكذلك المبادرات 
المجتمعية المتنوعة واإلعان 
ــــوي »وايـــــــــــد عـــشـــقـــنـــاهـــا«  ــنـ ــ ــــسـ الـ
احــــتــــفــــااًل بــــاألعــــيــــاد الـــوطـــنـــيـــة 
لـــلـــكـــويـــت، والـــحـــمـــلـــة اإلعـــانـــيـــة 
لـــ »مــنــو فينا مــا يــحــب الـــكـــرة؟«، 
التي أطلقتها stc بمناسبة كأس 
العالم 2022 في قطر، لمشاركة 
أهــل الكويت ومحبي كــرة القدم 
هــذه المناسبة الــتــي تــقــام ألول 
 
ً
مـــرة فــي الــوطــن الــعــربــي، فضا
عــن خطواتها لتطوير األعــمــال 
ودعـــم الــمــؤســســات بشكل عــام، 
والشركات الصغيرة والمتوسطة 
بشكل خاص، وتعزيز االقتصاد 
ــيـــر  الــــمــــحــــلــــي، مــــــن خــــــــال تـــوفـ
منصات متكاملة ومجموعة من 
الحلول الرقمية لتمكين رحاتهم 
فــي الــتــحــول الــرقــمــي، وتسهيل 

عملياتهم بشكل أكثر كفاءة، بما 
يتماشى مع رؤية الكويت 2035. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت دانـــــــة 
الجاسم، المدير العام التصاالت 
الشركات في stc: »حرصنا خال 
 stc عام 2022 على تعزيز ريادة
فــي قطاع االتــصــاالت، وعلى أن 
تعكس إعاناتنا، ومبادرتنا قيم 
عامتها التجارية، حيث تعتبر 
أن أهدافها تمتد إلى ما هو أبعد 
من تقديم خدمات اتصاالت فقط، 
 الطموح بــأن ينظر 

ً
فكان دائــمــا

إلــيــهــا كــعــامــة تـــجـــاريـــة تــخــدم 
جميع جوانب الحياة، من خال 
إثراء تجربة عمائها، وتتشارك 
مـــــــع مــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــا األحـــــــــــداث 
والمناسبات والقضايا األكثر 

 في كل األوقات«.
ً
تأثيرا

»stc« الخميس متوسطًا فريق

جوائز »زين« في الحفل
جوائز »stc« في الحفل 
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أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
بوبيان كابيتال لالستثمار عضو 
مجلس إدارة بنك لندن والشرق 
األسط في مجموعة بنك بوبيان 
عبدالله التويجري أن مجموعة 
البنك تسعى خالل الفترة المقبلة 
إلى المزيد من التوسع خليجيا، 
ــد  ــزيـ ــمـ ــثـــمـــريـــن الـ ــتـ ــــح الـــمـــسـ ــنـ ــ ومـ
مـــن الــحــلــول والـــفـــرص الــجــديــدة 

لالستثمار.
وقـــال التويجري إن مستشار 
المجموعة لشؤون إدارة الثروات 
ــذه  ــدور ســـيـــتـــولـــى هــ ــ ــنــ ــ ــرا غــ ــ ــبـ ــ جـ
المسؤولية، نظرا للخبرات التي 
يتمتع بــهــا، والــتــي اكتسبها من 
خالل شغله العديد من المناصب 
التنفيذية في بنك لندن والشرق 
ــان كـــابـــيـــتـــال،  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ األوســــــــــط وبـ
وغيرها من البنوك والمؤسسات 
ــانــــب عـــالقـــاتـــه  ــيــــة، إلــــــى جــ ــالــ الــــمــ
الممتدة فــي الــكــويــت والمنطقة، 
والتي ستساهم بدرجة كبيرة في 
تطوير هــذا المجال الــذي تدخله 

المجموعة بتوسع أكبر.
وحول خطط المجموعة إلدارة 
الثروات، أفــاد بأن ذلك سيتم من 
خالل بنك لندن والشرق األوسط، 
الـــذي يمتلك »بــوبــيــان« 70% من 

رأســمــالــه، حيث ستكون البداية 
ــــالل إدارة أصـــــــول الــبــنــك  مــــن خــ
ــن ثم  واســـتـــثـــمـــارات عــمــالئــه، ومــ
الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــوســـع خــلــيــجــيــا، 
مــضــيــفــا أن بــنــك لـــنـــدن والـــشـــرق 
األوسط لديه فرع في دبي، ولديه 
خــطــط لــمــزيــد مـــن االنـــتـــشـــار في 
مــخــتــلــف دول الــخــلــيــج، وهــــو ما 
سيعمل على تسريع وتيرة جذب 
ــا  ــهــ ــن الـــــثـــــروات إلدارتــ الـــمـــزيـــد مــ
ــط الــــمــــنــــاســــبــــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ووضــــــــــــع الـ
ألصحابها في مختلف مجاالت 

االستثمار.

ــر غــــنــــدور أن  ــ مــــن جـــانـــبـــه، ذكــ
ــــل أطـــــــــــــراف الــــمــــجــــمــــوعــــة،  ــامـ ــ ــكـ ــ تـ
ــيـــان وبــنــك  مــمــثــلــة فــــي بـــنـــك بـــوبـ
لندن والــشــرق األوســط وبوبيان 
كابيتال، يمثل تكامال نموذجيا 
يــجــمــع بـــيـــن مــجــمــوعــة مختلفة 
مــن الــخــبــرات الممتدة جغرافيا، 
والتي ستمنح المستثمر خيارات 
جيدة لالستثمار اآلمــن، مضيفا 
أنه سيتم التعاون مع العديد من 
شركات االستثمار والعقار الكبرى 
مــن أجــل تقديم األفــضــل للعمالء 

الراغبين في االستثمار.

وأشــار إلــى أنــه في ظل ارتفاع 
مــخــاطــر االســتــثــمــار والــخــيــارات 
ــثــــروات  ــقـــدم ألصــــحــــاب الــ ــتـــي تـ الـ
ـــن الـــجـــهـــات  ــ ــحــــث عـ ــبــ يـــصـــبـــح الــ
الـــمـــوثـــوق فـــيـــهـــا، والــــتــــي تمتلك 
الخبرات أمــرا حتميا للمستثمر 
الــــذي يــســعــى إلــــى تــنــمــيــة ثــروتــه 
واالستثمار بأقل مخاطرة ممكنة 
مع االعتماد على الشريك األفضل 
ــا  ــزايـ الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يــمــنــحــه مـ

استثمارية جيدة.
وأفاد بأن إدارة الثروات ليست 
مــــجــــرد نـــصـــيـــحـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة، 
بــــــل تـــتـــخـــطـــى الــــنــــصــــيــــحــــة إلــــى 
أسلوب شامل، يتضمن تصميم 
استراتيجيات استثمارية تشمل 
الفهم الشامل للوضع المالي لكل 
مستثمر وأهــدافــه، وتتبع عملية 
ــد تـــشـــمـــل الــتــخــطــيــط  ــ مـــنـــظـــمـــة قـ
االســـتـــثـــمـــاري وإدارة الــمــخــاطــر 
للحفاظ على الــثــروة وتنميتها، 
مضيفا أن مجموعة بنك بوبيان 
ــن الـــتـــوســـع  ــ تـــســـعـــى لــــلــــمــــزيــــد مــ
واالنـــــطـــــالق فــــي دول الــمــنــطــقــة، 
واالستفادة من مزايا وجود بنكها 
التابع بنك لندن والشرق األوسط 
المتمركز في لندن عاصمة المال 

واالستثمار األوروبية.

»بيتك« يكرم موظفيه الفائزين بمسابقة أفضل فكرة ابتكارية
الرشود: األفكار المبتكرة تعزز جودة خدماتنا وتدعمنا في قيادة المنافسة

ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ شــــــدد الــ
بــالــتــكــلــيــف فـــي مــجــمــوعــة بيت 
الـــتـــمـــويـــل الـــكـــويـــتـــي )بـــيـــتـــك(، 
عبدالوهاب الرشود، على أهمية 
االبـــتـــكـــار والـــبـــحـــث والــتــطــويــر 
لمنظومة الخدمات والمنتجات 
ــتـــي يـــقـــّدمـــهـــا »بـــيـــتـــك«، حــتــى  الـ
تـــــــكـــــــون األفــــــــضــــــــل واألجــــــــــــــود 
للعمالء، ومــرونــة فــي التعامل 
مع متغيرات السوق، بما يرفع 
ــا الــتــنــافــســيــة، ويـــعـــزز  ــهـ ــدراتـ قـ
خدمة العمالء، وقيمة العالمة 
ــن خـــــــالل طــــرح  ــ ــة، مــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
أفكار ورؤى وتصورات ألعمال 
وأنشطة مبتكرة وإبداعية، من 
قبل موظفين مهنيين قائمين 

على رأس العمل.
ــي كــلــمــتــه  وقــــــال الـــــرشـــــود، فــ
خـــــالل حـــفـــل تـــكـــريـــم مــجــمــوعــة 
ــك«، قـــدمـــوا  ــتــ ــيــ ــفـــي »بــ مــــن مـــوظـ

مجموعة من األفكار المبتكرة، 
ــبــــول واإلشـــــــــــادة مــن  ــقــ ــالــــت الــ نــ
لـــجـــنـــة تــقــيــيــم مــخــتــصــة تــقــوم 
عــلــى فــــرز ودراســــــة مــســاهــمــات 
الموظفين التي بلغت 30 فكرة 
ــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام،  ومـــشـــروعـ
ــمــــوذج عــمــل  ــاد نــ ــمـ ــتـ ــم اعـ إنـــــه تــ
ـــق األفــكــار 

ّ
مـــرن النــســيــاب وتـــدف

االبــتــكــاريــة وســـرعـــة تنفيذها، 
يختصر اإلجــراءات ويخصص 
اإلمــكــانــات الــمــاديــة والــبــشــريــة 
ــارات  ــكــ ــتــ ــة لـــتـــطـــبـــيـــق ابــ ــ ــــالزمــ الــ
موظفي »بيتك« الناجحة.ودعا 
الى مزيد من اإلبداع واالبتكار 
للتغيير والــتــطــويــر نــحــو أداء 
جــديــد فــي بيئة عــمــل متطورة 
ومنظومة ضوابط والتزامات 
وســيــاســات تستمد قوتها من 
أسس استراتيجية ومنهجية، 
قـــام عليها الــعــمــل فــي »بــيــتــك«، 

وتـــــــــواكـــــــــب أحــــــــــــدث تــــــطــــــورات 
الصيرفة في العالم، والتغيرات 
فــي طبيعة وعــالقــة التعامالت 
مع العمالء، من حيث االحتياج 
والتطلعات، كما تراعي أبعاد 
المنافسة والربحية والــجــودة 
والمعايير المهنية والتنظيمية 

الــمــعــتــمــدة مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا 
وعالميا.

ــأن »بــيــتــك«  وأفــــاد الـــرشـــود بـ
كــمــؤســســة مــالــيــة رائـــــدة، يوفر 
البيئة المواتية والمحفزة على 
االبــتــكــار والــتــطــويــر، مــن خــالل 
إتاحة الفرصة كاملة للمبدعين 

لـــلـــتـــقـــدم بــــأفــــكــــارهــــم الـــمـــفـــيـــدة 
على مستوى الكويت، أو على 
مستوى المجموعة فــي تركيا 
والبحرين وماليزيا، ومكافأتهم 
على ما يقدمونه من إسهامات. 
وأضاف أن االبتكار واإلبداع 
أولوية أساسية في أسلوب عمل 

»بيتك« القائم على التفرد في 
الــطــرح، ويــقــّدر كثيرا أصحاب 
الــســلــوك الــمــبــدع مــن موظفيه، 
الــذيــن يــقــّدمــون أفــكــارا مبدعة، 
واقتراحات وتصورات إيجابية، 
ــرا  ــ ــــدث أثــ ــــحـ ــا أن تـ ــهــ ــأنــ ــــن شــ مــ
مــلــمــوســا عــلــى جـــوانـــب العمل 

المختلفة بــمــا يــخــدم الــعــمــالء 
وتطوير بيئة العمل.

وعــن آلية المسابقة، أوضح 
مدير االبتكار الرقمي، سليمان 
أبـــــــــوغـــــــــوش، أن الــــمــــوظــــفــــيــــن 
ــــز مـــالـــيـــة  ــــوائـ ــــجـ ــن بـ ــيــ ــّرمــ ــكــ ــمــ الــ
وشـــــهـــــادات تـــقـــديـــر، قــــد فــــازت 
أفكارهم االبتكارية في منافسة 
على مستوى مجموعة »بيتك«، 
شـــمـــلـــت زمـــــــالء آخـــــريـــــن، فــيــمــا 
ينتظر أن يتنافس الفائزون في 
نــهــايــة الــعــام الخــتــيــار األفــضــل 
على مستوى بنوك المجموعة، 
ــاك لــجــنــة  ــنــ مـــشـــيـــرا الــــــى أن هــ
ــة وتــقــيــيــم  ــدراســ مــتــخــصــصــة لــ
االقتراحات التي تقّدم من جميع 
اإلدارات والـــقـــطـــاعـــات تعتمد 
مــعــايــيــر مــهــنــيــة دقـــيـــقـــة لــهــذه 
االقتراحات، أبرزها توافقها مع 
السياسة العامة للمؤسسة، وأن 

يأتي االقــتــراح بفكرة أو منتج 
ــــدة، أو يــســهــم  ــــديـ أو خـــدمـــة جـ
فــي تحسين مــســتــوى الــخــدمــة 
وتطويرها، إضافة الــى أهمية 
أن يكون االقتراح قابال للتنفيذ، 
ومــتــضــمــنــا خـــطـــوات ومـــراحـــل 
الــتــنــفــيــذ، وأن يــســهــم بفاعلية 
في ترشيد المصروفات وزيادة 

العائد المادي.
ولفت إلى أن اللجنة المعنية 
تستقبل دائما اقتراحات بناءة 
مــن مختلف إدارات وقطاعات 
»بـــــيـــــتـــــك«، األمـــــــــر الـــــــــذي يـــعـــزز 
ــرح الـــخـــدمـــات  ــ ــمــــراريــــة طــ ــتــ اســ
والمنتجات الــجــديــدة، ويحفز 
قــدرات الموظفين على اإلبــداع 

واالبتكار.

