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ض أنظمتها لالختراق »الفتوى والتشريع« تقر بتعرُّ

● محيي عامر
في ردها على سؤال برلماني للنائب مهند 
الساير، أقرت إدارة الفتوى والتشريع بتعرض 
، حيث تم تشفير 

ً
أنظمتها لالختراق مؤخرا

المعلومات الموجودة بها، مما حرمها من 
الوصول إليها، مؤكدة انتهاء االختراق حيث 
تم فك التشفير بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعن هوية الُمخترق، قالت »الفتوى«: فور 
تــعــرض اإلدارة لــهــذا الــخــرق، تــم إبـــالغ إدارة 
األمــن السيبراني بجهاز أمــن الــدولــة التابع 
لوزارة الداخلية وإدارة األمن السيبراني في 
الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات، 
وتم االستدالل على المخترق، مشيرة إلى أن 
اإلدارة تمكنت بالتعاون مع الجهات المعنية 
ســالــفــة الـــبـــيـــان مـــن فـــك الــتــشــفــيــر، ولــــم تعد 

أنظمتها مخترقة أو أجهزة الكمبيوتر وشبكة 
اإلنترنت مغلقة. 

وبشأن ما إذا تم العبث ببيانات القضايا 
والــمــعــلــومــات الــســريــة، أوضــحــت أنـــه لــم يتم 
العبث بها حيث تــم استرجاع كــل البيانات 
والمعلومات من النسخ االحتياطية كما تم 

تحديث كل أنظمة اإلدارة.
ــا عــلــى ســــؤال بــرلــمــانــي للنائب  وفـــي ردهــ

عبدالله المضف، أكدت »الفتوى« أنها لم تعتذر 
عــن ترشيح أي مــن أعضائها للمشاركة في 
لجان مشكلة بقرارات وزارية منذ عام 2013، 
موضحة أن عدم الحضور في بعض اللجان 
قد يرجع إلى اعتذار العضو المرشح أو وجود 

أسباب تمنعه من ذلك كمرض أو خالفه.
وعن عدد الفتاوى الــواردة إليها منذ عام 
2013، وعــدد تلك التي ردت عليها، قالت إن 

عــــدد مـــا أمـــكـــن حـــصـــره مـــن مــلــفــات الــفــتــاوى 
ــام 2013 وحتى  الــــــواردة إلـــى اإلدارة مــنــذ عـ
، تـــم إصـــدار 

ً
تـــاريـــخ الـــســـؤال بــلــغ 9231 مــلــفــا

 باستثناء بعض الملفات 
ً
إفتاء فيها جميعا

ألســـبـــاب قــانــونــيــة مـــن بــيــنــهــا عــــدول الــجــهــة 
اإلدارية عن طلب الفتوى أو عدم موافاة اإلدارة 
بالمستندات المطلوبة والالزمة لبتها، أو أن 

 لمنازعة 
ً
يكون موضوع الفتوى محال

• أكدت في ردها على الساير استرجاعها كل البيانات وتحديث أنظمتها • »لم يتم العبث بمعلومات اإلدارة... وجهاز أمن الدولة استدل على الفاعل«  
• أبلغت عبدالله المضف إصدارها 9231 فتوى منذ 2013  • »ال توجد فتاوى ثبت عدم صحتها بصدور أحكام مخالفة«

ضة
َّ
 في عامينالعوضي: أسعار األدوية مخف

ً
»اإلعالم« منعت 225 كتابا

عّدل من وزارة الصحة وال يمكن للصيدليات التدخل فيها«
ُ
د وت حدَّ

ُ
• »ت

»
ً
• »إضافة ضاحية عبدالله السالم إلى مستشفى جابر األحمد قريبا

ضوابط الوزارة للحفالت... منع الرقص واالختالط واللباس المخالف

● محيي عامر
ــر الــصــحــة د. أحمد  فــي وقـــت أكـــد وزيـ
العوضي أن الــوزارة ال ترخص أكثر من 
صيدلية واحـــدة ألي جــهــة، إال للجهات 
 لــنــص الــــمــــادة 1 من 

ً
الــمــســتــثــنــاة طــبــقــا

القانون رقم 28 /1996، وبالكيفية المبينة 
فيه، شدد على أن األدويــة يتم توزيعها 
بـــمـــعـــرفـــة الـــشـــركـــة الــمــنــتــجــة والـــوكـــيـــل 
المحلي، وال تملك الصيدليات احتكار 
أي صنف، حيث تعتبر مركز استشارات 

 بأن التأثير 
ً
0202لبيع األدوية، علما

02

02

● محيي عامر
ــر الـــدولـــة  ــ ــــالم، وزيـ ــ ــر اإلعـ ــ كــشــف وزيـ
لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري 
 
ً
عن اتخاذ قرارات بمنع نشر 225 كتابا

من تاريخ 1 يناير 2021 حتى 8 نوفمبر 
 إلــى أن تلك الــقــرارات 

ً
الــمــاضــي، مشيرا

اتخذت بموجب محاضر لجان الرقابة 

على الكتب، وتتضمن أســبــاب المنع 
مخالفة المطبوع للمواد 19 و20 و21 
مــن قــانــون الــمــطــبــوعــات والــنــشــر رقــم 

.2006/ 3
وأورد الـــمـــطـــيـــري، فـــي إجـــابـــتـــه عن 
ســـــؤال لــلــنــائــب أحـــمـــد الري نــصــوص 
ــا، حـــيـــث نــصــت  ــهـ ــيـ ــار إلـ ــمـــشـ الــــمــــواد الـ

المادة 19 على حظر المساس 

»األشغال« تحّمل »الكونوكاربس« مسؤولية »الغرقات«
»

ً
• »جذور األشجار تسد شبكات التصريف... والمطلوب إزالتها فورا

• »االنسداد يكّبد الوزارة تكلفة تفوق ميزانية الصيانة االعتيادية«
● سيد القصاص

ــال الـــعـــامـــة،  ــ ــغـ ــ ــلـــت وزارة األشـ ــّمـ حـ
أشـــجـــار »الـــكـــونـــوكـــاربـــس« مــســؤولــيــة 
»الـــغـــرقـــات« الـــتـــي تــنــجــم عـــن األمـــطـــار 
كــل عـــام، واتــهــمــت جــذورهــا بالتوغل 
 حــول مــجــاري تصريف المياه 

ً
عميقا

والتسبب فــي انــســدادهــا، مما يحدث 
أزمة سنوية إلزالة هذه الجذور، وإعادة 

خط التصريف إلى ما كان عليه. 
اتـــهـــام »األشــــغــــال« لــتــلــك األشـــجـــار، 
ــع الـــــــــــوزارة  ــ ــوقـ ــ ــى مـ ــلــ والـــــــــــذي جـــــــاء عــ
 مع موسم 

ً
اإللكتروني، يتجدد سنويا

ــار، الســيــمــا أن أقـــطـــار مــجــاري  األمــــطــ

الــتــصــريــف ال تـــتـــجـــاوز 20 مــلــم على 
الطرق السريعة وبالمناطق الداخلية، 
 مع 

ً
مما يــؤدي إلــى انسدادها سريعا

تــوغــل جـــذور »الــكــونــوكــاربــس«، وهــو 
ــــوزارة، حسب مسؤوليها،  مــا يكبد الـ
تكلفة تفوق ميزانية أعمال الصيانة 

االعتيادية.
وقالت مصادر الوزارة لـ »الجريدة«، 
إن معالجة هذه األزمة تكمن في إصدار 
قــرارات فورية بإزالة »الكونوكاربس« 
القريبة من شبكات الصرف الصحي 
أو شبكات األمطار، وزراعتها في أماكن 
بعيدة أو مفتوحة، إذا كانت لزراعتها 

ضرورة.

العجمي: سنحقق المستحيل 
إلغالق ملف اإلسكان

● ربيع كالس
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ــر الـــدولـــة لــشــؤون اإلســـكـــان والــتــطــور  وزيــ
العمراني عمار العجمي، أن »ملف القضية 
 من القيادة 

ً
 كبيرا

ً
اإلسكانية يلقى اهتماما

السياسية، وهناك خطة زمنية إلغالقه«، من 
 لذلك. 

ً
دون أن يحدد موعدا

وقـــال الــعــجــمــي، خـــالل مــشــاركــتــه، أمــس 
األول، فــي احــتــفــال ســفــارة مــالــطــا بالعيد 
الوطني الـ 48 الستقالل بالدها: »نحن في 
تحدٍّ مع الزمن بهذه القضية، والمستحيل 

سيتم«.
ــل« بــيــن  ــعــــســ وعــــمــــا إذا كــــــان »شــــهــــر الــ
ــلــطــتــيــن قـــد انــتــهــى، أكـــد أن »الــتــعــاون  الــسُّ
مستمر بينهما وبقوة، والعالقات متميزة 
 
ً
بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، ويدا

بيد سنعبر إلى بر األمان«.

المجلس يتوّسع في لجان التحقيق... وقانون 
»الشخصية االعتبارية« يعبر في المداولة األولى

07-06

تقرير 
اقتصادي

برميل النفط أقل من سعر التعادل 
18فهل استوعبنا الدرس؟!

الصين تقر بوجود محطات خدمة 
في الخارج... ولندن تطرد قنصلها
... وطفرة 

ً
 مهما

ً
 اقتصاديا

ً
شي يعقد اجتماعا

إصابات »كورونا« يستحيل تعدادها
أقرت الحكومة الصينية بأن لها شبكة من »محطات الخدمة« في 
الخارج، لكنها استمرت في إنكارها وجود »مراكز شرطة خارجية« 

في الدول األجنبية.
ونقلت وكالة الصحافة األلمانية عن متحدث باسم »الخارجية« 
الصينية، أمــس، أن المحطات »تسمح للصينيين المهتمين في 
الخارج« بمساعدة المواطنين في األمور الرسمية والبيروقراطية. 
وكــان المتحدث يــرد على تقارير إعالمية زعمت أن مثل هذه 
 من قبل الحكومة لمالحقة المنتقدين لها 

ً
المراكز تستخدم أيضا

في دول من بينها ألمانيا. وقال إن »مجموعات صينية متحمسة 
في الخارج« أسست محطات الخدمة التي يديرها متطوعون »من 
الصينيين العاملين في الخارج، وليس من بينهم ضباط شرطة«.

ومنذ أن نشرت منظمة »سيفغارد ديفندرز« التي تتخذ من مدريد 
 في سبتمبر الماضي عن وجود 110 محطات للشرطة 

ً
، تقريرا

ً
مقرا

الصينية في أكثر من 50 دولة أجنبية، أطلقت 14 دولة بينها ألمانيا 
تحقيقات حول هذه االتهامات.

٠٢

جذور شجرة الكونوكاربس تسد أحد مجارير تصريف األمطار

حديث باسم بين السعدون وبوشهري والشاهين في جلسة أمس

٠٢03

٠٩-١٦

العرب ودعوا »الحلم« بفوز فرنسا على المغرب

● حسين راضي
بعد أداٍء استثنائي مشرف حلق بآمال 
المغاربة ومعهم كل العرب إلى حلم الوصول 
للمباراة النهائية في مونديال قطر، ودعت 
الجماهير العربية حلمها بــخــروج أســود 
األطــلــس مــن نــصــف الــنــهــائــي أمــــام الــديــوك 
الــفــرنــســيــة، بــهــدفــيــن مـــن دون رد، لتلتقي 
فــرنــســا مــع »راقــصــي الــتــانــغــو« الـــذي تأهل 

للنهائي أمس األول بفوزه على كرواتيا. 
وســطــر منتخب »أســـود األطــلــس« اسمه 
فـــي تـــاريـــخ كـــرة الـــقـــدم بــمــاء الـــذهـــب، كـــأول 
منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور 
فــي تــاريــخ مــشــاركــات كــأس الــعــالــم، ونجح 
الوافد الجديد القادم من بعيد في مقارعة 
 
ً
كبار المنتخبات والتغلب عليها، وكان ندا
 لحامل اللقب، وخرج مرفوع الرأس 

ً
صعبا

رغم الخسارة. 
وسيلتقي المنتخبان المغربي والكرواتي 
السبت المقبل في السادسة مساء للمنافسة 
على المركز الثالث، في حين يسدل الستار 
على المونديال االستثنائي بلقاء األرجنتين 

وفرنسا األحد.

في نصف نهائي مونديال قطرفي نصف نهائي مونديال قطر
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العوضي: أسعار األدوية...

»اإلعالم« منعت 225 كتابًا في...

»الفتوى والتشريع« تقر بتعرض...

الصين تقر بوجود محطات خدمة...

.
ً
 تماما

ً
 إيجابيا

ً
على األسعار يعتبر تاثيرا

وفي رده على سؤال للنائب أسامة الشاهين، قال العوضي إن 
تحديد أسعار األدوية وتعديلها يتم من جانب »الصحة«، وال يمكن 
 أنه تم تخفيض أسعار الكثير 

ً
للصيدليات التدخل فيها، موضحا

 »باتفاقية توحيد أسعار 
ً
من األدوية على مدار األعوام السابقة، عمال

 عن أن المنتجات غير الخاضعة 
ً
األدوية بمنطقة الخليج«، فضال

للتسعير مثل »منتجات التجميل وبعض المستحضرات الصحية« 
 بين الصيدليات عبر تقديم عروض وخصومات بعد 

ً
خلقت تنافسا

موافقة جهة االختصاص، مما ساهم في تخفيض أسعارها وهو 
ما يعود بالنفع على المستهلك.

وعــن تشابه العناوين التجارية للصيدليات )أسمائها(، ذكر 
 ألحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول 

ً
أن دور الوزارة طبقا

األدويـــــة، ال يشمل تــرخــيــص تــلــك الــعــنــاويــن والــرقــابــة عليها، بل 
يقف دورها عند الترخيص للصيدلي بممارسة المهنة من خالل 
 لألحكام المنظمة لذلك، وال يدخل العنوان 

ً
صيدلية خاصة وفقا

التجاري للصيدلية ضمن تلك األحكام، إذ تنظمه أحكام المرسوم 
بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والتي جعلت 
وزارة التجارة هي المختصة بالعنوان التجاري، وهو ما يجري 
، ففي حال تقدم صيدلي كويتي بطلب ترخيص 

ً
عليه العمل فعال

صيدلية باسم تجاري معتمد من الجهة المختصة )التجارة( فال 
تملك »الصحة« سوى إصدار ذلك الترخيص له، إذ ليس لها رفض 

الترخيص لسبب واقع ضمن اختصاص وزارة أخرى.
وفـــي رده عــلــى ســـؤال بــرلــمــانــي للنائب محمد الــحــويــلــة، أفــاد 
العوضي بأنه ســوف يتم إضــافــة منطقة ضاحية صباح السالم 
 لمستشفى جابر 

ً
وباقي مناطق محافظة مبارك الكبير تدريجيا

األحمد حسب خطة مرحلية من قبل الوزارة )مع األخذ في االعتبار 
الطاقة التشغيلية للمستشفى(، وعليه فقد تــم تحديد عــدد من 
المناطق التابعة للمستشفى فــي الــقــرار الـــوزاري رقــم 144 لسنة 
2022، وكذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم 321 لسنة 2022 الذي 

بالذات اإللهية أو القرآن الكريم أو األنبياء أو الصحابة األخيار أو 
زوجات النبي، صلى الله عليه وسلم، أو آل البيت - عليهم السالم- 
بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بــأي وسيلة من 
وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 
لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

أما المادة 20،  فتنص على أنه ال يجوز التعرض لشخص أمير 
البالد بالنقد، كما ال يجوز أن ينسب له قول إال باذن خاص مكتوب 
من الديوان األميري، في حين تضمنت المادة 21 حظر نشر كل ما 
من شأنه تحقير أو ازدراء دستور الدولة، وإهانة أو تحقير رجال 
 بنزاهة القضاء 

ً
القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا

وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، إلى جانب 
حظر خدش اآلداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام 

أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
إلى ذلك، وفي رده على سؤال برلماني للنائب حمد العبيد، أكد 
المطيري وجــود ضوابط محددة إلقامة الحفالت والمهرجانات 
وفق القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط 
الخاصة بإقامة الحفالت الغنائية والموسيقية في األماكن العامة.

وعما إذا كانت الشركات المنفذة تبلغ عن هذه الضوابط مع أخذ 
تعهد بااللتزام بها، قــال: نعم، يتم إبــالغ الشركات المنفذة بهذه 
 كل الضوابط والشروط، 

ً
الضوابط بموجب نموذج معد متضمنا

مع أخذ تعهد بااللتزام بها من قبل طالب ترخيص إقامة الحفل.
وبــيــن أنـــه إذا كــانــت الــمــخــالــفــة متعلقة بــالــمــحــاذيــر الــرقــابــيــة 
 تلك التي تخالف النظام العام أو اآلداب العامة أو تمس 

ً
خصوصا

قيم المجتمع الروحية والخلقية مما يندرج تحت طائلة القانون 
الجزائي، ففي هذه الحالة تحرر المحاضر الالزمة وتتم اإلحالة 

 بأنه مازال هناك ملفات تحت الدراسة حتى تاريخه.
ً
قضائية، علما

وبشأن عدد الفتاوى الصادرة من اإلدارة واتضح عدم صحتها 
 من خالل صدور أحكام قضائية تخالفها منذ عام 2013 

ً
قانونيا

حتى تاريخ السؤال، ذكرت »الفتوى« أنها تصدر فتواها للجهات 
اإلدارية في المسائل التي غم عليها بيان صحيح الرأي القانوني 
فيها ومن خالل المستندات واألوراق ذات الصلة والمقدمة منها 
وحــدهــا، فــي حــيــن أن الــحــكــم الــقــضــائــي يــصــدر بمناسبة منازعة 
قضائية بين جهة اإلدارة وذوي الشأن وفي حدود الطلبات المقدمة 
 لمواعيد وقــواعــد إجرائية وموضوعية مــحــددة وبعد 

ً
فيها وفــقــا

إجراء مواجهة بينهما وتقديم الحجج القانونية المختلفة والرد 
عليها من الخصوم.

 وأضــافــت أن األحــكــام تصدرها المحاكم على درجــات مختلفة 
وحتى صدور الحكم البات الذي ال يقبل الطعن عليه بأي طريق من 
 للحقيقة، ولذا فال محل للخلط بين 

ً
طرق الطعن والذي يعد عنوانا

وقــالــت »الــخــارجــيــة« فــي بكين إن مهمة محطات الــخــدمــة هذه 
»مساعدة المواطنين الصينيين الذين ال يستطيعون السفر إلى 
الوطن خالل جائحة كوفيد 19 للتقدم للفحوصات الطبية وتجديد 

رخص القيادة الخاصة بهم عند انتهاء صالحيتها«. 
وشدد مسؤولون صينيون على أن المراكز ال تنتهك القانون، 
و«ال تتابع أي أنشطة إجرامية«، مؤكدين أن الصين ال تتدخل في 

الشؤون الداخلية وتحترم السيادة القانونية للدول األخرى.
إلـــى ذلــــك، يجتمع الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جينبينغ واللجنة 
الدائمة الجديدة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم وكبار 
المسؤولين بالحكومة خالل اليومين المقبلين للتخطيط لتعافي 
 
ً
االقتصاد الصيني المتعثر في الوقت الذي تواجه البالد ارتفاعا

في عدد اإلصابات بـ »كوفيد - 19«.
وأقّرت وزارة الصحة، أمس، بأن البلد يواجه طفرة إصابات غير 
أنه بات من »المستحيل« تحديد حجمها بعد إنهاء إلزامية فحوص 
الكشف في ظل التليين المفاجئ للقيود الصحية إثر احتجاجات.
وقــررت السلطات الصحية التوقف عن إصــدار بيانات شاملة 
بشأن حــاالت اإلصابة فيما تعهدت الحكومة بعالج طبي أفضل 

وبإمداد األدوية..
إلــى ذلــك، أعلنت السلطات البريطانية طــرد القنصل الصيني 
بمانشستر و5 دبلوماسيين على خلفية االعــتــداء على متظاهر 

صيني داخل القنصلية الصينية في مانشستر.

أضاف 3 مناطق أخرى، وأعقب ذلك صدور القرار الوزاري رقم 332 
لسنة 2022 الذي حدد تبعية عدد من المراكز األولية لمنطقة مبارك 

الكبير الصحية.

إلى جهات التحقيق المختصة )النيابة العامة أو اإلدارة العامة 
للتحقيقات( والتي تتولى بدورها تحريك الدعوى العمومية ضد 
المخالف، وتطبق بحقه العقوبة المقررة بمقتضى قانون الجزاء 

حسب نوع المخالفة وتكييفها القانوني.
وبالعودة للقرار، فقد نص على أنه يجب التقيد في الحفالت 
الفنية العامة بقواعد النظام العام واآلداب العامة وعدم الخروج 
عــن القيم االجتماعية السائدة داخــل المجتمع الكويتي، ومنها 
، أو كشف المالبس التي ترتديها 

ً
عدم إظهار الجسم البشري عاريا

النساء عن تفاصيل جسمانية تتنافى مع المألوف في المجتمع، 
 للجنسين 

ً
 باتا

ً
 عن منع الرقص بجميع صوره وأشكاله منعا

ً
فضال

سواء المشاركين في الحفل أو من جمهور الحضور، كما يحظر 
استخدام أي عبارات أو إشارات بذيئة أو خارجة عن الذوق العام، 
ويشترط في مكان إقامة الحفل الفصل بين الشباب والعوائل وعدم 

االختالط بينهما.

ــد مــــنــــدوب دولـــــــة الـــكـــويـــت  ــ أكــ
ــتـــحـــدة  ــمـ الــــــدائــــــم لـــــــدى األمـــــــــم الـ
والمنظمات الدولية األخــرى في 
جنيف السفير ناصر الهين أمس 
حرص دولة الكويت على تعزيز 
الـــتـــواصـــل الــــدائــــم مـــع الــمــنــظــمــة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة لــلــوقــوف على 
تطورات تيارات الهجرة العالمية 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 

مختلف المناطق الجغرافية.
جــاء ذلــك في تصريح السفير 
الــهــيــن لـــ »كـــونـــا« عــقــب اجتماعه 
مع المدير العام للمنظمة الدولية 
للهجرة أنطونيو فيتورينو بمقر 
المندوبية الكويتية لــدى األمــم 

المتحدة في جنيف.
وحــــذر الــســفــيــر الــكــويــتــي من 
إن التغيرات المناخية السلبية 
الــتــي يشهدها الــعــالــم، ومــا أدت 
إليه من كوارث إنسانية كالجفاف 
والسيول والفيضانات أصبحت 
مــن العوامل التي تدفع »بمئات 
ــيـــن  ــن الـــمـــاليـ ــكــ ــم يــ ــ اآلالف إن لــ
ــوارد رزق  ــ لــلــهــجــرة بــحــثــا عـــن مــ

جديدة وعيش آمن«.
وأكــد أيضا أن الكويت ليست 
بــمــنــأى عـــن كـــل هــــذه الــتــطــورات 

مــــع حـــرصـــهـــا عـــلـــى الــــحــــوار مــع 
ــم الـــمـــتـــحـــدة ذات  ــ مــنــظــمــات األمــ
الصلة لتوضيح مواقفها استنادا 
إلى ثوابت سياساتها الخارجية.

ــي الـــســـيـــاق  ــ ــا فــ ــ ــنــ ــ ــع »إنــ ــ ــابــ ــ وتــ
ذاتــه تواصلنا أيضا مع المدير 
ــة األغـــــذيـــــة  ــمـ ــنـــظـ ــمـ اإلقــــلــــيــــمــــي لـ
والـــزراعـــة لــألمــم الــمــتــحــدة )فـــاو( 
فــي جنيف دومــيــنــيــك بــورغــيــون 
ــوقــــوف عــلــى  ــلــ ــذا األســــــبــــــوع لــ ــ ــ هـ
ــذاء  ــغــ ــدات أزمـــــــة الــ ــتـــجـ آخــــــر مـــسـ
العالمية وانعكاسات المتغيرات 
الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــلــيــهــا ال 

ســــيــــمــــا أن بــــعــــضــــا مــــــن الــــــــدول 
تعاني اآلن من مشكلتي ارتفاع 
أســعــار الــطــاقــة والــتــضــخــم وهــو 
مــا ينعكس تلقائيا عــلــى ســوق 

الغذاء دوليا«.
وشــــــدد الــســفــيــر الـــهـــيـــن عــلــى 
حرص دولة الكويت على تعزيز 
تــواصــلــهــا الـــدائـــم مـــع مــنــظــمــات 
األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة والـــمـــنـــظـــمـــات 
ــة األخــــــــــرى فـــــي جــنــيــف  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
للتنسيق والتعاون بما يتسق مع 
سياسة دولة الكويت الخارجية.

● ربيع كالس
»نــحــن فــي تــحــدٍّ مــع الــزمــن فــي القضية 
اإلسكانية، والمستحيل سيتم، والتعاون 
ــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــلـــطـ ـ مـــســـتـــمـــر بــــيــــن الـــسُّ
ــر األمـــــــــان«...  والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــعــبــور إلـــــى بــ
ــة لــشــؤون  تــطــمــيــنــات أطــلــقــهــا وزيــــر الـــدولـ
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والــتــطــور الــعــمــرانــي عــمــار الــعــجــمــي، على 
هامش مشاركته، أمــس األول، في احتفال 
أقامته سفارة مالطا لدى البالد، بمناسبة 
ـــ 48 الســـتـــقـــالل مــالــطــا،  الــعــيــد الـــوطـــنـــي الــ
وبمناسبة الذكرى الـــ 50 إلقامة العالقات 

بينها وبين الكويت.
ــاد العجمي بالعالقات الكويتية ـ  وأشـ
 إلى وجود »عالقات مميزة 

ً
المالطية، مشيرا

ومتجذرة بين بلدينا«.
ــــى وجـــــــود »عـــــــدد مــــن الــطــلــبــة  ــفــــت إلــ ولــ
الكويتيين الذين يدرسون الطب بمالطا في 
العديد من التخصصات ذات المستويات 
العالمية، وهناك استمرار ابتعاث الطلبة 
الكويتيين للدراسة في الجامعات بمختلف 

التخصصات«.
وحول القضية اإلسكانية، قال العجمي 
 من 

ً
 كــبــيــرا

ً
إن »هـــذا الــمــلــف يلقى اهــتــمــامــا

الــقــيــادة الــســيــاســيــة، وهــنــاك خــطــة زمنية 
 لها. 

ً
إلغالقه«، من دون أن يحدد موعدا

ــن،  ــزمــ ــع الــ ــ ــدٍّ مـ ــحــ ــــي تــ ــن فـ ــحــ وتـــــابـــــع: »نــ
والمستحيل سيتم«.

ــان »شــهــر  ــؤال عــمــا إذا كــ ــ  عــلــى سـ
ً
وردا

ـــلـــطـــتـــيـــن الــتــشــريــعــيــة  ــعــــســــل« بـــيـــن الـــسُّ الــ
والتنفيذية قد انتهى، أشار إلى أن »التعاون 
مستمر بينهما وبقوة، والعالقات متميزة 
 
ً
بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، ويدا

بيد سنعبر إلى بر األمان«.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد ســفــيــر مـــالـــطـــا لـــدى  مــ

ــوة ومــتــانــة  الـــبـــالد ريــمــونــد ســارســيــرو »قــ
الــعــالقــات الــمــالــطــيــة – الــكــويــتــيــة«، والــتــي 
وصفها بـ »الوثيقة والــوديــة، والتي تقوم 
على التعاون والمصالح والقيم المشتركة 
ــدار الــعــقــود  ــ واالحــــتــــرام الــمــتــبــادل عــلــى مـ
 إلى أن »العالقات 

ً
الخمسة الماضية«، الفتا

الثنائية بين البلدين تسّيرها عــدد كــاٍف 
مـــن االتــفــاقــيــات ومــــذكــــرات الــتــفــاهــم الــتــي 
تغطي جميع مــجــاالت الــتــعــاون الثنائي، 
وتــمــثــل اإلطــــــار الـــقـــانـــونـــي لـــهـــا، وتــعــكــس 
االلـــتـــزام الــســيــاســي الــقــوي بــالــحــفــاظ على 

التعاون المشترك ودعمه، وتعزيزه في كل 
القطاعات، بما في ذلك التجارة واالستثمار 

والصحة والتعليم وغيرها«.
وتطرق سارسيرو إلى التعاون الثنائي 
 
ً
بين البلدين في المجال األكاديمي، مؤكدا

أهمية هذا القطاع في التقريب بين البلدين 
»حيث يعتبر من أهم روابط تعزيز الصداقة 
والــتــفــاهــم والــتــواصــل الشعبي، إذ يــدرس 

العديد من الطالب الكويتيين في بلدنا«.
وتابع: »نعمل بشكل وثيق مع الكويت 
في مختلف المجاالت، لذلك أنا على يقين أن 
صور هذا التعاون ستتعزز في المستقبل«.
وأضــاف: »على الصعيد الــدولــي، تتسم 
الـــعـــالقـــات بــيــن الــبــلــديــن بــمــهــمــة مشتركة 
لتعزيز السلم واألمــن الدوليين، من خالل 
 أن 

ً
الـــحـــوار الــســيــاســي والـــتـــعـــاون«، مـــؤكـــدا

 بقوة الوساطة 
ً
 قــويــا

ً
بــالده »تــؤمــن إيمانا

والـــحـــوار، كــمــا تتبع الــكــويــت هـــذا المسار 
 على 

ً
فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة«، مـــشـــددا

أن »صـــوت الــكــويــت فــي االعــتــدال والــحــوار 
 
ً
، وجــديــر بــالــثــنــاء«، مضيفا

ً
مــعــروف جــيــدا

 وعدم مساواة 
ً
أنه »في ظل عالم يزداد تقلبا

ــدم اســــتــــدامــــة، يــكــتــســب دور الــــحــــوار  ــ ــ وعـ
واالحترام المتبادل أهمية أكبر في تحقيق 

مستقبل شامل«.
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العجمي: نحن في تحدٍّ مع الزمن بملف القضية 
اإلسكانية... وسنحقق المستحيل

لطتين للعبور إلى بر األمان شارك في يوم مالطا الوطني وأكد تعاون السُّ

الكويت: حريصون على تعزيز 
التواصل مع »الدولية للهجرة«

»في مواجهة تيارات الهجرة العالمية وتحديات المناطق الجغرافية«

األمير: البحرين حققت إنجازات تنموية وحضارية
سموه هنأ ملكها بالذكرى الـ 23 لتوليه مقاليد الحكم

ــبـــالد  ــيــــر الـ ــمـــو أمــ ــعـــث سـ بـ
الشيخ نواف األحمد، ببرقية 
ــلـــك الــبــحــريــن  تــهــنــئــة إلـــــى مـ
الــشــقــيــقــة حـــمـــد بــــن عــيــســى، 
عّبر فيها سموه عن خالص 
ــذكـــرى  تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة الـ
الــثــالــثــة والــعــشــريــن لــتــولــيــه 

مقاليد الحكم.
وأشاد سموه باإلنجازات 
التنموية والحضارية التي 
شــهــدتــهــا الــمــمــلــكــة الــشــقــيــقــة 
بمختلف المجاالت في عهده 
الــمــيــمــون، مــعــربــا ســمــوه في 
ــزاز  ــ ــتـ ــ ــن االعـ ــ ــــت ذاتـــــــه عـ ــوقـ ــ الـ
بالعالقات األخوية الوطيدة 
والــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة الـــــراســـــخـــــة 
الــتــي تــجــمــع بــيــن األســرتــيــن 
ــيــــن  ــبــ ــعــ الــــكــــريــــمــــتــــيــــن والــــشــ

والبلدين الشقيقين.
ــى ســمــوه لــه مــوفــور 

ّ
وتــمــن

الصحة وتمام العافية، وأن 
يــحــقــق لــلــبــحــريــن وشــعــبــهــا 
الــشــقــيــق الــمــزيــد مـــن الــتــقــدم 
ــّي واالزدهــــــــار فـــي ظــل  ــرقــ والــ

القيادة الحكيمة له.

 ملك البحرين:
ً
نائب األمير مهنئا

المزيد من التقدم واالزدهار للمملكة
بـــعـــث ســـمـــو نــــائــــب األمـــيـــر 
ولـــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
األحـــمـــد، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
ملك البحرين الشقيقة حمد 
بـــن عــيــســى، ضــّمــنــهــا ســمــوه 
ــالــــص تـــهـــانـــيـــه بــمــنــاســبــة  خــ
الــــذكــــرى الــثــالــثــة والــعــشــريــن 

لتوليه مقاليد الحكم.
ــنــــى ســــمــــوه لـــــه دوام  وتــــمــ
الـــصـــحـــة ومـــــوفـــــور الـــعـــافـــيـــة 
وللبحرين الشقيقة وشعبها 
الـــكـــريـــم الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــقـــدم 
واالزدهــــــــــار فــــي ظــــل الـــقـــيـــادة 

الرشيدة له.

رئيس الوزراء والنواف يتوسطان كبار قادة الحرس الوطني خالل الزيارة أمس

السفير الهين خالل لقائه فيتورينو أمس

العجمي وسفير مالطا خالل المناسبة

رئيس الوزراء: نتمنى للنواف مواصلة مسيرته المتميزة في خدمة وطنه
 بتعيينه

ً
سموه زار نائب رئيس الحرس الوطني مهنئا

● محمد الشرهان
قـــام رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحمد 
نواف األحمد بزيارة ودية إلى نائب رئيس الحرس 
الوطني، الشيخ فيصل النواف، وكان في استقباله 
وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي 

وكبار القادة.
ــيـــس الـــــــــوزراء الــتــهــنــئــة لــلــنــواف  وقـــــــّدم ســـمـــو رئـ
بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية ممثلة 
في صاحب السمو الشيخ نواف األحمد أمير البالد 
القائد األعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ مشعل 
 لرئيس 

ً
األحمد ولــي العهد األمــيــن، وتعيينه نائبا

الحرس الوطني، ليكون السند لسمو رئيس الحرس 
 لــه التوفيق 

ً
الــوطــنــي الــشــيــخ ســالــم الــعــلــي، متمنيا

والسداد، ليواصل مسيرته المتميزة في خدمة وطنه.
في مجال آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء، ببرقية 
تهنئة إلى ملك البحرين الشقيقة، حمد بن عيسى، 
بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتوليه مقاليد 

الحكم.

هنأ ملك البحرين 
بالذكرى الـ 23 
لتوليه مقاليد 

الحكم

توزيع دفعة من 
قسائم مدينة 

جنوب صباح األحمد
ــة الـــعـــامـــة  ــمــــؤســــســ ــنــــت الــ ــلــ أعــ
للرعاية السكنية تــوزيــع الدفعة 
ــن )N5( فـــي الــقــســائــم  الـــرابـــعـــة مـــ
الـــحـــكـــومـــيـــة بــــمــــشــــروع جـــنـــوب 
ــد، الــــتــــي تــشــتــمــل  ــ ــمـ ــ صــــبــــاح األحـ
عــلــى 307 قــســائــم بمساحة 400 
م2 لــلــمــخــصــص لـــهـــم حـــتـــى 21/ 

.2018 /10
وأوضحت أن توزيع البطاقات 
سيتم اليوم واألحد المقبل، فيما 
تــــوزع بــطــاقــات االحــتــيــاطــي يــوم 
جرى القرعة يوم 

ُ
االثنين، على أن ت

األربعاء 21 الجاري.
ودعــت »السكنية« المواطنين 
الــــمــــخــــصــــصــــة لـــــهـــــم الــــقــــســــائــــم 
ــمــــشــــروع الـــى  الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الــ
 إلــــى مبنى 

ً
الـــحـــضـــور شــخــصــيــا

المؤسسـة في المواعيد المحددة.

الفتوى والحكم الختالف وظيفة االفتاء والقضاء، إذ لكل منهما 
مجاله على النحو السالف بيانه، ومن ثم فال توجد فتاوى ثبت 

عدم صحتها بصدور أحكام مخالفة.
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»التربية«: إلغاء األسئلة اإلدارية بـ »اإلشرافية« التعليمية
اقتصار االختبارات على الجوانب الفنية والتربوية

بينما يترقب الميدان التربوي 
الــتــعــديــات الــتــي سيتم إدخالها 
ــط الـــتـــرقـــي  ــ ــوابــ ــ ــرة ضــ ــ ــشـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
للوظائف اإلشــرافــيــة التعليمية، 
بناء على تعليمات وزير التربية 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث  ــ وزيـ
العلمي، د. حمد العدواني، كشفت 
مصادر تربوية لـ »الجريدة« عن 
تعليمات أصدرها وكيل التعليم 
العام أسامة السلطان، لموجهي 
المواد الدراسية بإلغاء الجوانب 
اإلداريـــة مــن اخــتــبــارات الوظائف 
اإلشـــرافـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة بالنسبة 
ــي رئـــيـــس قــســم ومــوجــه 

َ
لــوظــيــفــت

فــنــي ومـــشـــرفـــة فــنــيــة، واقــتــصــار 
ــلــــى الـــجـــانـــبـــيـــن  االخــــــتــــــبــــــارات عــ
الفني والــتــربــوي فــقــط، موضحة 
أن التواجيه الفنية بـــدأت فعليا 
فــي وضـــع االخـــتـــبـــارات عــلــى هــذا 

األساس.
ــادر، إنـــــــه مــن  ــ ــــصــ ــمــ ــ ــــت الــ ــالــ ــ وقــ

المتوقع أن تصدر تعديات نشرة 
الوظائف اإلشرافية خــال يناير 
المقبل، الفــتــة إلــى أن الــــوزارة لن 
 بعد 

ّ
تــصــدر الــنــشــرة الــجــديــدة إال

وصــــــول رد مــــن ديـــــــوان الــخــدمــة 
المدنية حول االستفسارات التي 
طـــرحـــتـــهـــا الـــــــــــوزارة بــــشــــأن مـــدى 
إمكانية احتساب العام الدراسي 
 للمتقدمين كخبرة 

ً
الحالي كاما

فـــعـــلـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
تخفيض سنوات الخبرة لبعض 
التخصصات، وإعـــادة النظر في 
اســـتـــبـــعـــاد بـــعـــض الــتــخــصــصــات 
التعليمية التي كانت مستبعدة 

في النشرة األولى.
ــارت إلــى أنــه مــن المتوقع  وأشـ
عقد االختبارات والمقابات 

ُ
أن ت

لــلــمــرشــحــيــن لــلــتــرقــي لــلــوظــائــف 
اإلشرافية التعليمية خال الفصل 
الدراسي الثاني، مبينة أن الجهات 
 
ً
المعنية في الــوزارة تعمل حاليا

للتجهيز لاختبارات والمقابات، 
لـــتـــكـــون جــــاهــــزة لــتــنــفــيــذهــا فـــور 
ــاذ الــــقــــرار بـــشـــأن تــعــديــات  ــخــ اتــ

النشرة الجديدة.

ضوابط وشروط
مــن جانب آخــر، أكــدت جمعية 
المعلمين الكويتية أن الضوابط 
والــشــروط الــتــي وردت فــي إعــان 
الــتــرشــح لــمــنــصــب مــديــر منطقة 
تعليمية، الـــذي أصــدرتــه الـــوزارة 
 لــــدى أعــضــاء 

ً
، أثــــار لــغــطــا

ً
ــيــــرا أخــ

الــهــيــئــة الــتــعــلــيــمــيــة، لــمــخــالــفــتــه 
ــــم 86 لــســنــة  ــانـــون رقـ ــقـ صـــريـــح الـ
2017، الــذي يشترط لــزوم وجود 
 
ً
خبرة في وظائف التعليم حصرا
ال تــقــل عـــن 20 ســـنـــة، بـــنـــاء على 
الجدول المرفق لوظائف التعليم 
ــيـــع الــكــتــب  ــمـ ــانــــون وجـ ــقــ ــهــــذا الــ لــ
ــــرارات الــــصــــادرة مـــن ديــــوان  ــقـ ــ والـ

الخدمة المدنية.

ــالــــت الــجــمــعــيــة، فــــي كــتــاب  وقــ
وّجهته إلى الوزير العدواني: نود 
منكم التوجيه للمعنيين بوزارة 
الــتــربــيــة ممثلين بــوكــيــل الــــوزارة 

وقـــطـــاع الــتــعــلــيــم الـــعـــام والــقــطــاع 
اإلداري بوجوب االلتزام بالشروط 
والضوابط المنصوص عليها في 
القانون، وعــدم جــواز مخالفتها، 

وعــدم السماح واستبعاد كل من 
 
ً
لـــم تــنــطــبــق عــلــيــه الـــشـــروط وفــقــا
لــقــانــون 86 لسنة 2017، حتى ال 
نــقــع فـــي الـــعـــوار الــقــانــونــي الـــذي 

ــــّرض جـــمـــيـــع اإلجـــــــــــــراءات  ــعـ ــ ــيـ ــ سـ
والــمــقــابــات لمنصب مــديــر عــام 
منطقة تعليمية وما يترتب عليها 

من آثار للطعن واإللغاء.

»الصحة«: االهتمام بصحة األطفال أولوية قصوى
العوضي: جهود حثيثة لتطوير الخدمات الصحية

• عادل سامي
ــر الــصــحــة د. أحــمــد الــعــوضــي أن  أكـــد وزيــ
اهــتــمــام الـــــــوزارة بــصــحــة األطـــفـــال وحــديــثــي 

الوالدة يمثل أولوية قصوى.
وشدد د. العوضي، في كلمة له صباح أمس 
خال افتتاح فعاليات مؤتمر الكويت السادس 
ــال، ألـــقـــاهـــا نــيــابــة عنه  ــفــ لــطــب أعـــصـــاب األطــ
الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية 
الخارجية د. يعقوب الــتــمــار، على أن العمل 
يجري باستمرار لتطوير الخدمات الصحية 
ــــال إنـــشـــاء  ــذه الـــشـــريـــحـــة الـــهـــامـــة، مــــن خـ ــهـ لـ
المرافق الصحية المتخصصة، وزيادة الوعي 
حول أمــراض األطفال، وتسليط الضوء على 
أمـــراض أعــصــاب األطــفــال وسبل مكافحتها، 
ودعــم البحوث الطبية الــجــديــدة، إلــى جانب 
تدريب وجلب الكوادر الطبية المؤهلة في طب 
 حثيثة تبذل 

ً
األطفال. وذكــر أن هناك جهودا

في وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية 
لتلبية احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن والمقيمين 
فــي الــكــويــت، الفــتــا إلـــى الــعــمــل عــلــى عـــدد من 
المشاريع الضخمة الستيعاب زيــادة الطلب 
على القطاع الصحي، وتوفير خدمات الرعاية 
الصحية ورفع كفاءتها، من خال التوسع في 
الــمــرافــق الصحية والمستشفيات والــمــراكــز 
الصحية بجميع أنحاء الباد، جنبا إلى جنب 

مع توفير الكوادر الطبية المؤهلة، إضافة إلى 
تأمين األدوية الازمة للمرضى.

من جانبها، أكدت رئيسة المؤتمر د. أسماء 
الــطــواري أن المؤتمر يعتبر سلسلة متصلة 
مــن الــتــواصــل العلمي والــطــبــي فــي الــكــويــت، 
لمناقشة المواضيع الهامة في طب األطفال 
عــامــة وطـــب أعــصــاب األطــفــال بشكل خــاص، 
تحت شعار »آمال متجددة لحياة أفضل لطب 

أعصاب األطفال«.
 
ً
وأضافت د. الطواري أن هناك تحواًل كاما

فـــي الــتــشــخــيــص الــمــبــكــر لـــأمـــراض الــمــزمــنــة 

العصبية الوراثية والعاج المبكر، مؤكدة أن 
»أمراض السرطان واألورام ليست ببعيدة عنا 

ومكافحتها هي الحراك األساسي«.
وأوضـــحـــت أن الــمــؤتــمــر يــشــارك فــيــه أكثر 
 من 

ً
 ومــحــاضــرا

ً
 و32 مــتــحــدثــا

ً
مــن 720 زائــــرا

12 دولـــة، وبمساهمة أكثر مــن 500 منظمة، 
 من القضايا الطبية المهمة في 

ً
ويناقش عددا

طب أعصاب األطفال، إضافة إلى آخر األبحاث 
والمستجدات في الصرع والتمثيل الغذائي 
واالضطرابات الحركية واألمــراض المناعية 

التي تصيب الجهاز العصبي عند األطفال.

 المؤتمر  )تصوير نوفل إبراهيم(
ً
التمار مفتتحا

ورشة حول عوائق التنمية تجاه مرضى السرطان
الصالح: تسليط الضوء على أهمية تقديم خدمات صحية عالية الجودة

• عادل سامي
مت األمانة العامة لاتحاد الخليجي 

ّ
نظ

لمكافحة السرطان ورشة عمل تحت عنوان 
»انعكاسات عوائق التنمية الصحية على 
مــريــض الــســرطــان«، بــالــتــعــاون مــع الحملة 
الوطنية للتوعية بمرض السرطان )كــان(، 

ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وقـــال األمــيــن الــعــام لــاتــحــاد الخليجي 
لمكافحة السرطان، رئيس الورشة، د. خالد 
الصالح، إن الورشة التي أقيمت في مركز 
تدريب حملة »كــان« تحت إدارة استشارية 
الــطــب الـــنـــووي عــضــوة الــلــجــنــة التنفيذية 
بــالــحــمــلــة، د. إيـــمـــان الــشــمــري، تــهــدف إلــى 
تسليط الضوء على أهمية تقديم خدمات 
صحية عالية الــجــودة للوصول للتغطية 

الصحية الشاملة.
 وشـــدد عــلــى أن تــدنــي جـــودة الــخــدمــات 
الصحية يعرقل تحقيق أي تقدم في تحسين 
الصحة في البلدان على مختلف مستويات 
 إلى العديد من العوائق التي 

ً
دخلها، مشيرا

تواجه الخدمات الصحية ومقدميها، إذ إن 
 ما زالــت تعاني بنحو 

ً
الــدول األكثر تقدما

15 بالمئة من ارتفاع إنفاق المستشفيات، 
بسبب عدم اكتمال الجودة الشاملة للرعاية 

الصحية، أما الــدول النامية فإن هذا الرقم 
يتعدى الـــ 30 بالمئة، وبسبب عــدم جــودة 
الخدمات تعاني المستشفيات فــي الــدول 
الــمــنــخــفــضــة الـــدخـــل نــحــو 10 بــالــمــئــة من 
إصــابــة مــرضــى الــمــســتــشــفــيــات بــالــعــدوى، 
بينما في الــدول الغنية تصل هذه النسبة 

إلى 7 بالمئة. 
وشــارك في الورشة كل من مديرة إدارة 
تعزيز الصحة د. عبير الــبــحــوة، للحديث 
عـــــن أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز أنـــــمـــــاط حــــيــــاة أكـــثـــر 

صحية للوقاية من األمــراض، ومن اإلدارة 
المركزية للرعاية الصحية األولية د. سارة 
الــعــبــدالــهــادي، لــلــتــطــرق إلـــى دور الــرعــايــة 
الصحية األولية المحوري في تحسين األمن 
الصحي، ومن إدارة الخدمات التمريضية 
ــوزارة الــصــحــة حــنــيــن الـــرشـــيـــدي، إللــقــاء  ــ بــ
الــضــوء عــلــى دور الهيئة التمريضية في 
الــتــصــدي لـــأمـــراض، إضــافــة إلـــى مشاركة 
الصالح بمحاضرة حول العقول المهاجرة 

بين عوامل الجذب والطرد.

الصالح خال تقديم محاضرة في الورشة

برنامج لإلرشاد األكاديمي بالتعاون مع السفارة األميركيةفهد الرمضان
بحث الــوكــيــل المساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان مع المستشارة األكاديمية 
بالسفارة األميركية كارين نصرالله تطبيق 
ــاد األكــاديــمــي الجامعي في  برنامج اإلرشـ
ــــاص بطلبة  ــو بـــرنـــامـــج خـ ــ الـــــمـــــدارس، وهـ
ــــادي عـــشـــر والــــثــــانــــي عــشــر  ــــحـ الــصــفــيــن الـ

الراغبين في الدراسة بالواليات المتحدة.
حــضــر االجـــتـــمـــاع روال فــضــل الـــلـــه، من 
مكتب االمــديــســت، والــمــوجــه الــفــنــي الــعــام 
للغة اإلنكليزية، والموجهون األوائــل للغة 

اإلنكليزية بجميع المناطق التعليمية. جانب من االجتماع مع وفد السفارة األميركية

• سيد القصاص
 مع عودة موسم األمطار، 

ً
تزامنا

أعادت وزارة األشغال العامة، في 
تغريدة على صفحتها الرسمية 
»اتــهــام« شــجــرة »الــكــونــوكــاربــس« 
ــبـــب بـــــانـــــســـــداد مــــجــــاري  ــتـــسـ ــالـ بـ
تصريف مــيــاه األمــطــار، إذ تمتد 
جذور تلك الشجرة، وفق مصادر 
 عن المياه بأعماق 

ً
»األشغال« بحثا

بعيدة لتغلق تلك المجارير، مما 
يحدث أزمة كل عام في إزالة هذه 
الجذور وإعادة خط التصريف لما 
كان عليه في السابق قبل انسداده 

بشكل كامل. 
اتــهــام األشــغــال لتلك األشجار 
لــيــس األول مـــن نـــوعـــه فــفــي عــام 
2018 وجــهــت الــــــوزارة عــبــر أحــد 
ــام« إلــــى تلك  ــ ــهـ ــ مــســؤولــيــهــا »االتـ
ــبـــاب  ــد األسـ ــ األشــــجــــار بـــأنـــهـــا أحـ

الــرئــيــســيــة فـــي انــــســــداد مــجــاري 
 أن 

ً
تصريف األمـــطـــار، خــصــوصــا

أقـــطـــار الــتــصــريــف 20 مــلــم على 
الـــطـــرق الـــســـريـــعـــة، و17 مــلــم في 
الــمــنــاطــق الــداخــلــيــة، وأنـــهـــا أحــد 
األسباب الرئيسية في إعاقة أعمال 
فـــرق الـــطـــوارئ الــتــي تــقــوم خــال 
موسم األمطار بتصريف المياه 

عبر الشبكة المخصصة لها. 
وأشــــــــارت مــــصــــادر الـــــــــوزارة لـ 

»الجريدة« إلى أن األمر ال يقتصر 
عــلــى مـــجـــاري األمـــطـــار فـــقـــط، بل 
ــار تــعــد  ــ ــجــ ــ إن جــــــــذور تـــلـــك األشــ
 لشبكة الــصــرف الصحي 

ً
عــائــقــا

ــلـــت إلــيــهــا  »الـــمـــجـــاريـــر« إذا وصـ
تلك الــجــذور، حيث تتشعب بها 
وتغلقها بشكل كامل، مما يدفع 
ــالــــوزارة إلـــى اســتــبــدال خــطــوط  بــ
التصريف في العديد من األحيان 
بشكل كامل، بعد أن تمكنت منها 

جـــذور تــلــك األشــجــار وبميزانية 
تــفــوق مــيــزانــيــة أعـــمـــال الصيانة 

االعتيادية. 
ــات  ــهـ ــجـ ــادر الـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ودعـــــــــت الـ
ــواء كـــانـــت الــهــيــئــة  ــ الــمــخــتــصــة سـ
العامة للزراعة أو الهيئة العامة 
ــت إلــــى  ــويــ ــكــ ــة الــ ــديــ ــلــ لـــلـــبـــيـــئـــة وبــ
وضع حد النتشار تلك األشجار، 
وإصـــــدار قـــــرارات بــمــنــع زراعــتــهــا 
ـــن شـــبـــكـــات الـــصـــرف  ــقــــرب مــ ــالــ بــ

الـــصـــحـــي أو شـــبـــكـــات األمــــطــــار، 
 
ً
 حــقــيــقــيــا

ً
ــا ــقـ ــائـ كـــونـــهـــا تــعــتــبــر عـ

أمـــام الــفــرق الــتــي تتولى تنظيف 
 لموسم 

ً
تلك الشبكات اســتــعــدادا

األمــــطــــار، والـــعـــمـــل عــلــى إزالــتــهــا 
وزراعـــتـــهـــا فـــي أمـــاكـــن بــعــيــدة أو 
مفتوحة إذا كانت هناك ضرورة 

لزراعتها.

جذور شجرة الكونوكاربس تسد مجرور لتصريف األمطار

»األشغال« تتهم أشجار »الكونوكاربس« بسد شبكات تصريف مياه األمطار»األشغال« تتهم أشجار »الكونوكاربس« بسد شبكات تصريف مياه األمطار
دعت إلى منع زراعتها وإزالتها للتخلص من مشاكل جذورها
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نــظــم الــجــهــاز الــمــركــزي لتكنولوجيا 
الـــــــــمـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات، بـــــــــالـــــــــشـــــــــراكـــــــــة مــــع 
ــة عــمــل إلطـــاق  ــ »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، ورشـ
مــــبــــادرة »الـــثـــقـــة الـــصـــفـــريـــة فــــي الــقــطــاع 

الحكومي«، والتعريف بها.
ــم الــجــهــات  وتـــهـــدف الـــمـــبـــادرة إلـــى دعـ
الــحــكــومــيــة فــــي تــبــنــي وتــطــبــيــق ثــقــافــة 
ومنهجية الــثــقــة الــصــفــريــة بــاالســتــفــادة 
من االستثمارات الحالية في حلول 365 
Microsoft. كما تساهم في تعزيز األمن 
السيبراني في تلك الجهات ومساعدتها 
ــعــــداد لـــمـــواجـــهـــة الــمــخــاطــر  ــتــ عـــلـــى االســ
األمنية التي يشهدها العصر الرقمي من 
خــال حماية أمــن األشــخــاص واألجــهــزة 

والبيانات والتطبيقات أينما كانوا.
مــن جهته، قــال المدير الــعــام للجهاز 
بالتكليف د. عمار الحسيني، »ندرك أنه 
ال يمكن أن تتحقق رحلة التحول الرقمي 
دون تــوفــيــر الــحــمــايــة األمـــنـــيـــة الـــازمـــة 
لــلــبــيــانــات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة«، 
 أن التعاون مــع »مايكروسوفت 

ً
مضيفا

يمّكننا من االستفادة من الحلول الذكية 
الموثوقة وخبراتها العالمية في مجال 
األمن السيبراني لتحقيق أعلى مستويات 
الحماية ومــســاعــدة الجهات الحكومية 

على مواجهة المخاطر األمنية«.
أمــــا الــمــديــر الـــعـــام لــــ »مــايــكــروســوفــت 
الكويت« عاء الدين كريم فقال: »نعمل مع 

جهاز تكنولوجيا المعلومات والجهات 
الــمــعــنــيــة عــلــى تــحــقــيــق أهـــــداف حــكــومــة 
الكويت المتمثلة في تطبيق مبادرة الثقة 
الصفرية فــي القطاع الحكومي ووضــع 
قوانين وآليات عمل تساهم في التصدي 
للهجمات السيبرانية المعقدة والمتزايدة 

بصورة متسارعة«.
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محمد جاسم

سلة أخبار

ــلـــنـــت جــمــعــيــة الـــنـــجـــاة  أعـ
الخيرية، أمــس، أن حماتها 
« إلغــــاثــــة 

ً
 وســــــــامــــــــا

ً
»دفـــــــئـــــــا

ــيــــن والـــمـــحـــتـــاجـــيـــن  ــئــ الــــاجــ
ــة، بــتــبــرعــات  ــ شــمــلــت 18 دولـ
ــلـــغـــت قـــيـــمـــتـــهـــا 8 مــايــيــن  بـ

دوالر.
ــام  ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــ ــ ــديـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وقــــــــــــــال الـ
للجمعية بالتكليف عبدالله 
ــاب، لـــــــ »كــــــــونــــــــا«، إن  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ
عـــدد الــمــســتــفــيــديــن مـــن هــذه 
الــحــمــات بــلــغ 900 ألـــف في 

18 دولة.
 
ً
وأكـــــد الـــشـــهـــاب أن »دفـــئـــا

« تـــعـــتـــبـــر إحــــــدى 
ً
وســــــــامــــــــا

حـــلـــقـــات الـــعـــطـــاء اإلنـــســـانـــي 
الـــــــــمـــــــــتـــــــــواصـــــــــل لـــــلـــــكـــــويـــــت 
ــالـــم فــي  ــالـــعـ لــلــمــحــتــاجــيــن بـ
موسم الشتاء، حيث تهدف 
إلـــى تــخــفــيــف مــعــانــاة مــئــات 
اآلالف مــن األســر المحتاجة 
والنازحة في الدول المنكوبة، 
ومـــنـــهـــا: الــهــنــد وبــنــغــادش 
والــيــمــن والــــســــودان وتــركــيــا 

ولبنان وغيرها.
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى اسـ
الجمعية في تنفيذ حماتها، 
من خال عمل وفود الجمعية 
 
ً
بــالــدول المستهدفة، معربا
ــــن أســـهـــم  ــره لـــكـــل مـ ــكــ ــــن شــ عـ
بالتبرع أو النشر لمواصلة 
« طوال 

ً
 وســامــا

ً
حملة »دفــئــا

السنوات الست الماضية.

أطـــلـــقـــت الــهــيــئــة الــخــيــريــة 
اإلســامــيــة العالمية مشروع 
الشتاء هذا العام تحت شعار 
»تحت الصفر«، للفت االنتباه 
للخطر المتكرر الـــذي يداهم 
األسر الفقيرة والاجئين مع 

قدوم الشتاء كل عام.
وتستهدف الحملة توفير 
االحتياجات األساسية للفئات 
، لــمــواجــهــة 

ً
األشـــــد احـــتـــيـــاجـــا

الظروف المناخية القاسية مع 
بداية فصل الشتاء، والتخفيف 
مــــــن األعـــــــبـــــــاء االقــــتــــصــــاديــــة 
الكبيرة الــتــي يعانونها، في 
ظــل غــاء المعيشة والبطالة 

وعدم توافر فرص العمل.
ــمـــل الـــحـــمـــلـــة تـــوزيـــع  وتـــشـ
مـــــــســـــــتـــــــلـــــــزمـــــــات الــــــتــــــدفــــــئــــــة 
واألغطية والقسائم الشرائية 
ــــس  ــــابـ ــمـ ــ ــات والـ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الشتوية فــي 11 دولـــة، تضم: 
فــلــســطــيــن واألردن ولـــبـــنـــان 
وسورية واليمن وأوزباكستان 
وكـــــازاخـــــســـــتـــــان وقــــرغــــيــــزيــــا 
وألبانيا والبوسنة والهرسك 
وكـــوســـوفـــا، وجــمــيــعــهــا دول 
ــة مـــن  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ  هـ

ً
ــم أعـــــــــــــــــدادا ــ ــــضـ تـ

الــفــقــراء واأليـــتـــام والــاجــئــيــن 
ــيـــن، بــســبــب ظـــروف  ــنـــازحـ والـ
الـــــحـــــرب وتــــــدهــــــور األحــــــــوال 

المعيشية واالقتصادية.

»النجاة«: 900 ألف مستفيد 
من »دفئًا وسالمًا«

طلق
ُ
الهيئة الخيرية ت

»الشتاء تحت الصفر«

محافظ األحمدي يلتقي طلبة »العلوم االجتماعية«

ــمــــدي الــشــيــخ  جــــدد مــحــافــظ األحــ
فواز الخالد تأكيده أهمية تكامل كل 
الجهود بين المؤسسات والجهات 
الرسمية والخاصة واألفراد، لتحقيق 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة عــبــر مــمــارســة 
كــل جهة لمسؤوليتها المجتمعية، 
 إلى أن محافظة األحمدي ومن 

ً
الفتا

خال مشروعها التنموي »محافظتي 
ــتــــهــــا  ــيــ أجــــــــمــــــــل« تــــــــمــــــــارس مــــســــؤولــ

المجتمعية على النحو الــذي يليق 
»بـــأهـــالـــيـــهـــا وقــاطــنــيــهــا وبــكــويــتــنــا 

الحبيبة«.
جاء ذلك خال استقبال المحافظ 
 وطالبة من كلية 

ً
أمس نحو 20 طالبا

العلوم االجتماعية بجامعة الكويت، 
ورحب بهم، وشكرهم على اختيارهم 
األحــــــمــــــدي كــــــــأول مـــحـــافـــظـــة ضــمــن 
 
ً
بــرنــامــج تدريبهم الــمــيــدانــي، مــؤكــدا

اعـــتـــزازه بــهــم وبكليتهم، وبجامعة 
الكويت »هذا الصرح العلمي الوطني 
الـــعـــريـــق«. وعــقــب االســتــقــبــال شــاهــد 
 عـــن تــاريــخ 

ً
 وثــائــقــيــا

ً
الـــطـــاب فــيــلــمــا

ـــروع  ــشـ ــمــ ــدي، والــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة األحـ ــظـ ــافـ مـــحـ
التنموي البعيد المدى »محافظتي 
أجــمــل«، إضــافــة الـــى فيلم آخـــر حــول 
فوز مدينة األحمدي بجائزة المدينة 

 عام 2019.
ً
المسؤولة اجتماعيا

جانب من اللقاء

محافظ حولي: دعم المعارض التراثية 
بمدارس المحافظة لترسيخ الماضي

ــظ  ــافــ ــحــ ــــظ حــــــولــــــي ومــ ــافـ ــ ــحـ ــ أكـــــــــد مـ
العاصمة بالوكالة علي األصــفــر دعم 
الـــمـــحـــافـــظـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع والـــمـــعـــارض 
الـــتـــراثـــيـــة الـــتـــي تـــقـــام فـــي كـــل الــمــراكــز 
والــــــمــــــدارس، لـــمـــا لـــهـــا مــــن أهـــمـــيـــة فــي 

ترسيخ ماضي اآلباء واألجداد.
جاء ذلك خال استقباله مدير ثانوية 
فــلــســطــيــن خـــالـــد الــمــحــيــنــي، ورئـــيـــس 
فريق إكسبو 965 محمد كمال، ومديرة 
ــة بـــيـــان الــثــانــويــة بـــنـــات عــالــيــة  مـــدرسـ
ــة الــســالــمــيــة  ــتــــي، ومــــديــــرة مــــدرســ دشــ
الثانوية بنات آمال القاف، في مكتبه 

بديوان عام المحافظة صباح أمس.
وأوضــح أن اهتمام المحافظة بهذه 
الـــمـــنـــاســـبـــات يـــأتـــي ضـــمـــن الـــواجـــبـــات 
المنوطة بها، وللمحافظة على الهوية 
ــبـــات وفـــي  ــنـــاسـ ــمـ ــة فــــي كــــل الـ ــيـ ــنـ الـــوطـ

مناسبات األعــيــاد الوطنية على وجه 
الخصوص. 

وفــي الختام، تقدم األصــفــر بالشكر 

إلــى مــديــري الــمــدارس وفــريــق »إكسبو 
965«، عــلــى مـــا يــقــدمــونــه مـــن مجهود 

لخدمة الطاب والطالبات.

األصفر متوسطًا مديري المدارس وفريق »إكسبو965«

ً»الشهداء« تصدر رزنامتها السنوية 
بسيرة 48 شهيدا

أعلنت جمعية أهالي الشهداء 
األســــرى والــمــفــقــوديــن الكويتية 
إصـــــــدارهـــــــا الــــســــنــــوي لــــرزنــــامــــة 

الشهداء لعام 2023.
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  وأكـــــــد رئــ
ــزي، فــي  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــز الـ ــ ــايـ ــ ــة فـ ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ
تصريح صحافي، أمــس، حرص 
الجمعية عــلــى إصــــدار الــرزنــامــة 
السنوية للشهداء كل عام، لتخليد 
ــداء الـــكـــويـــت األبــــــرار،  ــهـ ـــرى شـ ذكــ
الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا 

الوطن العزيز.
وأشار العنزي إلى أن الرزنامة 
السنوية الــجــديــدة تحتوي على 
 
ً
ـــــــ 48 شــهــيــدا ــيــــانــــات لـ صـــــور وبــ

مـــن األســــــرى الـــذيـــن تـــم الــتــعــرف 
 
ً
عـــلـــى رفـــاتـــهـــم، واإلعــــــــان الحـــقـــا

عــــن اســـتـــشـــهـــادهـــم بـــعـــد جــلــبــهــم 
ــن بـــعـــض الـــمـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة  مــ
 أن مجلس 

ً
فـــي الـــعـــراق، مــضــيــفــا

اإلدارة اعتمد في اختيار الشهداء 

المشمولين في الرزنامة أسبقية 
إعان االستشهاد، بواقع 4 شهداء 

في كل شهر هذا العام.

»تكنولوجيا المعلومات«: تعزيز األمن 
السيبراني في الجهات الحكومية

جانب من المشاركين في ورشة العمل

»قانونية البلدي«: إضافة رسوم 200 دينار على مخيمات االنتخابات
الشلفان: قرارات ولوائح المجلس مبنية على المخطط الهيكلي الرابعالشلفان: قرارات ولوائح المجلس مبنية على المخطط الهيكلي الرابع

ــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ وافـــــقـــــت الـ
والــمــالــيــة فـــي الــمــجــلــس الــبــلــدي 
على إضافة رسم 200 دينار على 
مخيمات االنتخابات، إلى جانب 
التأمين المقرر بائحة الرسوم 
الصادرة بقرار مدير البلدية رقم 

61/ 2000 وتعدياته.
واعــــــــتــــــــمــــــــدت الــــــلــــــجــــــنــــــة، فـــي 
ــا بـــــــرئـــــــاســـــــة فـــهـــد  ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
ــتــــراح  ـــس، االقــ ــدالـــجـــادر، أمـــ الـــعـــبـ
ــيـــــس الـــمـــجـــلـــس  ــ الــــمــــقــــدم مـــــن رئـ
البلدي، عبدالله المحري، بشأن 
ــــوم الـــمـــســـتـــحـــقـــة عــن  ــرســ ــ دفــــــع الــ
الــتــرخــيــص الـــصـــادر بــاســتــغــال 
ــن  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــــطـــــــرق الـــــعـــــامـــــة والـ
واألرصفة والساحات العامة على 

دفعات سنوية.

وأقرت اللجنة االقتراح المقّدم 
مــن الــعــضــو عبداللطيف الــدعــي 
بـــشـــأن مــراجــعــة الـــلـــوائـــح بصفة 
دوريـــة، وبحد أقصى 4 سنوات، 
وعــلــى طــلــب شــركــة الــمــشــروعــات 
ــق  ــرافــ ــاء مــ ــنــ ــثــ ــتــ ــيــــة اســ ــيــــاحــ الــــســ
وأراضــــــــــــي الــــشــــركــــة مـــــن الئـــحـــة 

المعارض المؤقتة.
وأبــقــت الــلــجــنــة عــلــى جدولها 
كتاب المدير العام للهيئة العامة 
لـــــشـــــؤون ذوي اإلعــــــاقــــــة بـــشـــأن 
مـــشـــروع قــــرار وزاري جــــدول 15 
بشأن االشتراطات والمواصفات 
ــة  ــ ــركـ ــ الـــــــخـــــــاصـــــــة بــــتــــســــهــــيــــل حـ
اســتــعــمــاالت ذوي االحــتــيــاجــات 
الخاصة داخل وخارج كل المباني 
لجميع مناطق الكويت، الملحق 

بــالــقــرار الــــوزاري رقــم 206 لسنة 
2009 بشأن تنظيم أعمال البناء 

والجداول الملحقة.
وحفظت اللجنة البند المتعلق 
بــــــإعــــــادة تـــخـــصـــيـــص الــقــســيــمــة 
ــهــــراء  ــة الــــجــ ــافـــظـ ــمـــحـ ــة بـ ــنــ ــائــ ــكــ الــ
بمساحة 6000 متر مربع للشركة 
العربية للخدمات الطبية بغرض 
إنشاء وتأسيس مستشفى أهلي 

بسعة 100 سرير.
وأحــــالــــت الئـــحـــة الــنــظــافــة من 
الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة مـــن الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة والــمــالــيــة الــــى لجنة 
الــبــيــئــة، كــمــا أحــالــت إلـــى الجهاز 
الــتــنــفــيــذي الـــكـــتـــاب الـــمـــقـــّدم مــن 
الجمعية الكويتية للمشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة بــشــأن 

استثناء المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة مــن رســوم البلدية، 
لــتــزويــدهــا بــتــعــريــف واضــــح من 
الــبــلــديــة لــلــمــشــروعــات الصغيرة 

والمتوسطة.
مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أشــــــــــارت 
رئيسة لجنة المخطط الهيكلي 
فــي المجلس الــبــلــدي، م. شريفة 
الــشــلــفــان، فــي تــصــريــح صحافي 

عقب اجتماع اللجنة أمـــس، إلى 
ــيــــن لــلــمــجــلــس  ــيــ دوريــــــــــن أســــاســ
البلدي بشأن المخطط الهيكلي 
الجديد للدولة لسنة 2040، وهما 
 إلصداره 

ً
»إبداء الرأي فيه تمهيدا

بمرسوم أميري، ودراسة ومعرفه 
تــفــاصــيــل الــخــطــة«، لــكــون جميع 
ــلــــدي مــن  قــــــــــرارات الـــمـــجـــلـــس الــــبــ
تخصيص أراض وإقرار مشاريع 

ولوائح يجب أن تكون مبنية على 
المخطط الهيكلي.

ولـــفـــتـــت الـــــى وجــــــود خــطــتــيــن 
رئــيــســتــيــن لــلــدولــة لــلــتــطــور على 
الــــمــــدى الـــبـــعـــيـــد؛ أولـــهـــمـــا خــطــة 
التنمية، وهي الخطة االقتصادية، 
 المخطط الهيكلي، وهي 

ً
وثانيا

الخطة العمرانية التي ستتحقق 
من خالها خطة التنمية.

جانب من اجتماع لجنة المخطط الهيكلي

نظمت جمعية إحــيــاء الــتــراث 
اإلسامي، دورة »مهارات العصف 
الـــذهـــنـــي« الـــتـــي حـــاضـــر فــيــهــا د. 
ســـالـــم الــحــســيــنــان، واســتــهــدفــت 
 مــن 

ً
ــاب الـــمـــشـــاركـــيـــن عـــــــددا إكــــســ

الـــمـــهـــارات الــمــتــعــلــقــة بــالــعــصــف 
ــتــــعــــرف عــلــى  الــــذهــــنــــي؛ مـــنـــهـــا الــ
ماهيته، واالطــــاع على أهــدافــه، 
ــــاع على  ــة أركـــانـــه، واالطـ ــ ودراسـ
مراحله، واكتشاف مزايا أسلوبه.
وبـــّيـــن الــحــســيــنــان، فـــي كلمة 
ــــال الـــــــــــدورة، أن الــعــصــف  لــــه خــ
الـــذهـــنـــي هــــو أســــلــــوب تــعــلــيــمــي 

ُيــبــنــى عــلــى االســتــقــالــيــة وعــلــى 
 ،

ً
الحرية فــي التفكير بــنــاء كــامــا

والهدف من هذا العصف الذهني 
هــو الــعــمــل عــلــى جــمــع كـــّم مذهل 
ة  من االقتراحات واألفكار البناء
الجديدة من فريق من المشاركين 
فـــي هــــذه الــجــلــســة؛ بـــغـــرض حل 
المشكات أو القيام بمعالجة أمر 
محدد. وتابع: كما يشمل العصف 
الــذهــنــي عــمــلــيــة تــنــشــيــط الــذهــن 
، من خــال تفكير 

ً
 كــامــا

ً
تنشيطا

الدماغ السريع في حل المشكات، 
واحتواء األمور والمواقف بسرعة.
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أشــــــادت الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة 
لدى البالد كلير لوفليشر، أمس، 
بــالــتــعــاون المتميز بــيــن جامعة 
ــفـــرنـــســـي  ــــت والـــــمـــــركـــــز الـ ــــويـ ــكـ ــ الـ
ــرة  ــزيــ ــجــ ــه الــ ــبــ ــــي شــ لـــلـــبـــحـــوث فــ
ــا  ــة، مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
يــــــــــــؤكــــــــــــد عـــــمـــــق 
ــات الــتــي  ــعــــالقــ الــ
تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن 
الــصــديــقــيــن على 
المستويات كافة.

جـــــــاء ذلـــــــك فــي 
كـــلـــمـــة لـــلـــســـفـــيـــرة 
ــلــــيــــشــــر، عــلــى  لــــوفــ
هــامــش الــمــعــرض 
الـــــــــــــــــــذي نــــظــــمــــتــــه 
ب  ا د آل ا كـــــــلـــــــيـــــــة 
بــجــامــعــة الــكــويــت 
ممثلة بقسم اللغة 
الفرنسية في مدينة 
ــالــــم«  »صـــــبـــــاح الــــســ
الــجــامــعــيــة، والــــذي 
يــــــســــــلــــــط الــــــــضــــــــوء 
عـــــــلـــــــى الـــــــعـــــــالقـــــــات 
الثقافية والسياسية 
واإلنـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة 
والــــــتــــــجــــــاريــــــة بـــيـــن 

البلدين، والــتــي امــتــدت إلــى أكثر 
من قرنين من الزمن.

ــالـــت الــســفــيــرة، إن جــامــعــة  وقـ
الــكــويــت مــتــمــيــزة دائــمــا بتنظيم 
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، 
ــاون الـــجـــامـــعـــة مــع  ــعـ ــتـ مـــشـــيـــدة بـ
»الــمــركــز الــفــرنــســي« الـــذي أصبح 
ــويــــت مـــنـــذ بــضــع  ــكــ ــي الــ ــ مــــقــــره فـ
ــان مـــقـــره في  ســــنــــوات، بــعــد أن كــ

اليمن.
وأشـــــارت إلـــى الــمــعــرض الــذي 
اقيم السنة الماضية في المكتبة 
الوطنية الكويتية، وقــدم وثائق 
عرض من قبل، مبينة ان 

ُ
نادرة لم ت

ما يقدمه المعرض الحالي ليس 
مجرد معلومات مبسطة فحسب، 
لكن هــي ثمرة عمل جبار قــام به 

باحثو المركز الفرنسي.

تواصل علمي

ــر  ــيـ ــفـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـــسـ
التونسي لــدى الــكــويــت هاشمي 
عجيلي، إن اهــتــمــام كلية اآلداب 
بإقامة مثل هذا المعرض يعكس 
وعــيــهــا بــنــشــر االعـــمـــال الثقافية 
وإهــتــمــامــهــا بــالــلــغــات االجــنــيــة 

ـــرص  ــافــــــة الــــــــى حـ االخـــــــــــــرى، اضــــ
الــجــانــب الكويتي وانــفــتــاحــه مع 
الــثــقــافــات المختلفة والــتــواصــل 

العلمي والثقافي مع الشعوب.
وأشـــــــــار عـــجـــيـــلـــي الــــــى نـــجـــاح 
القمة الفرنكوفونية الـــ 18 التي 
احتضنتها تونس اخيرا وشارك 
فيها أكــثــر مــن 90 وفـــدا يمثلون 
عددا من الدول العالمية، وأعطت 
أبعادا جديدة للعمل الفرنكفوني 

الــــــــذي يـــســـعـــى الــــــى نـــشـــر الــلــغــة 
ــاون،  ــعـ ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ الـــفـــرنـــســـيـــة، وتـ
وتــبــادل الــثــقــافــات بــيــن الشعوب 

المختلفة.

تقريب الشعوب

بــدوره، قال عميد كلية اآلداب 
د. عبدالهادي العجمي، إن قسم 
اللغة الفرنسية بالجامعة ليس 

قسم لغة فقط، ولكنه معني ايضا 
بدرجة كبيرة بالثقافة والمعرفة.
وقـــال العجمي إن القسم يعد 
ــتـــواصـــل مع  ــافـــذة لــاللــتــقــاء والـ نـ
الثقافة الفرنسية والفرنكوفونية 
والعمل على نقل هذه الثقافة الى 
المجتمع والتعاطي مع افكارها 
المتعددة، مؤكدا أهمية االنفتاح 
على الثقافة واالدب والكتابات 
الفرنسية لتقريب الشعوب وفتح 

الصفحات االنسانية بين االمــم 
والحضارات.

وشــــدد عــلــى أهــمــيــة االنــفــتــاح 
عــلــى الــلــغــة الــفــرنــســيــة لــالطــالع 
على المؤلفات العلمية واالدبية 
ــة  ــريـ ــكـ ــفـ ــة واالثـــــــــــــار الـ ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ والــ
والفلسفية، داعيا الطلبة دارسي 
ــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى االطـــــالع  الـ
عــلــى عــمــق الــعــالقــات الــكــويــتــيــة- 

الفرنسية المتجذرة.

● فيصل متعب
قــــال رئـــيـــس كــلــيــة الـــكـــويـــت لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا، د. خالد البقاعين، إن 
البرامج التي طرحتها الكلية وتننظر 
موافقتها مــن األمــانــة العامة لمجلس 
الــجــامــعــات الــخــاصــة هــي كلية اإلدارة 
الرقمية، حيث ستكون أول مرة تدرس 
فيها تخصصات اإلدارة فــي الكويت 
بــطــريــقــة رقـــمـــيـــة، مــشــيــرا الــــى أن تلك 
التخصصات الــتــي ســتــدرس بطريقة 
الـ »ديجيتال« هي المحاسبة الرقمية، 

وإدارة األعمال، والتسويق الرقمي.
وأضــــاف الــبــقــاعــيــن، فــي تــصــريــح لـ 
»الـــجـــريـــدة«، أن الــكــلــيــة بــصــدد إنــشــاء 
ــة لــلــطــاقــة الــمــتــجــددة  ــيـ مـــخـــتـــبـــرات ذكـ
ــاء  ــنــ ــــث ســــيــــتــــم بــ ــيـ ــ )الـــــشـــــمـــــســـــيـــــة(، حـ
المختبرات لها، كما أننا سوف ننشئ 
مختبرا خــاصــا بالطاقة الــتــي تعتمد 

على حركة اإلنسان.

وتابع أن تلك المختبرات ستشمل 
بـــدراســـتـــهـــا جــمــيــع الــطــلــبــة مــــن ذوي 
الــتــخــصــصــات اإللــكــتــرونــيــة، كــمــا أنها 
ستساعدهم في مشاريع التخرج التي 

يقّدمونها.

وبــّيــن أن هــنــاك زيـــادة فــي تشعبات 
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــرئـــيـــســـيـــة بــالــكــلــيــة، 
حيث تمت زيادتها وفــق حاجة سوق 
العمل لها، الفتا إلى أن تلك التشعبات 
تـــشـــمـــل الـــتـــخـــصـــصـــات الـــثـــانـــويـــة فــي 
مجال هندسة الكمبيوتر، مثل األمــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي والــــــذكــــــاء االصـــطـــنـــاعـــي 

وتحليل المعلومات.
وتطرق إلى نّية الكلية التوسع في 
مــجــال الــهــنــدســة، واعــتــمــاد تخصص 
الـــهـــنـــدســـة الـــمـــدنـــيـــة بــتــشــعــب الــبــنــيــة 
ــو مـــــن ضــمــن  ــ ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــــذكـ الـــتـــحـــتـــيـــة الـ
الــتــخــصــصــات الــمــقــتــرحــة لــالعــتــمــاد، 
والتي في حال اعتمادها ستدرس العام 

الدراسي المقبل 2023/ 2024.
وكشف البقاعين أن عدد الخريجين 
الذين تخّرجوا إلى اآلن في كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا بلغ 516 طالبا 

من مختلف التخصصات الدراسية.

أكــــدت رئــيــســة الجمعية الكويتية 
التطوعية النسائية لخدمة وتنمية 
المجتمع الشيخة فادية السعد، أهمية 
احترام حقوق الطفل األساسية، التي 
من الواجب أن يتمتع بها دون تمييز 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــــع ضـــــــــرورة االلـ ــا، مـ ــتـــهـ ــايـ ــمـ وحـ

بتطبيق بنود قانون الطفل.
وقالت السعد، على هامش الحلقة 
النقاشية التي نظمتها الجمعية تحت 
شعار »ليعيش طفلي بأمان«، بمناسبة 
ــيـــوم الــعــالــمــي لــلــطــفــل، إن الــكــويــت  الـ
تــحــرص عــلــى تــعــزيــز حــقــوق الــطــفــل، 
والــعــمــل مـــن أجـــل حــمــايــتــه، وتــجــديــد 
الدعم لكل الجهود والمساعي من أجل 

إيجاد عالم أفضل لألطفال.
وأشارت إلى أنه رغم وجود تطورات 
كبيرة لتحقيق تلك األهـــداف، فإنه ال 
تـــزال هــنــاك خــطــوات وتــدابــيــر عــديــدة 
يجب اتخاذها لحماية الطفل، في ظل 
التحديات والمستجدات التي يشهدها 
العالم الــيــوم، مشيرة إلــى أن دستور 
الكويت نص في مادته التاسعة على 
أن »األســرة أســاس المجتمع، قوامها 

الدين واألخــالق وُحب الوطن، يحفظ 
الــقــانــون كــيــانــهــا، ويــقــوي أواصــرهــا، 
ويحمي في ظلها األمومة والطفولة«.

 
ً
وأكـــدت أن الــكــويــت أولـــت اهتماما
 بــأبــنــائــهــا، بــاعــتــبــارهــم اللبنة 

ً
كــبــيــرا

األولــــــى فـــي بـــنـــاء نــهــضــتــهــا، مــشــيــرة 
إلــى أهمية التعليم كركيزة محورية 

للتنمية البشرية وتقدم المجتمع نحو 
تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 من 
خالل القوانين والسياسات والبرامج 

والخطط الموجهة لألطفال.

أعلنت الهيئة العامة للبيئة، أمــس، 
ضــبــط تــالعــب وتــهــريــب 80 حــاويــة من 
الديزل قبل تصديرها إلى خارج البالد 
مــــن ثـــمـــانـــي شــــركــــات ومـــصـــانـــع تــقــدر 
كميتها بحوالي مليوني لتر من الديزل.

وقــــــــــــال مــــــديــــــر إدارة الــــســــالمــــة 
الــكــيــمــيــائــيــة فـــي الــهــيــئــة د. مشعل 
ــا«، إنـــــه تــــم أخـــذ  ــ ــونـ ــ »كـ ـــ ــ اإلبــــراهــــيــــم لـ
ــادة تــلــك الــحــاويــات،  الــعــيــنــات مـــن مــ
وبينت نتائج التحاليل أنها مشتقات 

بترولية وباألخص مادة الديزل.
وأوضــح اإلبراهيم أنــه تمت مخالفة 
تلك الشركات والمصانع حسب المادة 
)23( من قانون حماية البيئة والخاصة 
ــإدارة الــمــواد الكيميائية، التي نصت  بـ

على الفحص والتدقيق والمطابقة على 
صادرات الكويت.

وأفاد بأن المادة تنص على أنه »يجب 
الحصول على موافقة الجهات المعنية 
عند استيراد أو تصدير المواد الخطيرة 
والــكــيــمــيــائــيــة، كــمــا يــشــتــرط للتصريح 
بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة 
والــتــدقــيــق مــن الــجــهــات المعنية أو من 

الشركات المؤهلة لهذا الغرض«.
ولفت إلى أن الالئحة التنفيذية لهذا 
القانون تحدد اإلجراءات واالشتراطات 
الــمــنــظــمــة لــذلــك والــســجــالت المطلوبة 
ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها، 
 أن عقوبة هــذه الــمــادة تصل إلى 

ً
مبينا

عشرة آالف دينار.
وشـــدد على اســتــمــرار التنسيق بين 
الهيئة الــعــامــة للبيئة واإلدارة العامة 
للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية 
ات قانونية  التــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراء

حيال من يتالعب بمدخرات الوطن.