الرشود والتركيت والخميس والمزيد والمليجي مع الفائزين

»بوبيان«: خطط إلدارة الثروات وفرص لالستثمار
ً
التويجري: االستفادة من تكامل المجموعة وتوسيع نطاق خدماتها خليجيا

عبدالله التويجريجبرا غندور

»األهلي« يعلن الفائز
بسحب الفوز األسبوعي

أعــــــــلــــــــن الــــبــــنــــك 
ــلــــي الــكــويــتــي  األهــ
فــــــــــــــــــــوز حـــــســـــيـــــن 
فــــــــرج أشـــكـــنـــانـــي 
فــــــــــــــي الــــــســــــحــــــب 
األســــــــــــبــــــــــــوعــــــــــــي 
لحساب »الــفــوز« 
لــــــــــلــــــــــجــــــــــوائــــــــــز، 
بـــجـــائـــزة نــقــديــة 

قدرها 10000 دينار، والذي أقيم 
تحت إشــراف وزارة التجارة والصناعة، وتم اإلعــالن عن اسم 

الفائز أمس األول.
و»الفوز« للجوائز هو حساب الجوائز األول من نوعه، والذي 
يــتــيــح لــعــمــالء الــبــنــك األهــلــي الــكــويــتــي فــرصــة الــفــوز بــجــوائــز 
ومكافآت كبرى، ومن خالل حساب »الفوز« سيحظى عمالء البنك 
بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب األسبوعي 
األعلى لفائز واحد في الكويت، وكذلك فرصة للفوز بالجائزة 
الكبرى، وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات.
تجدر اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عمالء البنك 
األهلي الكويتي الجدد والحاليين االستفادة من هذه الفرصة 
الفريدة في حالة توفر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار 

فقط.

الناهض: أمامنا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة
العويصي: نعمل على تحرير السوق عبر حماية تنافس القطاعات

قال وزير التجارة والصناعة، 
مـــــــازن الــــنــــاهــــض، إن قـــوانـــيـــن 
ــنـــافـــســـة لــــهــــا دور  ــمـ حــــمــــايــــة الـ
أساسي في انضباط الشركات 
والـــتـــصـــدي لـــلـــمـــمـــارســـات غــيــر 
الـــعـــادلـــة الـــضـــارة بــالــمــنــافــســة، 
ــيــــدان مــتــكــافــئ  ــي تـــكـــويـــن مــ ــ وفـ
ومتساٍو بين المتنافسين، وهذا 
يساعد على جذب االستثمارات 
الـــــــــــخـــــــــــارجـــــــــــيـــــــــــة، وتـــــــوطـــــــيـــــــن 
االستثمارات الوطنية، فضال عن 
تطوير القطاع الخاص، كما أن 
أجهزة المنافسة هي التي تراقب 
الــســوق للتأكد مــن خــلــوهــا من 
الممارسات الضارة بالمنافسة.

ــار الــنــاهــض إلـــى أنـــه ال  ــ وأشـ
يمكن تــجــاهــل انــتــشــار قوانين 
 كدليل للتطور 

ً
المنافسة عالميا

ــمـــا يــســتــدعــي  االقـــــتـــــصـــــادي، مـ
ــيــــن عــلــى  ــقــــوانــ تـــفـــعـــيـــل هــــــذه الــ

أرض الــــواقــــع، وذلـــــك بحتمية 
وجـــود أجــهــزة قــويــة بإمكانها 
إنفاذ القانون ومراقبة األسواق 
ـــالـــة، حــيــث ال يـــزال  بــطــريــقــة فـــعَّ
لدينا طريق طويل لتحسين أداء 

آليات المنافسة في األسواق. 
جــاء ذلــك فــي كلمة للناهض 
خالل مؤتمر »تعزيز المنافسة... 
ــوح« الــــذي  ــمــ ــطــ ــديـــات والــ ــتـــحـ الـ
ــــد أمـــــــــس بـــــالـــــشـــــراكـــــة بـــيـــن  ــقـ ــ عـ
ــة  ــافــــســ ــنــ ــمــ ــاز حـــــمـــــايـــــة الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ
الكويتي ولجنة األمم المتحدة 
االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لغرب آسيا )اإلسكوا(، ويستمر 

يومين.
وقــال إن الكويت تتمتع بكل 
المقومات األساسية لالنطالق 
نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق رؤيــــــــة »كــــويــــت 
جــديــدة 2035«، وتــوفــيــر فرص 
االستثمار والتنمية مثل الموقع 

الـــجـــغـــرافـــي الــمــتــمــيــز والــبــنــيــة 
الــتــشــريــعــيــة الــجــيــدة والــنــظــام 
الــقــضــائــي المتكامل وسياسة 

خارجية دولية متزنة.
ــــرص الـــدولـــة  ــــى حـ وأشـــــــار إلـ
بمؤسساتها على بناء اقتصاد 

قــــوي مـــن خــــالل تــســهــيــل بيئة 
األعــمــال وخــلــق بيئة تنافسية 
وســــوق مــفــتــوحــة تــتــنــوع فيها 
األنشطة االقتصادية ومصادر 
الــدخــل، وذلــك ضمن مسؤولية 
مشتركة تقع على عاتق جميع 

ــا روح  ــ ــــودهـ ــــسـ الـــــقـــــطـــــاعـــــات، يـ
اء والمتواصل بين 

ّ
التعاون البن

أجهزتها.
ولفت إلــى أهمية دور جهاز 
حــمــايــة المنافسة الـــذي يحول 
دون حدوث أي ممارسات ضارة 
بــالــمــنــافــســة لــطــمــأنــة الــشــركــات 
العالمية وأصــحــاب المشاريع 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة عــلــى 
المنافسة، وصــوال الستقطاب 
تلك الشركات للسوق الكويتي 
وتحقيق قيمة فعلية مضافة 
ــلــــق فــــــرص عـــمـــل مـــبـــاشـــرة  وخــ

للكوادر الوطنية.
ونـــوه الــنــاهــض بـــدور جهاز 
ــــي طـــرح  ــة فـ ــافـــسـ ــنـ ــمـ حـــمـــايـــة الـ
اآلليات واإلجراءات والسياسات 
وخـــلـــق بــيــئــة تــنــافــســيــة فــعــالــة 
وتوفير االستحقاقات المطلوبة 
لتعامالت الكويت مع التكتالت 

االقتصادية الدولية والمنظمات 
االقتصادية العالمية.

ــه، قــــــــال الــــمــــديــــر  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــايـــة  ــمـ ــاز حـ ــ ــهـ ــ ــــجـ الــــتــــنــــفــــيــــذي لـ
المنافسة، د. عبدالله العويصي، 
في كلمة إن »الجهاز يعمل على 
ــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــواصـــل  ــ دعـ
فــي مجتمع ال يـــزال يفتقر إلى 
معرفة فوائد المنافسة ولماذا 
هـــي بــحــاجــة الــــى الــحــمــايــة من 
قبل جهة حكومية مختصة بهذا 
الــشــأن، فالتحدي الــرئــيــس هو 
كيفية توصيل رســالــة الجهاز 
إلى ذوي الشأن والمجتمع ككل، 
ــذا مـــا يــنــبــغــي الــعــمــل عليه  ــ وهـ

وتطويره«.
وذكـــر العويصي أن الجهاز 
ــات االنــــــدمــــــاج  ــيــ ــلــ ــمــ يــــــراقــــــب عــ
ــات جــــادة لعمليات  ــ عــبــر دراســ
ــركــــات  ــيــــن الــــشــ االســـــتـــــحـــــواذ بــ

والتحقيق فيها باتباع أساليب 
ــة لــتــحــلــيــل انــــدمــــاجــــات  ــمـ مـــالئـ
ــــال الــبــديــلــة  ــكـ ــ الـــتـــكـــتـــالت واألشـ
التي تستخدم في تحديد القوة 
الـــســـوقـــيـــة واســــتــــخــــدام نـــمـــاذج 
االقتصاد القياسي في تعريف 
ــــه  األســــــــواق ذات الـــصـــلـــة وأوجـ
الــــعــــالج الـــمـــثـــالـــيـــة، بـــمـــا يــــؤدي 
ــــى إصــــــالح هــيــكــل الـــشـــركـــات  إلـ
والتصدي للممارسات الضارة 

بالمنافسة.
ـــأن أدوار الـــجـــهـــاز  ــ وأفــــــــاد بـ
تعمل على تحرير السوق عبر 
حماية المنافسة في القطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة كـــافـــة، مـــؤكـــدا أن 
المنافسة هي أساس االقتصاد، 
وتــــســــهــــم فــــــي نــــمــــو الــــتــــجــــارة 
وتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة للمجتمع 
كــلــمــا كــانــت مبنية عــلــى أســس 

وطيدة.

 خالل مؤتمر »تعزيز المنافسة«
ً
الناهض متحدثا

برج الحمراء يحتفل بالذكرى 
السنوية العاشرة الفتتاحه

ــراء  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــل بـــــــــــرج الــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ احــ
ــة  ــركـ ــال، الـــــتـــــابـــــع لـــشـ ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ لــ
الــحــمــراء الــعــقــاريــة، بــالــذكــرى 
الــســنــويــة الــعــاشــرة إلنــجــازه 
 بــســمــاء 

ً
وســـطـــوعـــه شـــاهـــقـــا

ــت فـــــي 12 ديــســمــبــر  ــويــ ــكــ الــ
بـــلـــحـــظـــة  2012، احــــــتــــــفــــــاًء 
تاريخية مهمة في رحلة هذا 
الصرح األيقوني، الذي بات 
 
ً
ُيعد على نطاق واســع رمزا

للكويت على المستوى العالمي.
وكان قد تم افتتاح وتدشين برج الحمراء لأعمال بحضور 
ورعاية سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، ورئيس مجلس الــوزراء الشيخ 
جابر المبارك، ورئيس مجلس األمة، آنذاك، جاسم الخرافي.

يعتبر بـــرج الــحــمــراء لــأعــمــال، الـــذي يبلغ ارتــفــاعــه 413 
، أطول مبنى في الكويت، ويتميز 

ً
 ويتكون من 80 طابقا

ً
مترا

بتصميمه الفريد، الذي يبدو وكأنه ينثني على نفسه. وإلى 
جانب منظره الذي يخلب األلباب، فقد جاء تصميمه ليخدم 
 بالغ األهمية، من خــالل تقليل اكتساب 

ً
 بيئيا

ً
 غرضا

ً
أيضا

الحرارة )امتصاص الحرارة( بشكل كبير في أرضيات الطوابق 
المكتبية.

حصة المطيري
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»المرافق العمومية« تطلق المرحلة األولى 
من مشروع تطوير سوق الذهب المركزي

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة المرافق العمومية 
المهندس صالح العثمان بدء المرحلة األولى من 
مــشــروع تــطــويــر وتــجــديــد ســـوق الــذهــب الــمــركــزي 
– المباركية، الــذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، 
علما أن مساحة المشروع تبلغ 2623 مترا مربعا، 
وسيضم 149 محال تجاريا ومكاتب لوزارة التجارة.

ــنـــدرج مـــشـــروع تــطــويــر ســـوق الـــذهـــب ضمن  ويـ
مـــحـــاور تــطــويــر مـــرافـــق الـــشـــركـــة، وفـــقـــا لــتــوصــيــة 
وتــوجــيــهــات مــجــلــس اإلدارة، حــيــث إن »الــمــرافــق 
العمومية« تقوم بعملية تطوير شاملة ضمن خطة 
متكاملة ورؤيــة واضحة لالرتقاء بالخدمات التي 
تقدمها هذه المرافق إلى أعلى المستويات، حيث تم 
التعاقد مع مكتب استشاري رائد لتنفيذ المشروع 

ــمــــال اإلطـــفـــاء  عـــلـــى مــرحــلــتــيــن، تــشــمــل األولـــــــى أعــ
والكهرباء والتكييف واألعــمــال المدنية لألسقف، 
بينما تشمل الثانية أعمال تطوير وتجديد الديكور 
الداخلي للمبنى، مع الحفاظ على المعالم التراثية 

األصيلة للسوق وخصائصه الفريدة.
وأكد العثمان أن شركة إدارة المرافق العمومية 
تسعى دائما إلى التجديد والتغيير نحو األفضل 
لتقديم أفضل الخدمات، وهذا ما حرصت عليه في 
هذا المشروع، من أجل خدمة العمالء والمستأجرين، 
مــضــيــفــا: »نـــعـــمـــل جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــــع أصـــحـــاب 
الــمــحــالت لفهم وتلبية احــتــيــاجــاتــهــم ورغــبــاتــهــم، 
وتوفير تجربة تسوق مميزة لكل من التجار ورواد 

صالح العثمانالسوق«.