ــة الـــــنـــــزاهـــــة  ــيــ ــعــ ــمــ نــــظــــمــــت جــ
الــوطــنــيــة، أمـــس األول، النسخة 
األولـــــــــــى مــــــن مــــنــــتــــدى الـــكـــويـــت 
للنزاهة، بغية خلق منصة حوار 
ــذا الــمــجــال  تــســهــم فـــي تــعــزيــز هــ

محليا.
ــون فـــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــ ونـــــــاقـــــــش ال
الــمــنــتــدى، الــــذي أقــيــم بمناسبة 
اليوم العالمي لمكافحة الفساد، 
ــاور، تــنــاولــت »نــزاهــة  ثــالثــة مـــحـ
وســـــائـــــل اإلعـــــــــالم ودورهـــــــــــا فــي 
التوعية« و»الــمــؤشــرات الدولية 
لــقــيــاس الــفــســاد« و»الـــنـــزاهـــة في 

العملية التعليمية«.
وقال رئيس الجمعية المحامي 
مــحــمــد الــعــتــيــبــي، فـــي كــلــمــة لــه، 
إن مــحــاور الــنــقــاش انطلقت من 
مــســؤولــيــات الجمعية، وتفعيال 
لــدورهــا المجتمعي الــرامــي إلى 

تكريس النزاهة ومحاربة الفساد.
وأوضح العتيبي أن القائمين 
عــلــى الــمــنــتــدى عــمــدوا أن تكون 
ــة فــنــيــة  ــبـ ــاحـ ــمـــصـ ــقــــاشــــات الـ ــنــ الــ
وموضوعية، تستعرض القضايا 
ذات الصلة بشكل علمي بعيدا عن 
الشعارات، مؤكدا حرص القائمين 
على الجمعية على أن يكون لها 
دور فـــعـــال فـــي قــضــايــا الــفــســاد 
ومحاربته، فضال عن القيام بدور 

إيجابي مجتمعيا.
ــتـــهـــدف الــمــنــتــدى تــأكــيــد  واسـ
أهــمــيــة الــمــســاهــمــة المجتمعية 
ــة والـــشـــفـــافـــيـــة، لــمــا  ــزاهــ ــنــ فــــي الــ
لــهــمــا مــــن أثـــــر بـــالـــغ فــــي تــوفــيــر 
الحياة الكريمة للفرد والمجتمع 

وحمايتها.
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ــة  ــيــ ــعــ ــمــ قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس جــ
ــة الــــتــــدريــــس  ــئــ ــيــ أعــــــضــــــاء هــ

ــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت خـــالل  فــ
الفترة االنتقالية د. إبراهيم 
الحمود، إن مجلس الجامعة 
 
ً
أخــذ بـــرأي الجمعية رافــضــا

مـــــــــا أقــــــــــــــدم عـــــلـــــيـــــه مـــجـــلـــس 
الجامعات الحكومية بشأن 
ــه وفــــــــــرض هـــيـــمـــنـــتـــه  ــ ــلـ ــ ــــدخـ تـ
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة اخــتــيــار 

مــديــر الــجــامــعــة، بالمخالفة 
الــــصــــارخــــة لـــنـــص الــــمــــادة ٩ 
 للمادة ١١ 

ً
فقرة ٥ وتهميشا

فقرة ٣٣ من قانون الجامعات 

ــة رقــــــم ٧٦ لــســنــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
.٢٠١٩

وأضــــــــــــــاف الــــــحــــــمــــــود، أن 
ــا شـــخـــصـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
اعتبارية مستقلة وال تخضع 
لــهــيــمــنــة مــجــلــس الــجــامــعــات 
ــة وال لـــوصـــايـــتـــه  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ــيـــر اعــتــمــاد  »فـــــدور هــــذا األخـ
مــــا يــــقــــرره مـــجـــلـــس جــامــعــة 
الــكــويــت وبــعــض الــشــكــلــيــات 
لــــــتــــــدخــــــل  ا لــــــــعــــــــامــــــــة دون  ا
 
ً
بــالــقــرار الــجــامــعــي احــتــرامــا
ــلــــشــــخــــصــــيــــة االعـــــتـــــبـــــاريـــــة  لــ

ولمبدأ الحوكمة«.
ــد أن جــمــعــيــة أعــضــاء  ــ وأكـ
هــــيــــئــــة الــــــتــــــدريــــــس ســـتـــقـــف 
ــــشـــــف كـــل  ــكـ ــ بـــــالـــــمـــــرصـــــاد وتـ
مخالفة من شأنها المساس 
بإستقاللية الجامعة وحقوق 
أعــضــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة، 
ــتــــهــــاون فــي  ــا لــــن تــ ــهــ كـــمـــا أنــ
مــــوضــــوع اخـــــتـــــراق تــطــبــيــق 

القانون بعدم دعوة جمعية 
ــة الــــتــــدريــــس  ــئــ ــيــ أعــــــضــــــاء هــ
لالجتماع وانقالب مخططه 
عليه، »فجمعية أعضاء هيئة 
الــتــدريــس نجحت فــي كشف 
المخالفات للقانون وبرهنت 
قوة حجتها ومتانة موقفها، 
وأن الــــوهــــم بـــعـــدم دعــوتــهــا 
ــــدت  ــ ســـقـــطـــت مـــفـــاعـــيـــلـــه وارتـ
مـــــوجـــــبـــــاتـــــه، وعــــــلــــــى وزيـــــــر 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي أن يسحب 
الــــقــــرار لــبــطــالنــه ويــحــاســب 
مـــن تــســبــب فـــي ورطــــة صــنــع 
قــــرارات مــشــوبــة بــاالنــحــراف 
بــالــســلــطــة تــثــيــر الــمــســؤولــيــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة لـ

الخطيرة«.

خالد البقاعين

ــــدى عــمــق  بـــوســـتـــر الـــمـــعـــرض يــبــيــن مـ

العالقات بين الكويت وفرنسا

لوفليشر وعجيلي والعجمي خالل المعرض

جانب من الحلقة النقاشية

جانب من الزيارة

دعت وزارة الداخلية 
املواطنني واملقيمني 

مستخدمي الطرق ومرتادي 
البحر إلى توخي الحيطة 

والحذر؛ لعدم استقرار 
األحوال الجوية، وتقلب حالة 

الطقس، ومراعاة تحذيرات 
إدارة األرصاد الجوية 

باحتمال هطول األمطار.
وناشدت الوزارة في بيان 

صحافي لإلدارة العامة 
للعالقات واإلعالم األمني 

الجميع عدم التردد 
واالتصال على هاتف 

الطوارئ عند مواجهتهم 
أي حالة طارئة، وطلب أي 

مساعدات إنسانية أو أمنية 
أو مرورية. كما ناشدت 

رواد البحر عدم التردد في 
االتصال بعمليات خفر 
السواحل، داعية أيضا 

املواطنني واملقيمني قائدي 
املركبات إلى ضرورة االلتزام 

بالقوانني وقواعد اداب 
املرور لسالمة جميع مرتادي 

الطرق.

ذكرت إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بقوة اإلطفاء العام 

أن بالغا ورد الى إدارة 
العمليات املركزية مساء 

أمس االول يفيد بانحشار يد 
صياد من إحدى الجنسيات 
اآلسيوية بالقرب من جزيرة 
كبر على منت سفينه صيد، 
وعلى اثر البالغ تم توجيه 

فرقة مركز الشعيبة لإلطفاء 
واإلنقاذ البحري وفرقة 

من مركز البحث واإلنقاذ. 
وباشرت الفرقتان عملية 

االنقاذ التي كانت ذات 
نوعية دقيقة جدا حتى ال 

تتسبب في أي مضاعفات، 
واستخدمت معدات خاصة، 

وتم تحرير يد الصياد، 
وتسليمه لالسعاف الجوي 

بجزيرة كبر.

أطلقت الجمعية الخيرية 
الكويتية لخدمة القرآن 

الكريم وعلومه )حفاظ(، 
البرنامج العلمي ألحكام 

تجويد القرآن الكريم املتعلقة 
بالوقف واالبتداء، عبر 

التعليم عن ُبعد على حساب 
الجمعية بـ »تليغرام«.

ويقدم البرنامج مقرئ القرآن 
الكريم باملسجد النبوي 

سابقًا د. إبصار اإلسالم، 
بمشاركة ١٠٠٠ مشارك من 

الكويت وعدد من دول العالم. 
وصرح عضو مجلس 

اإلدارة وأمني الصندوق 
بالجمعية عادل الدريبان، 
أمس، بأن البرنامج ُيعقد 
بواقع ٥ دروس أسبوعيًا، 
ومدة الدرس من ١٥ دقيقة 

إلى نصف ساعة، ويتضمن 
البرنامج تطبيقات عملية من 

سورة آل عمران.
وبنيَّ الدريبان أن إدارة 
البرنامج العلمي تعقد 

اختبارات أسبوعية للطالب، 
إضافة إلى االختبار النهائي، 

الذي سوف يمنح الطالب 
املشارك على أساسه شهادة 

بحضوره البرنامج واجتياز 
االختبار.

أقامت إدارة اإلسكان الطالبي 
وشؤون الطلبة الوافدين- 

طالبات، التابعة لعمادة 
شؤون الطلبة، مسابقة 

التهجئة باللغة العربية، 
االثنني املاضي، برعاية 

القائم بأعمال عميد شؤون 
الطلبة د. محمد الظفيري.

وتهدف املسابقة إلى تعزيز 
مكانة اللغة العربية في 

نفوس الطالبات، وزيادة 
الثروة اللغوية لديهن، 

وتشجيعهن على استكشاف 
تهجئة الكلمات العربية 

وجذورها، حيث تم تقييم 
املشاركات على مهاراتهن 

بالسرعة والدقة في استخدام 
اللغة العربية الفصحى 

استخدامًا سليمًا من حيث 
استهداف مهارات االستعادة 

واملحادثة واالستماع، 
وتشجيع الطالبات على 

التميز، ودعم ثقتهن 
بأنفسهن، والتدرب على 

مهارات التواصل ومواجهة 
الجمهور بثقة.

سلة أخبار

»الداخلية« تدعو للحيطة 
إزاء تقلبات الطقس

»اإلطفاء« تنجح في 
تحرير يد صياد انحشرت 

داخل آلة لجرش الثلج

»حفاظ«: 1000 مشارك 
في برنامج أحكام الوقف

»اإلسكان الطالبي« تقيم 
مسابقة التهجئة بالعربية

عميد »الدراسات العليا« ناقش تقييم الماجستير
اســتــقــبــل عــمــيــد كــلــيــة الـــدراســـات العليا 
بجامعة الكويت د. بــدر البديوي، الخبير 
الــــزائــــر د. ســعــيــد الـــشـــمـــرانـــي مــــن جــامــعــة 
الــمــلــك ســعــود، بــحــضــور العميد المساعد 
للتخطيط والتطوير د. سجى بوخمسين، 
ومدير برنامج الماجستير وطرق التدريس 
بكلية التربية د. نهى الرويشد، ود. سلطان 
السهلي عضو لجنة برنامج الماجستير 
وطرق التدريس، لتقييم برنامج الماجستير 

وطرق التدريس.
وتهدف الزيارة إلى العمل على معالجة 

بعض مشكالت البرنامج، مع وضع حلول 
لها، من خالل التركيز على التوازن في ثالثة 
مــعــايــيــر مــهــمــة، هـــي: الــتــدريــس والــمــنــاهــج 
والــقــضــايــا الــبــحــثــيــة، وكيفية الــتــوافــق مع 
الـــبـــرامـــج األخـــــــرى، بـــهـــدف االســـتـــفـــادة من 
ــاء هيئة  الـــبـــرنـــامـــج، والـــتـــفـــاعـــل بــيــن أعـــضـ
التدريس بقسم المناهج وطــرق التدريس 
وانــتــقــال الــخــبــرات فيما بينهم، وضـــرورة 
ــررات الـــتـــي تــخــدم  ــقـ ــمـ اســـتـــحـــداث بــعــض الـ
 عن 

ً
البرنامج والعمل على تطويرها، فضال

تفعيل ثقافة التقييم الدوري.

»النزاهة الوطنية«: تفعيل الدور 
المجتمعي في محاربة الفساد

ضبط محاولة تهريب مليوني لتر مشتقات نفطية
»البيئة«: إجراءات قانونية حيال من يتالعب بمدخرات الوطن

المطالبة بإنشاء مركز إلعادة تأهيل الطيور
● عادل سامي

طالب رئيس وأعــضــاء فريق رصــد وحماية الطيور، 
التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة، الجهات المعنية 
في الدولة بإنشاء مركز إعادة تأهيل الطيور ومعالجتها، 
 إلصابات تمنعها من مواصلة 

ً
كونها تتعرض أحيانا

حياتها الطبيعية. 
وقــال رئيس الفريق محمد شــاه: »عندما يشاهد أي 

 ويحاول إنقاذه ال يوجد 
ً
 مصابا

ً
عضو من الفريق طائرا

مــقــر رســمــي الســتــقــبــالــه، وقـــد تــكــرر ذلـــك ألكــثــر مــن مــرة، 
آخرها في الشهر الماضي«.

 من النوع المنقط 
ً
وتابع: »رصد أحد المواطنين عقابا

 على الساحل بالقرب من محمية الجهراء 
ً
الكبير جاثما

الطبيعية، وغير قادر على الطيران، وقد بدأت مياه المد 
تحيط بــه، مــحــاواًل الــطــيــران وإخــــراج جسمه مــن الــمــاء، 

لكنه لم يتمكن«.

السعد: حريصون على تعزيز حقوق الطفل
»التطوعية النسائية« نظمت »ليعيش طفلي بأمان«

البقاعين لـ ةديرجلا•: ننتظر اعتماد كلية
 اإلدارة الرقمية األولى في الكويت

مختبرات للطاقة المتجددة في »العلوم والتكنولوجيا«

لوفليشر: تعاون جامعة الكويت و»الفرنسي« يجسد عالقاتنا
• السفير التونسي: الكويت منفتحة على التواصل العلمي والثقافي مع الشعوب

• العجمي: االنفتاح على الثقافة الفرنسية ضروري لفتح الصفحات اإلنسانية بين الحضارات
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المجلس يتوسع في لجان التحقيق ويقر قانون »الشخصية 
ل 3 للقسائم الصناعية والكاراكال وقرعة ضباط الجيش وكلف »البيئة« التحقيق في »األمن الغذائي«

ّ
• شك

في جلسته التكميلية أمس، أقر مجلس األمة في المداولة األولى تعديل قانون 
الجزاء بتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية االعتبارية في جرائم الفساد، 

على أن يقر المداولة الثانية بعد بحث اللجنة التشريعية التعديالت المقدمة على 
القانون.

وتوسع المجلس في تشكيالت لجان التحقيق، فبعد حزمة قرارات أصدرها 
بجلسته العادية أمس األول شملت تكليفات للجان بالتحقيقات بموضوعات 

مختلفة بناء على طلبات نيابية، وافق في بداية جلسة أمس على تشكيل 3 

لجان تحقيق لـ »القسائم الصناعية وطائرات الكاراكال وقرعة ضباط الجيش«، 
في وقت كلف لجنة البيئة بالتحقيق في أسباب عدم االكتفاء الذاتي الغذائي 

والمعوقات التي تواجه المنتجات الغذائية المحلية.
وشكل المجلس شعبته البرلمانية بعد أن وافق على مشاريع قوانين الحسابات 

 وموافقة 39 
ً
الختامية من التقرير من 13 إلى 43 من خالل حضور 51 عضوا

ورفض 12 مع الموافقة على التوصيات، وأحاله إلى الحكومة.

)تصوير عبدالله الخلف( جانب من جلسة أمس 

افتتح رئيس مجلس األمة 
ــــدون الـــجـــلـــســـة  ــعـ ــ ــسـ ــ أحــــمــــد الـ
الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة فــــــي الـــتـــاســـعـــة 
صــبــاحــا، وتـــا األمـــيـــن الــعــام 
ــاء الـــحـــضـــور  ــ ــــضـ أســــمــــاء األعـ

والمعتذرين.
وانــتــقــل المجلس إلـــى بند 
تشكيل لجان التحقيق، ووافق 
عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
في القسائم الصناعية، تضم 
5 أعــضــاء، هــم: عبدالله فهاد 
ــه الـــمـــضـــف ومــهــنــد  ــلـ ــدالـ ــبـ وعـ
ــر وحــــــامــــــد الــــبــــذالــــي  ــ ــايـ ــ ــسـ ــ الـ
ومـــرزوق الحبيني، ثــم انتقل 
إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق 
بعقدي طائرات اليوروفايتر 
والكاراكال، وزكى لعضويتها 
كا من عادل الدمخي وماجد 
ــد الـــمـــدلـــج  ــ ــمـ ــ ــيــــري وحـ ــطــ ــمــ الــ
ــهــــل الــــمــــضــــف وحـــمـــد  ــلــ ــهــ ومــ

المطر.
ــة جــــنــــان  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــت الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
بوشهري: في عام 2019 كلف 
ــوان الــمــحــاســبــة  ــ الــمــجــلــس ديـ
التحقيق في قضايا طائرات 
ــال،  ــ ــاراكـ ــ ــكـ ــ الــــيــــوروفــــايــــتــــر والـ

والــتــقــريــر مــــدرج عــلــى جــدول 
ــنــــى إحـــالـــتـــه  ــمــ األعــــــمــــــال، وأتــ
للجنة التحقيق، والسعدون 
يـــــــــــــرد لـــــلـــــجـــــنـــــة الــــتــــحــــقــــيــــق 
الــبــرلــمــانــيــة الـــحـــق فـــي طلب 

ما تريد.

تعديل قانون الجزاء

ووافـــــــــــــق الــــمــــجــــلــــس عـــلـــى 
ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــــكـــــلـــــيـــــف لــــــجــــــنــــــة الـ
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
أســبــاب عــدم االكــتــفــاء الــذاتــي 
ــات الــتــي  ــعـــوقـ ــمـ الـــغـــذائـــي والـ
تـــواجـــه الــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
ــة، كـــمـــا وافــــــــق عــلــى  ــيـ ــلـ ــحـ ــمـ الـ
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق فــي 
ــيـــة لــضــبــاط  ــائـ ــنـــهـ ــة الـ ــقــــرعــ الــ
الجيش، وزكى النواب سعود 
الـــعـــصـــفـــور وحــــامــــد الـــبـــذالـــي 
ــد الـــطـــمـــار وخــلــيــل أبــل  وخـــالـ
ــيـــري، وانــتــقــل  ــد الـــمـــطـ ــاجــ ومــ
الــــى مــنــاقــشــة تــقــريــر الــلــجــنــة 
ــأن تــعــديــل  ــشــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بــ
قـــانـــون الـــجـــزاء فــيــمــا يتعلق 
بتحديد المسؤولية الجزائية 

للشخص االعتباري في جرائم 
الفساد.

ــة  ــنــ ــجــ ــلــ وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــنــــائــــب مــهــنــد 
الـــــــســـــــايـــــــر: تـــــعـــــديـــــل قـــــانـــــون 
الــجــزاء فيما يتعلق بتحديد 
الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة الـــــجـــــزائـــــيـــــة 
للشخص االعتباري في جرائم 
الفساد من القوانين المهمة، 
وهـــو مــشــروع حــكــومــي مهم، 
ــــى االســتــعــجــال  وادى بـــنـــا الـ
بهذا القانون، وأشكر أعضاء 
الــلــجــنــة عـــلـــى تـــجـــاوبـــهـــم فــي 
إنجاز قوانين مكافحة الفساد.

تحديد المسؤولية

وذكــر مقرر اللجنة النائب 
ــة أن تـــعـــديـــل  مـــــبـــــارك الــــطــــشــ
قـــانـــون الـــجـــزاء فــيــمــا يتعلق 
بتحديد المسؤولية الجزائية 
للشخص االعتباري في جرائم 
الفساد مــن القوانين المهمة 
ــا الــهــيــئــة  ــهـ ــتــــي تــمــســكــت بـ الــ
العامة لمكافحة الفساد وهو 

استحقاق محلي ودولي.

فهد تركي وعلي الصنيدح

الحسابات الختامية التي أقرها المجلس
وافق مجلس األمة في جلسته أمس 
 وعــــــدم مـــوافـــقـــة 19 عــلــى 

ً
ــوا بـــــــ39 عــــضــ

الــتــقــاريــر الــتــالــيــة لــلــجــنــة الــمــيــزانــيــات 
ــن الــســنــتــيــن  ــ والــــحــــســــاب الـــخـــتـــامـــي عـ
الماليتين 2019/2018 – 2020/2019، 

والتي جاءت على النحو التالي: 
ــقــــريــــر الــــثــــانــــي عـــــن الـــحـــســـاب  ــتــ - الــ
الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر .
ــاب  ــقــــريــــر الــــثــــالــــث عـــــن الـــحـــسـ ــتــ - الــ
الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- التقرير الرابع عن الحساب الختامي 
للهيئة العامة للشباب.

ــن الــحــســاب  ــامـــس عــ - الـــتـــقـــريـــر الـــخـ
الختامي لإلدارة العامة لإلطفاء.

ــن الــحــســاب  ــــادس عــ ــــسـ - الـــتـــقـــريـــر الـ
الــخــتــامــي للهيئة الــعــامــة للمعلومات 

المدنية.
ــن الـــحـــســـاب  ــ ــع عـ ــابــ ــســ - الـــتـــقـــريـــر الــ
الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة 
ونــشــر الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنــة النبوية 

وعلومهما.

ــقــــريــــر الــــثــــامــــن عـــــن الـــحـــســـاب  ــتــ - الــ
الــخــتــامــي لــهــيــئــة تــشــجــيــع االســتــثــمــار 

المباشر.
ــن الـــحـــســـاب  ــ ــع عـ ــاســ ــتــ - الـــتـــقـــريـــر الــ

الختامي لبيت الزكاة.
ــن الـــحـــســـاب  ــ ــر عـ ــعــــاشــ - الـــتـــقـــريـــر الــ

الختامي لوكالة األنباء الكويتية.
- التقرير الحادي عشر عن الحساب 
الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد.
- التقرير الثاني عشر عــن الحساب 
الختامي للهيئة الــعــامــة لــشــؤون ذوي 

اإلعاقة.
- التقرير الثالث عشر عــن الحساب 
الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل 

البري.
- التقرير الــرابــع عشر عــن الحساب 

الختامي لهيئة أسواق المال.
- التقرير الخامس عشر عن الحساب 
ــامــــي لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــتـــقـــديـــر  ــتــ الــــخــ
التعويضات عن خسائر العدوان العراقي 

عن السنة المالية 2019/2018.

- التقرير السادس عشر عن الحساب 
الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية.
- التقرير السابع عشر عن الحساب 
الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة.

- التقرير الثامن عشر عــن الحساب 
ــة لــلــتــعــلــيــم  ــامــ ــعــ الـــخـــتـــامـــي لــلــهــيــئــة الــ

التطبيقي والتدريب.

-التقرير التاسع عشر عــن الحساب 
الختامي لجامعة الكويت.

- التقرير الــحــادي والــعــشــريــن عن 
الحساب الختامي لهيئة مشروعات 
ــيــــن الــــعــــام  ــاعــ ــقــــطــ الـــــشـــــراكـــــة بــــيــــن الــ

والخاص.
ــانـــي والـــعـــشـــريـــن عــن  ــثـ - الـــتـــقـــريـــر الـ

الحساب الختامي لبلدية الكويت.
ــالـــث والـــعـــشـــريـــن عــن  ــثـ - الـــتـــقـــريـــر الـ
الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية.
ــع والـــعـــشـــريـــن عــن  ــ ــرابـ ــ - الـــتـــقـــريـــر الـ

الحساب الختامي لمجلس األمة.
-الــتــقــريــر الــخــامــس والــعــشــريــن عن 
الــــحــــســــاب الـــخـــتـــامـــي لـــبـــنـــك االئـــتـــمـــان 

الكويتي.
- الــتــقــريــر الـــســـادس والــعــشــريــن عن 
الحساب الختامي للصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة.
- الــتــقــريــر الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن عن 

ــويـــت  ــكـ ــنـــك الـ ــبـ ــامــــي لـ ــتــ الــــحــــســــاب الــــخــ
المركزي.

ــامـــن والـــعـــشـــريـــن عــن  ــثـ - الـــتـــقـــريـــر الـ
الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة.
- الــتــقــريــر الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن عن 
الــحــســاب الــخــتــامــي للمؤسسة الــعــامــة 

للرعاية السكنية.
ــن الــحــســاب  - الـــتـــقـــريـــر الـــثـــاثـــيـــن عــ
ــكـــويـــت لــأبــحــاث  الـــخـــتـــامـــي لــمــعــهــد الـ

العلمية.
ــادي والـــثـــاثـــيـــن عن  ــحــ - الــتــقــريــر الــ
ــامـــي لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة  ــتـ الــــحــــســــاب الـــخـ

لاستثمار.
- الـــتـــقـــريـــر الـــثـــانـــي والـــثـــاثـــيـــن عــن 
الحساب الختامي لإلدارة المالية للدولة 

عن السنة المالية 2020/2019.
 - الـــتـــقـــريـــر الـــثـــالـــث والـــثـــاثـــيـــن عــن 
الــحــســابــات الختامية لبعض الجهات 
الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية 
من 2012/2011 إلى 2015/ 2016 وعددها 

)10( مشروعات بقانون.

 تقارير »الميزانيات«
ً
الدمخي مستعرضا

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في 
القسائم الصناعية تضم خمسة أعضاء، هم: 
عبدالله فهاد وعبدالله المضف ومهند الساير 

وحامد البذالي ومرزوق الحبيني.
• وافــــق الــمــجــلــس عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة تحقيق 
بعقدي طائرات اليوروفايتر والكاراكال، وزكى 
لــعــضــويــتــهــا كـــا مـــن عــــادل الــدمــخــي ومــاجــد 
الــمــطــيــري وحــمــد الــمــدلــج ومــهــلــهــل المضف 

وحمد المطر.
ــــق الــمــجــلــس عـــلـــى تــكــلــيــف لــجــنــة الــبــيــئــة  • وافــ
البرلمانية التحقيق في أسباب عدم االكتفاء 
ــذاتــــي الـــغـــذائـــي والـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي تــواجــه  الــ

المنتجات الغذائية المحلية.
• وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في 
القرعة النهائية لضباط الجيش، وزكى النواب 

سعود العصفور وحامد البذالي وخالد الطمار 
وخليل أبل وماجد المطيري.

• وافــق المجلس باإلجماع في المداولة األولى 
على تقرير اللجنة التشريعية بشأن المشروع 
بقانون بتعديل القانون رقــم 31 لسنة 1970 
المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، لتحديد 
نطاق المسؤولية على الشخصية االعتبارية 

في جرائم الفساد.
• زكــى المجلس مــبــارك الطشة لعضوية لجنة 
حقوق اإلنسان البرلمانية خلفا للنائب محمد 

هايف بعد استقالته.
ــع قـــوانـــيـــن  ــ ــاريـ ــ ــــشـ ــلــــس عــــلــــى مـ • وافـــــــــق الــــمــــجــ
الحسابات الختامية من التقرير من 13 الى 
43 مــع الــمــوافــقــة على الــتــوصــيــات وإحالتها 

الى الحكومة.
انتخابات الشعبة البرلمانية

في مداخلته بجلسة أمس، قال النائب خليل أبل: »صحيح 
أن المجلس اليوم سيصوت على تعديل قانون الجزاء فيما 
يتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية للشخص االعتباري في 
جرائم الفساد بالمداولة األولى، لكن هذا القانون عبارة عن 
ذر للرماد في العيون، وهو ناقص«. وأضــاف أبل: »لو كانت 
الــحــكــومــة جــــادة لــقــامــت بــمــاحــقــة الــشــخــصــيــات االعــتــبــاريــة 
والــطــبــيــعــيــة، حــتــى ال يــتــخــفــى الــبــعــض تــحــت الــشــخــصــيــة 
االعتبارية، ويفترض أن يجرم األفراد أيضا في هذا القانون«.

أبل: »تعديل أبل: »تعديل 
الجزاء« ذر للرمادالجزاء« ذر للرماد

في العيونفي العيون

ولــفــت الــســايــر إلـــى أن هــذا 
ــتـــعـــديـــل بـــتـــوافـــق حــكــومــي  الـ
نــيــابــي حـــول الــكــيــانــات الــتــي 
ترتكب الجريمة، حيث نواجه 
صعوبة في تجريم الشخص 
ــــب  ــكـ ــ االعـــــــتـــــــبـــــــاري الـــــــــــذي ارتـ
الــجــريــمــة فــي هـــذه الــكــيــانــات، 
لذلك جاء هذا التعديل ليكون 
متوافقا مع متطلبات مكافحة 
الــفــســاد وتــعــزيــز الــنــزاهــة في 

الكويت.
وأفــــــــــــــاد الــــــنــــــائــــــب مـــــبـــــارك 
ــانــــون  ــل قــ ــديــ ــعــ الـــــحـــــجـــــرف: تــ
ــد فـــجـــوة  ــيـــسـ الــــــجــــــزاء جـــــــاء لـ
كــبــيــرة، ونــحــتــاج الـــى قــانــون 
ــوة  ــرشــ ــــي مـــكـــافـــحـــة الــ آخــــــر فـ
بالقطاع الخاص،  حتى يكتمل 

مثلث مكافحة الفساد.
من ناحيتها، قالت النائبة 
جـــــنـــــان بـــــوشـــــهـــــري: تـــعـــديـــل 
قانون الجزاء قانون مستحق، 
ويـــــــســـــــاهـــــــم فــــــــي ســــــــد فــــــــراغ 
تــشــريــعــي، ويــجــب اســتــكــمــال 
هذا القانون بتجريم الرشوة 
في القطاع الخاص، وبانتظار 
تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة الــتــشــريــعــيــة 

حول ذلك. 
ورد الــــــســــــايــــــر: ســـنـــكـــثـــف 
اجتماعاتنا إلنــجــاز قوانين 
ــانــــون  ــاد، وقــ ــســ ــفــ مـــكـــافـــحـــة الــ
تــجــريــم الـــرشـــوة فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص سيكون حــاضــرا في 
10 ديسمبر المقبل، مضيفا: 
ــوم لـــلـــتـــصـــويـــت  ــ ــيــ ــ ــلـــع الــ ــتـــطـ نـ
عــلــى تــعــديــل قـــانـــون الـــجـــزاء 
في المداولة األولــى، ثم يعاد 
لــلــجــنــة إلنــــجــــاز الـــتـــعـــديـــات 
ــة بــــــه، عـــلـــى أن يــتــم  الــــخــــاصــ

ــة  ــداولــ ــمــ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى الــ
الثانية في الجلسة المقبلة.

استحقاق وطني

بــــــــــــــــــــدوره، ذكـــــــــــر الـــــنـــــائـــــب 
عبدالكريم الــكــنــدري: تعديل 
قـــانـــون الـــجـــزاء فــيــمــا يتعلق 
بتحديد المسؤولية الجزائية 
لـــلـــشـــخـــص االعــــــتــــــبــــــاري فــي 
ــاد اســـتـــحـــقـــاق  ــفــــســ ــم الــ ــ ــرائـ ــ جـ
وطـــنـــي، ونــتــطــلــع الــــى انــجــاز 
ــيــــوم فــي  الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه الــ
الـــمـــداولـــة االولـــــى، فــكــثــيــر من 
القوانين تنظم متابعة الفساد 
فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، ولكن 
لــديــنــا قــطــاع كــامــل آخـــر بــات 
ــة لـــلـــفـــســـاد فــي  ــبـ ــة خـــصـ ــئـ ــيـ بـ
القطاع الخاص، وأغلب جرائم 
الفساد تحدث في هذا القطاع 
من أشخاص اعتباريين، لذلك 
أؤكــد أهمية الــقــانــون، ونذكر 
ــنــــدوق  ــة الــــصــ ــيـ أنـــــــه فـــــي قـــضـ
ــزي كـــــانـــــت غـــالـــبـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
التعامات فيها باسم شركات 
خاصة تتعامل مع الحكومة، 
وبموجب هذا القانون سيتم 
حــــرمــــان هـــــذه الــــشــــركــــات مــن 
الــتــعــامــل مـــع الــحــكــومــة، كما 
ــــاك شـــــركـــــات وهـــمـــيـــة  ــنـ ــ أن هـ
تـــم تــشــكــيــلــهــا مـــن أجــــل غسل 
األمــــوال، ولــذلــك هــذا القانون 
أصبح ضرورة وطنية قصوى 

لمكافحة الفساد.

مكافحة الفساد

ــبــــه، قــــــال الـــنـــائـــب  ــــن جــــانــ مـ

عـــــــــــادل الــــــدمــــــخــــــي: قــــوانــــيــــن 
مــكــافــحــة الــفــســاد مهمة جــدا، 
لكن خوفي من عدم التطبيق 
الكامل والصحيح، فالتطبيق 
مـــــــن الـــــــــضـــــــــروري أال يـــمـــس 
األشخاص الذين ال دخل لهم 
فــي القضايا، كما يحدث في 
الجمعيات التعاونية، والبد 
ــن الـــتـــفـــرقـــة بـــيـــن الــشــخــص  مــ
ــــي والــــشــــخــــصــــيــــة  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ

االعتبارية.
ــــدوره، أكـــد الــنــائــب حسن  بـ
ــر: مــبــالــغ كــبــيــرة تــدفــع  جـــوهـ
فـــــــــي الـــــــــبـــــــــاد ال يـــــمـــــكـــــن أن 
يــكــون مــصــدرهــا األشــخــاص 
الــطــبــيــعــيــيــن، وجــــاء الــقــانــون 
الــــــجــــــديــــــد لــــيــــحــــد مــــــــن هـــــذه 
الـــمـــخـــالـــفـــات ولـــيـــضـــع لــبــنــة 
جــديــدة ضمن حــزمــة قوانين 
مكافحة الفساد في الكويت، 
ــذا لــيــس الــتــشــريــع األخــيــر  وهـ
الــذي نقره في المحلس إنما 
خــطــوة مــهــمــة الـــى االمــــام من 
أجل تعزيز النزاهة ومكافحة 
ــــة األمـــطـــار  الـــفـــســـاد، وفــــي أزمـ
أوقـــــــفـــــــت شـــــــركـــــــات وبــــــقــــــدرة 
ــادر اتــــت الـــشـــركـــات نفسها  ــ قـ
بمسميات جــديــدة، وحصلت 
على عقود حكومية جديدة، 
وهـــــذا يــجــب أن يـــأخـــذ بعين 
االعتبار في التعديات على 
القانون بعد التصويت على 

المداولة األولى.
وبعد انتهاء المناقشة رفع 
السعدون الجلسة ربع ساعة 
لعدم توافر النصاب المطلوب، 
ــق  ــ ــ ــا وافـ ــهــ ــافــ ــنــ ــئــ ــتــ ــد اســ ــ ــعــ ــ وبــ

المجلس على المداولة 
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السعدون والشاهين وبوشهري

... والساير والطشة يستعرضان تقرير »تعارض المصالح«المطيري وبوقماز والبغلي في جلسة أمس

االعتبارية« في المداولة األولى
• »التشريعية«: إنجاز تجريم الرشوة بـ »الخاص« ١٠ الشهر المقبل

حدث في الجلسة

توافق

ــدد مــــن الــــنــــواب بــالــتــوافــق  ــ ــاد عـ ــ أشــ
الــحــكــومــي - الــبــرلــمــانــي الــــذي شهدته 
جلسات مجلس االمة وأنجز من خالله 
عــــدد مـــن الــقــوانــيــن الــمــهــمــة، متمنين 
استمراره لما فيه مصلحة المواطنين، 

ومعالجة القضايا العالقة. 

محاسبة الفاسدين 
خالل مناقشة الحسابات الختامية، 
ــد الــــنــــواب أهـــمـــيـــة اقـــــرارهـــــا، وعــــدم  ــ أكـ
إرجــاعــهــا للجنة الــمــيــزانــيــات حتى ال 
تنشغل بحسابات قديمة يعود عهدها 
الى سنوات، لكنهم شددوا على ضرورة 
محاسبة كل من تعدى على المال العام 
خـــالل هـــذه الــحــســابــات والــمــيــزانــيــات 
القديمة، »فقضايا التعدي على المال 

العام ال تسقط بالتقادم«. 

النصاب 
تكرر عدم اكتمال النصاب في جلسة 

ــل قــــــرار يـــريـــد الــمــجــلــس  أمـــــس عـــنـــد كــ
اتخاذه أو لحظة التصويت على البنود 
أو االنــتــقــال مـــن بــنــد الـــى آخـــر الـــى أن 
وصل االمر ألن يرفع الرئيس السعدون 
ــع ســــاعــــة عــــنــــد الــــدعــــوة  ــ ــ ــة ربـ ــلـــسـ الـــجـ
للتصويت على تعديل قانون الجزاء 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــتــحــديــد الــمــســؤولــيــة 
الـــجـــزائـــيـــة لــلــشــخــص االعــــتــــبــــاري فــي 

ــرا لــــعــــدم وجــــود  جــــرائــــم الــــفــــســــاد نــــظــ
النصاب. 

برنامج الحكومة 
ــــدد مــــن الــــنــــواب فــــي جــلــســة  ــــدد عـ شـ
أمــــس عــلــى ضـــــرورة تــنــفــيــذ الــحــكــومــة 
مــا جــاء فــي برنامج عملها على أرض 
الواقع لتحقيق محاوره التي جاء بها، 

رافضين ان يكون البرنامج مجرد حبر 
على ورق، وإنشائيا، »فالمواطن ينتظر 
الكثير مــن المجلس والحكومة خالل 

الفترة القادمة«. 

جرائم الرشوة 
عــنــد مــطــالــبــة الــــنــــواب بــــضــــرورة أن 
تــبــادر الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة الـــى انــجــاز 
ــانـــون مــكــافــحــة الــــرشــــوة فـــي الــقــطــاع  قـ
ــد رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــائــب  الــــخــــاص، أكــ
مهند الساير ان اللجنة تضع اللمسات 
االخيرة على هذا القانون المهم، متوقعا 
عرضه على المجلس في الشهر المقبل. 

قوانين »نزاهة«
أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب 
مــبــارك الطشة أن هناك حزمة قوانين 
بشأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 
ستنجز فــي الــقــريــب الــعــاجــل؛ تنفيذا 
لمتطلبات محلية ودولــيــة، وبمباركة 
الــحــكــومــة مــمــثــلــة فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 

لمكافحة الفساد. 

حضور نيابي الفت في جلسة أمس

العلي: التعاون مع المجلس 
بأي موضوع يتطلب المتابعة

شدد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي على أهمية التعاون 
ــة، مـــن خـــالل الــعــمــل مـــع الــلــجــان  ــ بــيــن الــــــوزارة ومــجــلــس األمـ
المختصة الدائمة، أو التي يشكلها المجلس للتحقيق والنظر 

في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث.
وقـــال العلي، فــي بــيــان صحافي لـــوزارة الــدفــاع، أمـــس، إن 
هذا األمر يسهم بدوره في ترسيخ مبادئ الممارسة النيابية 
الصحيحة، وقيام مجلس األمة بدوره الرقابي والتشريعي، 
وبــمــا يــحــقــق الــمــصــلــحــة الــعــامــة الــتــي تــنــشــدهــا الــســلــطــتــان 

التنفيذية والتشريعية.
وأكد حرص الــوزارة على العمل مع اللجان التي يشكلها 
مجلس األمة، من خالل توجيه مختلف قطاعاتها العسكرية 
منها والمدنية إلى مد يد التعاون مع هذه اللجان، وإتاحة 
الــفــرصــة والـــمـــجـــال لــهــا لـــالطـــالع عــلــى مــخــتــلــف الــتــعــامــالت 
ات التي تنفذها، بهدف الــوقــوف على مــدى صحة  ــراء واإلجــ
ــوزارة إلـــى إيــضــاح جميع  ــ مــركــزهــا الــقــانــونــي، ســعــيــا مــن الــ
الحقائق، وترسيخ مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملها مع 

اللجان المختصة.
وكان مجلس األمة وافق في جلسته التكميلية أمس على 
طلب مقدم من بعض األعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية 
بشأن عقد طــائــرات »كــاراكــال« وعقد طــائــرات »يــوروفــايــتــر«، 
وعلى طلب مقدم من بعض األعضاء بتشكيل لجنة تحقيق 
برلمانية بشأن االستبعاد من الدخول في القرعة النهائية 

لدفعة ضباط الجيش.

وزير الدفاع في جلسة سابقة

ــة الــشــاهــيــن أن »أحـــد  ــامـ كــشــف الـــنـــائـــب أسـ
األشخاص االعتباريين قال إنه دفع رواتب لـ15 
نائبا في مجالس سابقة، ولألسف القوانين 

الــحــالــيــة تــعــوق مــحــاســبــتــه، لـــذا جـــاء الــقــانــون 
الــجــديــد، المتمثل فــي تــعــديــل قــانــون الــجــزاء، 

لتصحيح هذا الوضع الخاطئ«.

ً
الشاهين: شخص اعتباري دفع رواتب 15 نائبا

األولـــــى لــتــعــديــل قــانــون 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ الــــــجــــــزاء فـ
بتحديد المسؤولية الجزائية 
للشخص االعتباري في جرائم 
الفساد باإلجماع بـ55 عضوا.

الحسابات الختامية 

وانــتــقــل المجلس الـــى بند 
انــتــخــاب عــضــو لجنة حقوق 
اإلنسان بعد استقالة محمد 
هايف، وزكى المجلس مبارك 
الــطــشــة لــعــضــويــتــهــا، وانــتــقــل 
الى تقارير اللجان البرلمانية 
بــشــأن الــحــســابــات الختامية 

للجنة الميزانيات.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس لــــجــــنــــة 
الـــمـــيـــزانـــيـــات الــــنــــائــــب عــــادل 
الـــــــــدمـــــــــخـــــــــي: الــــــحــــــســــــابــــــات 
الــخــتــامــيــة الـــمـــعـــروضـــة على 
ــة،  ــمــ ــلــــس حــــالــــيــــا قــــديــ ــجــ ــمــ الــ
وهـــي جــهــد ســابــق لمجالس 
ســـابـــقـــة وال داعــــــي لــلــخــوض 
ــيـــق يـــتـــم عــلــى  ــدقـ ــتـ فـــيـــهـــا، والـ
الــحــســابــات الــجــديــدة، واقـــرار 
الـــحـــســـاب الـــخـــتـــامـــي وســيــلــة 
ــز  ــراكــ ــمــ ــة الغـــــــــالق الــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
لــة  الــقــانــونــيــة وفـــتـــح الــمــســاء
ــل مــــن يــثــبــت  ــكـ ــة لـ ــبـ ــاقـ ــعـ ــمـ والـ
اعــــتــــداؤه عــلــى الـــمـــال الـــعـــام، 
ونــعــكــف حــالــيــا عــلــى تطوير 
مناقشة الحسابات الختامية، 
ونــتــطــلــع الـــى عــقــد جلسة مع 
رئـــيـــس الــــــــوزراء لــلــكــشــف عن 
مكامن الخلل في الميزانيات 
وفصل مكافآت القياديين عن 
الموظفين، وانعكاس صرف 
الــمــيــزانــيــة عــلــى الــحــســابــات 

الختامية.

هيئة القرآن

بدوره، ذكر النائب عبدالله 
ــبــــعــــي: فــــي هـــيـــئـــة الــــقــــرآن  االنــ
الــــكــــريــــم ال تــــوجــــد مـــطـــبـــعـــة، 
ويـــوجـــد مــديــر مــطــبــعــة، وكــل 

ــرواتــــب الــكــبــيــرة والــتــقــيــيــم  الــ
مــــوجــــودة فــــي هــيــئــة لــلــقــرآن 
لــــم  ن  آل ا حــــــتــــــى  ض  ر أل ا و
تخصص، والهيكل التنظيمي 
موجود منذ ســنــوات، فلماذا 
يعمل القياديون في مناصب 
الهيئة؟ وهنا نحتاج التدقيق 

في هذا الموضوع.
ــاد الــنــائــب حمد المطر  وأفـ
بـــــأن الـــحـــســـابـــات الــخــتــامــيــة 
المعروضة حاليا قديمة تعود 
ــا ال  ــ ــرارهـ ــ ــــى 2017، لـــكـــن اقـ الـ
يعني عدم محاسبة الفاسدين 
ــثــــل ضـــيـــافـــة  والـــمـــتـــهـــمـــيـــن مــ
الداخلية وغيرها، والبــد من 
إقرارها، وعدم إنجازها يعود 
أكـــثـــر مـــن 30 تـــقـــريـــرا لــلــجــنــة 
الميزانيات للبحث فيها لذلك 
أطلب إقرارها اليوم بالسرعة 

الممكنة.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس الــســعــدون 
إلــى التصويت على مشاريع 
قوانين الحسابات الختامية 
ما عدا التقرير 33 كونه يعني 

سنوات عديدة.
ووافـــــــــــــق الــــمــــجــــلــــس عـــلـــى 
مــشــاريــع قــوانــيــن الحسابات 
الختامية من التقرير من 13 
ــــالل حــضــور  ــــى 43، مــــن خــ الــ
51 عضوا وموافقة 39 وعدم 
موافقة 12 مع الموافقة على 
ــا الـــى  ــتـــهـ ــالـ ــيـــات واحـ ــتـــوصـ الـ

الحكومة.
ورفـــــع الـــســـعـــدون الــجــلــســة 
ــرة إلــــى  ــ ــــشـ ــة عـ ـــــحـــــاديـــ ــد ال ــنــ عــ
الــــــــواحــــــــدة ظــــــهــــــرا، تـــمـــهـــيـــدا 
الجتماع الشعبة البرلمانية.

الشعبة البرلمانية

واســــــــــتــــــــــأنــــــــــف الــــــرئــــــيــــــس 
السعدون الجلسة عند الساعة 
الـــــــواحـــــــدة ظــــهــــرا بـــاجـــتـــمـــاع 
الجمعية العمومية السنوي 
األول لــلــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة 
لــلــفــصــل الــتــشــريــعــي الــســابــع 

عــشــر لـــــدور االنـــعـــقـــاد األول، 
وزكــى المجلس النائب ثامر 
الـــــســـــويـــــط وكـــــيـــــال لــلــشــعــبــة 
البرلمانية، بينما تنافس كل 
مــن الــنــائــبــيــن محمد الــمــّهــان 
وحــســن جــوهــر عــلــى منصب 
أمين السر لها، وقال المهان: 
أشـــــكـــــر األخ حــــســــن جـــوهـــر 
لتنازله لي، في وقت رد عليه 
الـــســـعـــدون قـــائـــال: جـــوهـــر لــم 

يتنازل. 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وأجــــــــريــــــــت االنـ
ــيــــن الـــســـر،  ــنـــصـــب  أمــ ــلـــى مـ عـ
وأثناء التصويت قام حمدان 
ــه  ــتـ ــويـ ــد تـــصـ ــ ــعـ ــ الــــــعــــــازمــــــي بـ
ــاب بــــورقــــتــــه لــلــنــائــب  ــذهــ ــالــ بــ
الــــمــــّهــــان، ثــــم عـــــاد لــيــضــعــهــا 

بصندوق االقتراع.
ثم انتخب المجلس المهان 
أمين سر للشعبة بـ 25 صوتا، 
فــي حــيــن حــصــل جــوهــر على 
19 صــوتــا، وزكـــى، فــي الوقت 
نـــفـــســـه، حـــمـــد الــعــبــيــد أمــيــنــا 
لصندوق الشعبة البرلمانية.

مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى، صـــــّوت 
المجلس على عضوية اللجنة 
التنفيذية للشعبة البرلمانية، 
وتـــرشـــح لــهــا كـــل مـــن صــالــح 
ــيــــب شـــعـــبـــان  ــعــ عـــــاشـــــور وشــ
ــالــــد  ــــي وخــ ــذالـ ــ ــبـ ــ ويـــــوســـــف الـ
الــطــمــار والــصــيــفــي الصيفي 
ــــري، الــــــذي  ــيـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ ومــــــاجــــــد الـ
انسحب من الترشح، لينتخب 
الــمــجــلــس 3 نــــواب لــعــضــويــة 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة للشعبة 
ـــم شـــعـــيـــب  ــ ــة، هــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
شعبان )32 صوتا(، والصيفي 
الصيفي )30 صوتا(، وخالد 
الطمار )25 صوتا(، في حين 
حصل صالح عاشور على 19 
صوتا، ويوسف البذالي 18. 

بــــعــــدهــــا اخــــتــــتــــم الـــرئـــيـــس 
السعدون االجتماع السنوي 
األول لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لــلــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة، ورفـــع 

الجلسة.

الجلسة في عناوين

السعدون يفتتح الجلسة التكميلية... والمعتذرون عن   
عدم حضورها وزيرا الدفاع والتجارة والخنفور وعالية 

الخالد والخليفة

المجلس يستهل الجلسات بتشكيل 3 لجان تحقيق   
رعة ضباط الجيش« 

ُ
في »القسائم الصناعية والكاراكال وق

ويختار أعضاءها

جنان بوشهري: تقرير لـ »المحاسبة« عن الـ »يوروفايتر«   
منذ 2019 يجب إحالته للجنة الـ »كاراكال«

السعدون لبوشهري: للجنة التحقيق البرلمانية الحق في   
طلب ما تريد

تكليف »البيئة« البرلمانية التحقيق في أسباب عدم   
االكتفاء الذاتي الغذائي

المجلس انتقل إلى مناقشة تعديل قانون الجزاء فيما   
يتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية للشخص االعتباري

رئيس »التشريعية« الساير: قانون مهم جاء بتوافق   
نيابي - حكومي ويتوافق مع متطلبات مكافحة الفساد

ت بها   
ّ
مبارك الطشة: من القوانين المهمة التي تمسك

»نزاهة« وهو استحقاق محلي ودولي

مبارك الحجرف: نحتاج إلى مكافحة الرشوة بالقطاع   
الخاص  حتى يكتمل مثلث مكافحة الفساد

الساير: سنكثف اجتماعاتنا إلنجاز قوانين مكافحة   
الفساد... وقانون تجريم الرشوة في القطاع الخاص 

 10 يناير
ً
سيكون حاضرا

عبدالكريم الكندري: لدينا قطاع كامل آخر بات بيئة   
خصبة للفساد في القطاع الخاص

عادل الدمخي: تخّوف من عدم التطبيق الكامل   
والصحيح لقوانين مكافحة الفساد

دفع في البالد ال يمكن أن   
ُ
حسن جوهر: مبالغ كبيرة ت

يكون مصدرها األشخاص الطبيعيون

المجلس وافق باإلجماع على المداولة األولى لقانون   
تحديد المسؤولية الجزائية للشخص االعتباري في جرائم 

الفساد

 للجنة حقوق اإلنسان بعد خروج   
ً
تزكية الطشة عضوا

هايف منها

المجلس انتقل إلى تقارير اللجان البرلمانية بشأن   
الحسابات الختامية للجنة الميزانيات

الدمخي: إقرارها وسيلة قانونية لفتح المساءلة   
والمعاقبة لكل َمن يثبت اعتداؤه على المال العام

األنبعي: في »هيئة القرآن الكريم« ال توجد مطبعة...   
ويوجد مدير لها!

المطر: إقرار الحسابات الختامية ال يعني عدم محاسبة   
الفاسدين... بدليل »ضيافة الداخلية«

 شملت حسابات ختامية   
ً
 المجلس يوافق على 31 تقريرا
لجهات حكومية لسنوات سابقة

انتهاء الجلسة عند الـ 11 من ظهر أمس وُعقد عند   
 اجتماع الشعبة البرلمانية

ً
الواحدة ظهرا

 للشعبة البرلمانية وينتخب   
ً
المجلس يزكي السويط وكيال

 للسر على حساب جوهر
ً
المّهان أمينا

 لصندوق الشعبة وانتخاب شعبان   
ً
تزكية العبيد أمينا

والصيفي والطمار أعضاء لها

متابعة نيابية للجلسة
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انتهى الفنان سعد الفرج من 
تصوير مسلسله الرمضاني 

الجديد »منزل 12«، في حين 
يباشر تصوير سباعية »الدولة 

العميقة« في دور شائك ومثير 
يفاجئ الجمهور من حيث 

الشكل والمضمون.

ــنـــان ســـعـــد الـــفـــرج  ــفـ كـــشـــف الـ
أنه انتهى من تصوير مسلسل 
»منزل 12«، ومن المقرر عرضه 
فــي الموسم الــدرامــي لرمضان 

المقبل 2023.
وأوضــح الــفــرج، في تصريح 
لـ »الجريدة«، أن المسلسل، الذي 
يقع في 30 حلقة، تم االنتهاء من 
 
ً
ــام، اســتــعــدادا تــصــويــره قــبــل أيــ
لعرضه ضمن منافسات شهر 
ــه اســتــمــتــع   أنــ

ً
رمـــضـــان، مـــؤكـــدا

بــالــعــمــل الـــذي اخـــتـــاره مــن بين 
ــال  ــ ــمـ ــ ــن األعـ ــ ــة مــ ــلــ ــويــ ــة طــ ــمــ ــائــ قــ
الــمــعــروضــة عليه، وأنـــه يعتبر 
ــــل مـــــا رآه مـــــن نـــصـــوص  ــــضـ أفـ

تستحق مشاركته بها.
وحـــول دوره فــي المسلسل، 
ذكر الفرج: »دوري يتناسب مع 

المرحلة العمرية التي أمر بها، 
فأنا رجل تجاوزت الثمانين من 
ُعمري، لذلك معظم األدوار التي 
أقوم بها في السنوات األخيرة 
هــي لــأب والــجــد كبير العائلة 
الــــذي يــتــعــرض ويـــتـــصـــارع مع 
مــشــكــات األجـــيـــال الــمــتــعــاقــبــة، 
 عــن عصر 

ً
والــتــي تختلف كليا

شبابنا قبل أكثر من نصف قرن، 
لذلك فإن الصراعات االجتماعية 
ــا فــي  ــهــ ــات عـــلـــى أوجــ ــافــ ــخــ والــ
األعمال الدرامية، لكن عــادة ما 
يتحلى كبير العائلة بالحكمة 
ق،  والرحمة التي تجمع وال تفرِّ
وتحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه 

من شتات العائلة واألبناء«.

مسلسل رقمي

ــي الـــفـــتـــرة  ــ وعــــمــــا يـــشـــغـــلـــه فـ
القادمة، قال: »أنا ال أحب الراحة 
من العمل الفني. أحب أن يكون 
 
ً
 لــــديَّ جـــديـــد، خــصــوصــا

ً
ــا ــمـ دائـ

إذا استهواني العمل وأقنعني، 
من خال السيناريو واإلخــراج 
 
ً
وفريق التمثيل. أنشغل حاليا

بمسلسل سباعي جديد بعنوان 
)الدولة العميقة(، سيتم عرضه 
عــــبــــر إحــــــــــدى مــــنــــصــــات الـــبـــث 
الــرقــمــي، وجـــرى االســتــعــداد له 

منذ عدة أشهر«.
ــــن دوره فــــي الــمــســلــســل،  وعـ
د شخصية  كشف الفرج: »أجسِّ
جــديــدة واستثنائية، تعيدني 
لـــــــذكـــــــريـــــــاتـــــــي مـــــــــع الـــــمـــــســـــرح 

الــســيــاســي، حينما كــنــا نتمتع 
بـــُحـــريـــة الــــطــــرح والــتــشــخــيــص 
ألي شخصية دون حــواجــز أو 
مــخــاوف، مــن خــال دور رئيس 
وزراء الــــدولــــة الـــعـــمـــيـــقـــة، ومـــا 
تحمله تلك الشخصية من أسرار 

وخبايا وأحداث مثيرة«.
ــد أن الــمــقــصــود بــالــدولــة  وأكـ
ــة فــــــــي الــــمــــســــلــــســــل،  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــفـــهـــوم الــــعــــام عــــن هـــذا  هــــو الـــمـ
المصطلح، والذي يعني وجود 
فساد بين شبكة من األشخاص 
تــربــطــهــم شـــبـــكـــات الــمــصــالــح، 
والذين ينتمون إلى تنظيم غير 
رســـمـــي، لـــه مــنــافــعــه الــواســعــة، 
وامتداداته العريضة في الداخل 
والــخــارج، ونقطة القوة فيه أن 
عناصره األساسية لها وجودها 
في مختلف مؤسسات ومفاصل 
الـــدولـــة؛ الــمــدنــيــة، والعسكرية، 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــة، واإلعــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
واألمنية، األمر الذي يوفر لتلك 
العناصر فرصة توجيه أنشطة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــرســمــيــة، 

والتأثير في القرار السياسي.

شبكة المنتفعين

ــم أنـــي  ــ وأضـــــــاف الــــفــــرج: »رغــ
رئــيــس وزراء الــدولــة العميقة، 
فإن الفساد يحيطني في شبكة 
من المنتفعين حولي، وأحاول 
مــن جهتي الــتــصــدي لــهــا، دون 
أن أكون أحد معاول هذا الفساد 
لهدم الدولة، وهي رحلة درامية 

مثيرة أتوقع أن تحظى بإعجاب 
 أنها تأتي 

ً
الجمهور، خصوصا

مغايرة لنوعية األعمال الدرامية 
االجتماعية التي تسيطر على 
معظم أعمالنا التلفزيونية في 

السنوات األخيرة«.
وأعـــــرب عـــن حــمــاســه للعمل 
الــســبــاعــي »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة«، 
ــره بالثاثيات   أنــه يــذكِّ

ً
مضيفا

والـــخـــمـــاســـيـــات والــســبــاعــيــات 
التي كان يقدمها في ستينيات 
الــقــرن الــمــاضــي، وكـــان لــهــا أثــر 
ــا الكويتية  جــمــيــل عــلــى الـــدرامـ
ــــل عــــــــام،  ــكـ ــ ــــشـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ والـ
 أنه 

ً
وعشقها الجمهور، مــؤكــدا

ال يتحمس لتجربة التطويل في 
األعمال الفنية، بل إلى االختزال 
والتكثيف في المشاهد والحوار 
ــا يــعــطــي الــعــمــل  واألحــــــــــداث، مــ

.
ً
 دراميا

ً
 وثقا

ً
الفني زخما

ولفت إلى أن األعمال ذات الـ 
30 حلقة فرضتها طبيعة شهر 
 ،

ً
رمضان، المؤلف من 30 يوما

والـــــــذي ارتــــبــــط فـــيـــه الــجــمــهــور 
بمسلسل يصاحبهم على مدار 
ــأتــــي الـــخـــاتـــمـــة فــي  ــر، وتــ ــهـ الـــشـ
الحلقة األخيرة ليلة العيد، وهي 
أجـــواء اجتماعية ساهمت في 
انتشار هذا النمط من األعمال 
ق بها المشاهد، و»كان 

َّ
التي تعل

علينا كُصناع للدراما مواكبتها 
وتلبيتها«.

ــــذكــــر أن مــســلــســل »الــــدولــــة  ُي
العميقة« إخراج سعيد الماروق، 
ــل الـــبـــلـــوشـــي،  ــيـــصـ وتأليف فـ

وبطولة: سعد الــفــرج، وجاسم 
ــكـــي،  ــبـــريـ ــان، وخـــــالـــــد الـ ــهــ ــبــ ــنــ الــ
وفــيــصــل الـــعـــمـــيـــري، ويــعــقــوب 
عبدالله، وبشار الشطي، وخالد 
ــفـــر، وروان بــــن حــســيــن،  الـــمـــظـ

وعبدالله البلوشي، وغيرهم.
أما مسلسل »منزل 12«، فمن 
إخراج مــنــاف عـــبـــدال، وتأليف 
محمد النشمي، وبطولة: سعد 
ــرج، وفـــاطـــمـــة الـــحـــوســـنـــي،  ــ ــفـ ــ الـ
ومحمد العلوي، ونور، وأحمد 
ــمــــحــــســــن  ــدالــ ــبــ الـــــــعـــــــونـــــــان، وعــ
الـــقـــفـــاص، ومــحــمــد الـــرمـــضـــان، 
وفتات سلطان، ونورة العميري، 
وطيف، وليالي دهراب، وغيرهم 

من الفنانين.

سعد الفرج

سعاد عبدالله تزور الفرج ومناف عبدالله بموقع تصوير »منزل 12«

 
ً
يسرا: السينما السعودية تتطور سريعا

 غير محدود
ً
والمملكة تقدم لشبابها دعما

• القاهرة - محمد قدري
ــرت الـــفـــنـــانـــة يــــســــرا عــن  ــ ـ ــبَّ ــ عـ
ســعــادتــهــا الــغــامــرة، لتكريمها 
في النسخة الثانية من مهرجان 
الــــبــــحــــر األحـــــمـــــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
الــدولــي، الــذي انتهت فعالياته 
 في السعودية، بحضور 

ً
أخيرا

فني هائل من جميع دول العالم.
وقالت يسرا، في تصريحات 
لـ »الجريدة«، إن التكريم الجديد 
، وله طابع مختلف 

ً
مميز تماما

عــــن أي تـــكـــريـــم، فــمــنــح جـــوائـــز 
ــز الــيــســر«،  ــوائــ تــحــمــل اســــم »جــ
بسبب اسمي، هو تتويج رائع 
، ولم أكن 

ً
، و»أسعدني كثيرا

ً
جدا

أتوقع كل تلك الحفاوة، كما أن 
ــاء مــن  ــ تــكــريــمــي الــشــخــصــي جـ
خــال الــتــواجــد الــعــالــمــي، الــذي 
منح الــمــهــرجــان صفة عالمية، 
ــذا الــكــم الــكــبــيــر من  بــحــضــور هـ
نجوم العالم، ما أضــاف الزخم 

والقيمة إلى الجائزة«.
ــمـــات الـــفـــنـــان  ــلـ وأكــــــــدت أن كـ
الـــعـــالـــمـــي الـــهـــنـــدي شــــاروخــــان 
 ،

ً
أثــنــاء تكريمها أسعدتها جــدا

وشعرت بإنسانيته ورقته، وأنه 
عــالــمــي بــصــدق، حــيــن قـــال لها: 
»أنِت أيقونة حقيقية، وأسطورة 
رت عن سعادتها  مصرية«. وعبَّ
بالدعم المصري والعربي لها 

بالمهرجان.
ــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ وقـــــــــــالـــــــــــت إن الــ
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة تـــــتـــــطـــــور فـــي 
 
ً
المنطقة بشكل كبير، خصوصا
بــالــســعــوديــة، وجـــاء المهرجان 
ليتوج ذلك، من خال الكثير من 
األعمال السينمائية السعودية 
الــتــي يــقــف عليها شــبــاب ظهر 
نــبــوغــهــم مـــن الـــبـــدايـــة، مــؤكــدة 
 غير محدود من 

ً
أنها رأت دعما

السعودية لشبابها ولصناعة 
السينما، وأنــهــا التقت الكثير 
ــابــــة، الفــتــة  مــــن الــــمــــواهــــب الــــشــ
إلــى أن هــنــاك موهبة سعودية 

تمثيلية شابة ستكون معها في 
مسلسلها الجديد )روز وليلى(، 
 بمشاركة 

ً
الـــذي ُيــعــرض قــريــبــا
النجمة نيللي كريم.

وأضــــــــــافــــــــــت أنــــــــهــــــــا خــــــال 
ــــات لــــــم تـــحـــرص  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
ــد عــلــى  ــ ــواجــ ــ ــتــ ــ ــ فــــقــــط عــــلــــى ال
الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء اللــتــقــاط 
الصور وغيرها، لكنها دائمة 
التواجد في القاعات والندوات 
ــفـــعـــالـــيـــات، وتـــتـــواجـــد فــي  والـ
ســـــــوق الـــســـيـــنـــمـــا، لـــمـــواكـــبـــة 
التطور الذي يحدث، وتتواجد 
بــيــن الــجــمــهــور لــتــعــرف اآلراء 
والجديد، وما الــذي أعجبهم، 

مؤكدة أنها ستعود للسينما 
خــال الفترة القادمة بالفيلم 
الذي انتهت من تصويره باسم 

»ليلة العيد«.
وقالت إنها ستبدأ تصوير 
مسلسلها الرمضاني الجديد 
)حــمــدا لله على الــســامــة( مع 
عدد كبير من النجوم، من أجل 
العرض خال الموسم الدرامي 
ــادم، مـــؤكـــدة  ــقـــ الـــرمـــضـــانـــي الـــ
وجود الكثير من المفاجآت في 
العمل، الذي يتكون من فريق 
عــمــل كبير ومــمــيــز، ويخرجه 
عمرو صــاح، والمسلسل من 

إنتاج »العدل غروب«.

يسرا ونيللي كريم

عزة إبراهيم

سعد الفرج رئيس وزراء »الدولة العميقة«سعد الفرج رئيس وزراء »الدولة العميقة«
كشف لـ ةديرجلا● عن خوضه الموسم الرمضاني بمسلسل »منزل 12«

أحارب الفساد 
في الدولة 

العميقة التي 
حاط بشبكة 

ُ
ت

من المنتفعين

جنات تجهز أغنية 
للمنتخب المغربي

حرصت النجمة المغربية 
جنات على وجود أسرتها 

معها خال متابعتها 
مباريات كأس العالم، التي 

يشارك فيها المنتخب 
المغربي، والذي وصل إلى 
نصف النهائي في إنجاز 

تاريخي عربي.
وعلمت »الجريدة« أن 
ر أغنية، 

ِّ
جنات تحض

لتقديمها للمنتخب 
المغربي بعد مباراة نصف 
النهائي باللهجة المغربية 

احتفااًل به.
وكانت جنات حريصة على 

إحضار عائلتها بالكامل 
من المغرب منذ المباراة 

الماضية، لمتابعة اللقاءات 
في المنزل الخاص 

بزوجها المصري، لتقديم 
ما يشبه االحتفالية أثناء 

المباريات.

شادي حداد: »عمفرق طريق« 
عالج نفسي لفريق العمل

ر النجم اللبناني  عبَّ
شادي حداد، بطل فيلم 

»عمفرق طريق«، الذي 
ُعرض خال األيام 

الماضية بالنسخة 
الثانية من مهرجان 

البحر األحمر، عن 
سعادته بردود األفعال 

حول الفيلم الجديد، الذي 
مه بمشاركة مجموعة  قدَّ
كبيرة من الفنانين تحت 

إدارة الرا سابا.
وقال شادي إن الفيلم 
كان كالعاج النفسي 

لفريق العمل خال فترة 
التصوير، التي تزامنت 

مع الكثير من األزمات 
التي مر بها لبنان 

والمنطقة بشكل عام، 
 إلى أن تصوير 

ً
الفتا

الفيلم في جبال لبنان 
والطبيعة الخابة كان 
له بالغ األثر على فريق 
العمل، الذي شعر بأنه 

كان بحاجة إلى تلك 
األجواء.

وذكر أنه حين تلقى 
السيناريو والفكرة من 

المخرجة الرا سابا 
والمؤلفة جوزفين حبشي 
 ،

ً
شعر بأنه مختلف تماما
وبه الكثير من المشاعر 

اإلنسانية، التي لو 
قدمت في عمل سينمائي 

، وهو 
ً
فسيكون مختلفا

ما تم بالفعل.

سامح حسين يعود للسينما 
في »ساندوتش عيال«

يعود الفنان الكوميدي 
سامح حسين من جديد 

إلى الساحة السينمائية، 
بعد غياب الفترة 

الماضية، من خال فيلمه 
الجديد »ساندوتش 

عيال«، حيث قررت الجهة 
المنتجة إطاقه في 10 

فبراير المقبل، بالتزامن 
مع إجازة منتصف العام 

الدراسي. 
جاء ذلك بعد انتهاء 

التصوير خال األسابيع 
الماضية، ودخول مراحل 

ما بعد التصوير، حيث 
 عمليات 

ً
تجري حاليا

المونتاج والمكساج 
الخاصة بالفيلم، لتجهيز 

النسخ النهائية للعرض.
الفيلم الجديد يقدمه 

سامح حسين بمشاركة: 
نور قدري، وإيمان السيد، 
وإبرام سمير، وعدد كبير 
من األطفال. الفيلم تأليف 

طارق رمضان، وإخراج 
هاني حمدي. وكانت 

آخر أعمال حسين في 
السينما »عيش حياتك« 

قبل 3 سنوات.

انطالق معارض تشكيلية لـ 4 فنانين في الكويت والبحرين
• فضة المعيلي

انــطــلــقــت مــعــارض تشكيلية 
لـــ 4 فــنــانــيــن؛ منها مــا أقــيــم في 
الكويت، فيما تم افتتاح أحدها 
بـــالـــبـــحـــريـــن، حـــيـــث احــتــضــنــت 
مــنــصــة الــفــن الــمــعــاصــر )كــــاب(، 
فــي مقرها بــالــشــويــخ، معرضا 
لــلــفــنــانــة ثــريــا الــبــقــصــمــي، جــاء 
بعنوان »زائر الحرية«، ومعرضا 
لــلــفــنــان عــبــدالــوهــاب الــعــوضــي 
ــة  ــيـ ــيـــحـ ــم لـــــــوحـــــــات تـــوضـ ــ ــــضـ يـ
نـــشـــرت فــــي صــحــيــفــة لــومــونــد 
ديبلوماتيك الفرنسية بصورة 
شهرية، وقد حضر المعرضين 
ــع كــــبــــيــــر مـــــــن الــــفــــنــــانــــيــــن  ــ ــمـ ــ جـ

ومتذوقي الفن.
ــي تـــعـــريـــفـــهـــا لــلــمــعــرض  ــ ــ وفـ
تقول البقصمي: »ما حدث كان 
ضربا من الخيال، ففي غضون 
عدة أسابيع، فقد سكان العالم 
حريتهم ليقبعوا في أتون سجن 
كــبــيــر، وكـــان الــســجــان فيروسا 
اسمه  كورونا، وقد ذقت مرارة 

طــعــم فــقــدان الــحــريــة، والــتــي لم 
تكن ناتجه عن قمع سياسي أو 
احتال عسكري. وفي مرسمي 
ــر بــهــا  ــســ ــــت طـــقـــوســـا أكــ ــارسـ ــ مـ
حواجز العزلة اإلجبارية، وفجأة 
بــــدأت زيــــــارات رافـــضـــي الــعــزل، 
ودعــــاة الــحــريــة. كــانــوا مائكة، 
وقــديــســيــن، وجــوهــا فرعونية، 
وفتيات الربيع، أهازيج، وأقنعة 
إفــريــقــيــة، جــنــي مــصــبــاح عــاء 
الــديــن، حمائم ســـام، وأســمــاك 
الــحــظ«، مضيفة: »زوار الحرية 
ــهــم صــكــوك 

ّ
يــحــمــلــون عــلــى أكــف

تــحــريــري مــن سجن الــفــيــروس، 
ــيـــب ألــــوانــــي،  ــابـ خــــرجــــوا مــــن أنـ
بــســعــادة إلـــى قــمــاش لــوحــاتــي، 
إلنتاج 50 لوحة فنية يضمها 
معرضي رقــم 63 فــي مسيرتي 

الفنية«.
أمــــا عـــن مـــعـــرض الــعــوضــي، 
ــقـــول إن أعــــمــــالــــه تـــنـــبـــع مــن  ــيـ فـ
ماحظاته الهادئة وتصوراته 
ــول الـــتـــغـــيـــرات الــمــجــتــمــعــيــة  ــ حـ
والثقافات، حيث سعت صحيفة 

ــد ديـــبـــلـــومـــاتـــيـــك، الــتــي  ــونـ ــومـ لـ
تــعــنــي »الـــعـــالـــم الــدبــلــومــاســي« 
بــالــفــرنــســيــة، إلــــى هــــذا الــعــمــل، 
وهـــــي صــحــيــفــة شـــهـــريـــة تــقــدم 
ــقـــاالت رأي حــول  تــحــلــيــات ومـ
الــســيــاســة والــــشــــؤون الــجــاريــة 
ــه مــنــذ عــام  والــثــقــافــة، مبينا أنـ

2006 إلــى 2014، رســم للمجلة 
بشكل منتظم أثناء توسعها في 

العالم العربي.
وذكر أن المعرض يضم عددا 
قليا من الرسوم التوضيحية 
ــونـــــد  ــومـــ ــا لــــــــ »لـــ ــ ــهــ ــ ــّدمــ ــ الــــــتــــــي قــ
ديــبــلــومــاتــيــك«، والــتــي تتجاوز 

900 رســم، تتراوح بين مقاالت 
الــــرأي الــســيــاســي إلـــى الــشــؤون 
ــالـــم الــعــربــي  الــثــقــافــيــة فــــي الـــعـ

والعالم.
وأكـــد الــعــوضــي أن الــرســوم 
الــتــوضــيــحــيــة بــســيــطــة، لكنها 
فعالة للغاية، خصوصا عند 

تناولها مع المقالة المنشورة 
الــتــي تــقــابــلــهــا فـــي الــمــجــلــة أو 

الصحيفة.
كـــــــمـــــــا احــــــتــــــضــــــنــــــت قـــــاعـــــة 
 
ً
بـــوشـــهـــري لـــلـــفـــنـــون مـــعـــرضـــا
للفنانة عــا األيــوبــي بعنوان 
ــاء«  ــ ــ ــمـ ــ ــ »مـــــوســـــيـــــقـــــى تـــــحـــــت الـ
ــإبـــداعـــات   بـ

ً
ـــن 45 عـــمـــا تـــضـــمَّ

لـــونـــيـــة مــنــســجــمــة فــــي الــشــكــل 
والــــلــــون والـــمـــســـاحـــة، وقـــالـــت 
ــرة الــمــعــرض  ــكـ األيــــوبــــي إن »فـ
عـــن الـــســـام، ألنـــنـــا تــعــبــنــا من 
الـــشـــر والـــــحـــــروب«، الفـــتـــة إلــى 
أنها تبحث عن الُحب والسام 
والــفــرح، و»فـــي الــوقــت الحالي 
وصلنا إلى مرحلة أننا نخاف 
أقــــــرب األشــــخــــاص لـــنـــا، لــذلــك 
حــلــمــت بــحــيــاة ال يــوجــد فيها 
ــــوف وال رعــــــب، وال حــــروب  خـ
ألجــل أديــان أو سبب سياسي 
أو مطمع«، مشيرة إلى أن ذلك 
الــحــلــم مـــن الــصــعــب أن يــكــون 
فــي الــواقــع، لــذلــك أطلقت على 
ــعــــرض »مـــوســـيـــقـــى تــحــت  ــمــ الــ

ــه ال يـــوجـــد صــوت  ــاء«، ألنــ ــمــ الــ
تحت الماء.

أما الفنانة التشكيلية سهيلة 
العطية، فقد طارت إلى البحرين، 
الفــتــتــاح مــعــرضــهــا »كــشــتــبــان« 
ــون الــــنــــســــيــــج بـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ لـ
البحرين للفن المعاصر، حيث 
اخــتــارت العطية النسيج الــذي 
ُيعد من األساليب الفنية الدقيقة 
لــتــجــســيــد األفــــكــــار، بــتــركــيــبــات 
 
ً
ألــــــــوان مــــتــــفــــردة فــــي 50 عــمــا

.
ً
مميزا

وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــعـــــطـــــيـــــة أن 
الــمــعــرض يشتمل عــلــى أعــمــال 
ــة ومــــعــــاصــــرة مــتــنــوعــة،  ــيـ ــراثـ تـ
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ واعــــــتــــــمــــــدت عـ
ــة أن ســبــب  ــنـ ــيـ ــبـ األنـــــســـــجـــــة، مـ
إقامتها المعرض في البحرين، 
أنــهــا تــريــد أن تــعــرف الجمهور 
بــهــذا الــفــن الــجــمــيــل، ومــوّجــهــة 
الشكر لرئيس جمعية البحرين 
للفن المعاصر خليل المدهون، 
ــة  ــيــ ورئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة اإلعــــامــ

بالجمعية حسين عيسى.

من أجواء معرض »كاب«
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رياضة
10

ــة أعـــــــــوام  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ بـــــعـــــد انــــــتــــــظــــــار ثـ
لـــتـــعـــويـــض فـــرصـــة مــــونــــديــــال 2014 
فـــي الـــبـــرازيـــل، يــريــد لــيــونــيــل ميسي 
 
ً
 مثاليا

ً
أن يكون نهائي األحد وداعــا

لمغامرته في المونديال، لكن حتى 
إن لــم يتوج على األراضـــي القطرية، 
فــهــو »مــنــح األرجــنــتــيــنــيــيــن أكــثــر من 

الفوز بالكأس«.
ــكــــس مــــــا قــــالــــتــــه الـــصـــحـــافـــيـــة  ــعــ تــ
ــــي مــــارتــــيــــنــــيــــز مــــاتــــيــــوس فــي  ــــوفـ صـ
نهاية مقابلتها مع ميسي لمصلحة 
القناة التلفزيونية العامة ما يشعر 
ــه مـــايـــيـــن األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــيـــن وحــتــى  بــ
عــشــاق الـــكـــرة مـــن حـــول الــعــالــم، بعد 
ــــذي قـــدمـــه قـــائـــد »ألــبــيــســيــلــيــســتــي«  الـ
أمـــس األول الــثــاثــاء فــي الــفــوز على 
كرواتيا 3 - صفر خال نصف نهائي 

مونديال قطر.
فــي نــهــايــة مقابلتها فــي المنطقة 
اإلعامية المختلطة مع نجم باريس 
سان جرمان الفرنسي، قالت ماتيوس 
لــقــائــد الــكــتــيــبــة األرجــنــتــيــنــيــة: »آخـــر 
ــه لــــك لــــن يــكــون  ــولــ ــــيء أريــــــد أن أقــ شـ
. هــنــاك نــهــائــي 

ً
ــؤااًل، بــل تــصــريــحــا ــ سـ

كأس عالم بانتظارنا وحتى إن كنا 
 نــرغــب بــالــفــوز، هــنــاك شــيء 

ً
جــمــيــعــا

واحـــد ال يمكن ألحــد أن يسلبه منك 
وهو ما منحته لكل فرد أرجنتيني. 

أقول لك ذلك بكل صدق«.

أثرت في حياة الجميع أثرت في حياة الجميع 

وتابعت »ال يوجد طفل واحد ليس 
لــديــه قميصك، ســواء كــانــت النسخة 
األصــلــيــة، أو نسخة طبق األصـــل، أو 
نسخة مخترعة، أو خيالية، لقد أثرت 
فـــي حــيــاة الــجــمــيــع، وأعــتــقــد أن هــذا 

األمر أعظم من كأس العالم«.
وتــوجــهــت الــيــه نــيــابــة عــن الشعب 
 لك على لحظة 

ً
»شكرا األرجنتيني بـ

 قدمتها للكثير من 
ً
سعادة كبيرة جدا

الــنــاس. آمــل أن تعرف ذلــك في قلبك، 
ألنــي أعــتــقــد أن ذلــك )الــســعــادة( أكثر 

 
ً
أهــمــيــة مــن كــأس الــعــالــم... لـــذا، شــكــرا

لك أيها القائد«.

رغبة في اللقب العالميرغبة في اللقب العالمي

ـــ 35، أظـــهـــر مــيــســي  رغــــم أعـــوامـــه الــ
ــاء عـــلـــى مــلــعــب لـــوســـيـــل حــجــم  ــثـــاثـ الـ
رغـــبـــتـــه فـــي قـــيـــادة بـــــاده إلــــى لــقــبــهــا 
العالمي األول منذ 1986 والثالث في 
تاريخها مــن أجــل تكريس أسطورته 
والــوصــول إلــى مرتبة الــراحــل دييغو 

مارادونا.
ويـــقـــدم مــيــســي أفـــضـــل مــشــاركــة لــه 
في النهائيات وهو لعب ضد كرواتيا 
الــدور الرئيسي فــي بلوغ األرجنتين 
النهائي السادس في تاريخها بعدما 
ســجــل الـــهـــدف األول مـــن ركــلــة جـــزاء، 
ومرر كرة الهدف الثالث بأداء خارق.

ويـــبـــدو أن انـــدفـــاع مــيــســي إلحــــراز 
الـــلـــقـــب الــكــبــيــر الـــغـــائـــب عــــن خــزائــنــه 
جعله يتجاوز عامل التقدم في العمر 
ــام تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا، إذ إن  ــ واألرقــ
 له على 

ً
عام 2022 كان األكثر مــردودا

ــداف بــقــمــيــص الــمــنــتــخــب  ــ صــعــيــد األهـ
ــتـــه الـــدولـــيـــة عـــام  ــنـــي مـــنـــذ بـــدايـ الـــوطـ

.2005
وبــأهــدافــه الخمسة فــي المونديال 
القطري، رفع ميسي رصيده في 2022 
، لــيــتــفــوق بــفــارق أربــعــة 

ً
إلــى 16 هــدفــا

أهــــداف عـــن أكــبــر مــــردود تــهــديــفــي له 
مع »ألبيسيليستي« خال عام واحد 
 فــي 2012، أي حين 

ً
وقــــدره 12 هــدفــا

كان في الخامسة والعشرين من عمره.
وبــعــدمــا طـــار حــلــم االنــضــمــام إلــى 
األسطورة مارادونا ومنح األرجنتين 
ــارة فــي  ــســ ــخــ ــالــ ــلــــقــــب عــــــام 2014 بــ الــ
ــائـــي أمــــــام ألـــمـــانـــيـــا، ســيــحــصــل  ــنـــهـ الـ
ميسي على فرصة ثانية إلحراز اللقب.

»اللقب« أفضل وداع»اللقب« أفضل وداع

 ويـــمـــنـــي نـــجـــم بـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي 
السابق أن يكون نهائي األحد على ملعب 

 أفضل وداع له لكأس العالم 
ً
لوسيل أيضا

 
ً
وفق ما أفاد بعد الفوز على كرواتيا، قائا
لصحيفة »أوليه« األرجنتينية »السعادة 
كبيرة، أن أتمكن من إنهاء مسيرتي في 
كؤوس العالم )بهذه الطريقة( وأن تكون 

مباراتي األخيرة في نهائي«.
وتــــابــــع »كـــــل مــــا اخـــتـــبـــرتـــه فــــي كـــأس 
، إن كان من ناحية 

ً
العالم هذه كان مثيرا

الــمــشــاعــر الــتــي عــاشــهــا الــنــاس أو كيف 
يستمتع األرجنتينيون بذلك في الوطن«.
وأكـــــــد أن هـــــذه الـــنـــهـــائـــيـــات ســتــكــون 
األخيرة له في كأس العالم، »ألنه تفصلنا 
سنوات عديدة حتى كأس العالم المقبلة 
)سيكون فــي الــــ39 مــن عــمــره(... أن أنهي 
المشوار بهذه الطريقة، فهذا أفضل ما 

يمكن أن يحصل«.
أفــضــل نــهــايــة بــالــتــأكــيــد هـــي أن يــرفــع 
ميسي الــكــأس الغالية األحـــد فــي مــبــاراة 
 عــلــى صعيد 

ً
ســتــكــون تــاريــخــيــة لــه أيــضــا

األرقـــــام الــشــخــصــيــة، إذ ســيــنــفــرد بــالــرقــم 
القياسي لعدد المباريات في كأس العالم 
بــعــدمــا بـــات ضــد كــرواتــيــا عــلــى المسافة 

ذاتـــهـــا مـــن األلـــمـــانـــي لـــوتـــار مــاتــيــوس 
فـــي عــــدد الـــمـــبـــاريـــات فـــي الــنــهــائــيــات 

والبالغ 25.
 في النهائيات 

ً
وبمشاركته أصا

الـــقـــطـــريـــة، وصــــل مــيــســي الــــى رقــم 
قياسي آخر يتمثل بعدد كؤوس 
العالم التي خاضها )5(، على غرار 
غــريــمــه الــبــرتــغــالــي كريستيانو 
رونالدو الذي ودع البطولة من 

.
ً
ربع النهائي، وماتيوس أيضا
وبـــــــــــــــــعـــــــــــــــــد تـــــــســـــــجـــــــيـــــــلـــــــه 

ــــي  خـــــــمـــــــســـــــة أهـــــــــــــــــــــــــداف فـ
الــــــمــــــونــــــديــــــال الـــــقـــــطـــــري، 
بـــيـــنـــهـــا ثـــــاثـــــة فــــــي ثــمــن 
وربــــع ونــصــف الــنــهــائــي 
لـــــيـــــفـــــك صــــــيــــــامــــــه عـــن 
الــتــهــديــف فـــي األدوار 
اإلقصائية ألربع نسخ، 
رفع ميسي رصيده إلى 

 فــي النهائيات، 
ً
11 هــدفــا

ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــم الـــــــــرقـــــــــم الـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ لـ
األرجــنــتــيــنــي الــمــســجــل بـــاســـم غــابــريــال 

باتيستوتا )10(.
 
ً
وبات ميسي اآلن بأهدافه الـ 11، متخلفا

بفارق 5 عن الرقم القياسي المطلق لعدد 
األهـــداف في النهائيات والمسجل باسم 

األلماني ميروساف كلوزه )16(.

تمريرات حاسمة في تمريرات حاسمة في 55 نسخ نسخ

وميسي هو الاعب الوحيد الذي قام 
بــتــمــريــرات حــاســمــة فــي كــل مــن النسخ 
الــخــمــس الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا، كــمــا بــات 
الاعب الوحيد الذي يسجل ويمرر كرات 
حاسمة في أربع نسخ من النهائيات منذ 

بدء جمع اإلحصائيات عام 1966.
وكـــان الــبــرازيــلــي بيليه يحمل الــرقــم 
ــــدد مــــن الـــتـــمـــريـــرات  ــر عـ ــبـ الـــقـــيـــاســـي ألكـ
الــحــاســمــة فــي مــراحــل خـــروج المغلوب 
بست تــمــريــرات، قبل أن يعادله ميسي 
الثاثاء وبالتالي سيكون أمــام فرصة 
 خال المباراة 

ً
االنفراد بهذا الرقم أيضا

النهائية.
لكن »األهم يبقى أن ننجح في تحقيق 
الــهــدف الجماعي، وهــو الــهــدف األجمل 
عــلــى اإلطــــــاق. نــحــن عــلــى بــعــد خــطــوة 
، وسنحاول أن نقدم 

ً
بعدما قاتلنا كثيرا

أفضل ما لدينا من أجــل أن ننجح هذه 
المرة« في رفع الكأس. ليونيل يسجل في مرمى كرواتيا من ركلة جزاء

ميسي قبل تمرير الكرة التي جاء منها الهدف الثالث

بات اللقب الثالث لكأس 
العالم حلم قائد المنتخب 
األرجنتيني ليونيل ميسي، 
الذي قدم للفريق أكثر من 

اللقب، وهو األمر الذي 
يؤكد أن األرجنتينيين لن 

يسلبوه حقه حتى حال 
الخسارة.