»أسيكو«: مافريديس كبير مديري العمليات... والنوري 
 لمصانع الطابوق األبيض والخرسانة الخلوية

ً
 عاما

ً
مديرا

أعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت »أســــــــــيــــــــــكــــــــــو 
المجموعة«، الشركة الرائدة 
ــبـــنـــاء  ــــي تـــصـــنـــيـــع مـــــــواد الـ فـ
والــــــــخــــــــدمــــــــات اإلنـــــشـــــائـــــيـــــة 
ــن  ــيــ ــيــ ــعــ والــــــــهــــــــنــــــــدســــــــيــــــــة، تــ
ــديـــــس  ــ ــريـ ــ ــافـ ــ فــــاســــيــــلــــيــــس مـ
ــــي مـــنـــصـــب كـــبـــيـــر مـــديـــري  فـ
ــة،  ــمـــوعـ ــمـــجـ ــالـ ــلــــيــــات بـ الــــعــــمــ
وأحــمــد الــنــوري فــي منصب 
ــانـــع  ــمـــصـ الـــــمـــــديـــــر الــــــعــــــام لـ
الطابوق األبيض ومنتجات 
الــخــرســانــة الــخــلــويــة، وذلـــك 
ــــت فـــيـــه عــن  ــربـ ــ ــان أعـ ــيــ ــــي بــ فـ
ـــع الــــشــــركــــة لــمــســاهــمــة 

ُّ
تـــطـــل

كــل منهما فــي إضــافــة قيمة 
ألداء فريق عمل المجموعة 
ــيـــاتـــهـــا، بــمــا  ــلـ ــر عـــمـ ــويــ ــطــ وتــ
يدعم أهدافها االستراتيجية 

ونمو مسيرتها.
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، 
أوضــــحــــت الــــشــــركــــة أن لــكــل 
مــــن مـــافـــريـــديـــس والــــنــــوري 
مــســيــرتــه الــمــهــنــيــة الــحــافــلــة، 

بــخــبــرة مــيــدانــيــة تــمــتــد بين 
.
ً
25 و30 عاما

وبالنسبة إلى مافريديس، 
ــع بـــــمـــــجـــــاالت  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــهــــــو يـ
خـــبـــرة صــنــاعــيــة ومــيــدانــيــة 
واســعــة فــي أوروبـــا والــشــرق 
األوســــــــــط، تـــشـــمـــل تـــأســـيـــس 
وبــدء العمليات التشغيلية، 
وإدارة الــتــصــنــيــع، وتــطــويــر 
اإلنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة والـــــتـــــطـــــويـــــر 
الــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــي، وكــــــذلــــــك 
إدارة األزمــــات، ولــه مــهــارات 
ــــي تــنــظــيــم  مـــهـــنـــيـــة عـــالـــيـــة فـ
عـــمـــلـــيـــات اإلنــــــتــــــاج وإدارة 
الموظفين، وتطوير الخطط 
االستراتيجية وتنفيذها، مع 
لعمليات  ا تحسين وهيكلة 

وتنمية األعمال.
ــر  ــيـ ــبـ ــكـ وفــــــــــي مــــنــــصــــبــــه كـ
ــــادت  مــــديــــري الـــعـــمـــلـــيـــات، أفـ
»أســيــكــو الــمــجــمــوعــة« بأنها 
تتطلع إلــى دور مافريديس 
ــيــــق الـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــقــ فـــــــي تــــحــ

النجاحات للشركة، وتوطيد 
الــــــــتــــــــعــــــــاون مـــــــــع أصــــــحــــــاب 
المصلحة، من خالل صياغة 
ــات مـــتـــطـــورة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
لــلــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة لــدى 
»أسيكو«، إضافة إلى توجيه 
عـــمـــلـــيـــة تــــحــــديــــد أهــــدافــــهــــا 
األســاســيــة ومــؤشــرات األداء 
الـــرئـــيـــســـيـــة، بـــمـــا يــتــمــاشــى 
مـــع االســتــراتــيــجــيــة الــعــامــة 
ــدة، عـــــــــــالوة عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــذ  ــفـ ــنـ تــــوجــــيــــه تــــطــــويــــر وتـ
عـــــــمـــــــلـــــــيـــــــات وســــــــيــــــــاســــــــات 
الـــمـــصـــانـــع واإلشــــــــراف عــلــى 
أدائها وتقييمها، إلى جانب 
دعــــــم الـــمـــبـــيـــعـــات ومــــراقــــبــــة 

الميزانيات والتكاليف.
ــقـــد  أمــــــــــا عــــــــن الـــــــــنـــــــــوري فـ
ــه  ــ ــأنــ ــ أفــــــــــــــــــــادت الــــــــشــــــــركــــــــة بــ
ســيــتــولــى مــن خــالل منصبه 
الــــــــجــــــــديــــــــد مــــــــــديــــــــــرا عـــــامـــــا 
لــمــصــانــع الــطــابــوق األبــيــض 
ومــــــنــــــتــــــجــــــات الـــــخـــــرســـــانـــــة 

الخلوية مسؤولية التوجيه 
ــــى أنـــشـــطـــة  ــلـ ــ واإلشــــــــــــــــراف عـ
مصانع الخرسانة الخلوية 
لــــدى »أســـيـــكـــو الــمــجــمــوعــة« 
بـــــــالـــــــكـــــــويـــــــت، وكـــــــــذلـــــــــك فـــي 
السعودية وقطر واإلمارات، 
ــان تـــطـــويـــر خــطــط  ــمــ ــــع ضــ مـ

األعمال.

فاسيليس مافريديس أحمد النوري

»أجيليتي« و»رعاية المعوقين« تفتتحان »أجيليتي« و»رعاية المعوقين« تفتتحان 
صالة للتكامل الحسيصالة للتكامل الحسي

ــة مــع  ــراكــ دخـــلـــت شـــركـــة أجــيــلــيــتــي فــــي شــ
الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، مّولت 
بموجبها تجهيز أول صالة للتكامل الحّسي 

تتبع المعايير الدولية في الكويت.   
وقد أتاح تبّرع »أجيليتي« للجمعية الخيرية 
األولى في الكويت، التي تقّدم خدمات مجانية 
لألطفال ذوي اإلعــاقــة من جميع الجنسيات، 
تجهيز صــالــة األلـــعـــاب الــريــاضــيــة والتكامل 
الحسي بــالــمــعــدات واألثــــاث الطبي المصمم 
لتحسين إدراك المستخدم الحسي للحركة، 
ولــوضــعــيــة الــجــســم تـــوازنـــه، وتــعــزيــز الــوعــي 

المكاني.
وســـوف يتمكن المختصون بــالــعــالج في 
الجمعية مــن توجيه وإرشــــاد المستخدمين 
من خالل األنشطة التي تهدف إلى زيادة تكامل 
المهارات الحركية الدقيقة والــقــوة والمرونة 

والتنسيق والوعي بالجسم.
وســـوف تساعد صــالــة األلــعــاب الرياضية 
الحسية نحو 100 طفل من ذوي اإلعاقة كل عام 
على تحسين مهاراتهم الحركية والسلوكية، 
حيث سيتم استخدام المرفق في 600 جلسة 
م 

ُّ
تدريب كل عام لتمكين هؤالء األطفال من تعل

المهارات الحركية وتحسين التنسيق والحركة، 
مـــع دعـــم قــدرتــهــم عــلــى اســتــخــدام الــمــدخــالت 

والمعلومات الجسدية بشكل أفضل. 
ومن خالل البرامج التي وضعتها الجمعية 
الــكــويــتــيــة لــرعــايــة الــمــعــوقــيــن لــالســتــفــادة من 
المرفق المتخصص، سيتاح لألطفال فرص 
لتجربة الــحــركــة واســتــخــدام حــواســهــم للعب 
م الــمــهــارات الحركية ومواصلة التطور 

ّ
وتعل

الحركي والحسي.
فقد روعـــي بتصميم بيئة صــالــة التكامل 
ــة  ــاقــ الـــحـــســـي أن تـــمـــنـــح األطـــــفـــــال ذوي اإلعــ
الــمــداخــالت الحسية المختلفة وفــق احتياج 
الطفل، بما يضمن تطّور تفاعلهم مع البيئة 
المحيطة لتحسين قدراتهم اإلدراكية للتعلم 

والتطور في جميع النواحي المختلفة لممارسة 
المهارات الحياتية اليومية.  

وحــول هذه الشراكة، قالت المديرة العامة 
للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين د. إلهام 
الحمدان: »إن ضمان حصول أطفال مجتمعنا 
من ذوي اإلعاقة على التدريب والتطوير مهم 
لمجتمعاتنا،  حيث يصنع التأهيل العالجي 
 لهؤالء 

ً
 إيجابيا

ً
في مجال التكامل الحسي فرقا

األطــفــال المميزين وأســرهــم والقائمين على 
رعايتهم وتعليمهم. كما يمنح التدريب النوعي 
الذي تقّدمه الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين 
هؤالء األطفال إمكانية الحصول على تفاعالت 
إيجابية أكثر مع عالمهم. وذلك الوقت نفسه، 
 من مجتمعنا، ال سيما 

ً
د يتطلب دعما

ّ
تحٍد معق

من الشركات الرائدة التي تهتم بالمجتمعات 
وتــدعــمــهــا مــثــل )أجــيــلــيــتــي(، فــمــن خــــالل هــذا 
التعاون مع أجيليتي، ستتيح الجمعية لمئات 

 أفضل للنمو والتطور«.
ً
األطفال فرصا

ــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ــ بــــــــدوره، قـ
ــارق ســلــطــان: »فــــي أجــيــلــيــتــي،  ــ »أجــيــلــيــتــي« طـ
نــضــع تعليم المجتمع وتنميته فــي طليعة 

استراتيجيتنا الــخــاصــة بــاالســتــدامــة. نحن 
فخورون بمساعدة الجمعية الكويتية لرعاية 
المعوقين على النجاح في مهمتها المتمثلة 
بــتــوفــيــر الــتــعــلــيــم وتــنــمــيــة الـــمـــهـــارات ألكــثــر 
األشخاص الموهوبين في مجتمعنا. الجمعية 
الكويتية لرعاية المعوقين هي منظمة عالمية 
الــمــســتــوى تــقــدم أعــلــى مــســتــوى مــــن  تأهيل 
الــمــهــارات الحركية والحسية لــألطــفــال ذوي 
اإلعــاقــة دون أي تكلفة على عائالتهم. ويقع 
على عــاتــق المجتمعات مــهــام ضخمة يجب 
تحقيقها، ويسعدنا أن تتاح لنا هذه الفرصة 
لمساعدة الجمعية على تحقيق أهدافها، فذلك 
سيساعد مئات األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم 
على تحسين نوعية الحياة من خالل المهارات 
الحركية والسلوكية ذات المستوى العالمي. 
نهنئ الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين على 
تطوير هذا المرفق، ونشكرهم على كل العمل 
الذي يقومون به لمساعدة هؤالء األطفال في 
الحصول على فرص أفضل للتفاعل المجتمعي 

وتحسين نوعية الحياة«.

لقطة جماعية

»كامكو إنفست« تسّهل عملية االستثمار
في الصناديق المدارة منها

سهلت شركة كامكو إنفست 
عملية االستثمار في الصناديق 
االستثمارية التي تديرها، من 
خالل تطبيق كامكو إنفست، ما 
يوفر الخدمة لشريحة أكبر من 
 األفراد.

ً
المستثمرين، خصوصا

فمن خــالل الــمــيــزات العديدة 
لتطبيق كامكو إنفست، أصبح 
بـــإمـــكـــان الـــعـــمـــالء فـــتـــح حــســاب 
واإليـــــــداع عـــن طــريــق اســتــخــدام 
»كي نت« أو التحويل المصرفي، 
واالستثمار في أي من الحلول 
ــة الــــتــــي تـــوفـــرهـــا  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
الشركة، وبــاألخــص الصناديق 

االستثمارية التي تديرها. 
وبهذا، تكون صناديق كامكو 
إنفست بمتناول جميع شرائح 
المستثمرين ممن يطمحون إلى 
االستثمار في األسواق المالية، 
من خالل فريق متخصص يتمتع 
بــالــخــبــرات، وبــســجــل مــن األداء 
.
ً
يعود إلى أكثر من عشرين عاما

فقد واصلت صناديق األسهم 
والــــمــــحــــافــــظ الــــــمــــــدارة تــحــقــيــق 
أداء فــاق أداء مــؤشــرات القياس 

الــخــاصــة بــهــا مــنــذ بــدايــة الــعــام 
حـــتـــى نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر 2022، 
ــــدوق كــامــكــو  ــنـ ــ حـــيـــث حـــقـــق صـ
االســتــثــمــاري وصــنــدوق كامكو 
لــمــؤشــر الــســوق األول أداء منذ 
بــدايــة الــعــام بلغ 14.99 و14.19 
في المئة على التوالي، ليكونا 
بــذلــك أفــضــل صــنــاديــق األســهــم 
الكويتية التقليدية أداء. فيما 
حقق صــنــدوق الـــدرة اإلســالمــي 
9.38 فـــي الــمــئــة، لــيــكــون أفــضــل 
ــم الــكــويــتــيــة  ــ ــهـ ــ ــاديــــق األسـ ــنــ صــ

اإلسالمية أداء.
وقــالــت سناء الهدلق، رئيس 
تنفيذي أول إلدارة الثروات: »من 
خــالل التطبيق، أصبح بإمكان 
العمالء االستثمار في الصناديق 
االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــــمـــــدارة، ســــواء 
مــن خـــالل مبلغ مــحــدد، أو عبر 
 
ً
مبالغ منتظمة يحددونها وفقا

ألهدافهم االستثمارية«.
وخـــتـــمـــت الــــهــــدلــــق: »نــســعــى 
 إلــى 

ً
ــا فــي )كــامــكــو إنــفــســت( دومــ

تــزويــد عمالئنا والمستثمرين 
بتجربة شاملة توفر لهم الراحة 

ــــول إلـــى  ــــوصـ ــة فــــي الـ ــولـ ــهـ والـــسـ
الفرص االستثمارية، ويتماشى 
الــتــطــبــيــق مــــع اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
لمواصلة تعزيز تجربة عمالئنا 
لمواكبة توقعاتهم، واالستفادة 
من الرقمنة وتأثيرها اإليجابي 

على الصناعة المالية«.

سناء الهدلق

»تداول« السعودية توقع مذكرة تفاهم مع »بورصة الكويت«
الشراكة تهدف إلى دعم نمو السوقين الماليين في الكويت والسعودية

أعلنت بــورصــة الكويت توقيع مــذكــرة تفاهم 
مع مجموعة تــداول السعودية، والتي تهدف إلى 
توطيد العالقة بين مشغلي السوق في كال البلدين، 
ووضع أسس التعاون الفعال والتنسيق المتكامل 
بين الطرفين، وتشمل االتفاقية، التي وقعت خالل 
مجريات مؤتمر البورصات الخليجية المنعقد في 
الــريــاض، استكشاف فــرص التعاون في مجاالت 
التقنية المالية، والمنتجات، إضافة إلى مجاالت 
تقرير وتطبيق الحوكمة والمسؤولية االجتماعية 
والبيئية، كما تشمل التعاون في إقامة الفعاليات 
الــمــشــتــركــة بــيــن الــطــرفــيــن واســتــكــشــاف مــجــاالت 
التعاون تحت إطار مبادرات عالقات المستثمرين، 

إضافة الى العمل على اإلدراجات المزدوجة. 
كما شملت االتفاقية التعاون في مجال التثقيف 
المالي وزيادة وعي المشاركين في كال السوقين عن 
آخر مستجدات األسواق المالية في المنطقة وحول 
العالم، كما ستعمل بورصة الكويت ومجموعة 

تـــداول السعودية، من خــالل هــذه االتفاقية، على 
تبادل وجهات النظر حــول كيفية حث الشركات 
العائلية والكيانات الحكومية والشركات الصغيرة 

والمتوسطة على اإلدراج في السوق.
وبــمــنــاســبــة تــوقــيــع االتـــفـــاقـــيـــة، قــــال الــرئــيــس 
التنفيذي لــبــورصــة الــكــويــت محمد العصيمي: 
»نعتز بالتعاون القائم بين سوق المال الكويتي 
والـــســـوق الــســعــودي مــنــذ نــشــأتــه، ويــأتــي توقيع 
اتفاقية التعاون اليوم تأكيدا لهذه الشراكة طويلة 
األمد، والتي تهدف إلى تطوير السوق وتحسين 
البيئة االستثمارية محليا وإقليميا. وانطالقا من 
استراتيجيتنا، نعمل فــي بــورصــة الكويت على 
خلق بيئة استثمارية جاذبة وسوق مال مرن يتسم 
بالشفافية والمصداقية، وقادر على استقطاب عدد 
أكبر من المستثمرين من المنطقة وجميع أنحاء 
الــعــالــم، كما نسعى مــن خــالل هــذه االتفاقية الى 
تعزيز جهود التعاون وتبادل المعرفة بين األسواق 

الخليجية بما يعود بالمنفعة على هذه األسواق 
واالقتصاد الوطني ككل«.