ميسي منح األرجنتينميسي منح األرجنتين
أكثر من »لقب مونديال أكثر من »لقب مونديال 20222022««

الخسارة لن تسلبه حقه... وإجماع على تألقه قبل »الوداع«الخسارة لن تسلبه حقه... وإجماع على تألقه قبل »الوداع«

 هذه النهائيات 
ستكون األخيرة لي 

بكأس العالم ألن 
النسخة المقبلة في 
2026 تفصلنا عنها 

4 سنوات
ميسيميسي

سينفرد بالرقم 
القياسي لعدد 
المباريات في 

كأس العالم 
والبالغ 25 بعدما 

يتغلب على 
األلماني لوتار 

ماتيوس

 السعادة الكبيرة 
أن أتمكن من 

إنهاء مسيرتي في 
موندياالت العالم 
بهذه الطريقة وأن 

تكون مباراتي 
األخيرة في نهائي

https://www.aljarida.com/article/8008


رودريغو دي بول

سكالوني: ال شك لدي في أفضل العب على مر التاريخ
أثنى سكالوني المدير الفني 

للمنتخب األرجنتيني لكرة 
القدم على أداء العبيه، 

 ليونيل ميسي، بعد 
ً
خصوصا

الفوز على كرواتيا، في الدور 
قبل النهائي من بطولة كأس 

 
ً
العالم 2022 المقامة حاليا

في قطر.

ــر الــفــنــي  ــمــــديــ أكــــــد لـــيـــونـــيـــل ســـكـــالـــونـــي الــ
لمنتخب األرجنتين أن ليونيل ميسي بدون 
شــك »أفــضــل العــب عــلــى مــر الــعــصــور« بعدما 
ــى الــمــبــاراة  ــاد مــنــتــخــب الــتــانــغــو لــلــعــبــور إلـ قـ
النهائية لمونديال قطر 2022، وإنهاء الحلم 
الــكــرواتــي. وســجــل ميسي نجم بــاريــس سان 
جــرمــان الــهــدف األول، وصــنــع الــهــدف الثالث 
خـــال الـــفـــوز الــمــثــيــر لــلــتــانــغــو عــلــى كــرواتــيــا 
بثاثة أهداف دون رد مساء الثاثاء بالمربع 

الذهبي لكأس العالم. 
وتقدم ميسي بهدف للمنتخب األرجنتيني 
من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ليرفع رصيده 

الى خمسة أهداف. 
وقــبــل ســت دقــائــق مــن نهاية الــشــوط األول 
أحرز جوليان ألفاريز الهدف الثاني للتانغو. 
ــرز ألـــفـــاريـــز الــهــدف  ــ وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي أحـ
الثاني له والثالث للتانغو في الدقيقة 69 بعد 
مجهود فردي رائع من ميسي، ليرفع رصيده 

إلى أربعة أهداف في مونديال قطر. 
وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي 
للمنتخب االرجنتيني في كــأس العالم لكرة 
القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخ 

مشاركاته في المونديال.
وبدأ ميسي المباراة متعادال مع األسطورة 
غابريل باتيستوتا برصيد عشرة أهداف لكل 
منهما، لكنه سجل هدفه الخامس في مونديال 

قطر ليتجاوز إنجاز باتيستوتا. 
ــه الـــعـــشـــرة مــع  ــدافــ وأحــــــرز بــاتــيــســتــوتــا أهــ
المنتخب األرجنتيني خــال 12 مــبــاراة فقط 
بالمونديال بينما احتاج ميسي إلى 25 مباراة 
لتحطيم هذا الرقم القياسي. وتقاسم ميسي 

مــع األلــمــانــي لــوثــار مــاتــيــوس صــــدارة قائمة 
الاعبين األكثر مشاركة في تاريخ المونديال 

برصيد 25 مباراة لكل منهما.

أتشرف وفخور بتدريبه

 وقال سكالوني في تصريحات صحفية حول 
ما إذا كان ميسي أفضل العب على مر العصور: 
في بعض األحيان يبدو كما لو أننا نقول ذلك 
ألننا أرجنتينيون. وأضــاف: ربما هي أنانية، 
ليس لدي أي شك في قول ذلك، إنه األفضل في 
التاريخ. وتابع: أتشرف وفخور بتدريبه، ورؤيته 
وهو يلعب، إنه أمر مثير ألنه في كل مرة تراه 
يلعب يكون مصدر تحفيز هائل لزمائه، للناس 
وللعالم أجمع... لذا ليس هناك ما يقال بشأن 

ميسي، من الفخر وجوده بالفريق. 
كما أثنى سكالوني على أداء جوليان ألفاريز، 
وقــــال: جــولــيــان قـــدم مـــبـــاراة رائـــعـــة، لــيــس فقط 
بسبب تسجيله هدفين، أيضا ألنه كان عنصر 

مساعدة حقيقية لاعبي خط الوسط. 
وتابع: في بعض األحيان يكون لدينا العبون 
فــي خــط الــوســط، ألن اآلخــريــن يغطون العبين 
آخرين، يتوجب عليهم تغطية األجنحة، ولقد 

قدم )ألفاريز( كرة متميزة وبذكاء. 
وقــــال: فــي عــمــره )فـــإن انــضــبــاطــه فــي العمل( 
أمر طبيعي ألنه يريد أن يعطي كل شيء داخل 
الــمــلــعــب، مــا تــقــولــه لــه يــنــفــذه داخــــل الــمــلــعــب... 
سعداء للغاية بوجوده ألنه قادر على تسجيل 
األهداف، وهو أمر رائع خاصة بالنسبة لمهاجم 

مثله. 
سكالوني وميسي بعد مباراة األرجنتين وكرواتيا)د ب أ(

الرئيس األرجنتيني: أظهروا لنا طريق المجد
نحى السياسيون األرجنتينيون، ولو لوقت 
وجيز، خافاتهم المستمرة واحتفلوا بالفوز 
الكبير لمنتخب بادهم على نظيره الكرواتي 
3-0، فــي نصف نهائي مــونــديــال قطر 2022، 

والتأهل للمباراة النهائية.
وقال الرئيس األرجنتيني ألبرتو فرنانديز، 
عبر حسابه على »تويتر«، »هــؤالء الاعبون، 
وهــذا الجهاز الفني، والبعثة بالكامل، أبلوا 
حسنا في كأس العالم، ووضعوا األرجنتين في 
أعلى مرتبة، أظهروا لنا طريق المجد وكيفية 

العمل الجماعي«.
وأضاف فرنانديز: »موعدنا األحد المقبل، 
يحدونا قدر كبير من األمل. هيا يا أرجنتين!«، 
محفزا األلبيسيليستي على العودة بالكأس 
في ســادس نهائي مونديال يخوضه راقصو 
الــتــانــغــو فــي تــاريــخــهــم، لتكليل مــشــوار نجم 
المنتخب ليونيل ميسي باللقب في خامس 
مشاركة مونديالية له واألخيرة، حيث كان قد 

أعلن ذلك قبل انطاق المونديال.
وبالمثل، نشر الرئيس السابق ماوريسيو 
ماكري )2015-2019(، عبر حسابه على »تويتر«، 
رسالة تهنئة لمنتخب األرجنتين، كتب فيها: 
»إلـــى األمـــام يــا أرجنتين! يــا للروعة نحن في 
النهائي! تهاني للشباب، مباراة رائعة! فرضوا 
أسلوبهم وقدموا كرة قدم جميلة. إنهم مبعث 

فخر بينما يمثلون الرياضة األرجنتينية«.
كـــمـــا احـــتـــفـــت الــمــتــحــدثــة بـــاســـم مــؤســســة 
الرئاسة غابرييا سيروتي بالفوز 3-0 على 
كرواتيا والروح الجماعية للفريق الذي يقوده 
المدرب ليونيل سكالوني، مضيفة: »يا له من 

فريق ممتع. يا لروعتك يا أرجنتين«.
وأثــنــى وزيـــر العلوم والتقنيات واالبتكار 
دانييل فيلموس بشكل خاص على المهاجم 
الشاب خوليان ألفاريز الذي سجل هدفين من 
ثاثية األرجنتين، والـــذي تحصل على ركلة 
جزاء من مخالفة داخل منطقة جزاء كرواتيا، 
وجــاء منها الهدف األول للمنتخب الاتيني 

ونفذها ليونيل ميسي.
ــرز فــيــلــمــوس: »نحتفل الــيــوم هــنــا! إلــى  وأبــ
األمـــام يا أرجنتين«، مرفقا بتدوينته صورة 
لشارع خوليان ألفاريز في العاصمة بوينس 
ــم نــائــب  ــــذي يــحــمــل بـــاألســـاس اســ ــــرس، والــ أيــ
برلماني وسياسي أرجنتيني خال القرن الـ19.
بالمثل، بـــدا أوراســـيـــو رودريــجــيــو الريــتــا، 
عمدة العاصمة وأحــد أبــرز رمــوز المعارضة، 
منتشيا جـــدا بــالــتــأهــل لــنــهــائــي الــمــونــديــال، 
وهو ما ظهر في تغريدته: »هيا يا أرجنتين! 
ــز لــجــمــيــع  ــافــ ــريـــق مـــوضـــع فـــخـــر وحــ ــفـ هـــــذا الـ
األرجنتينيين. الوصول للنهائي حلم تحول 

إلى حقيقة. شكرا شكرا شكرا!«.

كما أشــــادت باتريسيا بــولــريــتــش، زعيمة 
حـــزب االقـــتـــراح الــجــمــهــوري، الــــذي ينتمي له 
ــاكـــري، والـــتـــي تــعــد أقـــرب  الــرئــيــس الــســابــق مـ
المرشحين عن المعارضة لخوض انتخابات 
الرئاسة في 2023، باأللبيسيليستي، وأكدت 
أنـــه »فــريــق يــكــافــح بجهد وبــســالــة«، مضيفة: 
ــام! هيا يا  »بلغنا النهائي فــي قــطــر! إلــى األمــ

أرجنتين، هيا!«.

 دي بول:  دي بول: 
سنوات ال تنسىسنوات ال تنسى

أكــد األرجنتيني رودريــغــو دي بـــول، أن منتخب بـــاده صنع الــتــاريــخ في 
السنوات األربع الماضية، إثر تتويجه بـ »كوبا أميركا« وكأس األبطال، بغض 

النظر عما سيحدث في نهائي مونديال قطر 2022 األحد المقبل.
وقال الاعب عقب الفوز على كرواتيا بثاثية نظيفة في نصف نهائي كأس 
العالم: »هذه السنوات األربع لن تنسى. صنعنا التاريخ، بالرقم القياسي لعدد 
مبارياتنا با هزيمة، وباللقبين اللذين حققناهما في إنكلترا والبرازيل )أي 

كأس األبطال وكوبا أميركا(، ووصولنا اآلن إلى نهائي المونديال«.
وأشار الاعب إلى أنه ليس لديه تفضيات بخصوص خصمه في النهائي 

بين فرنسا والمغرب.
، كل فريق فيهما لديه 

ً
 جدا

ً
 صعبا

ً
وتابع دي بول: »سيكون أي منهما خصما

مميزاته وعيوبه، إنه نهائي كأس العالم، لكننا سنصارع من أجله«.
ولفت الاعب إلى أنه تعافى من اآلالم التي تعرض لها في األيام السابقة. 
، ال أعاني أي ألم، لم يستدِع األمر التحدث مع 

ً
وأضاف: »أنا بحالة جيدة جدا

الجهاز الطبي، ألنني تدربت بصورة طبيعية. أعرف أنهم يثقون بي، وهذا 
وقت رد الجميل«.

وصرح دي بول: »وصولنا للنهائي مهم. نحن نمثل قارة بأكملها، وعلينا 
أن ندعم بعضنا، كي تصبح كرة القدم هناك أقوى«.                     )إفي(

ــد حـــــــارس مــــرمــــى مــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــن  ــ أكــ
إيميليانو مارتينيز أن فريقه مستعد للفوز 
بنهائي مونديال قطر 2022، على حساب أي 
مــنــافــس، ألنــه يعتبر كــل مــبــاراة كنهائي منذ 
مواجهة المكسيك في دور المجموعات، والتي 
كـــان األلبيسيليستي مــهــددا بــاإلقــصــاء فيها 

حال خسارته.
وقال مارتينيز، خال تصريحات أدلى بها 
مساء الثاثاء عقب مباراة كرواتيا في نصف 
النهائي، »ال يمكن تخيل الرحلة الرائعة التي 
خضناها، تعقد كل شيء بعد المباراة األولى، 
لكننا واجهنا فــرقــا قــويــة وال مــانــع لدينا في 

المزيد«.
وأضـــــاف حــــارس أســـتـــون فــيــا اإلنــكــلــيــزي: 
»تتبقى اآلن أمامنا مــبــاراة واحـــدة فقط، إنها 
النهائي. لعبنا حقيقة كــل المباريات كما لو 
كانت نهائيا منذ مواجهة المكسيك، والتي لو 
كنا خسرنا لعدنا إلــى الــديــار. عانينا فــي كل 

مباراة، أحرزوا فينا أهدافا بنهاية كل مباراة. 
كنا نعلم أننا سنتأهل إذا حافظنا على نظافة 

شباكنا«.
وأشاد بزميله ليونيل ميسي: »يقول الكثير 
مــــن الـــمـــدربـــيـــن إن مــيــســي ال يــــجــــري، لــكــنــهــم 
يعرفون جيدا أنه يصنع الفارق حين يحصل 
على الكرة. فخورون جدا بوجوده معنا، إنها 
مزية كبيرة«. وعن المقارنة بين ميسي ودييغو 
أرماندو مارادونا، أكد »فليفعل أبي ذلك، لم أكن 

قد ولدت بعد«.
وأشـــــار الــــى أن األرجــنــتــيــن »تــمــثــل أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة«، مــعــربــا عـــن حـــزنـــه لـــعـــدم وصـــول 
فــرق أخـــرى مــن أميركا الجنوبية إلــى األدوار 
اإلقصائية، وأكد أن مواجهة فرنسا أو المغرب 
في نهائي المونديال ال تشكل فارقا بالنسبة له. 
)إفي(

مارتينيز: نخوض كل مباراة كنهائي

إيميليانو مارتينيز يتصدى إلحدى محاوالت كرواتيا

ألبرتو فرنانديز

https://www.aljarida.com/article/8008


شــهــدت الــمــبــاراة األولــــى فــي نصف 
ــال قـــطـــر 2022، بــيــن  ــديــ نـــهـــائـــي مــــونــ
األرجنتين وكرواتيا، منافسة بين اثنين 
مــن أفــضــل الــاعــبــيــن عــطــاء لــلــكــرة في 
المواسم األخيرة، كاهما يحمل رقم 10، 
ليونيل ميسي ولوكا مودريتش، ولكن 
البطل الحقيقي كــان خوليان ألفاريز، 

الذي احتفى بلقبه: العنكبوت.
ويحظى المهاجم الشاب، الــذي بدأ 
الــظــهــور فـــي مانشستر ســيــتــي تحت 
قيادة بيب غوارديوال، بهذا االسم منذ 
ــــادي كــاالتــشــيــن، الـــذي  صـــغـــره، فــفــي نـ
كــان يلعب بــه فــي صــغــره، يقولون إنه 
كان يتمتع بقدرة كبيرة في السيطرة 
على الكرة وربطها بقدميه. وقال أبوه 
في مقطع فيديو: »إنه كان من الصعب 
انتزاع الكرة منه في الصغر، كان مثل 
الــعــنــكــبــوت يــتــمــتــع بـــعـــدة أرجــــــل، كــان 

يصبح كالمجنون حين يتم انتزاعها 
منه«.

ــا حـــــدث فــــي ملعب  هـــــذا تـــحـــديـــدا مــ
لوسيل، الذي ستخوض عليه األرجنتين 
نهائي المونديال األحد المقبل، وكانت 
لــدغــات العنكبوت األرجــنــتــيــنــي قاتلة 

لكرواتيا.
ويتميز المهاجم الشاب بأن تحركاته 
غير متوقعة وسريع جدا، وهو ما ميزه 
مع مدافعين أقــويــاء مثل ديــان لوفرين 
وجوسكو جفارديول، وقد تسلم تمريرة 
طولية من ليونيل ميسي ووضعها من 
فوق الحارس الذي عرقله، ليحصل على 
ركلة جزاء نفذها ليونيل ميسي ببراعة.

وفــتــحــت ركــلــة الـــجـــزاء، الــتــي حصل 
عليها ألفاريز، الطريق أمام األرجنتين 
بعد فترة أولية من مباراة أكثر توازنا، 
كانت تبدو فيه كرواتيا راسخة ومتوازنة 

حتى انها كانت أفضل بعض الشيء.
ولم يكن من المتوقع أن يكون مهاجم 
ريفر بليت السابق )22 عاما( أساسيا 
في هذا المونديال. كان من المتوقع أن 
يــكــون الوتـــــارو مــارتــيــنــز الــخــيــار األول 
للمدرب ليونيل سكالوني، لكن خوليان 
فاز باللعب في هذا المركز واستغله في 

كل يوم وكل مباراة.
وكان أقصى تعبير عن لدغته القاتلة 
بعد 5 دقائق من الهدف األول، حين قاد 
هجمة مــرتــدة بــعــد لمسة مــن ليونيل 
ميسي، ثــم شــق طريقه مــن بين الدفاع 
ووضعها فــي الــشــبــاك. وأنــهــى ألفاريز 
مراوغة رائعة لميسي الذي شق طريقه 
من الجهة اليمنى، بعدما قابل تمريرته 

العرضية من لمسة واحدة داخل الشباك 
ليحرز الهدف الثالث لألرجنتين، والثاني 

له، في ليلة لن ينساها أبدا.

نستحق الفوز

وقال ألفاريز بعد الفوز: »على الصعيد 
الشخصي والجماعي، كنا نستحق ذلك، 
لقد بلغنا النهائي، وهذا ما أردناه. حان 
الوقت اآلن للراحة ولعب مباراة كبيرة 

يوم األحد«، في النهائي.

وحلل هدفه األول، والثاني للفريق، 
والــــــــــذي ســــيــــكــــون مـــــن أجــــمــــل أهـــــــداف 
المونديال، بعدما راوغ مدافعي كرواتيا 
ــفــــرد  مــــن بـــعـــد مــنــتــصــف الـــمـــلـــعـــب وانــ

بالحارس ليضعها في الشباك.
ــام وكـــان  ــ وتـــابـــع: »تــحــركــت إلــــى األمــ
الملعب يزعجني بــعــض الـــشـــيء، لكن 
الكرة ظلت معي وسجلت الهدف الذي 
منحنا الـــهـــدوء«، الفــتــا إلـــى أنـــه يشعر 
»فرحة كبيرة«، مثل »الوطن كله السعيد  بـ

بما يتحقق«.
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خوليان ألفاريز... لدغة العنكبوت

ألفاريز يحرز الهدف الثاني

خوليان ألفاريز

روميرو مدافع األرجنتين يتصدى لتسديدة أورسيتش

أصغر العب يسجل ثنائية بعد بيليه 1958
سجل مهاجم األرجنتين الواعد خوليان ألفاريز اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ 
كأس العالم، بعد أن أصبح أصغر العب يسجل ثنائية في المونديال منذ األسطورة 

البرازيلي بيليه في نسخة 1958.
وكـــان »الــجــوهــرة الــســمــراء« يحتفظ بهذا الــرقــم القياسي منذ نسخة 1958 التي 
احتضنتها السويد، عندما سجل ثاثية »هاتريك« في انتصار منتخب البرازيل العريض 

على فرنسا )5-2(، حيث كان عمره حينها 17 عاما و249 يوما.
وبثنائيته في انتصار »األلبيسيليستي« على كرواتيا )3-0( في نصف النهائي األول 
بمونديال 2022 بقطر، أصبح مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي أصغر العب يحقق 

هذا اإلنجاز في البطولة بعد بيليه، عن عمر 22 عاما و316 يوما.

ماك: الهزيمة من السعودية ساعدتنا
اعترف األرجنتيني أليكسيس 
مــاك أليستر بــأن الهزيمة أمــام 
الــســعــوديــة 1-2 فــي أول مــبــاراة 
لــهــم فـــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
»ســاعــدتــهــم عــلــى الــتــحــرك« وأن 

يصلوا إلى المباراة النهائية.
وقال العب برايتون بعد فوز 
األرجنتين على كرواتيا 3-0 في 
نــصــف الــنــهــائــي: »كــانــت ضربة 
ــام الـــســـعـــوديـــة، لكنها  ــ قـــويـــة أمـ
ساعدتنا على الـــرد، وأن نكون 
، وفي النهاية جنينا 

ً
أكثر اتحادا
ثمار ذلك«.

وأبــرز الاعب أداء زميله في 
الفريق ليونيل ميسي، وقال »ال 
توجد كلمات لوصفه، إنه يقدم 
بطولة رائعة وأظهر في نصف 
ــــب عــظــيــم  الـــنـــهـــائـــي كــــم هــــو العـ

وسعدنا به وبالفريق ككل«.
ــــول  ويـــــــرى ألـــيـــســـتـــر أن وصـ
األرجنتين إلى المباراة النهائية 
يــدل على أن منتخبات أميركا 
الــجــنــوبــيــة لــيــســت مــتــأخــرة عن 

المنتخبات األوروبية.

وقــال: »قبل الــمــبــاراة، قيل إن 
مــنــتــخــبــات أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة 
ليست على مستوى المنتخبات 
األوروبية. لقد أظهرنا أن األمر 

 
ً
ليس كــذلــك، وأنــنــا نملك فريقا
 وأننا نقدم كل شيء. لقد 

ً
رائعا

تفوقنا على معظم منافسينا«.
)إفي(

روميرو: نحن أسود وسنضحي بحياتنا
أكد المدافع األرجنتيني كريستيان روميرو 
أن منتخب بـــاده أظــهــر أنــه »منتخب أســـود«، 
»الـــتـــضـــحـــيـــة بـــالـــحـــيـــاة« فــــي نــهــائــي  واعـــــــدا بــــ
مـــونـــديـــال قــطــر 2022 أمــــام أي مـــن فــرنــســا أو 
الــمــغــرب، عــقــب الــفــوز عــلــى كــرواتــيــا 3-0 على 

استاد لوسيل.
وصــــرح رومـــيـــرو: »أظــهــرنــا مـــن جــديــد أنــنــا 
أســــود، مــهــمــا حـــدث ســنــضــحــي بــحــيــاتــنــا يــوم 
األحد لجلب الكأس إلى بادنا. المنافس أيضا 
ســيــضــحــي مــن أجـــل هـــذا، لــكــنــنــا ســنــظــهــر لـــ47 

مليون أرجنتيني أننا سنمثلهم«.
وخـــصـــص مـــدافـــع تــوتــنــهــام هــــذا االنــتــصــار 
لزوجته وابنه، قائا: »دائما ما يدعماني هنا، 

وهما يعانيان أكثر من أي شخص آخر«.
كــمــا تــحــدث عـــن مــيــســي، الــــذي ســجــل هــدفــا 
وصــنــع اثــنــيــن فــي الـــمـــبـــاراة، »مــيــســي العـــب ال 
يصدق، الجميع يعلم ماهيته كاعب، لكن ال 
يعرفه كثيرا كشخص. إنه مثل أعلى، شخص 
يــســعــى دائـــمـــا لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد، لــقــد تــعــرض 
للهجوم كــثــيــرا، لكنه كــان ينهض فــي كــل مرة 
ــدة. تــــوج بــكــوبــا  ــديــ ويـــبـــحـــث عـــن إنــــجــــازات جــ
أميركا، إنه مثل أعلى مثل آخرين كدي ماريا 

والكون )أغويرو( الذي لم يعد معنا هنا«.

ماك أليستر ومودريتش

كوفاسيتش: ركلة الجزاء ظالمة
انتقد ماتيو كوفاسيتش أداء 
الحكم اإليطالي دانيلي أورساتو 
في مواجهة األرجنتين في نصف 
نهائي مونديال قطر 2022 واعتبر 
أن ركـــلـــة الـــجـــزاء الـــتـــي احتسبها 
وســجــل منها »راقـــصـــو التانغو« 
هدفهم األول عبر ليونيل ميسي 

غير صحيحة. 
وقال الاعب بعد المباراة التي 
انتهت بــفــوز األرجــنــتــيــن بثاثية 
نظيفة: خسرنا بسبب ركلة جزاء، 
لكن هذا ما حدث. يبدو لي تتابع 
األحـــداث ال يصدق. في البداية لم 
يمنحنا ركلة ركنية وبعدها منحهم 
ركلة جــزاء.  وأضاف كوفاسيتش: 
ال أتحدث عن الحكام أبدا، لكن هذه 
أخــطــاء كــبــيــرة وكلفتنا الــمــبــاراة. 
وبـــخـــصـــوص أداء األرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي فــي الــمــبــاراة قــال: 
الـــيـــوم كـــان رائـــعـــا. يــجــب أن نقدم 
ــع ذلــــــك، صــارعــنــا  ــه الــتــهــنــئــة. مــ لــ
واحــتــســبــوا ضـــدنـــا ركـــلـــة الـــجـــزاء 
السخيفة هذه.  وأشار الاعب إلى 
أن عليهم اآلن »استجماع قواهم 

والصراع من أجل المركز الثالث«.

ــر الـــــذي  ــ ــايـ ــ  واتـــــفـــــق لـــــوفـــــرو مـ
حــل بــديــا لــقــائــد المنتخب لوكا 
مودريتش مع ما قاله كوفاسيتش، 
إذ صرح »نشعر باإلنهاك، لكن ركلة 
الجزاء هذه قتلتنا. أي خطأ في هذه 
المباريات يمثل عقوبة. ليس لدي 
شــيء ألضيفه. تتبقى لنا مباراة 
المركز الثالث، ونريد أن نحقق األمر 

وأظن أننا قادرون عليه«.
)إفي(

كوفاسيتش

مودريتش... أسطورة حظيت باحترام الجميع
ــا الـــدقـــيـــقـــة 81، حــســمــت  ــهــ إنــ
ــيــــجــــة مــــــــبــــــــاراة األرجــــنــــتــــيــــن  ــتــ نــ
ــا لــمــصــلــحــة الــمــنــتــخــب  ــيـ وكـــرواتـ
ــــي، لــــــن يـــــقـــــدر الــــفــــريــــق  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاتـ الـ
الــبــلــقــانــي عـــلـــى قـــلـــب الــنــتــيــجــة، 
يرفع الحكم اللوحة اإللكترونية، 
يــظــهــر عــلــيــهــا رقــــم »10«، يــخــرج 
لوكا مودريتش، فيصفق له نحو 
90 ألف مشجع في ملعب لوسيل 

احتراما له.
إنــــه تــصــفــيــق مــســتــحــق لــلــوكــا 
مـــودريـــتـــش، الــــذي لـــم يــصــل إلــى 
نهائي المونديال الثاني له على 
التوالي. لن يصل إلى نهائي أي 
كأس عالم مستقبا أيضا، فعمره 
37 عاما وهــذا من دون شك آخر 
مـــونـــديـــال لــــه، بــعــد أن نــجــح مع 
فــريــقــه فـــي إقـــصـــاء الـــبـــرازيـــل في 
ربع النهائي بركات الترجيح. لم 
ينجح في تكرار ما فعله في كأس 
العالم الماضي، حين وصل إلى 

النهائي وفازت فرنسا. 

ولم تمنحه األرجنتين فرصة 
الوصول إلى ثاني نهائي له على 
الــتــوالــي. ستكون آخــر مــبــاراة له 
فـــي الــمــونــديــال الــســبــت الــمــقــبــل، 
بـــــــدأ كـــــل شـــــــيء مـــــع مــــودريــــتــــش 

أمــــام األرجــنــتــيــن وانــتــهــى أيضا 
ــــاض الــســاحــر  ــــيء، فـــقـــد خـ كــــل شــ
الــكــرواتــي فــي أول مــــارس 2006 
مباراته األولى مع المنتخب أمام 

األرجنتين وعمره 21 عاما.

وتمكن مودريتش، بعيدا عن 
الهالة التي تحيط بكبار آخرين 
في عالم كرة القدم، عبر لعبه فقط، 
من صقل سمعته الراسخة التي 
حظي بسببها باحترام الجميع. 

ظهر هذا األمر جيدا لدى خروجه 
مــن الــمــلــعــب والــتــصــفــيــق الــهــائــل 

الذي تلقاه.

قائد الجيل الحالي

وشارك مودريتش مع كرواتيا 
فــــي 4 مــــونــــديــــاالت، صـــــار فــيــهــا 
ــازع لـــهـــذا الــجــيــل  ــنــ ــا مــ ــدا بــ ــائــ قــ
ــل إلـــى  ــ مــــن الـــاعـــبـــيـــن الــــــذي وصـ
نــهــائــي مــونــديــال روســـيـــا 2018 
عــلــى عــكــس كـــل الـــتـــوقـــعـــات، ولــم 
يتسبب مرور السنين في انطفاء 
طاقة مودريتش، بل ثبت أنها ال 
تنضب، فيكفي اإلشارة فقط إلى 
ألقاب دوري األبطال الخمسة التي 

حققها مع ريال مدريد. 
حين لعب مودريتش أساسيا 
ـــن فــــــي نــصــف  ــيــ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ أمــــــــــام األرجـ
الــنــهــائــي الـــذي خــســرتــه كــرواتــيــا 
بثاثية نظيفة، صار رابــع العب 
في التاريخ يشارك في 6 مباريات 

فــــــي نــــفــــس الـــــمـــــونـــــديـــــال بــعــمــر 
السابعة والثاثين بعد البرازيلي 
نيلتون سانتوس البرازيلي في 
نــســخــة 1962، واإليـــطـــالـــي ديــنــو 
زوف في 1982، واإلنكليزي بيتر 

شيلتون في 1990. 
وســـــيـــــذكـــــر الــــــتــــــاريــــــخ أيــــضــــا 
ــرواتــــي  ــكــ ــتـــــش هـــــو الــ ــ ــــودريـ أن مـ
صاحب أكبر عدد من المباريات 
ــة )17( وفــــــــي كــل  ــيــ ــالــ ــديــ ــونــ ــمــ الــ
الــبــطــوالت الكبرى )30(، وبعيدا 
عن األرقام سيتذكر الكل تمريراته 
الـــحـــريـــريـــة، وخــــاصــــة تـــلـــك الــتــي 
يصنعها بوجه قدمه الخارجي. 
ربما تكون للقصة بقية، وربما 
ال. لكن ليس في المونديال. على 
األقل، قد يظل الجمهور يستمتع 
ــفــــتــــرة الــقــلــيــلــة  ــــي الــ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــــه دولـ بـ
ــع مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا  الــمــقــبــلــة مــ
الذي تأهل للمرحلة النهائية من 

دوري األمم. 
)إفي(

مودريتش

... والكرواتية تهاجم حكم المباراة
حملت الــصــحــافــة الــكــرواتــيــة الــيــوم 
ــاتــــو  ــلـــي أورســ ــيـ الـــحـــكـــم اإليـــطـــالـــي دانـ
واالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ذنب 
الخسارة من األرجنتين بثاثية نظيفة 
في نصف نهائي مونديال قطر 2022، 
لــكــنــهــا اعــتــرفــت فـــي نــفــس الـــوقـــت بــأن 

»راقصي التانغو« كانوا أفضل.
ونقلت صحيفة فيسيرنيجي ليست 
ــــدى كــلــمــات قـــائـــد الــمــنــتــخــب لــوكــا  صـ
مودريتش: »أورســاتــو من ضمن أسوأ 
الحكام، إنه كارثة، ركلة الجزاء دمرتنا«، 
وكتبت على موقعها: »خسر المنتخب 
الــكــرواتــي مــن األرجنتين 3-0، لكن من 
يعرف مـــاذا كــان ليحدث لــو لــم يرتكب 
اإليطالي دانيلي أورساتو خطأه الخطير 

باحتساب ركلة جزاء«.
من جانبها، كتبت بوابة يوتارني: 

»األرجنتين كانت أفــضــل، لكن انظروا 
كيف يساعد )فيفا( ميسي! هل تعرفون 
من هو حكم الـVAR؟«، مضيفة: »نتساءل 
ألـــف مـــرة مــا إذا كـــان يــجــب أن تنتهي 
ــا إذا كــــان أورســـاتـــو  ــــور هـــكـــذا، ومــ األمــ
هـــو جـــادنـــا بــالــصــدفــة مــثــل مــواطــنــه 
مــاســيــمــلــيــانــو إيــــراتــــي بــمــوســكــو )فــي 
مونديال روسيا 2018(«. وأردفت: »مرة 
أخرى كان إيراتي هذا، كان مسؤوال عن 
الـVAR، ولم يقل شيئا بخصوص ركلة 
جزاء األرجنتين، لن يقول الـVAR شيئا 
لصالحنا«، مــؤكــدة أن »فــيــفــا« يساعد 
»حقيقة اختياره  ميسي، وهــذا مثبت بـ
أفضل العب في المباراة، على الرغم من 

أن ألفاريز سجل هدفين«.
)إفي(

الصحافة األرجنتينية تهلل للمنتخب ونجومه
»الرائع«، »الساحر«، »التاريخي«... بهذه الكلمات 
أشـــادت الصحافة األرجنتينية بمنتخب بــادهــا، 
وخصوصا قائده ليونيل ميسي، البطل، مع خوليان 
ألفاريز، عقب الفوز الكبير على كرواتيا 3 - صفر في 

نصف نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم.
وكتبت »ال ناسيون«، في نسختها على اإلنترنت، 
»األرجنتين في نهائي كأس العالم! تألقت مع ميسي 
الرائع وتنتظر منافسها األحد«، وشددت على »األداء 
البارع« الذي قدمه ميسي صاحب الهدف األول من 
ركلة جزاء )34( والتمريرة الحاسمة للهدف الثالث 
الذي سجله خوليان ألفاريز في الشوط الثاني )69(.

ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــنــــونــــت »كــــــاريــــــن« نـــســـخـــتـــهـــا اإللـ وعــ
»األرجنتين وصلت إلى المباراة النهائية بفضل  بـ
أفــضــل مستوى لميسي والــهــداف الــقــاتــل خوليان 
ألفاريز«، مشيرة إلى أن الثنائي هو »التناغم المثالي« 
لمنتخب الـــمـــدرب لــيــونــيــل ســكــالــونــي، وأوضــحــت 

أن رقــم ميسي »الــســحــري« قبل تمريرته الحاسمة 
إلــى ألفاريز هــو »أعــظــم تمريرة حاسمة فــي تاريخ 

كؤوس العالم«.
وأفادت »أوليه« الرياضية اليومية بأن هذه »المباراة 
تاريخية للمنتخب الوطني«، مع »أداء استثنائي من 
ليو وكذلك من ألفاريز«، متابعة: »يجب أن نذكر، في 
ليلة قطرية، ظهيرة أرجنتينية )بتوقيت األرجنتين(، 
ــذا الــمــنــتــخــب. انــتــصــار  كــل مــن أظــهــر مــا يــزخــر بــه هـ
بنتيجة 3-0 سيبقى مختوما في كل صرخة، في كل 

قلب، في كل +أبراسو+ )عناق( في كل دمعة«.
وأضافت أنه بركلة الجزاء التي سجلها ميسي ورفع 
بها رصيده إلــى خمسة أهــداف في المونديال، لحق 
بمهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الى صدارة 
الئحة الهدافين، وأصبح أيضا المهاجم األرجنتيني 
األكـــثـــر تــســجــيــا فـــي تـــاريـــخ كـــأس الــعــالــم، مــتــجــاوزا 
المهاجم السابق غابريال باتيستوتا بأحد عشر هدفا. غاف »ال هينتشا« و»كارين«
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عــثــمــان ديــمــبــيــلــيــه )رانــــــدال كــولــو 
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تأهل المنتخب الفرنسي 
للمباراة النهائية لكأس العالم، 

بعد تغلبه في الدور نصف 
النهائي على نظيره المغربي 

بنتيجة 0-2.

أنهى المنتخب الفرنسي مغامرة 
ب 

ّ
وحلم نظيره المغربي، عندما تغل

عليه 2-صفر، أمس، على ملعب البيت 
في الخور، في نصف نهائي مونديال 
قطر 2022 في كرة القدم، وبلغ المباراة 
النهائية الثانية تواليا، والرابعة في 

تاريخه.
وسجل تيو هرنانديز )5(، والبديل 
راندال كولو مواني )79( هدفي فرنسا، 
الــتــي تــلــتــقــي فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
األحـــــد الــمــقــبــل عــلــى مــلــعــب لــوســيــل 
مع األرجنتين الفائزة على كرواتيا 

الوصيفة 3-صفر.
ــغــــرب فـــســـيـــلـــعـــب مــــبــــاراة  ــمــ أمــــــا الــ
تــحــديــد الــمــركــز الــثــالــث الــســبــت على 
اســتــاد خليفة الــدولــي ضــد كــرواتــيــا 
الــتــي تــعــادل معها سلبا فــي الجولة 
األولى، قبل أن تكّر سبحة انتصاراته 
المتتالية على بلجيكا )2-صفر( وكندا 
)2-1( عندما بلغ الــدور الثاني للمرة 
الثانية فــي تاريخه بعد األولـــى عام 

1986 في المكسيك.

وتابع المغرب مشواره الناجح في 
 إنجازين تاريخيين 

ً
المونديال محققا

بــبــلــوغــه ربـــع الــنــهــائــي عــلــى حــســاب 
إسبانيا بركات الترجيح، ثم نصف 
النهائي على حساب البرتغال في أول 
إنجاز لمنتخب عربي وإفريقي يبلغ 

دور األربعة.

المرة الرابعة في التاريخ 

في المقابل، بلغت فرنسا المباراة 
النهائية الــرابــعــة فــي تاريخها بعد 
1998 عندما نالت اللقب على حساب 
البرازيل، ثم 2006 عندما خسرت أمام 

إيــــطــــالــــيــــا، و2018 
عــــنــــدمــــا تـــوجـــت 
للمرة الثانية في 
تـــاريـــخـــهـــا عــلــى 
حساب كرواتيا.

وباتت فرنسا 
ــد  ــعــ عــــــــلــــــــى بــ

ــن الــظــفــر بــالــلــقــب،  ــبــــاراة واحــــــدة مـ مــ
وتـــصـــبـــح أول مــــن يــحــتــفــظ بــــه مــنــذ 

برازيل بيليه عام 1962.
وفاجأ المنتخب الفرنسي أسود 
األطـــلـــس بـــهـــدف مــبــكــر أربـــــك أوراق 
المدرب الركراكي، الذي اضطر أيضا 
إلـــى اســتــبــدال قــائــده ســايــس بسبب 
ر  تجدد إصابته في فخذه األيسر، فغيَّ

خطته من 5-4-1 إلى 1-5-4.
واســـتـــحـــوذ الـــمـــغـــرب عـــلـــى الـــكـــرة 
بعدها وخلق فرصا عدة كان أخطرها 
كــــرة أكـــروبـــاتـــيـــة لــلــيــامــيــق إثــــر ركــلــة 

ركنية ردها القائم األيمن.
فــي المقابل اعتمدت فرنسا على 
الهجمات المرتدة، وكادت تعزز الغلة 

مرتين عبر جيرو ومبابي.
وكـــــان الـــمـــغـــرب صــاحــب 
األفــــضــــلــــيــــة فــــــي الــــشــــوط 
الـــــــثـــــــانـــــــي، وبـــــــحـــــــث عـــن 
التعادل أكثر من مرة 
جـــــــــــــدوى،  دون 
ــاه  ــ ــرمـ ــ بـــــــل ان مـ

استقبل هدفا قاتا قضى على آماله 
في العودة بالنتيجة.

هدف مبكر 

ومنح هرنانديز التقدم لفرنسا مبكرا 
عندما استغل كــرة مرتدة من المدافع 
داري اثــر تسديدة لمبابي مــن مسافة 
قريبة فتابعها مدافع ميان اإليطالي 
»على الطاير« بيسراه داخل المرمى )5(.
وهو الهدف األول في مرمى »أسود 
األطـــلـــس« فـــي الــبــطــولــة مـــن قــــدم العــب 
خصم، والثاني بعد األول الذي سجله 
مــدافــعــه أكــــرد بــالــخــطــأ فـــي مـــرمـــاه في 
ــنـــدا 1-2 فــــي الــجــولــة  الــــمــــبــــاراة ضــــد كـ

الثالثة.
وكــــــــاد عـــــز الـــــديـــــن أونــــــاحــــــي يـــــدرك 
الـــتـــعـــادل بــتــســديــدة قــويــة بــيــمــنــاه من 
خــارج المنطقة ابعدها هوغو لوريس 

بصعوبة خارج الملعب )10(.
وكــــاد أولــيــفــيــيــه جــيــرو يــعــزز تــقــدم 
فـــرنـــســـا عـــنـــدمـــا اســـتـــغـــل خـــطـــأ فـــادحـــا 

لــســايــس فــي إبــعــاد كـــرة بينية فتوغل 
داخــل المنطقة، وســددهــا قوية ارتــدت 

من القائم األيمن )17(.
واضطر الركراكي إلى الدفع بأماح 
مكان سايس الذي تجددت إصابته )21(.
وكــاد مبابي يضيف الهدف الثاني 
ــلـــيـــان  عـــنـــدمـــا تــلــقــى تـــمـــريـــرة مــــن أوريـ
تشواميني خلف الدفاع فتوغل داخل 
الـــمـــنـــطـــقـــة ولـــعـــبـــهـــا ســـاقـــطـــة ابـــعـــدهـــا 
الياميق، لكنها تهيأت امام تشواميني 
ــيـــرو غــيــر  ــــى جـ ــا الـ ــــرة ثـــانـــيـــة ومــــررهــ مـ
المراقب داخل المنطقة فسددها بجوار 

القائم األيمن )36(.
ودفع الركراكي بيحيى عطيةالله في 

الشوط الثاني مكان مزراوي )46(.
وأهدر عطيةالله فرصة التعديل إثر 
تلقيه تمريرة عرضية سددها برعونة 
ــرة مـــن أمـــام  )53(، ثـــم أبــعــد كــونــاتــيــه كـ
النصيري اثر تمريرة من مسافة قريبة 

لبوفال )54(.
ودفع الركراكي بعبدالرزاق حمدالله، 
ــان الــنــصــيــري  ــكـ ــاء أبــــوخــــال مـ ــ ــريـ ــ وزكـ

وبوفال )66(.
وكاد فوفانا يوجه الضربة القاضية 
للمغرب، عندما تلقى كرة داخل المنطقة 

فسددها قوية بجوار القائم )74(.
ــة الــتــعــديــل  وأهـــــــدر حـــمـــدالـــلـــه فـــرصـ
عندما تاعب بالدفاع الفرنسي داخل 
المنطقة لكنه تباطأ في التسديد )76(.

ولــعــب الــركــراكــي ورقــــة عبدالصمد 
الزلزولي مكان أماح )77(.

ووجــهــت فــرنــســا الــضــربــة القاضية 
بــتــســجــيــلــه الــــهــــدف الـــثـــانـــي، مــســتــغــا 
تسديدة زاحفة لمبابي ارتطمت بقدم 
الــزلــزولــي وتــهــيــأت امــــام كــولــو مــوانــي 
الذي تابعها داخل المرمى الخالي )79(.

وكاد حمدالله يقلص الفارق اثر كرة 
عرضية أمام المرمى بعد مجهود فردي 
رائع للزلزولي من الجهة اليسرى، لكن 
المدافع جول كونديه أبعدها في توقيت 
مناسب )90+3(.                      )أ ف ب(

 الديوك توقف زئير أسود األطلس الديوك توقف زئير أسود األطلس

الركراكي: قدمنا أفضل ما لدينا
قــال وليد الركراكي مــدرب منتخب المغرب: »قّدمنا أفضل ما لدينا. 
عانينا إصابات عديدة. الذين عوضوا قاموا بعمل كبير. عندما ترتكب 

األخطاء ضد فرنسا تدفع الثمن. تحسن أداؤنا بالشوط الثاني«. 
وفيما يخص مباراة المركز الثالث السبت ضد كرواتيا، قال »سيكون 

، وسأعطي فرصة لاعبين آخرين«.
ً
 ذهنيا

ً
الوضع صعبا

بــدوره، قال هــداف إنكلترا السابق ألن شيرر لـ »بي بي ســي«: »يمكن 
 بما حققه، وبــمــا بــذلــه. ليس فقط الــيــوم لكن 

ً
للمغرب أن يــكــون فــخــورا

. لقد 
ً
 واستمتعوا حقا

ً
 رائعا

ً
بالبطولة كلها. لقد أمضى مشجعوه وقتا

فشلوا بسبب افتقارهم إلى الجودة في الثلث األخير«.
من جانبه، قال ديدييه دروغبا: »مازال أمام المغرب فرصة لصناعة التاريخ 

والحلول في المركز الثالث خال المباراة األخيرة«.
)أ ف ب(

قال المدرب الفرنسي، ديدييه ديشان، لقناة »تي أف 1«: »هناك 
عاطفة وفخر. من الواضح أنها كانت جولة مهمة )من مشوار 
اللقب(، وستكون هناك جولة أخيرة )األحد في النهائي(. لقد 
 لكن هــا نحن. لقد 

ً
 أبـــدا

ً
 شــهــرا، لــم يكن األمــر سها

ً
كنا معا

كــانــت فــرحــة حــتــى اآلن، وتــمــت مــكــافــأة الــاعــبــيــن، وكــذلــك 
المجموعة كلها«.

بدوره، قال تيو هرنانديز مدافع فرنسا لـ »تي اف 1«: 
. قمنا بعمل 

ً
»إنه أمر ال يصدق أن تلعب نهائيين تواليا

كبير. ستكون مباراة كبيرة )ضد األرجنتين بالنهائي(. 
سنعمل لــلــفــوز بــالــنــهــائــي. أفــكــر بــأخــي )الــمــصــاب لوكا 

هرنانديز( وآمل أن يتمكن من حضور النهائي«.

ديشان: هناك عاطفة وفخر
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زالتكو داليتش: رأينا ميسي الحقيقي الذي توقعناه
اعترف المدير الفني لمنتخب 
كـــرواتـــيـــا زالتـــكـــو دالــيــتــش بــأن 
ليونيل ميسي قدم العرض الذي 
توقعه فريقه، ليقود المنتخب 
األرجنتيني للعبور إلى المباراة 
النهائية لمونديال قطر 2022، 

وإنهاء الحلم الكرواتي. 
 وقــال داليتش: »ال يوجد ما 
يــقــال عــن إمــكــانــات مــيــســي، في 
آخــر 15 عــامــا، إنــه على األرجــح 
أفــضــل العـــب فــي الــعــالــم، الــيــوم 
مجددا كان جيدا جدا وخطير«، 
ــارق  ــفــ ــد صـــنـــع الــ ــقــ مـــضـــيـــفـــا: »لــ
فــي اإلمــكــانــات لــصــالــح الــفــريــق 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي، كـــــان لـــديـــه هـــذه 
الــــقــــدرات الــمــتــفــجــرة والـــبـــراعـــة 
الفنية في األداء مرتفعة جدا، إنه 
ميسي الحقيقي الـــذي توقعنا 

رؤيته«. 
وأردف: »هي ربما نهاية هذا 
الجيل فــي كــأس العالم، الكثير 
منهم كبروا في السن، وبالنسبة 
لــكــأس الــعــالــم 2026 عــلــيــنــا أن 
نـــنـــتـــظـــر ونــــــــــرى مــــــا ســـيـــحـــدث 
ــا: »حـــقـــقـــنـــا  ــعــ ــابــ ــتــ ــا«، مــ ــهــ ــنــ ــيــ حــ
ــيــــرة لــلــمــنــتــخــب  ــبــ إنـــــــجـــــــازات كــ
الكرواتي الوطني، والكثير من 
الالعبين لديهم إمكانات كبيرة«. 

واســـــتـــــدرك: »أعـــتـــقـــد أن هـــذا 
الـــجـــيـــل ســيــنــهــي مــســيــرتــه مــن 
خـــــــــالل يـــــــــــورو 2024، لـــديـــنـــا 
نهائيات دوري األمم األوروبية، 
وهـــــو جـــيـــل رائــــــع بـــلـــغ الــمــربــع 
الـــذهـــبـــي مــرتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن«، 
مـــضـــيـــفـــا: »كـــــــان ســـيـــصـــبـــح مــن 
الرائع أن نفوز بميدالية ذهبية 

لتتويج هذا الجيل«.
وعـــــن مـــصـــيـــره مــــع مــنــتــخــب 
ــتــــش:  ــيــ ــا، أوضـــــــــح دالــ ــ ــيــ ــ ــرواتــ ــ كــ
ــقــــدي حـــتـــى 2024  ــأكــــمــــل عــ »ســ
وكأس أمم أوروبا، وفي غضون 
ــون لـــديـــنـــا  ــكــ ــتــ ــر ســ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــتــ ســ
نهائيات دوري أمــم أوروبـــا، ثم 
ســتــكــون لــديــنــا تــصــفــيــات كــأس 
ــم، خـــطـــتـــي وهــــدفــــي هــي  ــالــ ــعــ الــ
الــصــعــود بــكــرواتــيــا إلــــى يـــورو 

 .»2024

صراع المركز الثالث

ــزن  ــحــ ــن الــ ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــغــــض الــ بــ
والشكوى، ال يــزال فخر الفريق 
ــم يــتــأخــر  ــ بـــنـــفـــســـه مــــــوجــــــودا. لـ
دالــــيــــتــــش فــــي تــهــنــئــة العـــبـــيـــه، 
وقـــال لهم أال يحنوا رؤوســهــم. 
ال بــد أن يــكــون تــجــرع الهزيمة 

وهــضــمــهــا ســريــعــا وإيــجــابــيــا. 
ال يــزال الــصــراع على الميدالية 
البرونزية مــوجــودا السبت في 

مباراة المركز الثالث.
ويـــعـــد الــــوصــــول إلــــى نصف 
الــــنــــهــــائــــي مــــــن مـــنـــتـــخـــب مــثــل 

ــا مـــــدعـــــاة لـــلـــفـــخـــر فــي  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ كـ
ــاد الــالعــبــون  ــه، وإذا عــ ــ حـــد ذاتــ
بالبرونزية إلى بالدهم فستكون 
ثاني مــرة يحصل فيها الفريق 
على هــذا المركز بعد مونديال 

فرنسا 1998.

وستغدو هذه نهاية مستحقة 
لــمــســيــرة مـــودريـــتـــش الـــكـــرويـــة 
ــــو فــي  ــددا، وهـ ــجــ ــــذي أثـــبـــت مــ الــ
سن السابعة والثالثين، قدراته 

المذهلة، وأن الذهب ال يصدأ.
وقــد يــغــدو هــذا أيــضــا وداعــا 

الئقا لنجوم مخضرمين، مثل 
قــلــب الــــدفــــاع ديـــــان لـــوفـــريـــن أو 
ــان بــيــريــســيــتــش  ــ ــفـ ــ ــاح إيـ ــنــ الــــجــ
وعــــمــــر كـــــل مـــنـــهـــمـــا 33 عـــامـــا، 
لكنه وداع الئـــق لــبــطــولــة كــأس 
العالم فقط، فال تزال منافسات 

المرحلة النهائية من دوري األمم 
قريبة، ومعها أيضا التصفيات 

المؤهلة ليورو 2024. 
)د ب أ(
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ــاد لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي مــنــتــخــب بــــالده  ــ قــ
األرجنتين نحو نهائي مونديال قطر، وقّدم 
مــا هــو منتظر منه وأكــثــر أثــنــاء مواجهة 
كرواتيا في نصف النهائي مساء الثالثاء؛ 
هدف من تسديدتين على المرمى، وصناعة 
هــــدف و4 مــــراوغــــات نـــاجـــحـــة، فــضــال عن 
الجري لمسافة 8.247 كلم، والضغط على 
المنافس 31 مرة، وبلغت سرعة انطالقاته 
28.9 كلم في الساعة، مع 4 تمريرات بينية 
ضاربة لخطوط كرواتيا و39 تمريرة نجح 

في تنفيذ 32 منها بنجاح.

4 اختراقات لصفوف كرواتيا

تمّكن ميسي من اختراق صفوف كرواتيا 
5 مـــرات أثــنــاء الــمــبــاراة، منها 4 تمريرات 
لزمالئه والخامسة من متابعة للكرة. وكان 
الفتى الذهبي لألرجنتين هو األقدر على 
خلخلة دفاعات الكروات. ورغم أن األرقام 
تشير إلى أن زمالءه ذوي النزعة الهجومية 
في وسط الملعب؛ سواء إنزو فرنانديز أو 
لــيــانــدرو بــاريــديــس، نــفــذوا عـــددا أكــبــر من 
االخــتــراقــات، فــإن ميسي كــان األفــضــل في 
دة حين تغلق كل مساحات 

ّ
المواقف المعق
وزوايا المرور.

7 مراوغات منها 4 ناجحة

نفذ ميسي 7 محاوالت للمراوغة منها 
4 تمت بسالسة بنسبة نجاح 57 بالمئة، 
بــحــســب إحــــصــــاءات مـــوقـــع »بــــي ســـوكـــر«. 
ويعد هذا أفضل رقم له في المونديال، ولم 
يتجاوزه إال أثناء مواجهة بولندا في دور 
المجموعات، حين نفذ 24 محاولة مراوغة 

أمام دفاع مغلق بنسبة نجاح 60 بالمئة.
مـــــــارس مـــيـــســـي الـــضـــغـــط عـــلـــى العــبــي 
كرواتيا 31 مرة، منها 4 بشكل مباشر و27 
ات  بــصــورة غير مباشرة، وفقا لإلحصاء
الرسمية مــن االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
)فيفا( التي تظهر أيضا تمّكنه من استرداد 
الكرة في 4 مناسبات، منها 3 في نصف 
ملعب المنافس طوال 100 دقيقة هو زمن 

المباراة.

ً
 عدوا

ً
8.247.8 مترا

عــلــى مـــدار الــلــقــاء، قــطــع ميسي مسافة 
8.247 كلم وفق إحصاءات »فيفا«، ومن هذا 
الرقم 98.1 مترا كلم تجاوزت سرعة ميسي 

فيها 25 كــلــم فــي الــســاعــة، و33 بالسرعة 
القصوى. بينما قطع لياندرو باريديس 
مــســافــة 7.532.5 مـــتـــرا. فــيــمــا كــــان األكــثــر 
عـــدوا فــي األرجــنــتــيــن هــو إنـــزو فرنانديز 

بـ11.335.2 مترا.

28.9 كلم في الساعة

بلغت السرعة القصوى أقصى سرعة 

وصل لها ميسي أثناء الجري خالل اللقاء 
إلى 28.9، وهي نفس سرعة منافسيه لوكا 
مــودريــتــش ومارسيلو بــروزوفــيــتــش. أما 
األســـرع فــي األلبيسليستي، فــكــان ناويل 
مولينا بـ 34.9 كلم في الساعة، وفي كرواتيا 
كـــان بــورنــا ســوســا بــســرعــة 33.7 كــلــم في 
الــســاعــة. بــيــنــمــا ســجــل الــغــانــي سليمانا 
كأسرع العب في البطولة بسرعة 35.7 كلم 

في الساعة.

حين كانت األرجنتين تفقد الكرة 
لــمــصــلــحــة كـــرواتـــيـــا، والـــتـــي مــارســت 
ضــغــطــا شـــديـــدا كــــادت تــصــل بـــه إلــى 
شباك إيميليانو مارتينيز، كان ميسي 
األكثر ظهورا، وردد المعلقون اسمه 
ــــل بــيــن الــدقــيــقــتــيــن  ــــرات عــلــى األقـ 8 مـ

21 و25.

 32 تمريرة صحيحة 
من 39 محاولة تمرير

 بلغت نسبة دقــة تمريرات ميسي 
82 بالمئة، حيث حـــاول التمرير 39 
مرة جاءت 32 منها صحيحة لزمالئه. 
بينما طلب الكرة منهم 37 مرة، وتلقى 

منهم ردا إيجابيا في 18 مناسبة. 
)إفي(

سواريز: فليتوقف العالم لتحية ليونيل
أرسل النجم األوروغواياني لويس سواريز رسالة تهنئة لزميله في برشلونة 
 ونجم منتحب األرجنتين، ليونيل ميسي، بعد أدائه الرائع الذي 

ً
اإلسباني سابقا

قاد به »األلبيسيليستي« لنهائي مونديال 2022 بقطر على حساب كرواتيا.
وكتب سواريز عبر حسابه بـ »إنستغرام«: »ال تمل من إظهار أنــك األفضل 
في العالم. فليتوقف العالم للتصفيق لكل ما يقدمه هــذا الرجل لكرة القدم. 

صديقي، إنه أمر مدهش«.

بينتو في وداع مؤثر 
لكوريا الجنوبية

م المدرب البرتغالي باولو  قدَّ
 لكوريا 

ً
 مؤثرا

ً
بينتو وداعا

 سنواته 
ً
الجنوبية، واصفا

األربــــع كــمــدرب للمنتخب 
الوطني لكرة القدم، بأنها 

.»
ً
»تجربة جميلة، لن أنساها أبدا

وكــان بينتو أعلن استقالته من منصب المدير الفني 
من 

ُ
لـ »محاربي التايغوك«، بعد الخسارة 4-1 في الــدور ث

النهائي ضــد الــبــرازيــل فــي مونديال قطر 2022 األسبوع 
الفائت.

وقال في بيان، الثالثاء: »أنا ممتن بشكل خاص لجميع 
الالعبين، الحترافهم وأخالقياتهم في العمل وسلوكهم«.

وتابع: »لقد منحوني فرصة الحصول على واحــدة من 
 ،

ً
. شخصيا

ً
أجمل التجارب في حياتي، والتي لن أنساها أبدا

 على االحترام والمودة 
ً
ليس لديَّ كلمات ألشكركم جميعا

والدعم التي أظهرتموها خالل هذه التجربة الرائعة«.
وذكرت وكالة يونهاب، أن االتحاد الكوري سيعين خليفة 

بينتو في فبراير المقبل.

كلينسمان: ميسي يمكنه التضحية 
بأي لقب مقابل كأس العالم

أعـــــرب يـــورغـــن كــلــيــنــســمــان، 
المدير الفني األسبق للمنتخب 
ــأن  ــاده بـ ــقــ ــتــ األلــــمــــانــــي، عــــن اعــ
لــيــونــيــل مـــيـــســـي، نـــجـــم وقـــائـــد 
المنتخب األرجنتيني، يمكنه 
التضحية بأي نجاح سابق له 
مقابل الفوز بلقب كأس العالم.

وقــال كلينسمان، في رسالة 
إخـــبـــاريـــة عـــلـــى هــيــئــة اإلذاعــــــة 
البريطانية »بي بي سي«، أمس 
ــاء، »أعـــتـــقـــد أن مــيــســي  ــ ــعــ ــ األربــ
يمكنه التنازل والتضحية بأي 
لقب سابق أحرزه؛ سواء كان في 
دوري األبطال أو الدوري أو أي 
بطوالت فــاز بها، مقابل الفوز 

بكأس العالم«.
وتأهل ميسي مع المنتخب 
ــائـــي كـــأس  ــهـ ــنـ األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـ
الــعــالــم 2022، الــمــقــامــة حاليا 
في قطر، بعد الفوز الكبير 3-0 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الــــكــــرواتــــي أمـــس 
األول الثالثاء في الــدور نصف 

النهائي للبطولة. 
وأوضح كلينسمان: »أيا كان 
من سيخوض المباراة النهائية 
أمــام األرجنتين، سيكون عليه 

ــقــــوة أمـــــــام فـــريـــق  ــافـــح بــ ــكـ أن يـ
أرجنتيني في غاية اإلصـــرار«، 
ــة، كـــان  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــفـــا: »فــــــي الـ ــيـ مـــضـ
المنتخب األرجنتيني متوترا 
ــام الــمــنــتــخــب  ــ ــدا، وخـــســـر أمــ ــ جــ
ــعــــودي، لــكــنــه تــحــســن مــن  الــــســ
ــرى. ولــعــب ميسي  ــ ــبـــاراة ألخـ مـ
دورا هائال في وصول المنتخب 

األرجنتيني لهذه المرحلة«.

وأردف: »ســيــظــهــر اآلن مــا 
ــادرا عــلــى أن  ــ إذا كـــان مــيــســي قـ
يحقق لمنتخب بالده ما حققه 
ديــيــغــو مــــارادونــــا... الكثير من 
المشجعين بقطر يرغبون في 
هــذا... التشجيع من المدرجات 
لــلــمــنــتــخــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــي 
ــا  ــعـ ــان رائـ ــا كــــ ــيــ ــرواتــ مـــــبـــــاراة كــ
للغاية«.    )د ب أ(

رومينيغه: المنتخب األلماني أهم فريق
أكــد كــارل هاينز رومينيغه المهاجم 
الـــســـابـــق لــمــنــتــخــب ألــمــانــيــا والــرئــيــس 
التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، 
أن المنتخب الوطني هو أهــم فريق في 
بــالده، بعد ضّمه للمجلس االستشاري 
لالتحاد األلماني لكرة القدم فيما يخص 

مستقبل المنتخب األول. 
ــدورف، رئــيــس  ــنــ ــويــ ــلــــن بـــيـــرنـــد نــ وأعــ
االتـــحـــاد األلــمــانــي لــكــرة الـــقـــدم، تشكيل 
مجموعة استشارية جــديــدة لمساعدة 
المنتخب األلــمــانــي عــلــى الــتــعــافــي بعد 
الــخــروج المحبط من دور المجموعات 

بكأس العالم في قطر. 
 
ً
ــان الــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي مــرشــحــا ــ وكـ
لــبــلــوغ األدوار الــنــهــائــيــة فـــي مــونــديــال 
قطر 2022، لكنه ودع البطولة من دور 
المجموعات األمــر الــذي أدى إلى رحيل 

أولــــيــــفــــر بــــيــــرهــــوف عــــن مـــنـــصـــب مــديــر 
 
ً
االتحاد األلماني لكرة القدم بعد 18 عاما

من العمل مع المنتخبات الوطنية. 
ــتــــشــــاريــــة  وتــــضــــم الـــمـــجـــمـــوعـــة االســ
الجديدة رومينيغه، وأوليفر مينتزالف، 
والنجوم الدوليين السابقين ماتياس 
ــان.  ــ ســــامــــر ورودي فــــولــــر وأولــــيــــفــــر كـ
ــــدورف الــمــجــمــوعــة  ــنـ ــ ــــويـ وســــيــــتــــرأس نـ
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى نـــائـــبـــه هـــانـــز يــواخــيــم 
فــاتــســكــه. كــمــا تتضمن تــلــك المجموعة 
هايكي أولريتش األمين العام لالتحاد، 
والـــالعـــب الـــدولـــي الــســابــق فــيــلــيــب الم، 
وسيليا زاسيك سفيرة بطولة أمم أوروبا.

تغيير الحالة المزاجية 

وقــــــــال رومـــيـــنـــيـــغـــه أمـــــــس األربـــــعـــــاء 

لصحيفة »مونشنر ميركور« إن الحالة 
ــبـــالد تـــجـــاه الــمــنــتــخــب  الــمــزاجــيــة فـــي الـ
الوطني ينبغي أن تتغير لفرض أجواء 
جيدة قبل بطولة يورو 2024 في ألمانيا، 
فــي حــالــة أشــبــه لــمــا كــانــت عــلــيــه الــبــالد 
لدى استضافة مونديال 2006. وأضاف 
»الـــشـــيء األكــثــر أهــمــيــة فــي الــبــالد ليس 

بايرن ميونخ بل المنتخب الوطني«.
وتــابــع: »أعــرف من خــالل خوضي 95 
مــبــاراة دولــيــة الــشــعــور الـــذي ال يوصف 

بسماع النشيد الوطني«. 
ــح »لــكــن فــي الــوقــت الـــذي كانت  وأوضــ
فيه الجماهير األرجنتينية أو الكرواتية 
تهتف بفخر لفريقهما في كأس العالم، فإن 
 
ً
الحالة المزاجية في هذه البالد خافتة جدا

 .»
ً
تجاه الفريق، علينا أن نغير ذلك مجددا

 )د ب أ(

ً االتحاد األلماني: االنتقادات 
لقطر قاسية جدا

وصــف رونــي تسيمرمان نائب رئيس 
ــكــــرة الــــقــــدم بــعــض  ــي لــ ــانــ ــمــ االتـــــحـــــاد األلــ
االنتقادات التي وجهت إلى قطر، الدولة 
المستضيفة لــكــأس الــعــالــم 2022، بأنها 
قاسية للغاية، مشددا على ضرورة احترام 

ثقافة وتاريخ الدولة اآلسيوية. 
وقال تسيمرمان أمس األربعاء لصحيفة 
»راين نيكار تسايتونج«: أعتبر أن الرفض 
العام والمطلق مبالغة، ألنه ال يقود ألي 
ــر،  شـــيء ســـوى الــرفــض مــن الــجــانــب االخـ

االنتقادات تجاه قطر كانت قاسية. 
وأكد تسيمرمان أن قطر »غيرت الكثير 
مــن األمــــور بشكل إيــجــابــي فــي الــســنــوات 

االخيرة، وكذلك فيما يتعلق بظروف العمل 
للعمال األجانب«. 

وشدد على أنه في الوقت »الذي ال يرغب 
في التقليل من المشاكل« فإن الحديث مع 
المواطنين والعمال األجانب واألوروبيين 
الذين يعيشون في قطر منذ عدة سنوات، 
أظهر له صورة مختلفة عن تلك المرسومة 

في ألمانيا. 
وأوضــح تسيمرمان »لقد تواجدت في 
دولة عربية للمرة األولى في حياتي، وبعد 
كــل التقارير السلبية، بصراحة تفاجأت 
للغاية من االنفتاح والود لدى استقبالنا«. 
)د ب أ(

ليونيل أمام كرواتيا 
بلغة األرقام

ميسي يسجل هدفه في مرمى كرواتيا
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 فرحة عارمة 
في األرجنتين

شــهــدت األرجــنــتــيــن فــرحــة عــارمــة بعد 
فوز منتخبها 3- 0 على كرواتيا في نصف 
نــهــائــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022، وتــأهــلــهــا 
 كما حدث قبل 

ً
للمباراة النهائية، تماما

8 سنوات.
وفي جميع شوارع البالد، دوى صراخ 
الــمــاليــيــن مــع كــل هـــدف يــحــرزه منتخب 
األلبيسيليتي، الــذي بث األمــل في قلوب 
ــات اقــتــصــاديــة  ــ ــــذي عـــانـــى أزمــ الــشــعــب الـ

واجتماعية طاحنة.
ومـــع انــطــالق صــافــرة بــدايــة الــمــبــاراة 
بين المنتخبين األرجنتيني والكرواتي، 
ــام أي جــهــاز يبث  تــوقــفــت الــجــمــاهــيــر أمــ
الــمــبــاراة المصيرية، ســـواء كــان ذلــك في 
الحانات أو المطاعم أو المكاتب أو في 

الشوارع.
ــة األرجــنــتــيــنــيــة  ــمـ ــعـــاصـ وأصــــيــــبــــت الـ
بـــالـــصـــمـــم جــــــــراء صـــيـــحـــات الــجــمــاهــيــر 
األرجــنــتــيــنــيــة، بــعــد الـــهـــدف األول الـــذي 
سجله قــائــد المنتخب، ليونيل ميسي، 
الــذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب 
بالده بواقع 11 هدفا، إضافة إلى صناعته 
9 أهداف أخرى، لينفرد بالرقم القياسي 
 فـــي عــــدد األهـــــــداف الــمــســجــلــة 

ً
تـــاريـــخـــيـــا

والــمــصــنــوعــة، وهــدفــي جــولــيــان ألــفــاريــز 
( الذي أصبح أصغر العب يسجل 

ً
)22 عاما

ثنائية في مباراة نصف نهائي مونديالي 
بعد البرازيلي بيليه عام 1958.

وبهذا االنتصار الكبير، يعود المنتخب 
 لــلــظــهــور فـــي مـــبـــاراة 

ً
ــددا ــجــ الــالتــيــنــي مــ

التتويج، منذ مونديال 2014 بالبرازيل 
عــنــدمــا خــســر الــلــقــب لــمــصــلــحــة ألــمــانــيــا 
 
ً
بهدف ماريو غوتزه، لكن هذه المرة أمال

برفع الكأس الثالثة في تاريخه بعد 1978 
و1986، في النهائي السادس في تاريخه، 

على ملعب لوسيل.
وقـــال أحــد المشجعين األرجنتينين، 

ويــدعــى إنــريــكــي، لـــ »إفــــي«: »تعاني 
 مع )منتخب( األرجنتين، لكننا 

ً
دائما

الــيــوم كــنــا أفــضــل بكثير وبمساعدة 
لــيــونــيــل، الــــذي يستحق كـــأس الــعــالــم، 

سنكون أبطااًل«.

ماراثون في بوينس آيرس

ومــع صــافــرة النهاية، شهدت شــوارع 
بــويــنــس آيــــرس مـــاراثـــون لــلــوصــول إلــى 
الــمــســلــة الــشــهــيــرة ومـــشـــاركـــة حــلــم فــوز 
األلــبــيــســيــلــيــســتــي بـــكـــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة 

الثالثة في تاريخه.
ــــي أوســــــع شــــــارع بـــالـــعـــالـــم، تــجــمــع  وفـ
عــشــرات اآلالف مــن المشجعين، ورددوا 

األناشيد وأطلقوا األلعاب النارية.
»ال يوجد عمر للسعادة«، هكذا قالت 
دعى إرميندا، 

ُ
ات، وت

ّ
إحدى السيدات المسن

والتي لم تستطع انتظار فوز األرجنتين 
للخروج ومشاركة الفرحة مع »الشعب«.

ق 
ّ
وفــي منطقة أخــرى بالمدينة، تتعل

ــا،  بــاألســطــورة الـــراحـــل، ديــيــغــو مـــارادونـ
اجتمع المئات من المشجعين لمشاهدة 

 بالنتيجة.
ً
المباراة وانفجروا فرحا

وتحّول منزل مارادونا القديم في حي 
 
ً
فيا ديفوتو يوم الثالثاء، كما كان معتادا

ــيـــن، مــنــذ  ــتـ ــنـ ــات األرجـ ــاريـ ــبـ فــــي جــمــيــع مـ
مواجهة بولندا في دور المجموعات، إلى 

منطقة احتفاالت للمشجعين.
ــــواب  كــــه الـــحـــالـــيـــون فـــتـــح أبـ

ّ
ــرر مــــال ــ وقــ

»هـــذا المتحف« أمـــام المشجعين، الذين 
يستقبلونهم بالطعام والشراب.

ــاء  ــ ــــالثـ ــثـ ــ وانــــــفــــــجــــــرت األرجـــــنـــــتـــــيـــــن الـ
بالسعادة، في الوقت الــذي تضع عينها 
على األحــد القادم، اليوم الــذي يحلم فيه 
األرجنتينيون برفع البطل ميسي كأس 

العالم.

بوينس آيرس شهدت 
تجّمعات بمئات اآلالف
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الدور األول
الوقتاملباراةاملجموعةمباراةالتاريخ

7:00 مساًءً اإلكوادور02قطر201A نوفمبر

4:00 مساًء ايران62إنكلترا212B نوفمبر

7:00 مساًء هولندا02السنغال213A نوفمبر

10:00 مساًء ويلز11أميركا214B نوفمبر

السعودية12األرجنتين225C نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء تونس00الدنمارك226D نوفمبر

7:00 مساًء بولندا00المكسيك227C نوفمبر

10:00 مساًء استراليا41فرنسا228D نوفمبر

كرواتيا00المغرب239F نوفمبر
ًً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء اليابان12المانيا2310E نوفمبر

7:00 مساًء كوستاريكا  70اسبانيا2311E نوفمبر

10:00 مساًء كندا10بلجيكا2312F نوفمبر

الكاميرون10سويسرا2413G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءكوريا ج00أوروغواي2414H نوفمبر

7:00 مساًء غانا32البرتغال2415H نوفمبر

10:00 مساًء صربيا20البرازيل2416G نوفمبر

ايران02ويلز2517B نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السنغال13قطر2518A نوفمبر

 7:00 مساًء اإلكوادور11هولندا2519A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا00إنكلترا2520B نوفمبر

استراليا01تونس2621D نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء السعودية20بولندا2622C نوفمبر

7:00 مساًءالدنمارك21فرنسا2623D نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك20األرجنتين2624C نوفمبر

كوستاريكا01اليابان2725E نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًءالمغرب02بلجيكا2726F نوفمبر

 7:00 مساًء كندا41كرواتيا2727F نوفمبر

 10:00 مساًء المانيا11اسبانيا2728E نوفمبر

صربيا33الكاميرون2829G نوفمبر
ً
1:00 ظهرا

4:00 مساًء غانا23كوريا ج2830H نوفمبر

7:00 مساًء سويسرا10البرازيل2831G نوفمبر

10:00 مساًء أوروغواي20البرتغال2832H نوفمبر

6:00 مساًءالسنغال12اإلكوادور2933A نوفمبر

6:00 مساًءقطر20هولندا2934A نوفمبر

10:00 مساًء أميركا01ايران2935B نوفمبر

10:00 مساًء إنكلترا03ويلز2936B نوفمبر

6:00 مساًءالدنمارك10استراليا3037D نوفمبر

6:00 مساًءفرنسا10تونس3038D نوفمبر

10:00 مساًء األرجنتين02بولندا3039C نوفمبر

10:00 مساًء المكسيك12السعودية3040C نوفمبر

6:00 مساًءبلجيكا00كرواتيا141F ديسمبر

6:00 مساًءالمغرب12كندا142F ديسمبر

10:00 مساًء اسبانيا21اليابان143E ديسمبر

10:00 مساًء المانيا24كوستاريكا144E ديسمبر

6:00 مساًءالبرتغال21كوريا ج245H ديسمبر

6:00 مساًءأوروغواي02غانا246H ديسمبر

10:00 مساًء البرازيل10الكاميرون247G ديسمبر

10:00 مساًء سويسرا23صربيا248G ديسمبر

المجموعات

مراحل خروج المغلوب

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210927إنكلترا

3120215الواليات المتحدة

3102473إيران

3012161ويلز

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201626فرنسا

3201346أستراليا

3111114تونس

3012121الدنمارك

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210417المغرب

3120415كرواتيا

3111124بلجيكا

2003270كندا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201646البرتغال

3111444كوريا الجنوبية

3111224أوروغواي

3102573غانا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3210517هولندا

3201546السنغال

3111434اإلكوادور

3003170قطر

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201526األرجنتين

31١1224بولندا

31١1234المكسيك

3102353السعودية

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

3201436اليابان

3111934إسبانيا

3111654ألمانيا

31023113كوستاريكا

النقاطعليهلههزيمةتعادلفوزلعبالفريق

٣20١316البرازيل

3201436سويسرا

3111444الكاميرون

3012581صربيا

هولندا

هولندا

فرنسااألرجنتين

المغرب كرواتيا

فرنسا

األرجنتين

كرواتيا

البرازيل

إنكلترا

المغرب

البرتغال

المغرباليابان

البرتغالالبرازيل

أميركا

إسبانياكرواتيا

سويسراكوريا الجنوبية

السبت 3 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الثالثاء ١٣ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االربعاء ١٤ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد ١٨ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الجمعة ٩ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

السبت ١٠ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

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

األرجنتين تفوز بركالت ترجيحية ٤-٣

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 6:00 مساءً

السبت 3 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

االثنين ٥ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

الثالثاء ٦ ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األحد 4 ديسمبر
الساعة 10:00 مساءً

األرجنتين

أستراليا

الدور ربع 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور نصف 
النهائي

الدور ربع 
النهائي
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٢
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٥6 السبت 17 ديسمبر 2022م
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ةديرجلا•
زوايا ورؤى opinion@aljarida●com١٧

يعتقد الكثيرون مع األسف )وعن جهل( أن سقف الحريات في فضاء 
 على منصة »تويتر« هو سقف 

ً
وسائل التواصل االجتماعي خصوصا

عال بل حتى إنه من دون أي سقف وال يقع تحت طائلة القوانين، كما 
يعتقد الكثيرون أيضا أن هذا السقف اإللكتروني في بالد الغرب أو العالم 
األول يالمس عنان السماء، وال يوجد ما يمنع التغريد بما يحلو لك، 
وكيفما تشاء، وتشتم المدير والغفير والوزير والسياسي والطبال كما 
تحب، كل ذلك من دون حساب أو عقاب، بل هو أمر متوقع منك ومستحب 
إن كنت مواطنا صالحا تنتقد بشكل »الذع« السياسي بشكل مباشر، كل 
ذلك طبعا يقع خطأ في مخيلة البعض تحت غطاء الخدمة المجتمعية 
ومحاربة الفساد، واألدهـــى واألمـــّر من ذلــك كله أن البعض يعتقد أن 
للمواطن في بالد الغرب الحق أن يشتم المسؤول كونه يدفع ضريبة، 
 منه ويملك صناعة جزء من هذا القرار 

ً
ا ألنه يتكلم عن شيء يملك جزء

بطريقة أو بأخرى.  طبعا كل ما سلف من اعتقادات أو تأويالت يعد 
 غير عقالني، وال يمّت للواقع الملموس بصلة البتة. 

ً
كالما

ففيما يتصل بدول الغرب بشكل عام وفي بريطانيا بشكل خاص، 
هناك عــدة قوانين تحكم وتمنع العديد مــن الممارسات الغوغائية 
التي نراها على منصات التواصل المختلفة، ولعل أبــرز ما يمكن أن 
نسرده هنا هو مسألة القوانين التي تحد من السباب والشتم والتنمر 
اإللكتروني، باإلضافة إلى االبتزاز وما شابهه، كما أن العديد من الدول 
في الغرب ما زالت تراجع قوانينها خاصة فيما يتعلق بجعل منصات 
 ذا سقف مقبول في إطار الحريات العامة 

ً
التواصل االجتماعي مكانا

المسؤولة، وكــذلــك فــي إطــار الذائقة العامة للمجتمعات، وعليه فإن 
النظرة للغرب بأن كل ما يحلو لنا فيه يمكن التغريد فيه والتعليق على 
المنصات اإللكترونية المختلفة، هي نظرة مغلوطة وغير صحيحة البتة 

ويجب أن تتغير بتاتا. 
أما األمر الثاني وهو النظرة على المستوى المحلي هنا في الكويت 
فهناك، ولله الحمد والمنة، نسبة كبيرة الحظتها شخصيا والمست 
هـــا مــن خــالل الــتــواصــل االجتماعي معها تقوم بالتعامل الراقي  آراء
والصحيح في عرض رأيها بمنصات التواصل االجتماعي المختلفة 
وبكل أدب، طبعا هذا ال يعني أن الكل سيتفق مع تلك اآلراء، وهذا أمر 
بدهي، لكن مع األسف لوحظ في اآلونة األخيرة تطاول بعض الناس وهم 
قلة على اآلخر بطريقة أو بأخرى فيما يتعلق بالتغريدات واستخدام 
أسلوب غير الئق، وهو كله أمر محاسب عليه المستخدم ويقع تحت 

طائلة القانون. 

األمــر المستنكر حقا هــو أن أغلب مــن يتطاول فــي تلك الوسائل 
يقوم بذلك تحت انطباع أن هذا كله من باب »حرية الرأي« وهنا طبعا 
أستثني مــن هــو مــؤدلــج وصــاحــب غــايــات وأجــنــدات خــاصــة، وطبعا 
فــإن حرية الــرأي ليست مغلفة بغالف السباب والشتائم، وهــذه هي 
ثقافة حقا غريبة، ولعلها تطورت مع دخول المنصات اإللكترونية 
عالمنا وتغلغلت فيه أكثر وأكثر، وال أرى أنا شخصيا أنه ينتقص من 
الفرد شيء إذا ما اتجه إلى القانون واشتكى إذا ما تم التطاول عليه 
، فللمرء متابعون وأحبة وأهل وأصدقاء لن نقبل بخدش 

ً
إلكترونيا

حيائهم وال إعطاء فرصة لآلخر بأن يستغل الطيبة في الشخصية 
الكويتية إليهام الناس بما ليس هو بحقيقة.

 وفي نهاية المطاف للسلطات المنوطة بالتحقيق والقضاء تقدير 
األمــر إذا مــا كــان الــمــرء متعسفا فــي اســتــخــدام الــقــانــون أم ال، وعليه 
ــام على  يجب توعية المجتمع بشكل واضـــح وتــركــيــز أكــث هــذه األيـ
المسائل القانونية المتعلقة بالتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي 
 إذا ما كان الشخص يهرف بما ال يعرف، ويلقي على الناس 

ً
خصوصا

 دون أدلة أو فهم دقيق وشامل للمواضيع التي يتحدث 
ً
التهم جزافا

بها، وفي النهاية فان التستر خلف حساب وهمي أو »الدفان« ال يجعلك 
فوق القانون، بل قد يشدد العقوبة أحيانا، أما من ينذر نفسه للعمل 
العام ويتخذ مبدأ بأال يشاكي أحدا بتاتا، فهذا شخص يرى أن رأي 
الشارع أو الرأي العام شيء غير مؤثر بتاتا، وأن الكلمة الفصل لديه 
 نظريا إال أنه يجعل من التطاول 

ً
هو فقط، وإن كان هذا النهج جميال

 بالمسألة. 
ً
، وهذا بالء أكبر إن فكر المرء مليا

ً
 وطبيعيا

ً
 مستحبا

ً
أمرا

على الهامش: 
أزمة نقص األدوية التي ظهرت لإلعالم مؤخرا، هي في الواقع ليست 
بجديدة ويعانيها المواطنون منذ زمن، والمشكلة األساسية هنا أن 
الدواء ال يصنع محليا في الكويت، ال في مصانع محلية وال بالوكالة، 
فيتم التعامل معه كسلعة وهــذا خطأ كــون الطبابة من مسؤوليات 
الـــدول تــجــاه شعوبها. وبالمقابل يحدثني شخصيا وكــيــل محلي 
لألدوية هنا في الكويت عن معاناته في تحصيل فواتيره الخاصة 
باألدوية من الجهات في الدولة، وعليه فإن المشكلة تراكمية وبحاجة 
إلـــى حــل جـــذري ونــظــام إداري جــديــد يــكــون فــيــه الــتــعــامــل مــع الـــدواء 
كحاجة أساسية بال وساطات وال وكالء بل بتعاقد مباشر لتوفيره، 
مع الحرص على أن نضع خطوات لمصانع عالمية محليا خاصة 

بالعالمات التجارية الكبرى له.

 وهــو يحدثني عــن عالقته بلبنان منذ 
ً
جلست أمــامــه منصتا

األربعينيات، وكيف كان هذا البلد بالنسبة إليه وألسرته المتنفس 
والملجأ والمستقر للعيش واإلقامة والتملك، ويفتخر بأن أبناءه 
 ثم قال بعد أن تعّرف 

ً
الثالثة كانت والدتهم في لبنان، وسرح قليال

على موطني األصــلــي: »يــا أخــي لماذا خّربتم بلدكم هكذا؟ لماذا 
بعتم هذا البلد الجميل والعظيم إلى األجنبي؟ العلة فيكم وليست 
في أحد غيركم؟ وال ترموا مشاكلكم على غيركم، عندما تصبحون 
 تصلح حالكم وكل شيء سيتغير، 

ً
مواطنين لبنانيين قواًل وفعال

لكن إذا بقيتم هكذا تتناحرون وتبيعون أنفسكم للغريب أيا كان 
جنسه وديــنــه وقــوتــه وحجمه، فأنتم ذاهــبــون، كما قــال رئيسكم 

األسبق، إلى الجحيم«.
 كــالم صـــادر عــن رجــل كويتي محب بلغ الثمانين مــن عمره، 
يستذكر أيـــام كــان لبنان الــرئــة الــتــي يتنفس منها أهــل الخليج 
والــعــرب، هــذه الــحــســرة تسمعها وبــأصــوات مــتــعــددة، تثير فيك 
الــمــواجــع واألســئــلــة التي تحولت إلــى ألــغــاز بعد أن انتفت عنها 

صفة »المحظور«.
ونحن هنا ننقل نبض الشارع الكويتي والخليجي بشكل عام، 
 عــن الحسابات 

ً
وإن اختلفت مؤشراته بين مجتمع وآخــر بعيدا

السياسية ومواقف األنظمة الحاكمة، صــورة لبنان تفككت لدى 
الــرأي العام الخليجي، وتهاوت مزاياه وأعمدته التي رفعته إلى 
 
ً
األعلى، ولم يعد ذاك البلد الذي ُيضرب فيه المثل أو يشكل نموذجا
يسعون إلــى تقليده أو السير على خطاه، لبنان لم يعد »حاجة 
مفقودة« فما كان يتمتع به من خصائل فريدة في المنطقة العربية 

انتهى مفعوله، وفقد الكثير من مقوماته.
انتهى دوره في عالم المصارف وأغلقت األبواب التي كانت تدخل 
منها األموال والودائع واالستثمارات، انتهى دوره في عالم الحريات 
والنشر والطباعة والصحافة الــرائــدة بعد أن تقوقعت الصحف 
اللبنانية على نفسها، ولم تعد مؤثرة كما كانت خارج حدودها 
الــجــغــرافــيــة، انــتــهــى دوره أو كـــاد فــي تــقــديــم الــخــدمــات والــرعــايــة 
الصحية، فالتوجه الخليجي نحو أوروبـــا والــغــرب وفــي الداخل 
حــرم بيروت من قــدوم الخليجيين إليها وجعلها يتيمة، انتهى 
دوره أو كاد في مضمار التعليم الجامعي بعد أن استعاضت دول 
الخليج عن ذلك باستجالب أهم الجامعات في العالم إلى ديارها 
وإرسال بعثاتها التعليمية إلى دول عديدة ليس من بينها لبنان.
 انتهى كمحطة ترانزيت لحركة التجارة والشركات المتعددة 
الجنسيات وواحــــة لــلــتــواصــل مــع المحيط الــعــربــي والخليجي، 
فما تقدمه المطارات والمدن الساحلية وبــوابــات االستثمار في 
الخليج يفوق ما كان لبنان يعطيه لهم، حتى السياحة والخدمات 
 للسقوط المذهل والمخيف 

ً
السياحية باتت في أسوأ عهودها نظرا

لسعر الليرة تجاه الدوالر وانعدام الكهرباء والمياه واالتصاالت 
باستثناء ما حبا الله به هذا البلد من مناخ رائع وتنوع جغرافي 

متميز بسهوله وجباله وأنهاره وبحره ووديانه.
 ما تبقى لديه بعد هذا التخريب والدمار الذي أحدثه وعلى 

ً
 إذا

يد مواطنيه، لن تقوم له قائمة إذا لم يصُح أبناؤه من الكارثة التي 
أوصلوا فيها بلدهم إلى الهاوية، فلبنان فقد وظيفته ومشروعه 
الذي تفرد به، وهذه الخسارة ال عالقة لها باألزمات الداخلية التي 
يعانيها، وهــي ليست بــالــضــرورة أن تكون نتيجة لــذلــك، بــل ألن 
اآلخرين تجاوزوا الدور اللبناني وملؤوا الفراغ واستحدثوا البدائل.
 لــذلــك وجـــب الــبــحــث عــن دور جــديــد لـــه، عــنــدي إيــمــان وقناعة 
ات عالية قادرة على أن  بأنه يملك طاقات وثروة بشرية ذات كفاء
تحدث التغيير المطلوب في المشهد اللبناني والشرق األوسط، 
فهل هناك من يملك المبادرة للعمل على استنهاض هــذا الــدور 
والتفكير به؟ نعم لدينا عقول بشرية رهيبة يمكن النهوض بها 

وبلبنان والمحيط أيضا.