من جانبه، ذكــر الرئيس التنفيذي لمجموعة 
تداول السعودية المهندس خالد الحصان: »تمثل 
هــذه الــشــراكــة مــع بــورصــة الكويت خــطــوة بــارزة 
أخــرى في إطــار مساعينا الرامية لتطوير سوق 
مــالــي مــتــقــدم ومــتــنــوع ومــتــكــامــل فــي السعودية 
ومنطقة الشرق األوسط، وتنسجم هذه االتفاقية 
مع التزامنا باالرتقاء بالسوق المالي السعودي، 
وتـــعـــزيـــز قـــدرتـــه عــلــى اســتــقــطــاب المستثمرين 
اإلقليميين والدوليين وتلبية احتياجاتهم، في 
أثناء تعزيز الروابط مع األسواق المالية األخرى 
بالمنطقة الخليجية، كما نتطلع قدما لتوظيف 
هذا التعاون في تحفيز أنشطة تبادل المعرفة بين 
المملكة والكويت، وتحسين التجربة الكلية لجميع 

المشاركين في السوق«.
العصيمي والحصان خالل توقيع المذكرة
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الهند والصين تتبادالن اتهامات بخرق الحدود
مئات الجنود شاركوا في معركة بالهراوات بمنطقة متنازع عليها غداة انتهاء مناورات هندية - أميركية

بعد أسابيع قليلة من مناورات 
هندية - أميركية قرب الحدود 

مع الصين، تبادلت نيودلهي 
وبكين االتهامات باختراق 
الحدود المتنازع عليها بين 

البلدين إثر أخطر اشتباك بين 
جيشيهما منذ عام 2020.

تبادلت الهند والصين، أمس، 
االتــهــامــات بــخــرق الـــحـــدود، بعد 
الكشف عن اشتباكات وقعت بين 
جــيــشــيــهــمــا األســــبــــوع الــمــاضــي 
أســـفـــرت عـــن ســقــوط جــرحــى من 
الجانبين، تعتبر األكثر خطورة 
بــيــن الــدولــتــيــن الــنــوويــتــيــن منذ 
 
ً
عام 2020 عندما قتل 20 جنديا

 وأربعة جنود صينيين في 
ً
هنديا

مواجهات كانت األسوأ منذ أكثر 
.
ً
من 40 عاما

ــان،  ــمـ ــرلـ ــبـ ــي كـــلـــمـــة أمـــــــام الـ ــ وفــ
ــدفـــــــاع الـــهـــنـــدي  ــهــــــم وزيـــــــــر الـــــ ــــ

ّ
ات

راجـــنـــات ســيــنــغ، الــصــيــن، أمـــس، 
بمحاولة »تغيير الوضع القائم 
ــحــــدود  بـــشـــكـــل أحــــــــــادي« عـــنـــد الــ
المتنازع عليها بين الطرفين في 

الهيمااليا. 
وقـــال سينغ: »فــي التاسع من 
ديــســمــبــر 2022، حـــاولـــت قـــوات 
جيش التحرير الشعبي الصيني 
تــغــيــيــر الــــوضــــع الــــقــــائــــم بــشــكــل 
أحــــــادي عــبــر الـــتـــعـــدي عــلــى خط 
الـــســـيـــطـــرة الــفــعــلــيــة فــــي مــنــطــقــة 
يانغتسي التابعة لقطاع تاوانغ« 
ــة أرونـــاتـــشـــال بـــراديـــش  ــ فـــي واليـ

الحدودية، شمال شرقي الهند.
وأضـــــاف أن قــــوات الــجــانــبــيــن 
»تبادلت الضربات« بعد أن تجاوز 
مئات الجنود الصينيين الجانب 

الهندي من الحدود.
وأفـــادت وســائــل إعـــام هندية 
 
ً
 هــنــديــا

ً
بـــأن أكــثــر مــن 20 جــنــديــا

أصــيــبــوا فـــي االشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
ــراوات، مــضــيــفــة أن  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ جـــــرت بـ
الجيش الصيني الذي شارك نحو 
300 مـــن عــنــاصــره فـــي الــمــعــركــة 
تــكــبــد خــســائــر أكـــبـــر مـــن نــاحــيــة 

اإلصابات في صفوف قواته. 
وكــــــان مـــصـــدر هـــنـــدي كــشــف، 
أمــــس األول، عـــن الــــحــــادث الـــذي 
أعــقــب مــنــاورات عسكرية هندية 
أميركية مشتركة قــرب الــحــدود، 
ــــود الـــصـــيـــنـــيـــيـــن  ــنـ ــ ــــجـ  الـ

ً
ــا مــــتــــهــــمــ

ــقـــة »خــــط  ــنـــطـ ــن مـ ــ ــراب مــ ــ ــتــ ــ ــاالقــ ــ بــ
الــســيــطــرة الــفــعــلــيــة« الـــذي يشّكل 
حــــدود األمــــر الــــواقــــع، حــيــث كــان 
 عـــلـــى عـــــدم قــــيــــام أي مــن 

ً
مـــتـــفـــقـــا

 أن 
ً
الجانبين بــدوريــات، مضيفا

الــجــنــود الــهــنــود رّدوا »بــطــريــقــة 

حـــاســـمـــة وحــــــازمــــــة«، وأنـــــــه بــعــد 
االشـــتـــبـــاك، »انــســحــب )الــطــرفــان( 

 من المنطقة«.
ً
فورا

وبـــحـــســـب الـــمـــصـــدر فــــي وقـــت 
الحق، اجتمع قائد هندي بنظير 
صيني لــه »للبحث فــي المشكلة 
في إطــار اآللــيــات القائمة إلعــادة 

السام والهدوء«. 
ــل، قـــــــال الـــجـــيـــش  ــابــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
الصيني، إن الجنود الهنود عبروا 
الــحــدود الــمــتــنــازع عليها بشكل 

»غير شرعي«. 
وقــــــــال نــــاطــــق بــــاســــم »جـــيـــش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي«، إن الـــقـــوات 
الــصــيــنــيــة »تــعــّرضــت إلـــى عرقلة 
ــــذي عبر  مـــن الــجــيــش الــهــنــدي الـ
بشكل غير شرعي خط )السيطرة 
ــانــــت  الــــفــــعــــلــــيــــة(«. وأضــــــــــــاف: »كــ
ــتـــي قــمــنــا بــهــا  ــرد الـ ــ إجـــــــــراءات الــ

مهنية ووفق المعايير وقوية«.
وفي وقت سابق، حاول الناطق 
باسم الخارجية الصينية وانــغ 
ــيـــل مـــــن أهـــمـــيـــة  ــلـ ــقـ ــتـ ويـــنـــبـــيـــن الـ
 التعليق عليه. 

ً
الـــحـــادث رافـــضـــا

ــلـــى حــد  ــال لــلــصــحــافــيــيــن: »عـ ــ وقــ

فهمنا، فإن الوضع الحدودي بين 
الصين والهند مستقر بالمجمل«، 
 أن الطرفين »حافظا على 

ً
مضيفا

حــــــوار مــــن دون عـــراقـــيـــل بــشــأن 
المسألة الحدودية عبر القنوات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة«. 
ــل بــــــأن يـــتـــحـــّرك  ــ ــأمـ ــ وأضــــــــــاف: »نـ
الجانب الهندي في ذات االتجاه 

على غرار الصين«.
ــــــت بــــكــــيــــن نـــيـــودلـــهـــي 

ّ
وحــــــض

ــاد لــتــوافــق  ــجــ عـــلـــى »الـــتـــنـــفـــيـــذ الــ
مــهــم تــوصــل إلــيــه قـــادة الطرفين 
ــزام بــشــكــل صــــــارم بــــروح  ــ ــتــ ــ وااللــ
االتفاقيات الموقعة من الجانبين 
ــن  ــ  عـــلـــى األمـ

ً
ــعــــا والـــمـــحـــافـــظـــة مــ

والــهــدوء في المنطقة الحدودية 
بين الصين والهند«.

وانـــدلـــعـــت حــــرب بــيــن الــصــيــن 
والهند في عام 1962 حول مسألة 
الحدود الطويلة المتنازع عليها 

بينهما.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أشـــــــــــــارت ســــنــــاء 
هاشمي، الباحثة الهندية الزائرة 
لــــدى »مـــؤســـســـة تــــايــــوان- آســيــا 
لـــلـــتـــبـــادل«، فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه 

مــجــلــة »نـــاشـــيـــونـــال إنــتــريــســت« 
ــه بـــعـــد فـــوز  ــ ــــى أنـ ــة، إلـ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
الرئيس الصيني شي جيبنينغ 
بوالية ثالثة، لم يسبق لها مثيل 
عـــلـــى رأس الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي، ينصب تــركــيــز بكين 
ــه  عـــلـــى إصــــــاح عـــاقـــاتـــهـــا، وأنــ
 إلى االحتجاجات التي لم 

ً
نظرا

يــســبــق لــهــا مــثــيــل ضـــد سياسة 
 
ً
»صفر كوفيد«، فقد تظل أيضا
بــعــيــدة عـــن األضـــــــواء بــالــنــســبــة 
الرتـــبـــاطـــاتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، وأن 
تتجنب النزاعات الدبلوماسية.

وتــشــيــر هــاشــمــي إلـــى لــقــاءات 
شــي مــع الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بايدن ورئيس الوزراء األسترالي 
أنتوني البانيز على هامش قمة 
مجموعة الــعــشــريــن فــي نوفمبر 
ــنــــدرج فــي  ــمـــاضـــي يــمــكــن أن تــ الـ
هذا السياق، مضيفة أن الهند ال 
تــبــدو مــدرجــة على هــذه القائمة 
مـــن الـــــدول الــتــي تــســعــى الــصــيــن 

لتحسين عاقتها معها. 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــد رئـ ــقـ ــعـ ولـــــــم يـ
الــــــهــــــنــــــدي نــــــــاريــــــــنــــــــدارا مـــــــودي 

وجينبينغ أي اجتماع ثنائي منذ 
بدء انتشار جائحة »كوفيد 19«. 

وتــــرى هــاشــمــي، الــمــســتــشــارة 
ــة بــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــقــ ــابــ الــــســ
الـــهـــنـــديـــة، أن أي إعــــــــادة ضــبــط 
لــلــعــاقــات بــيــن الــهــنــد والــصــيــن 
ســــتــــكــــون اآلن وفــــــــق الـــــشـــــروط 
الهندية، مضيفة أن إظهار الصين 
 إلنــــهــــاء الــتــوتــر 

ً
 حــقــيــقــيــا

ً
جــــهــــدا

ــو شــــــرط مــهــم  ــ ــدود هـ ــ ــحــ ــ عـــلـــى الــ
لدى نيودلهي لتطبيع العاقات 
لــكــن بكين تـــرى أنـــه يتعين على 
نيودلهي عدم التركيز على نزاع 
الحدود وتعتبر اإلدارة الهندية 

الحالية متشددة ضدها.
وترى الباحثة أن الصين تبنت 
 فـــي تــعــامــلــهــا مع 

ً
 قــتــالــيــا

ً
نــهــجــا

الــهــنــد ولـــم تــتــرك مــســاحــة كبيرة 
 انها تعتبر 

ً
للتنازالت، خصوصا

منطقة المحيط الهندي- الهادئ 
 الستراتيجية الــواليــات 

ً
مسرحا

المتحدة الحتواء الصين، والهند 
جزء مهم من هذه االستراتيجية. 
ــوب الــصــيــن  ــ ــلـ ــ كـــمـــا تــــــرى أن أسـ
التقليدي الحتواء الهند عبر عدم 

حــل الــنــزاع الــحــدودي ومساعدة 
، وليس من 

ً
باكستان حقق نجاحا

 تغييره. 
ً
المحتمل جدا

وتــضــيــف هــاشــمــي أن الــهــنــد 
باتت تحظى بوضع إقليمي قوي 
مع ظهور الهيكل الهندي-الهادئ 
ما عزز إمكانياتها اليجاد توازن 
مع الصين وهو ما تعتبره بكين 

 لها. 
ً
تحديا

فـــي الــمــقــابــل، تـــقـــول الــبــاحــثــة 
الهندية إنــه مع بــدء تولى الهند 
ــة الـــعـــشـــريـــن  ــمــــوعــ رئــــــاســــــة مــــجــ
واستضافة قمة منظمة شنغهاي 
للتعاون العام المقبل، ليس من 
 أن تــمــد غصن 

ً
الــمــحــتــمــل كــثــيــرا

زيتون للصين، فتطبيع العاقات 
بـــيـــن الـــدولـــتـــيـــن ال يــعــتــمــد عــلــى 
مـــشـــاركـــة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي في 
ــه الــمــحــتــمــلــة  الــقــمــتــيــن أو زيــــارتــ
للهند العام المقبل. وفي حقيقة 
األمر، أوضح الجانب الهندي أن 
التطبيع ال يمكن أن يــتــم إال إذا 
راعـــت الــصــيــن مــصــالــحــه. وحتى 
اآلن، ليست هــنــاك مــا يشير إلى 

إمكانية حدوث ذلك.