قبل أيام، زار رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، فونغ دينه هيو، 
كانبيرا وعقد محادثات مع عدد من كبار المسؤولين األستراليين، 
منهم رئيس الــوزراء أنتوني ألبانيز، كان هيو أول زعيم فيتنامي 
مّهد زيارته إلبرام 

ُ
مرموق يزور أستراليا في آخر أربع سنوات، وقد ت

شراكة استراتيجية شاملة حين يحتفل البلدان بالذكرى الخمسين 
لبدء العالقات الدبلوماسية بينهما في السنة المقبلة.

في سبتمبر اختصر سفير فيتنام لدى أستراليا، نغوين تات ثانه، 
طبيعة التعاون الثنائي الراهن على اعتبار أنه يرتكز على ثالثة 
عوامل أساسية وثماني مسائل لها األولــويــة، الركائز الثالث هي 
التعاون االقتصادي، والدفاع والتعاون األمني، واالبتكار، أما المسائل 
الثماني األخرى، فهي تشمل التعليم والتدريب، والطاقة والموارد 
الطبيعة، والمنتجات الزراعية والحرجية والبحرية، والتصنيع، 
والسياحة، والعلوم والتكنولوجيا، واالقتصاد الرقمي، والخدمات.
في غضون ذلك، شدد هيو في خطاب ألقاه في معهد أستراليا 
وفيتنام للسياسة، على ثــالث أولــويــات أساسية: تعزيز التعاون 
التجاري واالقــتــصــادي، وتعميق التعاون االستراتيجي واألمني 
والدفاعي، وبناء ركائز التعاون االستراتيجي في مجاالت تقاسم 
المعلومات، والتعليم، والتدريب، واالبتكار، ورّكز بشكٍل خاص على 
تكثيف التعاون في قطاع الطاقة الخضراء والتكنولوجيا، كذلك أكد 
هيو على أهمية التعاون المحلي والعالقات المباشرة بين الشعَبين.

 حتى اآلن، لكن 
ً
يبدو التقدم في معظم المجاالت المذكورة مبهرا

ثمة قطع مفقودة في كل مجال منها، مما يجعل العالقة الثنائية 
أقل من مستوى الشراكة االستراتيجية المنشودة، فعلى مستوى 
عت فيتنام وأستراليا على »استراتيجية 

ّ
، وق

ً
االقتصاد والتجارة مثال

المشاركة االقتصادية الُمعززة« عام 2021، لكن ال وجــود ألي آلية 
قــادرة على جمع كبار المسؤولين من البلدين لمناقشة ومعالجة 
المشاكل والتحديات القائمة في التدابير البيروقراطية وثقافة العمل 
التي تعوق تكثيف التعاون، ومن المتوقع أن يحصل حوار بين وزراء 
.
ً
التجارة في السنة المقبلة، لكن يجب أن يصبح هذا الحوار منتظما

عت فيتنام وأستراليا 
ّ
، وق

ً
في مجال الدفاع والتعاون األمني أيضا

على »مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي« عــام 2010، وتــم استبدالها 
م 

ّ
»بيان الرؤية المشتركة لتكثيف التعاون الدفاعي« عام 2018، ونظ بـ

الطرفان اجتماعات سنوية بين وزراء الدفاع، وأقاما حوارات سياسية 
بين نــواب وزراء الــدفــاع، وأطلقا مــشــاورات سنوية حــول التعاون 
العسكري وحــوارات استراتيجية سنوية أخــرى عن الدبلوماسية 
والدفاع، لكن يفتقر التعاون حتى اآلن إلى تدريب الموظفين، والطب 
العسكري، واألمن البحري، وحفظ السالم عبر قوات األمم المتحدة، 

وزيارة سفن البحرية األسترالية للموانئ.
 خيار التعاون في 

ً
على صعيد آخر، يستكشف الطرفان راهنا

مجاالت صناعة الدفاع واألمــن السيبراني، وتستبعد سياسة 
 
ّ
الـــدفـــاع الفيتنامية احــتــمــال إنــشــاء أي تــحــالــف عــســكــري، لكن

هذا التوجه ال يحّد من التعاون الــذي يهدف إلى تقوية قدرات 
الدفاع الذاتي في البلدين، ففيتنام وأستراليا دولتان بحريتان، 
 
ً
 مــن أمنهما القومي، وردا

ً
ا وهما تعتبران األمــن البحري جـــزء

ين الهندي 
َ
على التحديات االستراتيجية فــي منطقة المحيط

حَكم هذه المنطقة 
ُ
والهادئ )ُيجِمع الطرفان على ضــرورة أن ت

بناًء على قواعد محددة بدل اإلكراه(، ُيفترض أن يشمل التعاون 
الدفاعي بين فيتنام وأستراليا، بموجب أي شراكة استراتيجية 
شاملة، تدريبات ودوريات بحرية مشتركة وتقاسم المعلومات 
 ،

ً
االستخبارية البحرية، وباإلضافة إلى الحوارات الحاصلة راهنا

يــجــب أن يستكشف الــطــرفــان عــلــى األرجــــح احــتــمــال جــمــع هــذه 
اآللــيــات وتحديثها لتنظيم اجتماع وزاري سنوي يستضيفه 

ويرأسه وزراء الخارجية والدفاع.
عّبرت فيتنام وأستراليا عن رغبتهما في تطوير عالقتهما كي 
تصل إلى مستوى الشراكة االستراتيجية الشاملة، ومن المتوقع 
أن يتحقق هذا الهدف بحلول السنة المقبلة، حين يحتفل البلدان 
بالذكرى الخمسين لبدء عالقاتهما الدبلوماسية، لكن يتعلق 
أهم عامل بارتقاء مضمون الشراكة إلى المستوى المطلوب إذا 
أراد البلدان أن تصل العالقات بين هانوي وكانبيرا إلى »ذروة 

جديدة«.
* »دبلومات«

تتعرض وزارة الــدفــاع األميركية للضغوط من الكونغرس كي 
راجع متطلبات الذخائر ألي معركة افتراضية بين حلف »الناتو« 

ُ
ت

وروســيــا قبل السماح بــإرســال أسلحة إضافية إلــى أوكرانيا، لكن 
الــمــســؤولــيــن األمــيــركــيــيــن العسكريين والــدفــاعــيــيــن يــكــررون أمــام 
المشّرعين والمساعدين خالل االجتماعات األخيرة أن عتبة الذخائر 
حددها الخطط الحربية الخاصة بالبنتاغون تمنع الواليات 

ُ
التي ت

المتحدة من إرسال المزيد من الذخائر إلى أوكرانيا.
في األسابيع األخيرة بدأ طرفا الصراع يفتقران إلى الذخائر، فقد 
اشتكت أوكرانيا من نقص حاد في القذائف المدفعية وصواريخ 
الــدفــاع الــجــوي، وبـــدأت روســيــا تلجأ إلــى إيـــران وكــوريــا الشمالية 
للتعويض عن المدفعيات والصواريخ المتضائلة، لكن رغم تحذير 
كبار المسؤولين العسكريين والدفاعيين األميركيين من تضاؤل 
المخزون العسكري األميركي، ُيِصّر الموظفون في الكونغرس على 
نة حتى اآلن، فبرأي هذا 

ّ
وجــود كميات كافية من األسلحة الُمخز

المعسكر، ال تتعلق المشكلة الحقيقية بتضاؤل المخزون، بل بعجز 
الــواليــات المتحدة عــن تصنيع الذخائر بسرعة كافية الستبدال 

الكميات الُمرَسلة إلى أوكرانيا.
يظن المسؤولون الغربيون أن روسيا ستحتاج إلى خمس سنوات 
 إلى 

ً
 إلعادة تشكيل قواتها البرية ومخزون ذخائرها، نظرا

ً
تقريبا

العقوبات وقيود التصدير الخانقة التي تقودها الواليات المتحدة 
وكانت كفيلة بحرمان الكرملين من رقائق الحواسيب وقطع أخرى 
للصواريخ الموّجهة، حتى أنها دفعت موسكو إلــى االتــكــال على 
إيران وكوريا الشمالية للتعويض عن تراجع اإلمدادات، لكن يشعر 
المسؤولون األميركيون السابقون بالقلق من االستخفاف بموسكو 
فــي مرحلة أبــكــر مــن الــلــزوم، فــكــان هـــؤالء قــد تــفــاجــؤوا باالنتصار 
العسكري الذي حققته روسيا في عام 2008، وبإقدامها على ضم 
شبه جزيرة القرم بسرعة البرق وبطريقة غير شرعية في عام 2014.

يقول رئيس هيئة األركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إن وزارة 
الــدفــاع األميركية بــدأت تعالج المخاطر المطروحة على مخزون 
األسلحة، وفي تعليق لمنتدى صحيفة »وول ستريت جورنال« قبل 
أيــام، قــال ميلي: »نحن نظن أننا عالجنا المشكلة بدرجة مقبولة 
لمتابعة إرسال كميات ثابتة من اإلمدادات إلى أوكرانيا«، لكن رغم 
إعادة تحريك خطوط اإلنتاج، تسود مخاوف كبرى في واشنطن من 
إقدام أوكرانيا على استنزاف الذخائر بسرعة فائقة لمحاولة فرض 

مسار القتال الذي تريده على القوة الروسية الهشة خالل الشتاء.
يتزامن موقف البنتاغون المستجد حول الحاجة المحتملة إلى 
استعمال ذخائر إضافية لخوض صــراعــات أخــرى مع عــزل ميلي 
داخل إدارة جو بايدن على خلفية دعوته إلى إطالق محادثات بين 
أوكرانيا وروسيا، لكن بــرأي بعض المسؤولين السابقين، تفتقر 
الفكرة القائلة إن المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا قد تؤثر على 
متطلبات الذخائر الخاصة بحاالت طوارئ أخرى إلى المصداقية، 
بعدما تجاهلت مجموعة من اإلدارات األميركية السابقة النقص 
الحاد في الذخائر، وفي هذا السياق، يقول جيب نادانير، النائب 
السابق لمساعد وزير الدفاع األميركي في مجال السياسة الصناعية: 
»األمر أشبه بتشاجر الناس حول قروش قليلة رغم وجود مئة دوالر 
على الطاولة، فإذا فشلت أي خطة طوارئ، يصعب أن يقول أي طرف 
إن شحن تلك الذخائر إلى أوكرانيا هو السبب الحقيقي وراء النقص«.
م 

َ
يتذمر بعض الموظفين فــي الكونغرس مــن عــدم تماشي ُحــز

المساعدات األميركية الُموّجهة إلى أوكرانيا مع الواقع الميداني، 
إذ يتم إرسال نحو 400 مليون دوالر إلى كييف كل أسبوعين، وهي 
كمية أقل من تلك التي تلقاها البلد خالل أشهر الصيف، حين بدأت 
الواليات المتحدة ترسل نظام الصاروخ المدفعي عالي الحركة الذي 
استعملته أوكرانيا لتدمير الخطوط الروسية، ويقول أحد الموظفين: 
»مـــن الـــواضـــح أن اإلدارة األمــيــركــيــة ال تــريــد تــســريــع مساعداتها 

 هذا الواقع«.
ً
ألوكرانيا، لقد فهمنا جميعا

* »فورين بوليسي«

كغيره مــن األشــيــاء الكثيرة التي تجاوزها الــزمــن وحركة 
التطور التي )طحنت( كل من وقف في وجهها، لم تعد مقولة 
»التفكير خارج الصندوق« صالحة لزماننا هذا، فال التفكير 
هو التفكير والصندوق لم يعد يتسع للكون الذي انفجر في 
داخله، هو عالم جديد يرفض أن نقارنه بزمن أخذ اللقب نفسه 
ألنه لم يقدم بعض التحديثات على أنماط تفكير سابقة بل 

نسفها وأتى بمنظومة جديدة حلت مكانها.
زمن جدي انتقل بكل ما فيه إلى زمن والدي، العقلية نفسها 
والــمــالبــس والــمــفــردات واألدوات نفسها، وكــأن الــزمــن تجمد 
في مكانه، الغريب أن األجــداد يــرددون دوما أن الجيل القادم 
)يخوف(، وظلت هذه الحالة مستمرة لمئات السنين ألن حركة 
التطور تسير مثل السلحفاة، السيوف هي عتاد الحروب من 
عنترة بن شداد حتى أخبرتنا مدافع نابليون بأن العالم خارج 

الصندوق العثماني انقلب رأسا على عقب.
الــتــحــوالت الــســريــعــة فــي الــعــالــم تــطــورت مــع بــدايــة الــثــورة 
الصناعية وتــبــدل وســائــل الــمــواصــالت الــتــي زادت سرعتها 
بفضل المحركات التي اختصرت المسافات الزمنية، وانتقال 
البشر نقل معه األفكار واألخبار والمخترعات، ليكتشفوا أن 
 مختلفة غير التي ساروا عليها هم 

ً
للحقيقة أشكااًل وأحجاما
وأجدادهم لمئات السنين.

السؤال اآلن: هل نمط التفكير مرتبط بتطور أدوات العصر 
ومخترعاته؟ الــجــواب يتحدث عــن نفسه، فلوال العالم الــذي 
انطوى داخل الراديو والتلفزيون والطائرة والسفينة والقطار 
وانتهى إلى جهاز الهاتف الذكي لما ولد الجيل الجديد الذي ال 
نعرفه وال يريد أن يعرفنا، جيل ال يتحدث بلغتنا وال يعترف 

بأساليبنا في الحياة واإلدارة.
في الختام علينا أن نــدرك، وخصوصا أصحاب القرار، أن 
صندوقنا لم يعد يتسع لغيرنا، وليس أمامنا سوى محاولة 
فهم ما يــدور من حولنا حتى ال نتصادم مع جيل جديد في 
مــواجــهــة محسومة الــكــفــة مــثــل الــمــدفــع الــفــرنــســي والبندقية 

العثمانية.

األغلبية الصامتة: الصندوق 
لكم والتفكير لنا

mulaifi70@gmail.com

إبراهيم المليفي
تشريح »الدفان« في وسائل التواصل

د. سلطان ماجد السالم 

توقعات »الشراكة االستراتيجية 
الشاملة« بين أستراليا وفيتنام

التخطيط األميركي لحرب افتراضية 
ُيضِعف مساعدات »الواقعية«

هاي هونغ نغوين *

جاك ديتش*

أنتم خربتم بلدكم 
وعليكم إصالحه!

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

ــــون دومــــــا أنــهــم  ــــدركـ كـــــان قــــــادة الـــصـــيـــن يـ
سيضطرون إلــى التخلي عن سياسة خفض 
اإلصــــابــــات بـــعـــدوى مــــرض فـــيـــروس كــورونــا 
فر في نهاية المطاف، وأنه  )كوفيد( إلى الصِّ
كلما طال انتظارهم كانت عملية االنتقال أكثر 
إيالما، ومع ذلك، بدا األمر وكأنهم غارقون في 
هذه السياسة، عاجزون عن تجاوزها والمضي 
قــدمــا، ثــم أســفــر حــريــق فــي مبنى سكني في 
شينغيانغ، المدينة المغلقة، عن مقتل عشرة 
أشخاص لم يتمكنوا من الهرب بسبب األبواب 
المغلقة والمداخل المسدودة، وأدى هذا إلى 
إشـــعـــال شـــــرارة أكــبــر احــتــجــاجــات مناهضة 
للحكومة في الصين منذ حركة ساحة السالم 
السماوي )تيانانمين( في عام 1989، وأصبح 
المحفز الذي دفع السلطات إلى اتخاذ القرار 

أخيرا بالبدء في تخفيف القيود.
كــانــت االحــتــجــاجــات تعبيرا عــن اإلحــبــاط 
والغضب المتراكمين على مدار ما يقرب من 
ثالث سنوات من عمليات اإلغالق العدوانية، 
حــيــث بــقــيــت األســــر حبيسة مــســاكــنــهــا لعدة 
أشهر، عاجزة عن زيارة أحبائها المحتضرين، 
أو الحصول على الرعاية الصحية بانتظام، أو 

حتى شراء الطعام.
مــقــارنــة بــأحــداث 1989، كـــان رد الحكومة 
معتدال بشكل ملحوظ: حيث فرقت الشرطة 
المظاهرات بقدر قليل من العنف نسبيا، وإن 
كان هذا يعكس جزئيا قدرتها على استخدام 
تــكــنــولــوجــيــات الـــمـــراقـــبـــة الـــجـــديـــدة لــتــعــقــب 
المحتجين وتثبيط عزيمتهم، كما يبدو أن 
الحكومة استمعت إلى أصوات المحتجين، فقد 
ألغت اآلن بعض سياسات كوفيد األشد قسوة، 
مثل متطلب الحجر الصحي في مرافق الدولة، 
لكن الطريق إلى الخروج من سياسة كوفيد-

ِصفر سيكون طويال وصعبا وليس من منظور 
صحي فقط، إذ تشير االضطرابات األخيرة إلى 
تحديات سياسية أوسع نطاقا من المنتظر أن 

تواجهها الصين في السنوات القادمة.
كــانــت خــطــة الــعــمــل لــلــخــروج مـــن سياسة 
كوفيد-ِصفر معلومة بين الــقــادة الصينيين 
لبعض الــوقــت، إذ يتعين عليهم أن يعملوا 
على تعزيز مناعة السكان وخاصة كبار الِسن 
من خــالل رفــع معدالت التطعيم واالستعانة 

بلقاحات أجنبية أكثر فعالية، خالفا لذلك، 
تشير تقديرات علماء األوبئة إلى أن االنفتاح 
على النحو الحالي قد يؤدي إلى وفاة مليون 

إلى مليوني مصاب بكوفيد في الصين.
في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، 
من المؤكد أن حتى مليوني وفاة تمثل معدل 
ــال فـــي الـــواليـــات  ــن الـــحـ ــات أقــــل كــثــيــرا مـ ــيـ وفـ
المتحدة، حيث توفي أكثر من مليون شخص 
في بلد تعداده 330 مليون نسمة، ولكن بعد 
سنوات من المعاناة في ظل عمليات اإلغالق 
الصارمة حيث روجت الحكومة لمزايا خفض 
اإلصابات بعدوى كوفيد إلى الِصفر، من غير 
المرجح أن يجد الشعب الصيني هذا التمييز 
مـــريـــحـــا. حــــاولــــت الـــصـــيـــن مــــن قـــبـــل تخفيف 
القيود المرتبطة بالجائحة، لكنها عادت إلى 
تشديدها عندما ارتفع عدد حاالت اإلصابة، 
ومـــن الــمــرجــح أن يستمر هـــذا الــنــمــط إلـــى أن 
يتم تطعيم العدد الكافي من كبار الِسن، وإلى 
أن تتقبل كــل مــن الحكومة وجماهير الناس 
مخاطر العدوى والوفاة المتزايدة، وعلى هذا 
فــإن الصين ستتبع مــســارا غير مستقر إلى 
»الوضع الطبيعي« بعد الجائحة والذي سلكته 

بلدان أخرى.
مــا يميز الصين عــن غيرها هــو المخاطر 
السياسية، فقد كــانــت سياسة كوفيد-ِصفر 
موضوعا لصراع على السلطة، والذي دار إلى 
حد كبير خلف األبواب المغلقة، بين الرئيس 
ــذي الـــتـــزم بــنــهــج مــتــشــدد،  شـــي جــيــن بــيــنــغ الــ
والمعتدلين مــن أمــثــال رئيس الـــوزراء لــي كه 
تشيانغ، الذي دعا إلى قواعد أقل صرامة من 

أجل النمو االقتصادي.
بة لشي جين بينغ، فقد أبقت 

َ
ل

َ
وكانت الغ

الصين على سياسة كوفيد-ِصفر، كما جرى 
تعيينه لفترة ثالثة غير مسبوقة في منصب 
األمين العام للحزب الشيوعي الصيني، وأزاح 
قــيــادات اللجنة الــدائــمــة، بــمــا فــي ذلـــك لــي كه 
تشيانغ، ليضع في محلها الموالين له، ومن 
الـــالفـــت للنظر أن شـــي جـــي بــيــنــغ فـــي لحظة 
انـــتـــصـــاره الــســيــاســي فـــي الــمــؤتــمــر الــوطــنــي 
العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر 
أعاد التأكيد على أهمية سياسة كوفيد-ِصفر، 
والتخلي عن هذه السياسة بعد أقل من شهرين 
من شأنه أن يوجه صفعة لمصداقية شي جين 
بينغ، لكن األمر ال يتعلق برجل واحد، فالواقع 
أن الدراما التي تحيط بسياسة كوفيد-ِصفر 
قد تهدد شرعية الحكومة الصينية بالكامل 
وما يقرب من 75 عاما من حكم الحزب الواحد.

هذا ألن ُحكم الفرد في الصين يحجب انعدام 
االستقرار الجهازي، فعندما يشعر المواطنون 
فــي الــبــلــدان الــديــمــوقــراطــيــة بــعــدم الــرضــا عن 
أداء الساسة، فإنهم يصوتون إلخراجهم من 
مــنــاصــبــهــم، وال يتسبب تغيير الــقــيــادة في 
زعزعة استقرار النظام، ألن االنتخابات جزء 
من اإلطــار السياسي، لكن الصين تفتقر إلى 
آلية رسمية تسمح للمواطنين بالتأثير بشكل 
حقيقي على السياسة، مما يدفع المواطنين 
غير الــراضــيــن إلـــى الــلــجــوء إلـــى أشــكــال »غير 
قانونية« للتعبير، مثل االحــتــجــاجــات، وألن 

هذه األنشطة خارجة عن القواعد، فإنها تؤدي 
إلـــى تــآكــل الــبــنــيــة الــمــؤســســيــة، وعـــــالوة على 
ذلك، في نظام الحزب الواحد، ُيَعد االحتجاج 
على سياسة الحكومة احتجاجا على الحزب، 

وبالتالي النظام بأسره.
يــصــدق هــذا بشكل خــاص الــيــوم، ألن شي 
جــيــن بــيــنــغ عــمــل عــلــى تــعــزيــز قــبــضــتــه على 
السلطة من خالل تركيزها في يديه، والواقع 
أن بــعــض الــمــتــظــاهــريــن، أثـــنـــاء الــمــظــاهــرات 
األخــيــرة، دعـــوا إلــى عــزلــه مــن منصب األمين 
الــعــام بــل حتى إنــهــاء حكم الــحــزب الشيوعي 
الصيني، فهذا موقف أكثر راديكالية من ذلك 
الــذي اتخذته حركة ساحة السالم السماوي 
)تيانانمين(، التي نشأت في وقت حيث كانت 

السلطة أكثر توزعا.
فــي الصين الــيــوم، يرقى االخــتــالف مــع أي 
سياسة حكومية إلى االختالف مع شي جين 
بينغ ذاته وبالتالي الحزب الشيوعي الصيني، 
وهــــــذا يــخــلــق مــعــضــلــة تــــــؤرق الــشــخــصــيــات 
المعتدلة: فــإذا اختلفوا مــع موقف الحكومة 
الرسمي بشأن قضية ما، فعليهم أن يختاروا 
بــيــن تــحــديــهــا أو الـــدفـــاع عــن شــرعــيــة الــحــزب 

واستقرار النظام.
أما عن االحتجاجات، فستتبنى الحكومة 
دون شك التدابير الالزمة لمنع تكرارها، وقبل 
اندالع الجائحة، كانت االحتجاجات في المدن 
الصينية تتبعها غالبا زيادة في االستثمار في 
رطية وتراجع المقاومة الشعبية، 

ُ
المراقبة الش

ومن غير المرجح أن تكون هذه المرة مختلفة، 
ال يريد الحزب الشيوعي الصيني أن يتسبب 
اســتــســالمــه فــي مــا يــتــصــل بــســيــاســة كــوفــيــد-

ِصفر في تشجيع الصينيين على النزول إلى 
الشوارع كلما اختلفوا مع قرار سياسي، وحتى 
في حين تعمل الحكومة على تخفيف القيود 
المرتبطة بــالــجــائــحــة، فــإنــهــا ســتــزيــد إحــكــام 

سيطرتها على المجال العام.
وعــلــى هــذا فــإن الــتــطــورات األخــيــرة تجلب 
أخــبــارا مختلطة للشعب الصيني، قــد يقول 
الــمــتــفــائــلــون إن إنــهــاء ســيــاســة كــوفــيــد-ِصــفــر 
أصبح في األفق أخيرا، وإن الحكومة استجابت 
لــمــطــالــب الــشــعــب، وإن االحـــتـــجـــاجـــات جــرى 
ــة الــدمــاء، ومن  تفريقها بــقــدر ضئيل مــن إراقـ
ناحية أخرى، سيشير المتشائمون إلى رفض 
عامة الناس لقواعد التعامل مع كوفيد التي 
وضعتها الحكومة، وإلى أي مدى قد يثير هذا 
المخاطر السياسية في ما يرتبط بالسياسة 
التالية المثيرة للجدال، ويتوقعون أن تجلب 
السنوات القادمة في األرجح سيطرة حكومية 
متزايدة الصرامة وسط حالة من تنامي عدم 

االستقرار.
* أستاذة االقتصاد اإلداري وعلوم القرار 
في كلية كيلوج لإلدارة بجامعة نورث 
وسترن، تشغل منصب المدير المشارك 
لمختبر أبحاث الفقر العالمي في جامعة 
نورث وسترن، وهي المدير المؤسس 
لمختبر االقتصاد الصيني.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«

 
ً
التطورات األخيرة تجلب أخبارا

مختلطة للشعب الصيني، قد يقول 
المتفائلون إن إنهاء سياسة »كوفيد- 

، وإن 
ً
ِصفر« أصبح في األفق أخيرا

الحكومة استجابت لمطالب الشعب، 
وإن االحتجاجات جرى تفريقها 

بقدر ضئيل من إراقة الدماء، ومن 
ناحية أخرى سيشير المتشائمون إلى 
رفض عامة الناس قواعد التعامل مع 

»كوفيد« التي وضعتها الحكومة.

 أصحاب القرار، أن صندوقنا لم يعد 
ً
علينا أن ندرك، خصوصا

يتسع لغيرنا، وليس أمامنا سوى محاولة فهم ما يدور من 
حولنا حتى ال نتصادم مع جيل جديد في مواجهة محسومة 

الكفة، مثل المدفع الفرنسي والبندقية العثمانية.

عّبرت فيتنام وأستراليا عن رغبتهما في تطوير عالقتهما لتصل 
إلى مستوى الشراكة االستراتيجية الشاملة، ومن المتوقع أن 

يتحقق هذا الهدف بحلول السنة المقبلة، حين يحتفل البلدان 
بالذكرى الخمسين لبدء عالقاتهما الدبلوماسية، لكن أهم عامل 

في ذلك يتعلق بارتقاء مضمون الشراكة إلى المستوى المطلوب 
إذا أراد البلدان أن تصل العالقات بينهما إلى »ذروة جديدة«.

نِبئنا دراما كوفيد- ِصفر في الصين؟
ُ
بأي شيء ت

نانسي تشيان*
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● علي العنزي
ــرات بـــورصـــة  ــ ــــؤشـ اســـتـــقـــرت مـ
الــكــويــت عــلــى مــكــاســب مــحــدودة 
جـــدا أمـــس، وربـــح مــؤشــر الــســوق 
الـــعـــام نــســبــة 0.08 فـــي الــمــئــة أي 
5.65 نــقــاط ليقفل عــلــى مستوى 
7390.5 نقطة بسيولة مدعومة 
من تداوالت سهم التجاري والتي 
تجاوزت 18 مليون دينار لتصل 
ســيــولــة الــجــلــســة االجــمــالــيــة إلــى 
41.9 مليون ديــنــار تــداولــت 125 
مــلــيــون ســهــم عــبــر 5994 صفقة 
فقط، وتم تــداول 120 سهما ربح 
منها 61 سهما وخسر 42 سهما 
ــقـــر 17 ســـهـــمـــا دون  ــتـ بــيــنــمــا اسـ
تغير. وكذلك ربح مؤشر السوق 
األول وبــنــفــس الــنــســبــة 0.08 في 
المئة أي 6.56 نــقــاط ليقفل على 
مستوى 8227.87 نقطة بسيولة 
محدودة بالكاد بلغت 16.5 مليون 
دينار تداولت 36.1 مليون سهم 
فــقــط عــبــر 3432 صــفــقــة، وارتــفــع 
13 سهما مقابل تــراجــع 9 اسهم 

واستقرار 3 دون تغير.
 وســــــــجــــــــل مــــــــؤشــــــــر الــــــســــــوق 
الرئيسي ارتفاعا اقل كان بنسبة 
0.06 فـــي الــمــئــة أي 3.58 نــقــاط 
لــيــبــقــى عــلــى مــســتــوى 5664.73 
نــقــطــة وبــقــيــمــة تــــــــداوالت عــالــيــة 
بلغت 25.3 مليون دينار مدعومة 
ــاري الــتــي  ــتـــجـ بــســيــولــة الـــبـــنـــك الـ
تــجــاوزت 18 مــلــيــون ديــنــار، وتــم 

تداول 88.8 مليون سهم عبر 2562 
صفقة، وتم تداول 95 سهما ربح 
منها 48 سهما وخسر 33 سهما 
بينما استقر 14 سهما دون تغير.

ترقب الترقية

وساد الهدوء بداية تعامالت 

بــــورصــــة الـــكـــويـــت بـــالـــرغـــم مــن 
الــــتــــغــــيــــرات اإليــــجــــابــــيــــة عــلــى 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــتــــوى األســـــــــــــواق الـ ــســ مــ
ــفـــط  ــنـ الــــعــــالــــمــــيــــة وأســــــــعــــــــار الـ
وبــيــانــات االقــتــصــاد األمــيــركــي، 
ــذا  ــهــ والـــــــتـــــــي ظـــــهـــــر أهـــــمـــــهـــــا لــ
األســبــوع وهــو نسبة التضخم 
الــتــي واصــلــت الــتــراجــع للشهر 

ــي،  ــ ــ ــوالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ ــــس عــ ــ ــامـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ــيـــات رفــــع  ــلـ ــابــــت لـــعـــمـ ــجــ ــتــ واســ
الــفــائــدة والــتــي سيعلن آخرها 
ــام مـــســـاء أمـــــس بــعــد  ــعــ لـــهـــذا الــ
ــة تـــــعـــــامـــــالت األســـــــــــواق  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، وجــــــــاءت ســيــولــة 
، ولـــم 

ً
ــة مـــــحـــــدودة جــــــــدا ــدايــ ــبــ الــ

تــتــجــاوز نــصــف مــلــيــون ديــنــار 

توزعت على مجموعة أسهم كان 
منها اسهم من السوق الرئيسي، 
وساهم سهم التجاري في رفع 
رقـــم الــقــيــمــة بشكل كبير وكــان 
اكـــثـــر مـــن نــصــفــهــا، وتــراجــعــت 
أسعار معظم األسهم الرئيسية 
مثل بيتك وأجيليتي ووطني 
وصناعات وزين وبعض األسهم 

في الرئيسي والتي كان ابرزها 
سهم الخليجي حيث خسر 7.4 
في المئة، كما خسر سهم األولى 
ــديـــدة  ــعـــد خــــســــارة قـــضـــيـــة جـ بـ
وتداول حول 66 فلسا متراجعا 
بنسبة 6.3 في المئة. بالمقابل 
ارتـــدت بعض األســهــم القيادية 
ــتــــرة الـــــمـــــزاد وبــعــكــس  ــــالل فــ خــ
الفترة امس األول وربحت اسهم 
بيتك ووطني بفلس لكل منهما 
ــــان الــصــعــود الــكــبــيــر لسهم  وكـ
زيـــن بــنــســبــة 1.2 فـــي الــمــئــة أي 
7 فلوس. ومــن اسهم الرئيسي 
ربـــح ســهــم صــالــحــيــة وجـــي اف 
اتش والعيد والمتحد واألهلي، 
لتنتهي الجلسة متعادلة تقريبا 

ولكن بسيولة محدودة.
ومال أداء مؤشرات األسواق 
المالية الخليجية الى االرتفاع 
بقيادة مؤشر السوق السعودي 
وللجلسة الثانية على التوالي 
ــي 0.7 فــي  ــ ــوالـ ــ حـــيـــث حـــقـــق حـ
المئة، كما ربحت أسواق الكويت 
ــرا االمــــــارات والــبــحــريــن  ومـــؤشـ
بنسب متفاوتة، واستمر مؤشر 
سوق قطر بالتراجع وخسر ما 
يقارب من النقطة المئوية وتمت 
عمليات جني أرباح على مؤشر 
السوق العماني بعد ارتفاعات 

متتالية.
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3907.390

السوق العامالسوق العام

8.2278.227

السوق األولالسوق األول

5.6645.664

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2623.0632.637

»المتحد«: توزيع أرباح صكوك الشريحة 
األولى اإلضافية لرأس المال

 أعلن البنك األهلي المتحد الكويتي دفع التوزيع الدوري 
الثالث لألرباح نيابة عن األهلي المتحد للصكوك الدائمة 
الــمــحــدودة فــي 17 الــجــاري؛ وذلـــك ألربـــاح صــكــوك الشريحة 

األولى اإلضافية لرأس المال المصدر.
وأوضح »المتحد« أن التوزيع لشهادات الصكوك الدائمة 
القائمة بـ 600 مليون دوالر، وسيتم توزيع أرباح الفترة من 
18 يونيو 2022 إلى 17 الجاري على حملة الصكوك، مضيفا 
، وبمبلغ 

ً
أن التوزيع سيكون بمعدل ربح 3.875 بالمئة سنويا

11.625 مليون دوالر )3.568 ماليين دينار(.
ولــفــت إلـــى أنـــه ســيــتــم تــحــويــل الــعــائــدات إلـــى الــحــســابــات 
المصرفية المخصصة لحملة الصكوك في تاريخ االستحقاق، 
أو في أول يوم عمل تاٍل، إذ كان تاريخ االستحقاق يوافق يوم 

العطلة الرسمية للبنك المستفيد.

»المشتركة«: ترسية مناقصة على تابعة 
بـ 6.5 ماليين دينار 

أفادت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت بترسية مناقصة 
على شركتها التابعة بنسبة 49 بالمئة »المشتركة للمقاوالت 

اإلمارات« لمصلحة شركة الدار العقارية.
وأوضحت الشركة أن المناقصة تتعلق بأعمال إنشاء الطرق 
الداخلية والبنية التحتية للمناطق المطورة في منطقة الشهامة 
)الحزمة 1( في أبوظبي، بنحو 77.86 مليون درهم )6.51 ماليين 
ديــنــار(. ولفتت الــى أنــه من المتوقع تحقيق نتائج جيدة على 

.
ً
المركز المالي خالل فترة تنفيذ المشروع، البالغة 518 يوما

»العربية العقارية«: إرجاء تخفيض رأس المال
كشفت شركة العربية العقارية عن إرجاء تخفيض رأسمال 
الشركة، بناًء على تعليمات هيئة أسواق المال، لحين إصدار 

البيانات المالية المدققة عن 31 الجاري.

أخبار الشركات مؤشرات البورصة خضراء والسيولة 41.9 مليون دينار
تذبذب محدود ألسعار األسهم القيادية وفتور تداوالت »الوسط« وانتقائية على »الصغيرة«

تقرير اقتصادي

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

هل تتوحد عقوبات المتالعبين باألسواق الخليجية؟
بعد توافق هيئات أسواق المال في المنطقة على اإلدراج البيني

● محمد اإلتربي
بعد النقلة النوعية التي حققتها هيئات أســواق المال 
بمنطقة الخليج، المتمثلة فــي اعتماد اإلطـــار التنظيمي 
للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة 
لألسواق المالية بــدول المجلس، والتي تهدف إلى حرية 
التداول بمرونة وُيسر دون تمييز ولتطوير األسواق وضمان 

نموها االقتصادي وإتاحة منتجات جديدة، 
ــام مــزيــد مـــن توحيد  هـــل يــفــتــح هـــذا الــمــدخــل الـــبـــاب أمــ
اإلجراءات، السيما ما يخص العقوبات الرادعة للمخالفين 

والمتالعبين والمعتدين على حقوق المساهمين؟ 
مصادر قانونية كشفت لـ »الجريدة«، أن التفاوت الكبير 
في اإلجــراءات الرادعة بين الهيئات يستوجب فتح نقاش 
 أنه ال يمكن أن تكون هناك عقوبات 

ً
لتوحيدها، خصوصا

 أو مخففة في أسواق 
ً
رادعة في سوق، وعقوبات أقل ردعا

أخــرى، مشيرة إلــى أن توحيد العقوبات والــجــزاءات التي 
تكافح كل أشكال التالعبات وتردع المخالفين بات ضرورة 

لتعزيز العامل األهم في تلك األسواق، المتمثل في الثقة. 
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، كــشــفــت مـــصـــادر أن الــهــيــئــة الــعــامــة 
ت مجلس إدارة إحدى 

َّ
لسوق المال في سلطنة عمان حل

أكبر الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان، بسبب 

عمليات تجاوز في البيانات المالية، حيث تضمنت البيانات 
تجاوزات، وانحرفت عن التوافق مع المعايير المحاسبية 
الدولية، وبشكل ال يعكس حقيقة الوضع المالي للشركة. 
وبــعــد حـــل مــجــلــس اإلدارة قــامــت بتعيين مــجــلــس إدارة 
ف من ذوي الخبرة والكفاءة واالستقاللية لمدة 

َّ
جديد مؤل

ق من مستوى الثقة في السوق  ثالث سنوات، وهو ما يعمِّ
 أن هكذا قــرارات تطمئن المستثمرين 

ً
العماني، خصوصا

إلى أقصى درجة. 
في المقابل، كشفت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال 
الكويتية أوقفت شركتين على خلفية تجاوزات في البيانات 
المالية؛ واحدة بقيمة تجاوزات تصل إلى 13.5 مليون دينار، 
وأخرى تصل فيها إلى نحو 20 مليون دينار، وقامت هاتان 
، ورفع دعوى ضدها، 

ً
الشركتان باختصام الهيئة قضائيا

إللغاء قرار اإليقاف، فكيف أمام ذلك يمكن أن تردع الهيئة 
المخالفين إذا كان أصحاب المخالفات يقومون بتحديها؟

وبينت أن هيئة أسواق المال ال تستطيع عزل مجالس 
اإلدارات، وال تعيين أخرى، بسبب قصور ونقص في القانون، 
ولتمكينها من ذلك يحتاج األمر إلى تعديل ومسار طويل 

معقد. 
لكن المصادر أشــارت إلــى أنــه يمكن التعديل وتحقيق 
ذلــك مــن بــوابــة قــانــون الــشــركــات، حيث إن وزارة التجارة 

والصناعة هي المعنية بانتخابات مجالس اإلدارات وعقد 
الجمعيات، وبالتالي يمكن إجراء تعديل على القانون، ومن 
ثم تفويض هيئة األســواق في ملف عزل مجالس اإلدارات 

وتعيين مجالس مستقلة. 
وشــددت على أنــه في السوق كثير من الحاالت أقــل من 
مخالفة الشركة العمانية، إال أن الصالحية في هيئة السوق 
المالية العمانية وتشددها في حماية مصالح المستثمرين 
وبناء ُسمعة جيدة للسوق دعتها إلــى اتخاذ قــرار العزل 

الفوري. 
وتابعت أنه في ظل حجم االستثمارات األجنبية التي 
يشهدها سوق الكويت والتصنيفات العالمية على مؤشرات 
 
ً
عالمية ونمو حجم السوق يستوجب التعديل الفوري، أيا
كان، لقانون الشركات أو قانون هيئة أسواق المال، بحيث 
يمكنها من عــزل مجالس اإلدارات المتقاعسة عن تعديل 

وتصويب المخالفات المالية التي تكتشفها الهيئة. 
وأكــــدت الــمــصــادر أن ذلـــك االســتــحــقــاق مــهــم وضـــروري 
 
ً
لمصلحة السوق على المديين المتوسط والبعيد، خصوصا

أنه يعمق الثقة ويكسر حدة التالعبات واالحتماء بالجمعية 
العمومية، ونسب السيطرة، واستقواء األغلبية على األقليات 

المستثمرة.