جنديان أميركي وهندي خال المناورات التي جرت بين البلدين قرب الحدود مع الصين مطلع الشهر

السودان يبني ميناًء
 بتمويل إماراتي

ً
جديدا

 في الخرطوم، أمس، 
ً
وقع رسميا

صفقة بناء ميناء جديد على 
ساحل البحر األحمر بتمويل 

إماراتي. وأعلنت الحكومة 
السودانية موافقتها على 
تشييد الميناء في منطقة 

أبو عمامة كجزء من حزمة 
استثمارات تبلغ قيمتها ستة 
مليارات دوالر أميركي. وبناء 

الميناء هو مشروع مشترك 
بين مجموعة »دال« السودانية 

ومجموعة موانئ أبوظبي. 
وتشمل حزمة االستثمارات 

بناء منطقة تجارة حرة 
ومشروع زراعي ووديعة في 
بنك السودان المركزي بقيمة 

300 مليون دوالر.

»داعش« يتبنى هجوم
 كابول... وبكين مصدومة

أعلن تنظيم »داعش«، أمس، 
مسؤوليته عن هجوم منسق 

على فندق في العاصمة 
األفغانية كابول أمس األول، 

يرتاده رجال أعمال صينيون، 
أسفر عن مقتل ثاثة أشخاص 

وإصابة 18 آخرين.
وأعربت بكين عن صدمتها 

حيال االعتداء الدامي، مضيفة 
أن خمسة من مواطنيها 

جرحوا. وقال الناطق باسم 
الخارجية الصينية وانغ 

 »الهجوم اإلرهابي 
ّ
وينبين إن

بغيض وتشعر الصين بصدمة 
عميقة. نرفض بحزم اإلرهاب 

بكل أشكاله«.
ويزور عدد كبير من رجال 

األعمال الصينيين أفغانستان 
منذ عودة حركة »طالبان« إلى 

الحكم.

الجيش اإلسرائيلي: قتلنا
الطفلة زكارنة بالخطأ

نشر الجيش اإلسرائيلي 
نتائج التحقيق األولي 

حول مابسات مقتل الطفلة 
الفلسطينية زكارنة في 

جنين، خال اقتحام قواته 
للمدينة، ليل األحد ـ االثنين، 

.
ً
العتقال 18 مطلوبا

وقال الجيش: »في ختام 
تحقيق أولي، تبين أن هناك 

 بأن الفتاة 
ً
احتمااًل كبيرا

التي قتلت قد أصيبت جراء 
إطاق النار عن طريق الخطأ 

باتجاه مسلحين كانوا 
على سطح أحد المنازل«. 
وأردف البيان: »ستواصل 

أجهزة األمن عملها الرامي 
إلى التحقق من مابسات 

الحادث المؤسف«.

بدأت، أمس، في الواليات المتحدة التي لطالما 
همت بإهمال إفريقيا، فعاليات قمة تضم عشرات 

ُّ
ات

 مـــن واشــنــطــن 
ً
ــراء، إدراكــــــــا ــمـ ــادة الــــقــــارة الـــسـ ــ ــن قـ مـ

لضرورة مضاعفة الجهود أمام المنافسة الصينية 
بشكل خاص.

 ،
ً
 إفريقيا

ً
وينتظر أن يحضر حــوالــي 50 قــائــدا

بعضهم يواجه انتقادات شديدة في مجال احترام 
حقوق اإلنــســان، هــذه القمة التي تستغرق 3 أيــام، 
وهي الثانية من نوعها بعد تلك التي نظمت قبل 

8 سنوات )في 2014 في ظل رئاسة باراك أوباما(.
ــى اســتــمــالــة  ــ ــتـــحـــدة إلــ ــمـ ــات الـ ــ ــواليــ ــ وتـــســـعـــى الــ
شركاء أفارقة مترددين في بعض األحيان، وأبدت 
استعدادها »لتخصيص 55 مليار دوالر إلفريقيا 

على مدى 3 سنوات«، وفق البيت األبيض.
وقـــال مــســتــشــار األمـــن الــقــومــي جــيــك سوليفان 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــيـــن، أمـــــــس األول، إن هـــــــذه األمــــــــوال 
ستخصص للصحة واالستجابة لتغّير المناخ، 
وســيــتــم الــكــشــف عـــن كــيــفــيــة تــوزيــعــهــا فـــي األيــــام 

المقبلة.
وأكـــد أن هـــذا الــتــمــويــل وااللـــتـــزام األمــيــركــي، لن 
، بشكل عام، بموقف الدول اإلفريقية 

ً
يكون مرتبطا

من الحرب في أوكرانيا، فيما رفض عدد منها إدانة 
روسيا بشكل علني. وقــال مستشار الرئيس جو 

بايدن »نحن ال نضغط على أحد«.
وهي مبالغ ستكون من دون شك موضع ترحيب 
فيما تتراجع االستثمارات بإفريقيا، وفق دراسة 
أعدها مكتب ترينديو المتخصص. وقال إن إفريقيا 
حازت نسبة 12.6 بالمئة من االستثمارات العالمية 
في الصناعة عام 2016، لكنها تراجعت الى نسبة 

2.9 بالمئة في 2022.
وسيتحدث الرئيس األميركي الذي لم ُيزر بعد 
دول إفريقيا جنوب الصحراء منذ بدء واليته، اليوم 
وغدا أمام القمة. وسيدعو إلى زيادة دور إفريقيا 
على الساحة الدولية مــع مقعد فــي مجلس األمــن 
الدولي، وإلى تمثيل االتحاد اإلفريقي رسميا في 
قمة مجموعة العشرين G20، وهو ما من شأنه أن 
يمنح الــدول اإلفريقية »جائزة طال انتظارها«، إذ 
أعـــرب الــقــادة األفــارقــة لــســنــوات عــن إحباطهم من 
استبعادهم من المناقشات بشأن الشؤون العالمية 
واألزمــات التي تؤثر عليهم، بما في ذلك تداعيات 

جائحة فيروس كورونا.
وتأتي القمة في سياق »استراتيجية إفريقيا« 

الجديدة التي تــم الكشف عنها الصيف الماضي 
واإلعان عن إصاح شامل للسياسة األميركية في 
دول إفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود 

الصيني والروسي هناك.
فالصين هــي أول دائـــن عــالــمــي لــلــدول الفقيرة 
والـــنـــامـــيـــة، وتــســتــثــمــر بــمــبــالــغ طــائــلــة فـــي الـــقـــارة 

اإلفريقية الغنية بالموارد الطبيعية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية، 
نيد برايس، أمس األول، إن الواليات المتحدة تسعى 
 
ً
ل في إفريقيا«، مذّكرا

ّ
إلى أن تكون »الشريك المفض

بــالــجــولــة الــتــي قـــام بــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
بلينكن الى القارة في أغسطس الماضي.

وخــال حديثه أمــام منتدى في واشنطن، أمس 
األول، اعتبر السفير الصيني لدى الواليات المتحدة 
تــشــيــن غــانــغ أن »إفــريــقــيــا يــجــب أن تــكــون مــكــانــا 
للتعاون الدولي وليس للمنافسة بين القوى الكبرى 

لتحقيق مكاسب جيوسياسية«.
وأضـــاف أن »االســتــثــمــارات والمساعدة المالية 

ا. كلها أرباح«.
ّ

الصينية في إفريقيا ليست فخ
وتــســعــى اإلدارة األمــيــركــيــة إلــــى تــأكــيــد »مــبــدأ 
الشراكة« في تفاعلها مع الدول اإلفريقية، وهو ما 

يسلط الــضــوء على مــا يمكن أن تقدمه واشنطن 
وســـط الــمــنــافــســة الــعــالــمــيــة العميقة عــلــى الــنــفــوذ 
مع القوى العالمية األخــرى، وعلى رأسها الصين 

وروسيا.
وبينما تستثمر بكين المليارات فــي مشاريع 
البنية التحتية اإلفريقية، وتساعد الــقــوات شبه 
العسكرية المدعومة من روسيا في تدريب الجيوش 
 بمزيد 

ً
اإلفريقية، قدمت الواليات المتحدة وعــودا

من المساعدات الغذائية واستثمارات في الزراعة 
والطاقة الخضراء.

والى جانب االستثمارات، سيكون تغّير المناخ 
واألمــــن الــغــذائــي - الـــذي تــفــاقــم بسبب الــحــرب في 
أوكرانيا - أو حتى العاقات التجارية والحوكمة، 

وكذلك دور المجتمع المدني محور اللقاء.
وتتوقع الدبلوماسية األميركية أيضا »مناقشة 
قوية« حــول قانون يعود إلــى عــام 2000، ويتعلق 
بالنمو في إفريقيا ويربط إزالة الرسوم الجمركية 

بالتقدم الديموقراطي، الذي ينتهي عام 2025.
وسوف تشكل القمة أيضا مناسبة، على الهامش، 
لــبــحــث سلسلة نـــزاعـــات مــن إثــيــوبــيــا وصــــوال الــى 

جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وصول طائرة رئيس السنغال إلى قاعدة أندروز للمشاركة 
في القمة أمس              )أ ف ب(

»G20«بايدن يستميل إفريقيا بـ 55 مليار دوالر ومقعَدين في مجلس األمن و

لبنان: إجهاض الحوار وال مبادرة خارجية
• بيروت - منير الربيع

لـــم تــكــتــمــل مــقــومــات انــعــقــاد طـــاولـــة الـــحـــوار في 
بت رئيس 

ّ
مجلس الــنــواب اللبناني يــوم غــد. فقد ث

المجلس موعد انعقاد الجلسة العاشرة النتخاب 
ل تدعيمها 

ّ
 بأنه كان يفض

ً
رئيس للجمهورية، علما

بطاولة حوار يشارك فيها ممثلون عن الكتل النيابية 
 الــمــواقــف الــتــي وردت فــي الساعات 

ّ
المختلفة. لــكــن

الماضية أشارت إلى إجهاض جديد لهذه المحاولة. 
وتقول مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب، أنه 
عندما أعلن نيته توجيه الدعوة إلى الحوار، كان قد 
تلقى إشارات إيجابية من مختلف القوى، وال سيما 
»القوات اللبنانية« و»التيار الوطني الحّر« باالستعداد 
 في الحسابات 

ً
للمشاركة، لكن على ما يبدو، فإن شيئا

قد تغّير لدى الكتل التي طالبت بسحب الدعوة.
ومــع بداية النقاش حــول الجلسة الحوارية، برز 
اختاف حول مكان انعقادها، فالبعض كـ »القوات« 
عقد داخــل القاعة العامة، ومــن ضمن 

ُ
طالبوا بــأن ت

ــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، أي أن تحصل  ســـيـــاق جــلــســة انـ
العملية االنتخابية، وبعد االنتهاء من الدورة األولى 
يــتــم تحويلها إلـــى جلسة لــلــحــوار بــيــن كــل الــنــواب 

المشاركين.
وقد رفض بري هذا االقتراح، ألنه اعتبر أن النصاب 
 مــن الــنــواب للمطالبة بعقد 

ً
المؤّمن سيغري كثيرا

دورة ثانية النتخاب رئيس، والتي يصبح فيها أي 
 فقط للوصول إلى رئاسة 

ً
مرشح بحاجة إلى 65 صوتا

الجمهورية. لذلك، وافــق بــري على أن ُيعقد الحوار 
في المجلس النيابي، لكن ليس داخل القاعة العامة.

وأعلنت الدائرة اإلعامية في حزب »القوات«، في 
بيان، رفضها للحوار، مضيفة أن الدعوة إليه بمنزلة 
»تعطيٍل واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس 
للجمهورية، وتمديٍد غير معروف األفق السياسي وال 

السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي«.
وأضــاف البيان أن »الــقــوات وبمعزل عن الدخول 
فـــي نـــوايـــا الــــداعــــي إلــــى الــــحــــوار وال فـــي نـــوايـــا من 
سيلّبون دعوته، ترى أن استبدال جلسات انتخاب 
الرئيس مــن مجلس نيابي أصبح فــي حــال انعقاد 
دائم بحسب أحكام المادة 74 من الدستور النتخاب 
رئيس للجمهورية، يشّكل سابقة دستورية خطيرة 
ر الــقــوات مــن إرســائــهــا، وتضعها برسم الــرأي 

ّ
تــحــذ

الــعــام اللبناني الـــذي وحـــده يعنيها، ألنها تتحّمل 
مسؤولية تمثيله بما تشّكله مــن كتلة نيابية هي 

األكبر في البرلمان«.
ــه طــالــمــا أن  ــرى مـــصـــادر قــريــبــة مـــن بــــري أنــ ــ وتـ
األفــرقــاء المحليين يرفضون الــحــوار، فيما ليس 
هناك اهتمام خارجي واضح بالملف اللبناني، فإن 
األزمــة ستطول. وتعتبر هذه المصادر أن التركيز 
الـــدولـــي مــحــصــور فــقــط بـــضـــرورة انــتــخــاب رئيس 
للجمهورية، والحفاظ على االستقرار، لكن من دون 
الدخول في التفاصيل المتبقية، مما يعني أنه ال 
وجود لمبادرة خارجية عربية أو غربية جدية تقود 

إلى تسوية سريعة.

طهران تمنع احتجاجات ضد بكين 
ورئيسي يطالبها بـ »ترضية جدية«

• طهران - فرزاد قاسمي
أكــد نائب إيــرانــي لـــ »الــجــريــدة« أن جهاز 
 من التيار 

ً
أمن »الحرس الثوري« منع طابا

األصـــولـــي مــن تنظيم مــســيــرة احتجاجية 
أمـــام الــســفــارة الصينية فــي طــهــران، أمــس، 
على خلفية الغضب اإليراني من بيان القمة 
الصينية - الخليجية، التي ُعقدت الجمعة 
الماضية فــي الــريــاض، ودعــت الجمهورية 
اإلسامية إلى التفاوض مع اإلمارات إلنهاء 
 عــن مطالبتها 

ً
الــنــزاع بشأن 3 جــزر، فضا

بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة بشأن 
ــاتــهــا في 

ّ
برنامجها الــنــووي، ووقـــف تــدخ

المنطقة ودعم المنظمات اإلرهابية.
وحسب النائب المنتمي للتيار األصولي، 
فـــــإن رئـــيـــس الـــمـــجـــلـــس، مــحــمــد قــالــيــبــاف، 
ــغ الــــنــــواب أن الـــمـــرشـــد عـــلـــي خــامــنــئــي  ــلـ أبـ
ـــب الـــحـــديـــث عــــن الــقــضــيــة، 

ّ
دعـــــا إلـــــى تـــجـــن

 
ً
وطــالــبــهــم بــاالمــتــنــاع عـــن بــحــثــهــا، مــشــيــرا
إلــى أن الــنــواب كــانــوا فــي طريقهم إلصــدار 

بيان مشترك ينتقد الرئيس الصيني شي 
جينبينغ. وأضاف أن قاليباف قال للنواب 
فـــي جــلــســة مــغــلــقــة إن زيـــــارة نــائــب رئــيــس 
الــــوزراء الصيني هــو تــشــون هــوا لطهران، 
التي بدأت أمس، تأتي للتوضيح، وأنه أبلغ 
ع على 

ّ
المسؤولين اإليرانيين أن جينبينغ وق

البيانات الختامية لقمم الرياض، الثنائية 
والخليجية والعربية، »مجاملة للمضيف 
الــســعــودي«، وأنــه يجب على اإليرانيين أال 
يكّبروا الموضوع أكثر من الازم، فالعاقات 
اإليرانية - الصينية مازالت على حالها، ولم 
يتغّير وضعها بعد زيارة الزعيم الصيني 

للمملكة.
وتحّول موضوع توقيع الرئيس الصيني، 
على بيانات الرياض، إلى مادة ساخنة في 
الصحف والمنصات اإلصاحية واألصولية، 
ب الخطوة 

ّ
رغم تعميم رسمي طالبها بتجن

التي أغضبت الشارع، ووصفت بأنها »لطمة« 
أحرجت حكومة الرئيس األصولي إبراهيم 
رئيسي التي ردت عليها بشكل خجول، قبل 

أن تضطر إلــى اســتــدعــاء السفير الصيني 
لديها للتعبير عن »االستياء الشديد«.

وفــي وقــت تشعر طــهــران بغّصة، بعد أن 
كانت تراهن على شراكة استراتيجية تمتد 
لـــربـــع قــــرن مـــع بــكــيــن بــمــواجــهــة الــضــغــوط 
والــعــقــوبــات الــغــربــيــة، أشــــار رئــيــســي، خــال 
استقباله المسؤول الصيني والوفد المرافق 
له، إلى أن بعض المواقف المعلنة خال زيارة 
نــظــيــره الصيني للمنطقة، »أثــــارت استياء 
وانتقاد الشعب والحكومة«. وطالب رئيسي 
ــّدي«  الــمــســؤولــيــن فــي بــكــيــن بـــ »تــعــويــض جـ
عن مواقفهم تلك، رغــم وصفه لــزيــارة الوفد 

الصيني بالمهمة.
مـــن جــهــتــه، شــــدد نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الصيني، على أن رغــبــة الصين فــي تطوير 
عــاقــات استراتيجية مــع إيــــران »لـــن تتغير 
 النظر عــن الــتــطــورات اإلقليمية 

ّ
 بــغــض

ً
أبـــدا

 احــتــرام بـــاده الــراســخ لـ 
ً
والــدولــيــة«، مــؤكــدا

ــران وســامــة أراضــيــهــا وشرفها  »ســيــادة إيــ
الوطني ومكافحة التدخل األجنبي«.
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فــــــجــــــر الـــــــســـــــاحـــــــل إحـــــــــدى 
ــن لـــكـــرة  ــ ــفــــاجــــآت دوري زيــ مــ
الــقــدم، باكتساحه القادسية 
بــنــتــيــجــة 4 - 1، فــي الــمــبــاراة 
الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمــــس عــلــى 
ــمــــد فــي  اســـــتـــــاد مـــحـــمـــد الــــحــ

الجولة العاشرة للبطولة.
ــة، ارتــــفــــع  ــيــــجــ ــتــ ــنــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ بـ
رصيد الساحل إلــى 8 نقاط، 
ــازال فـــي الــمــركــز األخـــيـــر،  ــ ومــ
وتوقف رصيد القادسية عند 
12 نقطة في المركز السابع.

ــة مــن  ت الـــبـــدايـــة قـــويـ جـــــاء
قبل القادسية، الذي لم يحتج 
إال إلـــى 4 دقـــائـــق فــقــط حتى 
وضـــعـــه مــحــتــرفــه اإليــــفــــواري 
مـــامـــادو ســـورو فــي الــمــقــدمــة 
بــعــد أن حــــول الــركــنــيــة الــتــي 
ــاري الــــعــــازمــــي  ــ ــشــ ــ نــــفــــذهــــا مــ
بـــتـــســـديـــدة مـــبـــاشـــرة ســكــنــت 
ــة الـــيـــمـــنـــى لـــلـــحـــارس  ــ ــزاويــ ــ الــ

عبدالرحمن المجدلي.
دخــــــــــل الــــــســــــاحــــــل أجــــــــــواء 
الــمــبــاراة مــتــأخــرا، لكنه هــدد 
مـــرمـــى األصـــفـــر فـــي أكـــثـــر مــن 
ــة أبـــــرزهـــــا تـــســـديـــدة  ــبـ ــنـــاسـ مـ
لــلــتــونــســي طــــارق عــجــون في 
الـــدقـــيـــقـــة 44 عـــلـــت عـــارضـــة 

الحارس علي جراغ بقليل.
ومــع ضغط الساحل نجح 
البرازيلي جيوفاني في إدراك 
الــتــعــادل فــي الدقيقة الرابعة 
من الوقت المحتسب بدال من 
الضائع، مستثمرا التمريرة 

العرضية الرائعة لعجون.

أربعة أهداف

ومــع بداية الشوط الثاني 
تـــبـــادل الــفــريــقــان الــهــجــمــات، 
ــتـــرف الـــقـــادســـيـــة  وســــــدد مـــحـ
ــدريــــك هــــنــــري قــــويــــة فــي  ــيــ ســ
50 تـــــصـــــدى لـــهـــا  ــــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ
ببراعة عبدالرحمن المجدلي، 
قـــبـــل أن يـــشـــهـــر حـــكـــم الـــلـــقـــاء 
علي الحرز البطاقة الحمراء 

لالعب األصفر أحمد إبراهيم 
بعد حصوله على بطاقتين 

صفراوين للخشونة.
 ورد الــســاحــل بــهــجــمــتــيــن 
خـــطـــيـــرتـــيـــن فــــي الــدقــيــقــتــيــن 
57 و58، األولــى تسديدة من 
نـــواف ثــامــر ارتــــدى لــهــا علي 
جراغ قفاز اإلجــادة وأبعدها 
إلــى ركــنــيــة، والــثــانــيــة انــفــراد 
لفيصل عجب لكنه لعب الكرة 

»لوب« فوق العارضة.
وفـــي الــدقــيــقــة 63 احتسب 
ــزاء لــلــســاحــل  ــ الـــحـــرز ركـــلـــة جـ
بـــعـــد الــــرجــــوع لــتــقــنــيــة حــكــم 
ــر  ــ ــو الـــــمـــــســـــاعـــــد، اثـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
خـــشـــونـــة عــــدي الــصــيــفــي مــع 
حــمــد الــحــبــســي، وانــبــرى لها 
بنجاح راشد فراج ووضعها 
على يمين جراغ، محرزا هدف 

فريقه الثاني.
وبعد دقيقتين، مرر عجب 
عـــرضـــيـــة حـــولـــهـــا جــيــوفــانــي 
داخــــل الــشــبــاك مـــحـــرزا هــدفــه 
ــــدف  ــانــــي وهـ ــثــ الـــشـــخـــصـــي الــ

الساحل الثالث.
وبـــــــــعـــــــــد تــــــــــبــــــــــادل جـــــديـــــد 
ــديـــل«  ــبـ لـــلـــهـــجـــمـــات، نـــجـــح »الـ
حــــســــن حـــــســـــون فــــــي إحــــــــراز 
الـــهـــدف الـــرابـــع لــلــســاحــل فــي 
87، بـــعـــد أن تــلــقــى  الـــدقـــيـــقـــة 
ــن عـــجـــون حــولــهــا  عــرضــيــة مـ

مباشرة داخل الشباك.
ــــق  ــايــ ــ ــدقــ ــ ــد الــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ  ولــــــــــم تـ
الـــمـــتـــبـــقـــيـــة جــــديــــدا لــيــنــتــهــي 
اللقاء بفوز مستحق للساحل 

على القادسية 4 - 1.

التضامن والسالمية 

وعــلــى مــلــعــبــه بــالــفــروانــيــة 
يستضيف الفريق األول لكرة 

القدم بنادي التضامن نظيره 
السالمية 5:25 مــســاء الــيــوم، 

في ختام الجولة العاشرة.
ويــــدخــــل أصــــحــــاب األرض 
فريق التضامن المباراة وفي 
9 نــقــاط فــي المركز  جعبتهم 
قــبــل األخـــيـــر، وبــرغــبــة كبيرة 
فــي تـــدارك الــوضــع مــع بــدايــة 

الدور الثاني.
ويدرك مدرب الفريق جمال 

القبندي أن المهمة لن تكون 
ســهــلــة، أمــــام فــريــق مــتــمــرس، 
نجح في حسم نتيجة مباراة 
الـــــدور األول لــصــالــحــه، رغــم 
األفضلية الفنية وقتها ألبناء 

الفروانية.
وشدد القبندي على أهمية 
االنضباط الدفاعي، لمواجهة 
لــقــوة الهجومية للسالمية،  ا
مــع االعــتــمــاد عــلــى الهجمات 

المرتدة السريعة، واستغالل 
ــاع  ــ ــي دفــ ــ ــل الـــــثـــــغـــــرات فــ ــ ــامـ ــ عـ

السماوي.
ــة  ــلــ ــيــ ــكــ ــشــ ويــــــــــبــــــــــرز فــــــــــي تــ
الــتــضــامــن يــوســف الــعــنــيــزان، 
وحـــــــــــــــامـــــــــــــــد الــــــــــــرشــــــــــــيــــــــــــدي، 
والنيجيري توني، والحارس 
ــدد مــن  ــ ســـعـــود الـــقـــنـــاعـــي، وعـ
ــن، مــن  ــزيــ ــيــ ــمــ ــمــ ــن الــ ــيــ ــبــ الــــالعــ
أصحاب الخبرة الطويلة في 

الدوري الممتاز.
عـــــــلـــــــى الــــــــجــــــــانــــــــب اآلخــــــــــر 
يتطلع الــســالــمــيــة، المنتشي 
بــالــوصــول إلـــى نــهــائــي كــأس 
ــد، إلـــــــــى الـــــفـــــوز  ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ولـــــــــي الــ
والعودة من الفروانية بنقاط 
عــــالــــيــــة، لــــلــــبــــقــــاء فـــــي دائـــــــرة 

المنافسة على اللقب.
ــعــــى مــــــــدرب الـــفـــريـــق  ويــــســ
محمد إبراهيم الى تصحيح 
ــــي وقـــــــع فــيــهــا  ــتـ ــ األخــــــطــــــاء الـ
ــاحــــل فــي  ــريــــق أمـــــــام الــــســ ــفــ الــ
الــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي لــكــأس 
ولـــي الــعــهــد، خــصــوصــا على 
مــســتــوى الـــقـــدرة الــهــجــومــيــة 
التي تأثرت كثيرا في الفترة 

األخيرة.
ويــعــول إبــراهــيــم على عدد 
مــمــيــز مـــن الـــالعـــبـــيـــن، أمـــثـــال 
ــارك الــــفــــنــــيــــنــــي، وفــــــــواز  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
عــــــايــــــض، ومــــــهــــــدي دشــــتــــي، 
وحمد الــقــالف، والمحترفين 
ليما، واسو رستم، وريفاس، 

وجمعة سعيد وغيرهم.

ــنــــادي واالتـــحـــاد  كــشــف رئـــيـــس الــ
الكويتي للترايثلون راشد الكندري، 
عـــــــن مــــــشــــــاركــــــة العــــــبــــــي والعــــــبــــــات 
الـــمـــؤســـســـات الــعــســكــريــة فـــي وزارة 
الـــدفـــاع ووزارة الــداخــلــيــة والــحــرس 
الوطني والمؤسسة العامة لإلطفاء، 
في سباق الكويت للدواثلون )جري 
- دراجـــات هوائية - جــري( بنسخته 
الثالثة، والــذي سيقام في 20 يناير 

المقبل بمنطفة عريفجان.
وقال الكندري إن المشاركة األولى 
للرياضيين العسكريين من مختلف 
الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة بــالــكــويــت في 
السباق الثالث لــلــدواثــلــون، ستثري 
هـــذا الــنــوع مــن الــريــاضــة، وستخلق 
 بين المشاركين 

ً
 كبيرا

ً
مجااًل تنافسيا

ــة مــــن الــــرجــــال  ــبـــطـــولـ ـــ 500 فــــي الـ ــ ــ ال
ــــات الـــعـــمـــومـــي  ــئـ ــ والـــــســـــيـــــدات فـــــي فـ
والــــمــــراحــــل الـــســـنـــيـــة، كـــمـــا ســتــكــون 

هــنــاك مــشــاركــة واســعــة للرياضيين 
الخليجيين، إلى جانب سباق خاص 

لذوي االحتياجات الخاصة.
ــادي  ــنـ ــنـــا فــــي الـ وأضــــــــاف: »حـــرصـ

واالتــحــاد الكويتي للترايثلون على 
ــام الــريــاضــيــيــن  ــ إفــــســــاح الـــمـــجـــال أمــ
العسكريين للمشاركة في البطوالت 
ــة  ــعـ ــــع رقـ ــيـ ــ ــــوسـ ــي نـــنـــظـــمـــهـــا، وتـ ــ ــتـ ــ الـ
المنافسة، لخلق جو تنافسي كبير 

سيعود بالنفع على اللعبة«.
وتابع: »القطاعات العسكرية لديها 
أبطال في جميع األلعاب، ومشاركتهم 
مـــهـــمـــة فــــي بـــطـــوالتـــنـــا، وبـــالـــنـــهـــايـــة 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة هــي  ــاضــ ــريــ ــكـــون الــ ــتـ سـ
 أن يشهد 

ً
المستفيد األكبر«، متمنيا

ســـبـــاق الـــكـــويـــت الـــثـــالـــث لــلــدواثــلــون 
مــنــافــســة ريـــاضـــيـــة واســـعـــة بجميع 
الفئات العمرية. وأشار الكندري إلى 
أن »الــبــطــوالت التي ينظمها النادي 
واالتحاد الكويتي للترايثلون تشهد 
 وزيادة في عدد المشاركين كل 

ً
تطورا

عــام، وهــذا األمــر إيجابي، وسيخلق 
لدينا أجيااًل من أبطال اللعبة«.

رياضة
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● محمد عبدالعزيز
أوقــــف الــفــريــق األول لــكــرة الــطــائــرة بــنــادي 
كاظمة، انتصارات نظيره العربي، وألحق به 
الهزيمة األولـــى فــي الـــدوري الممتاز بنتيجة 
3 - 2، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس 
األول على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد 
العبدالله الرياضي، ضمن منافسات الجولة 
الرابعة من المسابقة، وجاءت نتائج األشواط 
كالتالي: 18-25، 25-22، 25-19، 22-25، 12-15. 
 فـــوز الــكــويــت على 

ً
وشــهــدت الــجــولــة أيــضــا

برقان 3 - صفر، بواقع أشــواط: 23-13،25-25، 
.23-25

وظل العربي في صدارة الترتيب برصيد 10 
 بفارق األشواط عن 

ً
نقاط، يليه القادسية ثانيا

الكويت )الــثــالــث(، ولكل منهما 9 نقاط. وجاء 
كاظمة فــي المركز الــرابــع بـــ 8 نــقــاط، فيما ظل 
بــرقــان بـــدون رصــيــد فــي المركز الــســادس قبل 

األخير.
وقــرر مجلس إدارة االتحاد الكويتي للكرة 
الطائرة، في اجتماعه أمس األول، إيقاف مدربي 
فــريــق الــكــويــت لــلــبــراعــم تــحــت 11 ســنــة، وهــم: 
نبيل كــحــلــة، وعــبــدالــرحــمــن الــرفــاعــي، ونــايــف 
فرحان، وكذلك مدرب كاظمة لنفس الفئة محمد 

األنصاري لمدة 6 مباريات،.

»يد« السماوي يتخطى اليرموك في الدوري
ــة لـــكـــرة  ــيــ ــمــ ــالــ ــســ حــــقــــق فـــــريـــــق الــ
 عــلــى الــيــرمــوك 

ً
 مــســتــحــقــا

ً
الــيــد فــــوزا

بنتيجة 31-26، فــي الــمــبــاراة التي 
جمعت الفريقين، أمــس األول، على 
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد 
العبدالله الــريــاضــي، ضمن الجولة 
الــتــاســعــة »خـــتـــام الــقــســم األول« من 

الدوري الممتاز لكرة اليد.
وفي مباراة أخرى جرت أمس األول 
ضــمــن الــمــرحــلــة ذاتـــهـــا، فـــاز العربي 
على نظيره الفحيحيل بنتيجة 23-
19، كــمــا تغلب الصليبيخات على 

كاظمة بنتيجة 29-32.
بــهــذه الــنــتــائــج، رفـــع »الــســمــاوي« 
رصـــيـــده إلــــى 14 نــقــطــة فـــي الــمــركــز 
 بفارق األهداف خلف 

ً
الثالث، متأخرا

الـــكـــويـــت، الـــثـــانـــي بــنــفــس الــرصــيــد، 
يــلــيــه الــعــربــي فـــي الــمــركــز الـــرابـــع بـ 
ــى الــصــلــيــبــيــخــات  ــ ـــقـ 9 نــــقــــاط. وارتــ
لــلــمــركــز الــخــامــس بــــ 8 نـــقـــاط، فيما 
ظل الفحيحيل بـ 7 نقاط في المركز 
السابع، وتجمد رصيد كاظمة عند 
5 نقاط في المركز الثامن، واليرموك 
في المركز التاسع قبل األخير بـ 4 

نقاط. جانب من مباراة العربي والفحيحيللقاء كاظمة والعربي في كرة الطائرة

المؤسسات العسكرية تشارك في »الدواثلون«

راشد الكندري

سلة القادسية يواجه الصليبيخات
● جابر الشريفي

ستكمل اليوم منافسات الجولة السادسة من الدوري التمهيدي لكرة 
ُ
ت

السلة، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي القادسية مع الصليبيخات الساعة 
الخامسة والربع على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله 

الرياضي، تليها مباراة كاظمة مع التضامن على الصالة ذاتها.
ويمتلك كاظمة 12 نقطة، وللقادسية 10 نقاط، والصليبيخات 9 

نقاط، والتضامن 6 نقاط.
ويسعى »األصفر« إلى الفوز على الصليبيخات، لالقتراب أكثر من 
التأهل لــلــدور الثاني مــن المسابقة، فيما يسعى الصليبيخات إلى 

تحقيق مفاجأة ونتيجة إيجابية، لالقتراب من ضمان التأهل.
ل المدرب الوطني لسلة الصليبيخات فهد برجس على جهود  ويعوِّ
محترفيه األميركيين ايزيا سايكس وبلير، إضافة إلى العبيه المحليين 

حسين حاجية ومحمد المال.
في المقابل، يعتمد المدرب الصربي لسلة القادسية على جهود 
ــة إلــى  ــافـ ــد، والـــصـــربـــي ســتــيــمــتــش، إضـ ــالــ مــحــتــرفــيــه؛ األمـــيـــركـــي رونــ
عــبــدالــمــحــســن مــرتــضــى ونــاصــر الــهــجــرس وعــبــدالــلــه تــوفــيــق وفــهــاد 

السبيعي
وفي المباراة الثانية، التي تجمع التضامن مع كاظمة، تبدو األمور 

بها لمصلحة »البرتقالي«، الذي يملك أفضلية كبيرة على منافسه.

م »سيدات اليد«
ّ
»سلوى الصباح« ينظ

انـــطـــلـــقـــت، أمــــــس، بـــطـــولـــة نــــــادي ســلــوى 
الصباح الدولية األولى لكرة اليد للسيدات 
على صالة النادي وتستمر حتى 18 الجاري، 
برعاية الشيخة نعيمة األحــمــد، بالتعاون 
مع اتحاد اللعبة ويشارك فيها فرق سيدات 
بـــأنـــديـــة ســـلـــوى الـــصـــبـــاح »الــمــســتــضــيــف«، 
ــلــــي  وفـــتـــيـــات الـــعـــيـــون مــــن الـــكـــويـــت واألهــ
الــمــصــري والــبــحــريــن البحريني ومنتخب 

سلطنة عمان.
ي 

َ
وافتتحت البطولة، أمــس، بلقاء فريق

سيدات نــادي سلوى مع نظيراتهن بنادي 
فتيات العيون، وتقام في الثالثة من عصر 
اليوم المباراة الثانية بين فريق نادي سلوى 

والبحرين البحريني.
وتعتبر البطولة هــي األولـــى مــن نوعها 
التي تقام في الكويت، بمشاركة دولية، من 
شأنها تطوير اللعبة النهوض بالمستوى 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الــــفــــنــــي لـــــالعـــــبـــــات، قــــبــــل الـ

االستحقاقات الخارجية.

من جانبها، قالت راعية البطولة رئيسة 
نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة األحمد، 
إن إقامة مثل هذه البطوالت بمشاركة فرق 
لها باع طويل وخبرة في كرة اليد النسائية، 
سيسهم في تطوير اللعبة وخلق جيل من 
الـــالعـــبـــات صــاحــبــات الـــخـــبـــرة، األمــــر الـــذي 
سينعكس إيجابا على المستويات؛ سواء 

في البطوالت المحلية أو الخارجية.
وأضــافــت: »نعمل على نهوض الرياضة 
النسائية بكل المجاالت، وهذا األمر ال يتم 
إال بتعاون الجميع، ومــن خــالل استضافة 
الــبــطــوالت الـــوديـــة والــرســمــيــة، الـــى جــانــب 
التجهيز السليم للفرق من خالل المعسكرات 

الخارجية والداخلية«.

هزيمة قاسية تلقاها 
القادسية، أمس، أمام الساحل 

بأربعة أهداف لهدف في 
الجولة العاشرة لدوري زين 

لكرة القدم، التي تختتم اليوم 
بلقاء التضامن مع السالمية.

حازم ماهر
وأحمد حامد
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تدخل عنيف مــن عــدي الصيفي ضــد العــب الساحل 
البرازيلي ليوناردو )تصوير نوفل إبراهيم(

»طائرة« كاظمة أوقف انتصارات العربي

بونياك: األصفر خسر بطريقة غريبة!
ــقـــدم الــصــربــي  ــــدرب الــقــادســيــة لـــكـــرة الـ ــد مـ أكــ
بوريس بونياك ان فريقه خسر بطريقة غريبة 
أمام الساحل، مشيرا إلى أن العبيه أدوا بصورة 
جــيــدة فــي ربـــع الــســاعــة األولــــى، إال أنــهــم فــقــدوا 

التركيز بعدها.
ــال بــونــيــاك فـــي الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي بعد  وقــ
ــدد خــــالل الــتــجــهــيــز لــمــواجــهــة  ــه شــ ــاراة انــ ــبـ ــمـ الـ
الساحل، على أهمية التركيز في المباراة، واللعب 

بطريقة الضغط العالي، وهو ما طبقه الفريق في 
ربع الساعة األولى.

وأضاف أن النقص العددي بعد خروج مدافع 
الــفــريــق أحــمــد إبــراهــيــم كـــان مــؤثــرا فــي الــشــوط 
الثاني، الفتا إلى أن الساحل استحق الفوز، عطفا 

على ما قدمه في المباراة.
واعتبر أن التعديالت التي أجراها على تشكيلة 
الفريق طبيعية، السيما بعد الخسارة العريضة 

أمام العربي في مواجهتي الدوري والكاس.
من جانبه، أكد المدرب المساعد للساحل بدر 
العنزي خالل المؤتمر ان الفوز جاء ثمرة عمل 
وجهد منذ بداية الموسم، مشيرا إلى أن نتائج 
الــفــريــق فــي آخـــر 8 مــبــاريــات، جــــاءت ايــجــابــيــة، 
باستثناء الخسارة التي تعرض لها الفريق في 

كأس ولي العهد.

القادسية يغرق على الساحل 
برباعية في دوري زين

ختتم اليوم بلقاء التضامن والسالمية
ُ
الجولة العاشرة ت

https://www.aljarida.com/article/7874
https://www.aljarida.com/article/7931
https://www.aljarida.com/article/7932
https://www.aljarida.com/article/7927
https://www.aljarida.com/article/7929
https://www.aljarida.com/article/7933
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

حصة عوض عواض الديحاني
، شيعت، الــرجــال: خيطان، ق10، ش6، م1، النساء: 

ً
68 عــامــا

عبدالله المبارك، ق5، ش506، م16، ت: 55333504، 64445541، 
98887688

فوزي جاسم عبدالعزيز السبيعي
، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 99018496

ً
49 عاما

صديقة محمد عبدالله الغوينم
زوجة: عبدالله سالم الحسينان

، شيعت، الرجال: الخالدية، ق4، ش40، م8، النساء: 
ً
79 عاما

الخالدية، ق1، شارع طرابلس، م34، ت: 99999104

شمس جعفر سلمان الصياد
أرملة: علي حسن الحداد

، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 97700970
ً
91 عاما

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 5:09

 6:34

 11:43

   2:33

  4:51 

     6:13

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

20

09

ً
01:58 صبـــاحــــــا

05:00 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
09:27 صبـــاحــــــا

09:48 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
عروسه تحب الحمير فأهداها جحشا منزل ريا وسكينة... مزار سياحي

فاجأ عريس باكستاني زوجته 
بهدية غير تقليدية ليلة زفافهما، 
 غاية 

ً
 صغيرا

ً
حيث قّدم لها حمارا

في الجمال.
ويـــــظـــــهـــــر الـــــــعـــــــريـــــــس، أزالن 
ــاه، خــــال مــقــطــع فــيــديــو على  ــ شـ
 
ً
»إنستغرام« وهــو ُيحضر حمارا
إلــى مــكــان حفل الــزفــاف ويهديه 

لزوجته.
وقــال العريس إن السبب وراء 

ــا تــحــب  ــهــ : »إنــ
ً
ــدا ذلـــــك بــســيــط جــــــ

 إلى 
ً
«، مشيرا

ً
الحمير وأنــا أيــضــا

أن »الحمير في الواقع حيوانات 
.»

ً
مجتهدة ومحبة جدا

ونـــــال الــفــيــديــو الـــــذي نــشــرتــه 
جريدة هندوستان، ونقله موقع 
روسيا اليوم، أمس، إعجاب رّواد 
مواقع التواصل، واعتقد الكثيرون 

أن لفتة العريس كانت لطيفة.
ــــــــق أحـــــــــــد مــــســــتــــخــــدمــــي 

ّ
وعــــــــل

»إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام«: »الـــــحـــــيـــــوانـــــات 
حيوانات. إذا كان بإمكانك مداعبة 
حصان أو بقرة أو كلب أو حتى 
ــة أو أســــد، ومـــا إلــى  ــ قـــرد أو زرافـ
ذلــــك، فــلــمــاذا ال تــكــون حــيــوانــات 
أخرى؟ لماذا تتعامل بسلبية مع 
الحمير؟«. وقال آخر: »إنها هدية 
رمــزيــة، األمـــر يتطلب الكثير من 
ق ثالث: »يا 

ّ
المعنى لفهمها«، وعل

.»
ً
رفاق، إنه لطيف حقا

احــــتــــلــــت قــــصــــة شــقــيــقــتــيــن 
مصريتين وزوجــيــهــمــا، الــذيــن 
تــحــولــوا إلـــى ســفــاحــيــن سيئي 
السمعة بالباد، مكانة بارزة في 
التاريخ المحكي الــذي تتناقله 
األجيال في مدينة اإلسكندرية، 

شمال مصر.
ــال مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم،  ــ وقـ
أمــــــــــس، إن الـــشـــقـــيـــقـــتـــيـــن ريــــا 
وســكــيــنــة عـــلـــي هــــمــــام، الــلــتــيــن 

ــن 17 امــــرأة  ــا يـــقـــرب مـ قــتــلــتــا مـ
في عشرينيات القرن الماضي 
لسرقة مجوهراتهن، استحوذتا 
على مخيلة الكتاب والروائيين 

الذين وثقوا قصتهما،
وفي حي اللبان باإلسكندرية 
ــنـــازل الــثــاثــة،  تـــحـــول أحــــد الـــمـ
الــتــي اعـــتـــادت الــشــقــيــقــتــان قتل 
الــضــحــايــا فــيــهــا ودفـــنـــهـــم، إلــى 
مزار لجذب الزوار الفضوليين، 

وتفقد بقعة شهدت عمليات قتل 
وحشية ضحاياها نساء.

وحّول سكان المنطقة واجهة 
الــمــنــزل الــمــتــهــدم إلــــى مــعــرض 
لـــصـــور األخـــتـــيـــن وزوجــيــهــمــا، 
وأمــــــــــر اإلعـــــــــــــدام الـــــــصـــــــادر مــن 
ــارات أخـــــرى،  ــذكــــ الــمــحــكــمــة وتــــ
ويـــأخـــذ أحـــد الــســكــان، ويــدعــى 
متولي محمد عبدالعال، الزوار 
في جوالت لشرح تاريخ المكان.

معلمة أميركية تقطع صالة طلبتها المسلمين!

تــمــت إقـــالـــة إحـــــدى الــمــعــلــمــات فـــي أكــاديــمــيــة 
فـــرانـــكـــلـــيـــن األمـــيـــركـــيـــة بـــجـــنـــوب فــــلــــوريــــدا، بــعــد 
 مــســلــمــيــن أثــــنــــاء صـــاتـــهـــم، 

ً
مــهــاجــمــتــهــا طــــابــــا

ومــحــاولــتــهــا مــنــعــهــم مــنــهــا، وهـــي تــطــأ بقدميها 
حر«. أياديهم، واصفة صاتهم بـ »السِّ

واتخذت المدرسة هذا اإلجراء بعد انتشار مقطع 

فيديو للحادث في »تيك توك« على نطاق واسع.
وأظهر الفيديو، الذي تسبب في موجة غضب 
 
ً
واســعــة، ونشره موقع روسيا الــيــوم، أمــس، عــددا
مــن الــطــاب المسلمين فــي حــالــة ســجــود، بينما 
تقاطعهم المعلمة قائلة: »هذا مكتبي وأنتم تفعلون 
هذا السحر؟ أنا أؤمــن بالمسيح، لذا سأقاطع ما 

يـــحـــدث«. واجـــتـــازت الــمــعــلــمــة صــفــوف المصلين 
 حذاءها.

ً
منتعلة

 أعلنت فيه 
ً
على إثر ذلك، أصدرت المدرسة بيانا

إقالة المعلمة، ووصفت سلوكها بالعنصري، مشيرة 
، ومشددة على أنها »ال 

ً
إلى أن هذا الفيديو مقلق جدا

تتسامح مع مثل هذا السلوك العنصري«.

 بأن 
ً
وقضت المحكمة العليا األميركية سابقا

المدارس الممولة من القطاع العام ال تقيم صاة 
 الصاة التي يقوم بها الطاب، والتي 

ّ
رسمية، لكن

ال تــقــاطــع حــصــص دراســـتـــهـــم مــحــمــّيــة بــمــوجــب 
التعديل الدستوري األول.

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

زهيرية/ عند 
وضاحميسي وزّياش

nashmi22@hotmail.com

درايش

طر )1(
َ
يشتاق لــك كــالــصــحــاري الظاميه للق

ــلــــٍب تـــركـــتـــه وحــــيــــد ومـــــا قـــطـــرتـــه قـــطـــر )2(  قــ
ووّسْعت حوله الدواير ما َحَسْبت القطر )3( 

َيـــم » كـــاس عــالــم« حـــلـــو... يــســتــاهــل الــروحــه
 بــــــــــــــاذٍل روحـــــــه 

ٍّ
ــل الـــــنـــــهـــــائـــــي« وكــــــــــــل ــ ــبـ ــ » قـ

ـــــــك تــــــاركــــــه بــــروحــــه 
ّ
رايــــــــــح بــــــروحــــــك وِخـــــــل

مـــا شــــاف » مــيــســي« وال ســافــر لـــديـــرة قطر 

)1( قطرات الماء

)2( لم تسحبه معك 

ر الدائرة
ْ
ط

ُ
)3( ق

عــنــدمــا اخــتــرت مــوضــوع التثمين لبحث الــدكــتــوراه في 
ها سياسة عامة 

ّ
االقتصاد السياسي وصنع القرار، كنت أظن

أخرى، وكنت كلما اقتربت أكثر من التفاصيل، اكتشفت أنها 
وأعراضها الجانبية األخرى، مثل حد الملكية الخاصة، قد 
تسببت فــي إعــاقــة الــقــدرة على التفكير لــلــخــروج مــن مــآزق 

الباد المتنوعة.
 ما هو 

ّ
 وقد شملت تداعيات االستمرار بسياسة التثمين كل

مختل في الخيال السياسي والتنموي واالقتصادي، وجعلت 
من المجتمع برّمته كالعربة المتهالكة، المصبوغة بأصباغ 

زاهية من الخارج، أما في الداخل فا قدرة على الحركة.
، إال 

ً
سلسلة المقاالت هذه تغطي فقط حقبة قصيرة جدا

 لمعضلة القرار في الباد، وهي من 19٦4 إلى 
ً
أنها األكثر كشفا

س محمد العدساني خالها المجلس البلدي، 
ّ
19٦٦، والتي ترأ

 لما بذله - مع رحيله يرحمه الله - بمنهجية 
ً
 وتقديرا

ً
تبيانا

 أن أصحاب 
ّ

علمية مــدروســة، إلنقاذ الباد من الهاوية، إال
القرار وحلفاء النفوذ أصــروا على جّر الباد إلى حفرة با 

 لما جرى حينذاك. 
ً
قرار، وما نراه اآلن ليس إال نتاجا

كانت الحلول التي حاول العدساني أن يطّبقها، متعددة 
الـــمـــشـــارب، ومــنــهــا الــحــد مـــن اســتــمــاك قــطــع كــبــيــرة ألفـــراد 
محدودين، واستبدالها بأراٍض متعددة الملكية، ألشخاص 
لم يسبق لهم الحصول على أموال التثمين. كان ذلك يعني 
جواز إلغاء صيغة نزع الملكية بعد صدورها، وهو مبدأ يهدد 

مصالح نفر قليل متنفذ في المجتمع.
 
ّ
، أي أن

ً
تصدر صيغة نزع الملكية للمنفعة العامة جبريا

صاحب العقار المثمن له ال يمكن أن يرفض استماكها، وله 
أن يعترض على السعر عند لجنة االعتراضات، والتي عادة 

ما ترفع السعر.
ــنـــاء بــحــثــي فـــي الــصــيــغ، اكتشفت  يــقــول الــعــدســانــي: »أثـ
أن صيغة كــانــت قــد صـــدرت لشخص واحـــد، بـــأرض كبيرة 
إلقامة مدرسة بمنطقة العضيلية، فخاطبت وزارة التربية، 
ك 

ّ
التي وافقت على نقل الموقع المقترح إلى خيطان، به ما

كثيرون، حيازاتهم صغيرة، أغلبهم لم يحصلوا على أموال 
، وبالتالي ستتوزع الفائدة على عدد 

ً
مــن التثمين سابقا

أكبر، بداًل من شخص واحد، فخاطبنا )الفتوى والتشريع( 
إن كان باإلمكان إلغاء صيغة نزع الملكية في حال انتفاء 
 بتوقيعه، 

ً
المنفعة العامة؟ وجاء الجواب من المستشار مذّيا

، بــجــواز اإللــغــاء وبتبريرات 
ً
وأحــتــفــظ بنسخ مــنــه، واضــحــا

وأسانيد قوية«. 
تحت علينا 

ُ
ويكمل: »ما إن قمنا بإجراءات اإللغاء، حتى ف

أبواب الجحيم من الهجوم الشرس«، فما إن تّم حل المجلس 
البلدي، حتى قامت البلدية بمخاطبة المستشار نفسه، فجاء 
 أنه ال يجوز إلغاء صيغة 

ً
 لرأيه السابق، مؤكدا

ً
رّده مناقضا

 تسميته 
ً
نزع الملكية، بتبريرات وأسانيد قوية، فصار دارجا

 
ً
»المستشار الذي غّير رأيه«، ذلك التغيير الذي صار نموذجا

 ربما حتى يومنا هذا... وللحديث بقية.
ً
متبعا

محمد العدساني 
 والمستشار الذي 

غّير رأيه
أ. د. غانم النجار

ظاهرة غريبة ال تعرفها - وفق متابعاتي - إال الكويت، مجلس 
لألمة يخشى تفّوق حكومة باده عليه، ولذلك فهو يحاول أن يعرقلها 
ويــجــهــض مــبــادراتــهــا، وُيــفــشــل مــشــاريــعــهــا، بــل وحــتــى محاولتها 

للنجاح.
ظاهرة غريبة تنتاب مجالس األمة ومعظم أعضائها في العقود 
ك األعضاء بكراسيهم، وخشيتهم  األربعة الماضية، فمن شدة تمسُّ
من انكشافهم أمام ناخبيهم، بحثوا عن فكرة وأسلوب لمنع تفّوق 
حكومة بادهم عليهم في المشاريع واألداء وتحقيق التنمية، فوجدوا 
ضالتهم في إفشال حكومات بادهم، وقد ابتدعوا كل ما يمكن أن 
 من قيامهم بأمور من ُصلب اختصاصها، 

ً
ا نتصوره ألجل ذلك، بدء

 بالتدخل في عملها ومناكفتها في ميدانها، إلى االنحراف 
ً
مــرورا

أو المبالغة في استخدام األدوات الدستورية في غير غاياتها، وقد 
ل ذلــك في مقترحات قوانين هامشية أو إلهائية، أو بمنح أو 

ّ
تمث

 للدستور، أو باألسئلة البرلمانية المرهقة في 
ً
هبات ارتجالية خافا

طلب من خالها، رغم أنها غير 
ُ
حجم المعلومات والبيانات التي ت

منتجة، أو باستجوابات استباقية أو استنزافية، أو بتهديدات نيابية 
 عن غايات إصاحية أو وطنية، وهو 

ً
مصحوبة بأصوات عالية بعيدا

ما جعل االبتزاز السياسي والتكسب واألمجاد الشخصية هدفهم، 
على حساب البلد، وهو سبب عدم تحقيق مجلس األمة - في العقود 
 
ً
األربعة الماضية - الغايات المنشودة من البرلمانات، بكونها عضدا

ة في غياب 
ّ
للحكومات إلنجازات إصاحية!! وال يقول قائل إن العل

 تطور كان وال 
ّ

األحزاب أو حكومة األغلبيات البرلمانية، فما ذاك إال
ه يحتاج إلى بيئة ناضجة الحتضانه!

ّ
 ال محالة، لكن

ً
يزال قادما

ــات الـــثـــاث الــمــازمــة لــفــشــل مجالس  ــدّوامــ  الــتــمــعــن فـــي الــ
ّ

ولـــعـــل
 لما آلت إليه الباد، 

ً
األمة والمراحل المرتبطة به، يعطينا تفسيرا

رغـــم وجـــود نــظــام دســتــوري وبــرلــمــانــي مــتــقــّدم، كــمــا وضــعــه اآلبـــاء 
المؤسسون.

ــات رئــيــســيــة عــلــى صــعــيــد بــنــاء الــدولــة  ــ فــقــد عــانــى الــبــلــد 3 دّوامــ
وتطورها:

1- دوامة استهاك الرصيد الوطني السابق واستنزاف الثروات.
.
ً
 وتنمويا

ً
 وثقافيا

ً
 وفكريا

ً
2- دوامة المراوحة بالمكان ذاته سياسيا

٣- دوامة التقهقر والتراجع وتفكيك لدولة النهضة والمؤسسات.
وكانت هناك 3 عوامل أساسية هي مكمن تلك الدوامات.

األول: غياب القيادة السياسية المبادرة والــقــادرة على إحــداث 
النقلة التطويرية والتنموية للبلد.

الثاني: مجالس أمة با رؤية وال قدرات إسهامية وتعشق األضواء 
، ومعوقة لعجلة 

ً
 وتنمويا

ً
الشعبوية، فصارت مجالس معاقة سياسيا

 عن البطوالت الوهمية والشخصية.
ً
التنمية بحثا

والثالث: حكومات ضعيفة فاقدة لبوصلة العمل التنفيذي، 
بعيدة عن رسم السياسة العامة للدولة الدوَر المؤسسي لمجلس 

الوزراء، فأغرقت بالترضيات والتكّسب الشعبي، لطغيان النهج 
الفردي عليها.

نت بخطاب العهد 
ّ

وهــا هي مرحلة التحول المنهجي قد دش
الجديد في 22/ ٦/ 2022، وكّرسه النطق السامي بافتتاح مجلس 
األمــة بما أســمــاه »وثيقة العهد الــجــديــد«، وبــذلــك تحققت قيادة 
سياسية مبادرة ومتجهة إلحداث نقلة نوعية، وواكب ذلك حكومة 
 
ً
تحققت لها مامح المنهجية الجديدة، فرئاستها مقبولة شعبيا

وتحظى بدعم واسع، وتشكيلها خا من شخصيات تحوم حولها 
ــه بعيد عن المحاصصة والترضيات، 

ّ
الشبهات المالية، كما أن

ومؤشرات تماسكها ظاهرة، وألول مرة تتقّدم ببرنامج سياسي 
 بالمادة 9٨ من الدستور.

ً
مبّكر ومبتكر، وبمواعيد زمنية، التزاما

ــزال بأغلبية مــن أعــضــائــه يــــراوح في  أمـــا مجلس األمــــة، فــا يـ
موقعه السابق المعلول، ويبحث أعضاؤه عن األضواء الشعبوية 
 واقترحات 

ً
 الفــتــا

ً
 شعبويا

ً
والــبــطــوالت الوهمية، فشهد تسابقا

هزيلة لدغدغة مشاعر الناخبين والتكّسب على حساب الدولة، 
وهو ما أعاد األجــواء السياسية االنفعالية المقاومة للتحوالت 
، فهل 

ً
الجادة والمنهجية لدى القيادة السياسية والحكومة معا

 كراسيهم غايتهم، وال 
ّ
يتدارك األعضاء ذلك قبل فوات األوان، أم أن

عزاء للبلد ومصالح المواطنين؟!

ق حكومة بالده عليه أ.د. محمد المقاطع برلمان يخشى تفوُّ
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