»المالية«: رسوم جديدة على خدمات 
الشاليهات واألراضي

● جراح الناصر
ــة لــلــشــؤون  أصــــدر وزيــــر الــمــالــيــة وزيــــر الـــدولـ
 
ً
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد قرارا
بــشــأن تعديل بعض األحــكــام المتعلقة برسوم 
الــخــدمــات للشاليهات وقــطــع األراضــــي الــــواردة 
بالقرار رقم 40 لسنة 2016 الخاص بإصدار الئحة 
بــدل االنــتــفــاع بــأمــالك الــدولــة الــخــاصــة العقارية 

ورسوم الخدمات.
ونصت المادة األولى من القرار رقم 159 لسنة 
 والمتعلق 

ً
2022 عــلــى أن يستبدل الــبــنــد ثــانــيــا

برسوم الخدمات للشاليه أو قطعة أرض الواردة 
 المتعلقة بالشاليهات من الئحة 

ً
في الفقرة ثالثا

بــدل االنــتــفــاع بــأمــالك الــدولــة الــخــاصــة العقارية 
ورســوم الخدمات الصادرة بالقرار الــوزاري رقم 
40 لسنة 2016 بالنص الوارد في المادة الثانية 

من هذا القرار.
أما المادة الثانية من القرار، فنصت على أنه 
يستحق بـــدل االنــتــفــاع بــأمــالك الــدولــة الخاصة 
الـــعـــقـــاريـــة بـــشـــأن مـــعـــامـــالت الــشــالــيــهــات وقــطــع 
 
ً
األراضــي حيث حّدد القرار 10 آالف دينار رسما

عن المتر الطولي للواجهة البحرية مقابل التنازل 

عـــن حـــق اســـتـــغـــالل شــالــيــه / قــطــعــة أرض )خــط 
أول(، بينما حدد 5 آالف دينار عن المتر الطولي 
للواجهة األمامية مقابل التنازل عن حق استغالل 
شاليه / قطعة أرض )خــط ثــانــي(، كما تضمنت 
الرسوم 300 دينار لكل طلب يتعلق في تحديد 
حدود الشاليه أو ترخيص وتحديد حدود زراعة 
الشاليه أو ترخيص طريق أسفلتي – شاليه، أو 
ترخيص وتحديد حدود ملعب شاليه، وتحديد 
حــدود األرض المضافة ســواء أمامية أو خلفية، 
وطلب دمج شاليهات أو قطع أراٍض، وتضمنت 
الــرســوم مبلغ 1000 ديــنــار لــكــل طــلــب ترخيص 
وتحديد موقع خيمة ربيعية مؤقتة - شاليه، أما 
إضافة أرض أمامية / خلفية فحددت بـ 300 دينار 

لكل متر مربع.
وجاء القرار بعد اإلطالع على المرسوم بقانون 
105 لسنة 1980 في شأن أمالك الدولة والقوانين 
المعدلة له، وقرار وزير المالية رقم 40 لسنة 2016 
بشأن اصــدار الئحة بدل االنتفاع بأمالك الدولة 
الخاصة العقارية ورســوم الخدمات وبناء على 
عرض وكيل الــوزارة وعلى ما تقتضيه مصلحه 

العمل.

»المرض الكويتي« 
يترجم االرتفاع في 

أسعار النفط إلى 
مصروفات مرهقة 

للمالية العامة  

حلول معالجة 
العجز أغلبها 

استدانة أو تأجيل 
مدفوعات أو 

تحميل المجتمع 
مسؤولية اإلخفاق 

االقتصادي

برميل النفط أقل من سعر التعادل... فهل استوعبنا الدرس؟!
م في مجرياتها 

ّ
• تطورات سوق النفط ترتبط بأحداث ال قدرة للكويت على التحك

• االقتراب من أول فائض مالي منذ 8 سنوات فتح الباب النفالت السياسات الشعبوية
ســجــل ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي، األســبــوع 
الجاري، أول انخفاض خالل السنة المالية الحالية 
مقابل سعر الــتــعــادل الــمــقــّدر فــي ميزانية الكويت 

.2023 /2022
فحسب إعــالن مؤسسة الــبــتــرول الكويتية، بلغ 
سعر برميل النفط الكويتي 78.7 دوالرا في تداوالت 
يـــوم الــثــالثــاء الــمــاضــي، إذ يــقــل عــن ســعــر الــتــعــادل 
المقّدر في الميزانية بـ 80 دوالرا للبرميل بـ 1.62 
ه يقل عن متوسط سعر البرميل الكويتي 

ّ
بالمئة، لكن

من »أبريل الى نوفمبر الماضي«، البالغ 105 دوالرات 
للبرميل بـ 25 بالمئة، وهذا يعني أن الكويت التي 
سجلت خــالل 8 أشــهــر مــن السنة المالية الحالية 
ــرادات بـــ 22.3 مليار ديــنــار، بما يــعــادل فوائض  إيــ
 لفرضية 

ً
بنحو 7 مــلــيــارات ديــنــار، ستسجل وفــقــا

استمرار العوامل الحالية؛ عجوزات في الـ 4 أشهر 
األخيرة من السنة المالية، وال يمكن تحديد قيمتها، 
ع تحقيق ملياَري دينار 

ّ
مع األخذ بعين االعتبار توق

عوائد غير نفطية في الميزانية.
األرقـــــام أعــــاله قـــد تــتــغــيــر وفــقــا لــتــطــورات ســوق 
الـــنـــفـــط، ومــــا يــرتــبــط بـــه مـــن أحــــــداث ال عـــالقـــة لنا  
بالتحكم في مجرياتها؛ كتطورات الحرب الروسية 
- األوكرانية، وتداعياتها على خطوط امداد الطاقة، 
أو أثر سياسات الصين تجاه إغالقات »كوفيد« على 
طلب الطاقة العالمي، أو قدراتنا على التحكم بها 
ضئيلة؛ كتحديد سياسات حجم اإلنتاج من ضمن 
مجموعة أوبك بلس، لكن ما يعنينا في الحقيقة هو 
ما يمكننا التحكم فيه، والمقصود هنا مصروفات 
إيــرادات النفط العالية واالستثنائية، التي اقتربت 
خالل 8 أشهر من تسجيل كامل اإليرادات المتوقعة 

للسنة المالية الحالية البالغة 23.4 مليارا.

دروس... بال استفادة 

وفي الحقيقة، فإن تسجيل اقتراب الكويت من أول 
فائض مالي في ميزانيتها منذ 8 سنوات كان مدعاة 
لــعــودة انــفــالت الــســيــاســات الــمــالــيــة الشعبوية من 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، فعادت مجددا الى 
الواجهة البرلمانية مقترحات إسقاط القروض، مع 
مقترحات الزيادات المالية كبدل اإليجار وعالوات 
ات  األبــنــاء، بــالــتــوازي مــع انهماك الحكومة بــإجــراء
صــرف قيمة »الصفوف األمــامــيــة« وبيع اإلجـــازات، 
والتي لم تتحدد في قيمتهما اإلجمالية، في صورة 
تعّبر عن عدم االستفادة من دروس العجز المتراكمة 
خالل السنوات الماضية، والتي عانت المالية العامة 
في البالد خاللها أزمــة سيولة خانقة، وصلت الى 

محاول »تدبير« مصروفات الرواتب شهرا بشهر!

المرض الكويتي 

وعــدم االســتــفــادة مــن دروس الــعــجــوزات المالية 
ــمـــرض الــكــويــتــي )مـــقـــاربـــة مع  ـــــراض الـ ــد أعـ هـــو أحــ
ل فــي ترجمة 

ّ
مصطلح الــمــرض الهولندي(، ويتمث

الى ارتفاع في أسعار النفط الى مصروفات مرهقة 
للمالية العامة، يضاف الــى إرهاقها المتراكم في 
 إلى 

ً
تعاظم باإلنفاق الجاري أو االستهالكي، بلوغا

75 بالمئة مــن إجمالي المصروفات البالغة 23.4 
مليارا، توّجه نحو بنود الرواتب والدعوم، بال قدرة 
ــاع ســـوق الــعــمــل، أو بـــذل أدنــى  عــلــى تحسين أوضــ

جهد إلعـــادة توجيه الــدعــوم لمستحقيها، وفصل 
الموجه لألفراد عن المقّدم للشركات، بل إنه حتى 
الــمــصــروفــات الــبــالــغــة 2.93 مــلــيــار عــلــى المشاريع 
والــمــنــاقــصــات ال ُيــعــرف عــلــى وجـــه الــتــحــديــد مــدى 
انعكاسها على تنويع االقتصاد أو تحسين واقع 

العمالة الوطنية في سوق العمل!
هذا فضال عن تكرار سنوي لمصروفات غامضة 
وبــنــود ســرّيــة، وهـــدر يسُهل تــرشــيــده فــي ميزانية 
الدولة، إلى جانب انعدام القدرة على وضع سقف 
 عــنــدمــا تتعاظم 

ً
مــحــدد لــلــمــصــروفــات، خــصــوصــا

إيرادات النفط، فترتفع الرغبة في اإلنفاق بال عائد 
استثماري.

تعميق الضرر

واحدة من أهم مشاكل الكويت االقتصادية أنها 
ال تنظر إلــى أي بحبوحة مالية ناتجة عن ارتفاع 
أســعــار النفط كفرصة لتعميق األضـــرار فــي هيكل 
االقــتــصــاد عــلــى الــمــدى الــطــويــل ال إلصـــالحـــه، كما 
حــدث فــي الماضي البعيد، عبر اســتــخــدام األمــوال 
المتأتية من واردات النفط في عمليات التثمين غير 
المنضبطة، إلى الماضي القريب في استخدام أموال 
الفوائض النفطية في تخريب هياكل الرواتب، عبر 
الكوادر والــزيــادات غير المدروسة، حتى تضاعف 
إنفاق البالد خالل 20 عاما من 3.1 مليارات دينار 
 لميزانية العام الحالي، بالتزامن مع 

ً
الى 23.4 مليارا

تنامي الهدر في المصروفات العامة، والتساهل مع 
المطالبات الشعبوية، والتساهل أيضا في ملفات 
ا  الفساد، واإلخفاق في تنفيذ المشاريع، واألكثر سوء

من ذلك كله استخدام األموال في تغطية عورات سوء 
اإلدارة وعقد الصفقات السياسية.

ال معالجات 

 عـــودة مــخــاطــر تسجيل عجز 
ّ
فــي الحقيقة، فـــإن

مــالــي حــســب تـــجـــارب الــســنــوات الــســابــقــة ال يبشر 
- مثله مثل ســنــوات الــفــوائــض - بكثير مــن التوقع 
لمعالجات جــذريــة ولــواقــع المالية الــعــامــة، فعلى 
األغلب ستنحصر الحلول بين اقتراض سيادي بال 
خطة إصالح اقتصادي، أو تجميد استقطاع 10 في 
المئة الى حساب احتياطي األجيال القادمة، أو العمل 
على تحميل المجتمع مسؤولية اإلخفاق االقتصادي 
والمالي خالل فترات ارتفاع أسعار النفط، كتقنين 
فاتورة الرعاية االجتماعية عن الطبقة المتوسطة، 

أو تقليص دعوماتها، وغير ذلك من المقترحات.

تحوالت وآثار 

إن تسجيل عجز أو فائض في الميزانية نتيجة 
تــحــوالت سريعة فــي أســعــار النفط هــو تعبير عن 
فشل اإلدارة العامة في خلق أي مستوى ولو قصير 
المدى من مقاومة التقلبات في أسواق النفط، وهو 
أمر يضعنا أمــام تساؤالت حول مدى قدرتنا على 
التعامل مع تحديات هي األخرى ال قدرة لدينا على 
التحكم بمجرياتها، تواجه عالم الطاقة التقليدية 
كآثار سياسات المناخ أو الطاقة البديلة، أو حتى 
عات 

ّ
انــخــفــاض الطلب على الــنــفــط، مــع تنامي توق

الركود العالمي.
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عــقــد مجلس إدارة مــركــز الكويت 
ــاري الـــتـــابـــع لــغــرفــة  ــتـــجـ لــلــتــحــكــيــم الـ
تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت اجتماعه 
الــخــتــامــي لــهــذا الــعــام، صــبــاح أمــس، 
بمقر المركز في مبنى الغرفة، برئاسة 
رئيس مجلس اإلدارة عبدالله الشايع 
وبحضور أعضاء المجلس. وتضمن 
ــال الـــمـــجـــلـــس مــنــاقــشــة  ــ ــمـ ــ جـــــــدول أعـ
الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــمــركــز بجوانبه 
ــيـــة واإلداريــــــــــــة والــتــنــظــيــمــيــة،  ــالـ ــمـ الـ
ومــدى تحقق مستهدفات خطة عام 
ات قضايا التحكيم  2022، وإحــصــاء
والتوفيق التي عرضت على المركز 
خالل هذا العام، والتي بلغ إجمالي 

المطالبات فيها 3.640.897 د. ك.
ــة تــــصــــورات  ــاقـــشـ ــنـ  كـــمـــا تـــمـــت مـ
خطة العمل لعام 2023 ومرتكزاتها 
ومستهدفاتها ومتطلبات ووسائل 
ــــالق الـــمـــوســـم  ــطـ ــ تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة وانـ
الــثــقــافــي الــجــديــد والـــجـــدول الــزمــنــي 
للفعاليات المزمع انعقادها، وناقش 
المجلس الخطة اإلعالمية وتطوير 
الــهــيــكــل اإلداري ومــقــتــرح تــعــديــالت 
نــظــام التوفيق والتحكيم بالمركز، 
بهدف تعزيز مستقبل المركز خالل 
السنوات المقبلة، منتهيا بمتابعة 
تنفيذ قرارات المجلس السابقة وسير 
عــمــلــيــات الــتــحــكــيــم. وصــــرح الــشــايــع 

بــأن المركز يشهد منذ افتتاح مقره 
الجديد فــي بــدايــة هــذا الــعــام مرحلة 
جــديــدة مــن الــعــمــل تــتــســم بالتوسع 
في استخدام التكنولوجيا الحديثة 
بجميع فعاليات وأنشطة المركز، بما 
يضمه من إمكانات حديثة ومساحات 
كـــبـــيـــرة تــســتــوعــب خــــدمــــات الــمــركــز 
وأنشطته المختلفة، وكــذلــك تفعيل 
الــتــعــاون مــع الــجــهــات المختلفة من 
خالل توقيع اتفاقيات تعاون تهدف 
إلـــى نــشــر ثــقــافــة الــتــحــكــيــم وتفعيله 
فــي األوســــاط الــقــانــونــيــة والــتــجــاريــة 
ــويــــت. وأضــــــــاف أن الـــمـــركـــز  ــكــ فــــي الــ
بصدد توقيع عــدة اتفاقيات تعاون 
جديدة مع بعض الجهات الحكومية 

واالتــحــادات، والتي تتضمن محاور 
أســاســيــة للعمل الــمــشــتــرك فــي نشر 
ثقافة التحكيم وإقامة برامج التدريب 
التي تستهدف المساهمة في تحسين 
الــبــيــئــة االســـتـــثـــمـــاريـــة والــقــانــونــيــة 
فــي الــكــويــت، وكــذلــك تــطــويــر قـــدرات 

وخبرات منتسبي هذه الجهات.
ــيــــات  ــاقــ ــفــ ــثــــل هـــــــذه االتــ وتـــــأتـــــي مــ
 مــن الــمــركــز عــلــى مـــّد جسور 

ً
حــرصــا

التعاون مع الجهات المختلفة بهدف 
تحقيق رسالته بنشر ثقافة التحكيم، 
ــتــــوى الـــعـــلـــمـــي  ــمــــســ ــالــ واالرتـــــــــقـــــــــاء بــ
للمحكمين والقانونيين، وتحسين 
البيئة القانونية واالستثمارية في 

الكويت.

ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة  أكــــــد رئــ
الشعلة الخضراء للغاز المهندس بشار 
القطان أن »الدعم الحكومي أمر ضروري 
 للشركات الناشئة الكويتية، 

ً
ومهم جدا

ليساعدها على التوسع واالنتشار ورفع 
، حيث توجد لدينا 

ً
اسم الكويت إقليميا

بعض التحديات التي تــواجــه الشركة 
في سمات الدخول الخاصة بموظفيها 
العاملين في فــروع الشركة الموجودة 
بالخارج، للتدريب العملي والميداني 
داخل مقر الشركة الرئيسي في الكويت، 
وكلنا أمل بوزير الداخلية الشيخ طالل 
الــخــالــد، ودعــمــه المستمر ومــســانــدتــه 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة والــشــبــابــيــة، كما 
عهدناه في المساندة المستمرة للشباب 
الكويتي المخلص والمحب لهذا البلد، 
تحت ظــل صــاحــب السمو أمــيــر البالد 

وولي عهده األمين«.
وأضــــــــاف الـــقـــطـــان أن الـــمـــســـؤولـــيـــة 
ــي مـــقـــدمـــة اهـــتـــمـــامـــات  االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــ
 مــنــهــا بــأهــمــيــة الـــدور 

ً
الــشــركــة، إيــمــانــا

الذي يقع على عاتقها نحو هذا الوطن، 
فقد قامت الشركة في ظل أزمة جائحة 
كـــورونـــا بــتــزويــد جمعيتي أبــوفــطــيــرة 
وجليب الشيوخ التعاونيتين بمركبات 
الشركة الخاصة بنقل الغاز دون مقابل، 
لمساعدتهما عــلــى تلبية احــتــيــاجــات 
ســكــان الــمــنــطــقــة مــن الــغــاز أثــنــاء فترة 
الحظر الجزئي والكلي، كما وافقت وزارة 
الصحة على مساهمة الشركة بأجهزة 
التنفس الصناعي لمصابي كــورونــا، 
 
ً
 بواجبنا الوطني، واستشعارا

ً
إيمانا

لمسؤوليتنا االجتماعية تجاه دولتنا 
الغالية.

شبكات الغاز المسال

وتــابــع الــقــطــان: »استطاعت الشركة 
أن تحتل خـــالل فــتــرة وجــيــزة المرتبة 
األولــــــى بــالــكــويــت ودول الــخــلــيــج في 
مــجــال تصميم وتنفيذ شبكات الغاز 
 لــلــمــواصــفــات المحلية 

ً
الــمــســال، طــبــقــا

والــعــالــمــيــة، حــيــث قــامــت بتنفيذ أكبر 
ــــي مــقــدمــتــهــا،  ــاريــــع بــــالــــكــــويــــت، فـ مــــشــ
ــال، مـــشـــروع مجمع  ــثـ ــمـ عــلــى ســبــيــل الـ

األفنيوز بمراحله األربع، وهو من أكبر 
المجمعات التجارية بالشرق األوسط، 
وبـــرج الــعــاصــمــة، كــمــا قــامــت بتوسعة 
تمديدات الغاز في مجمع 360، ومجمع 
الخيران، إضافة إلــى مستشفى شركة 
نفط الكويت الــجــديــد، ومــعــرض أحمد 
الجابر للنفط والغاز بمنطقة األحمدي، 
ــاج ومــصــنــع  ــلـــزجـ ومـــصـــنـــع الــخــلــيــج لـ
KDD، ومـــركـــز جــابــر األحـــمـــد الــثــقــافــي 
)دار األوبرا(، ومشروع الشقايا للطاقة 

الشمسية«.
وأشــــار إلـــى أن »الــشــعــلــة الــخــضــراء« 
تعد أول شركة كويتية تمنح اعتمادها 
 لقانون قوة اإلطفاء العام 

ً
كمقاول طبقا

الــجــديــد، كما تــم تصنيفها كفئة أولــى 
في تمديدات الغاز بالكويت، وفي إطار 
تــوســعــهــا بــالــخــلــيــج والـــــدول الــعــربــيــة، 
قامت الشركة بتصميم شبكات الغاز 
لــمــجــمــع مــــراســــي الـــبـــحـــريـــن الــســكــنــي 
الــتــجــاري، الـــذي يعتبر مــن أهــم وأكبر 
الــمــجــمــعــات الــســكــنــيــة فــــي الــبــحــريــن، 
ــلـــى مـــســـاهـــمـــتـــهـــا كــشــركــة   عـ

ً
وحـــــرصـــــا

كويتية فــي إعــمــار الــعــراق، استطاعت 
الــشــركــة الــحــصــول على امــتــيــاز توزيع 
الــغــاز فــي الــعــراق، مــع وكــالــة تمديدات 
شبكات الغاز من الشركة العامة لتعبئة 
وخدمات الغاز العراقية، وتعمل حاليا 
ات تراخيص لتمديد  على إنهاء إجــراء

الغاز في األردن.
 مـــن الــشــركــة على 

ً
وأردف: »حـــرصـــا

ــامـــت بــتــطــويــر  وجــــودهــــا الــمــســتــمــر، قـ
مـــكـــاتـــب مـــتـــنـــقـــلـــة ومــــــوجــــــودة بــصــفــة 
مـــســـتـــمـــرة ضـــمـــن الـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ الـــــجـــــديـــــدة، كــــالــــمــــطــــالع وغــ
الــمــســاكــن الـــمـــوزعـــة مـــن الــــدولــــة، حتى 

تكون على مقربة من جميع عمالئها، 
وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم الخاصة 
 أن الشركة 

ً
بتمديدات الغاز«، موضحا

تمتلك الــعــديــد مــن الـــوكـــاالت الخاصة 
بالمدافئ الصديقة للبيئة، حيث تضفي 
إلــى الــمــنــازل العصرية لوحة جمالية، 
كما ال ينبعث منها غــاز ثــانــي أكسيد 
الكربون، إضافة لوكالة الشواية التي 
يمكن ضبط درجة الحرارة ووقت الطهي 
بــهــا بــلــوحــة تــحــكــم مــبــتــكــرة، ووجــــود 
صندوق عازل حــراري لتلقي الشوائب 

وسهولة التخلص منها.

دقة المواصفات

وأفــاد القطان بــأن الشركة أصبحت 
من الشركات الرائدة في تمديدات الغاز 
للسكن الخاص والمشاريع التجارية، 
ولــــهــــا بـــصـــمـــة واضـــــحـــــة فـــــي شـــركـــات 
ــنـــادق بــالــكــويــت، ألنــهــا  ــفـ الــمــطــاعــم والـ
تلتزم بتنفيذ العقود المبرمة من حيث 
دقة المواصفات ومواعيد التسليم، كما 
أنها تعتبر الوكيل المحلي لـ 14 شركة 
عالمية في مجال الغاز، وحصلت على 
شــهــادة الـــجـــودة األيــــزو 9001 - 2008 
و2009، إضـــافـــة إلــــى حــصــولــهــا على 
عــضــويــة عــالــمــيــة بــالــمــجــلــس الـــدولـــي 
ــــام 2007،  لـــلـــمـــواصـــفـــات )ICC( مـــنـــذ عـ
والجمعية الوطنية للحماية من الحريق 
)NFPA( منذ عام 2008. وشدد على أن 
»الشعلة الــخــضــراء« تعتمد فــي تنفيذ 
مــشــاريــعــهــا عـــلـــى الـــخـــامـــات األصــلــيــة 
أميركية الصنع، ذات الــجــودة العالية 
والــمــعــتــمــدة عالميا فــي جميع الـــدول، 
مــمــا ينعكس بــاإليــجــاب عــلــى العميل 

أثناء االستخدام، كما تهتم بالصيانة 
ــا بــعــد  ــ ــيـــل بـــخـــدمـــة مـ ومـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـ
 أن الشركة استطاعت أن 

ً
التنفيذ، مضيفا

تستقطب نخبة كبيرة من المهندسين 
واالســـتـــشـــاريـــيـــن فـــي مـــجـــال تــمــديــدات 
 
ً
الـــغـــاز، إضـــافـــة إلـــى أنــهــا تــضــم طــاقــمــا
 مــن الفنيين والــعــمــال 

ً
 ومــتــمــيــزا

ً
كــبــيــرا

أصحاب الخبرة الواسعة والطويلة في 
هذا المجال، ورغم قصر عمرها أصبحت 
في مصاف الشركات األولــى بالكويت 
لتمديد شبكات الغاز )LPG( للوزارات 
والهيئات الحكومية، والمشاريع الكبرى 
في المنطقة، إضافة إلى تمديدات الغاز 

الطبي للمستشفيات.
واستطرد: »نحن نساعد العميل على 
العمل دون تــوقــف، وهــذا بفضل فريق 
الصيانة المتخصص والمتواجد على 
مــدار 24 ساعة، كما أننا نوفر للعميل 
جــمــيــع أنــــــواع مـــعـــدات الـــطـــبـــخ، وقــطــع 
الــغــيــار األصــلــيــة الــمــســتــوردة الخاصة 
 لسرعة تلبية طلب 

ً
بها، ونسعى دائما

العميل في الصيانة الدورية واألعطال 
الفنية، وعــمــل الـــالزم لضمان سالمته 

وسالمة المحيطين به«.
وأشـــار إلــى أن »الــشــركــة تقوم بعمل 
ــة الــــالزمــــة لجميع  ــدوريــ الـــتـــدريـــبـــات الــ
العاملين فيها، للوقوف على أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في 
مجال تمديدات الــغــاز، مــن أجــل تقديم 
أفضل ممارسات خدمة العمالء كأحد 
ــا،  ــارهــ أهـــم ركـــائـــز نــمــو الــشــركــة وازدهــ
إذ إننا نسعى دائــمــا إلــى أن نكون من 
أصحاب الــريــادة في المنطقة، وتقديم 
االبتكارات والخدمات في بيئة الشركات 

الديناميكية«.
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القطان: دعم الحكومة للشركات الناشئة 
يساعدها على التوسع

»الشعلة الخضراء... األولى في الكويت لتمديدات الغاز«

»التحكيم التجاري«: 3.6 ماليين دينار قيمة 
مطالبات 2022

مجلس إدارة المركز عقد اجتماعه الختامي للعام الحالي برئاسة الشايع

جانب من االجتماع

مؤتمر »تعزيز المنافسة« يوصي بتطوير آليات العمل وتبادل الخبرات
•األربش: التطبيقات اإللكترونية تتميز بأنها أسواق متعددة 

• المجروب: ضرورة تحديث التشريعات وإعادة  تعريف الممارسات االحتكارية
نــــــاقــــــش مـــــؤتـــــمـــــر »تــــعــــزيــــز حصة المطيري

ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة... الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
والــطــمــوح« السياسة الوطنية 
للمنافسة، واالقتصاد الرقمي 
والمنافسة، وسياسة المنافسة 
والمؤسسات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة، والذي 

يقام على مدار يومين.
وخـــــــرج الــــحــــاضــــرون بــعــدة 
ــي إبـــــرام  تــــوصــــيــــات؛ تــتــمــثــل فــ
مـــذكـــرات الــتــفــاهــم واتــفــاقــيــات 
وبــــــــــروتــــــــــوكــــــــــوالت الـــــتـــــعـــــاون 
الــــــمــــــشــــــتــــــرك مـــــــــع مــــنــــظــــمــــات 
وأجــــــــهــــــــزة مــــنــــافــــســــة عـــربـــيـــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة، وتــــبــــادل 
ــمـــجـــاالت ذات  الـــخـــبـــرات فــــي الـ
الـــصـــلـــة بــالــمــنــافــســة وتــفــعــيــل 
ــاء قــــــدرات  ــ ــنـ ــ ــا، وبـ ــاتـــهـ تـــشـــريـــعـ
العاملين في مختلف الوحدات 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة بـــجـــهـــاز حــمــايــة 
الــمــنــافــســة بــالــكــويــت، مــن أجــل 
رفع مهاراتهم لضمان التطبيق 
الصحيح والفّعال ألحكام قانون 
حـــمـــايـــة الـــمـــنـــافـــســـة، وتــنــظــيــم 
نـــــدوات تثقيفية مـــع الــهــيــئــات 
االقتصادية والغرف التجارية 
ــل تــقــيــيــم  ــ ــيـــن مــــن أجــ ــثـ ــبـــاحـ والـ
دوري لفعالية قــانــون حماية 
الـــمـــنـــافـــســـة، وبــــهــــدف تــعــريــف 
مختلف الــالعــبــيــن فــي الــســوق 
بأهمية احترام أحكام القانون، 
وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
مع مختلف الجهات والهيئات 
ــــت،  ــويـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ والــــــمــــــؤســــــســــــات بـ
ــاء مـــكـــتـــبـــة الـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــشــ ــ وإنــ
لــنــشــر الـــدراســـات االقــتــصــاديــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة والـــــقـــــرارات الــتــي 
تــــــصــــــدر عـــــــن جــــــهــــــاز حـــمـــايـــة 

المنافسة.

ــال مـــديـــر مـــشـــروع  ــ بــــدايــــة، قـ
السياسة الوطنية للمنافسة في 
مكتب التخطيط االستراتيجي 
ــة،  ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــة الـ ــايــ ــمــ ــهــــاز حــ بــــجــ
مصطفى المضف، إن المنافسة 
العادلة تنعش االقتصاد وتزيد 
من جودة المنتجات وتخفض 
األســـعـــار، وتــعــمــل عــلــى تقديم 
خدمة أفضل للعمالء، وكمديري 
مــشــاريــع خطة التنمية، لدينا 
ــتــــســــريــــع وتــــيــــرة  ــات لــ ــ ــيـ ــ ــــوصـ تـ
اإلنــجــاز وبــأعــلــى جـــودة، حتى 
تكون الكويت في مصاف الدول 

التي يرغب بها كل مواطن.

أولويات الجهاز

مــن جانبه، قــال رئيس قسم 
الشؤون االقتصادية بالتكليف 
في الجهاز، ناصر الشامي، إن 
أغلب القيود على المتنافسين 
هي غير مكتوبة، ويقصد بها 
كل القيود التي ال تكون بصورة 
)قـــوانـــيـــن، ولــــوائــــح تــنــظــيــمــيــة، 
ــل هــي  ــ وقــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة(، بــ
أعــراف تجارية تكونت نتيجة 
الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري الــمــســتــمــر، 
ونتيجة العالقة بين األطــراف 
الــمــؤثــرة فــي الـــســـوق، وغــيــرهــا 

من العوامل.

تطبيق التوصيل 

ــــر إدارة  ــــديـ بــــــــــــدوره، قـــــــال مـ
ــة فـــي  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــــشــــــــؤون االقــ
الــجــهــاز، علي األربـــش:  تقدمت 
إحدى الشركات التي تعمل في 
مجال تطبيقات طلب وتوصيل 
الــطــعــام  بــشــكــوى ضـــد تطبيق 

علي األربشرياض الفرس

، ومــن الصعب 
ً
 واحـــدا

ً
اقــتــصــادا

الــتــفــريــق بــيــنــهــمــا؛ فالتقليدي 
تحّول للرقمي والرقمي تحول 
للتقليدي، وعلى سبيل المثال 

»أمازون« و«أول مارت«.
وأضــــــــــاف الـــــمـــــجـــــروب: »أنـــــا 
مــــــن مــــــؤيــــــدي الــــــســــــوق الــــحــــر، 
وكــلــمــا كــانــت القيمة المضافة 
للمستهلك فهي أفــضــل، إذ من 
الــمــفــتــرض أن تــشــجــع الـــمـــوّرد 
المحلي للمنافسة، لذلك ينبغي 
على الحكومة أال تحمي المزود 

المحلي بقدر كبير«.
وأكـــــــــــــــد ضــــــــــــــــــرورة تــــعــــديــــل 
: يجب على وزارة 

ً
القوانين، قائال

 
ً
 معينا

ً
التجارة أال تحدد عــددا

من التراخيص، كما يجب ترك 
الـــســـوق يــحــدد عـــدد الــشــركــات، 
فــهــذه هــي أبــجــديــات االقتصاد 
الطبيعي، َمن يقدم خدمة أفضل 
هو َمن يستمر، فالبقاء لألقوى.

وذكر عدة توصيات لمواكبة 
االقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي، كــتــحــديــث 
التشريعات القانونية، وإعــادة 
 تعريف الممارسات االحتكارية، 
ووضـــــع آلـــيـــة لــحــمــايــة الـــمـــزود 
ــلــــي، مـــــع عـــــــدم اإلضــــــــرار  الــــمــــحــ
بالقيمة المضافة المستهلك، 
ــع قــواعــد جــديــدة لقياس   ووضـ
ــتــــركــــيــــز  ــة والــ ــيــ ــوقــ الــــــقــــــوة الــــســ
االقــــتــــصــــادي، ووجــــــود حــمــايــة 
خصوصية بيانات المستخدم/ 
الــمــســتــهــلــك، وتــطــويــر وتــقــديــم 
الــــــــــمــــــــــوارد الــــــــالزمــــــــة لــــــكــــــوادر 
جــهــاز حــمــايــة الــمــنــافــســة وفــق 
التغيرات الحديثة، واالستفادة 

مـــــــــن الــــــــتــــــــجــــــــارب الـــــــدولـــــــيـــــــة.

الحكومة وكسر االحتكار 

ــاذ  ــتــ مــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار األســ
المساعد في االقتصاد بجامعة 
الــكــويــت، د. ريـــاض الــفــرس، إلــى 
ــار،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة وكـــــســـــر االحـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
حــــيــــث قــــامــــت الــــحــــكــــومــــة خــــالل 
الــعــقــد األول مـــن الـــقـــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن بــكــســر الـــعـــديـــد مــن 
االحــتــكــارات المحلية، والــبــنــوك 
اإلسالمية، والنقل العام، والنقل 
الــجــوي، واإلذاعـــــة، والــتــلــفــزيــون، 
واالتــــــــــــصــــــــــــاالت، والــــــكــــــهــــــربــــــاء، 

ومحطات الوقود.

منافسة غير عادلة من 
المؤسسات الحكومية

ــه عــلــى  ــ ــى أنـ ــ ــفــــرس إلـ ــفـــت الــ ولـ
ات الحكومية  الــرغــم مــن اإلجــــراء
لــرفــع مستويات المنافسة، فإن 
ــســـاتـــهـــا ال تــــــــزال تـــنـــافـــس  مـــؤسـ
ــاع الــــخــــاص  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
ــر عــــادلــــة فــــي عـــدد  ــيـ بـــطـــريـــقـــة غـ
عها 

ّ
ــــواق مــن خـــالل تمت مــن األسـ

بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــمـــزايـــا والــــدعــــم، 
ومنها النقل العام والنقل الجوي 

ومحطات الوقود.
 وعــنــدمــا تــشــارك أي حكومة 
بـــــشـــــكـــــل تـــــــــجـــــــــاري فـــــــــي ســــــوق 
تـــنـــافـــســـي، فــــــإن ذلــــــك يــــزيــــد مــن 
وجــود التحديات الطبيعية في 
المحافظة على حيادية المنافسة.

جانب من المشاركين

ارتفاع أسعار النفط والبرميل الكويتي يصعد ارتفاع أسعار النفط والبرميل الكويتي يصعد 
3.623.62 دوالرات ليبلغ  دوالرات ليبلغ 78.7178.71

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.62 دوالرات ليبلغ 
 في تداوالت أمس األول، مقابل 75.09 دوالرا 

ً
78.71 دوالرا

فــي تــــداوالت االثــنــيــن الــمــاضــي، وفــقــا للسعر المعلن من 
، ارتفعت أسعار النفط 

ً
مؤسسة البترول الكويتية. وعالميا

أمـــس، بعد تــوقــعــات مــن »أوبــــك« ووكــالــة الــطــاقــة الدولية 
بتعافي الطلب على النفط على مدى العام المقبل، وفي ظل 
توقعات أن تتراجع معدالت رفع أسعار الفائدة األميركية 
مع تباطؤ التضخم. وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
76 سنتا، أي 0.9 في المئة، إلــى 81.44 دوالرا للبرميل، 
وصــعــدت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 

األميركي 80 سنتا إلى 76.19 دوالرا للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبـــك(، في 
توقعاتها لعام 2023، إن الطلب على النفط سينمو بمقدار 
2.25 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل ليسجل 
101.8 مليون برميل يوميا، مع زيادة محتملة من الصين، 

وهي أكبر مستوردة للنفط في العالم.
كما رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب على 
النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا 

إلى 101.6 مليون برميل يوميا.
ت تلك التقديرات على أســاس تنبؤ بــأن الطلب  وجــاء
الصيني على النفط سيتعافى العام المقبل، بعد انكماش 

بمقدار 400 ألف برميل يوميا في 2022.

الفرس: يجب الحد من الدور الحكومي في خطط التنمية
ــفــــرس إلـــــى الـــمـــنـــافـــســـة فــي  ــّرق الــ ــطــ تــ
التخطيط التنموي بالكويت، وذكر أن 
»رؤيـــــة الــكــويــت 2035« تــنــص عــلــى أن 
تكون هناك بيئة تنافسية، واستعرض 
ــا مــن  ــهـ ــيـ ــيـــة ومـــــــا ورد فـ ــمـ ــنـ ــتـ ــة الـ خــــطــ
سياسات لدعم المنافسة، حيث قّسمها 
ــطـــط، أوالهـــــــا تــتــمــثــل فــي  ــــالث خـ ــى ثـ ــ إلـ
فتح كــل الــمــجــاالت لألنشطة التجارية 
لممارستها لـــدى الــراغــبــيــن فــي العمل 
بـــالـــســـوق الــمــحــلــي، لــلــحــد مـــن ظــاهــرة 

االحتكار في األسواق.
والخطة التنموية الثانية في زيادة 
اإلنتاجية االقتصادية للدولة، من خالل 

تــخــفــيــض دور الـــقـــطـــاع الـــعـــام كنسبة 
ــادة  ــ مــئــويــة مـــن االقـــتـــصـــاد الــكــلــي، وزيـ
مستوى المنافسة الموجودة في أنشطة 
القطاع الخاص، ومحاربة االحتكارات 
ــوال المخصصة  وتخفيض نسبة األمــ
للدعم. أمــا الخطة الثالثة فهي توفير 
فرص متكافئة للجميع من خالل تعزيز 

إطار المنافسة.
ــفـــرس: ولـــزيـــادة الــمــنــافــســة  وأكـــمـــل الـ
يــجــب الـــحـــد مـــن الــــــدور الــحــكــومــي في 
خطط التنمية، واقتصار دور الدولة على 
ضــمــان ُحــســن أداء الــنــظــام االقــتــصــادي 
مـــن خــــالل االضـــطـــالع بــمــهــام التنظيم 

ــنـــاد عــــدٍد مـــن األنــشــطــة  والـــرقـــابـــة، وإسـ
ــزة  ــهـ ــتـــي تـــديـــرهـــا األجـ ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
ــــى الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي  الــحــكــومــيــة إلـ
 للقانون، واإلسراع 

ً
بيئة تنافسية، وفقا

بتنفيذ برامج التخصيص وإعداد قائمة 
بالشركات واألنشطة االقتصادية المراد 
 للقطاع 

ً
 أو جزئيا

ً
تحويل ملكيتها كليا

الخاص، من خالل تحويل دور الحكومة 
مــن مـــزود للخدمات إلــى جهة رقابية، 
ويــهــدف البرنامج إلــى رفــع مستويات 
ــة، وتـــحـــويـــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــيــ ــاجــ ــتــ اإلنــ
األنشطة من القطاع العام إلى الخاص 

عن طريق برنامج التخصيص العام.

منافس بــشــأن وجـــود استغالل 
 هيمنة وقوة سوقية في بند عقد 
قانوني بين المطاعم والتطبيق 
بحصرية التعامل مع التطبيق 
 دون التعاقد مع تطبيقات أخرى.
ولفت األربــش إلى أن   الجهاز 
قام أواًل بتحديد السوق المعني 
عـــن طـــريـــق تــحــديــد الــمــنــتــج أو 
الـــخـــدمـــة الـــمـــعـــنـــيـــة، ومـــــا يــجــب 
اإلشــارة إليه هو أن التطبيقات 
اإللكترونية تتميز بأنها أسواق 
مــتــعــددة،  لــذا مــن المهم تحديد 
ــتــــدخــــل جــمــيــع  مـــــا إذا كـــــــان ســ
األسواق في السوق المعني، وفي 
هـــذه الــحــالــة الــمــعــروضــة كانت 
الخيارات بين سوق طلب الطعام 
عــــن طــــريــــق الــتــطــبــيــق أم طــلــب 

وتوصيل الطعام، وتبّين أنه مع 
سوق طلب وتوصيل الطعام هو 

السوق المعني.

مـــن جــهــتــه، قــــال الــمــســتــشــار 
االقتصادي سلطان المجروب 
إن االقــتــصــاد الــرقــمــي كمفهوم 
ــة،  ــنــ عــــــمــــــره أكــــــثــــــر مـــــــن 20 ســ
واالقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي يــتــخــلــلــه 
ســوق رقــمــي، فالجهاز الرقمي 
لـــيـــس شــــركــــات تـــجـــاريـــة فــقــط، 
بـــل يــشــمــل الـــجـــهـــاز الــحــكــومــي 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة 
للدولة، أي يكون هناك ابتكار 
 رقــمــيــة 

ً
ــا ــ ــواقـ ــ ــمـــي يــخــلــق أسـ رقـ

تندرج تحت االقتصاد الرقمي، 
 
ً
واالبــــــتــــــكــــــار الـــــرقـــــمـــــي دائـــــمـــــا
مـــرتـــبـــط بـــاضـــطـــراب األســــــواق 

والتشريعات القائمة.
وأكــــمــــل: »االضـــــطـــــراب خــلــق 
 الـــتـــشـــريـــعـــات الــقــائــمــة، 

ً
ــا أيــــضــ

فهي ما زالــت تقيس المنافسة 
بـــإطـــارهـــا الـــتـــقـــلـــيـــدي. كـــمـــا أن 
هــنــاك إشــكــالــيــة الــتــفــريــق بين 
االقــتــصــاد التقليدي والــرقــمــي، 
وأعـــتـــقـــد أن االثـــنـــيـــن يــعــتــبــران 

ذكر األربش أن جهاز حماية 
المنافسة قام بتحديد السوق 

المعني عن طريق تحديد 
المنتج أو الخدمة المعنية، 
 إلى أن التطبيقات 

ً
مشيرا

اإللكترونية تتميز بأنها أسواق 
متعددة.

https://www.aljarida.com/article/7955
https://www.aljarida.com/article/8023
https://www.aljarida.com/article/8020
https://www.aljarida.com/article/8018
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زيارة وزارية لمجمعات »أجيليتي« اللوجستية بالرياض

اســتــقــبــلــت »أجــيــلــيــتــي لــلــمــجــمــعــات 
ــــاض، نــــائــــب  ــ ــريـ ــ ــ ــالـ ــ ــ الــــلــــوجــــســــتــــيــــة« بـ
وزيـــر الــنــقــل والــخــدمــات اللوجستية 
الــســعــودي د. رمــيــح الــرمــيــح، ونــائــب 
ــثــــروة الــمــعــدنــيــة  وزيــــر الــصــنــاعــة والــ
م. أســـامـــة الـــزامـــل، ووكـــيـــل الــخــدمــات 

اللوجستية م. لؤي مشعبي. 
ـــــارة جــــولــــة عــلــى  ـــــزيــ وتـــضـــمـــنـــت الــ
مـــرافـــق الــمــجــمــع الــلــوجــســتــي شــمــلــت 

مستودعات ومراكز عمليات الشركات 
ــة،  ــل، نــــوبــــكــــو، ســــاســ ــ ــبـ ــ الــــتــــالــــيــــة: سـ
وتــعــرفــوا عــلــى مــا تــقــدمــه »أجيليتي« 
ها من  من حلول مطورة تمّكن عماء
تــقــديــم حــلــول لــوجــســتــيــة وتــســويــقــيــة 
مبتكرة، مما يسهم في تحقيق رؤية 
 
ً
المملكة، المتمثلة في أن تصبح مركزا

 للمنطقة.
ً
لوجستيا

لقطة جماعية

 تذكارية لـ »المركز«
ً
»لوياك« تقدم درعا

في إطــار احتفال »لــويــاك« بمرور 
 على تأسيسها، قامت 

ً
عشرين عاما

فارعة السقاف رئيسة مجلس إدارة 
»لوياك«، بزيارة شركة المركز المالي 
عد من أولى 

ُ
الكويتي )المركز(، التي ت

الشركات الشريكة في مسيرة »لوياك« 
الــعــشــريــنــيــة، لــتــقــديــم درع تــذكــاريــة 
بهذه المناسبة. وكــان باستقبالها 
ضرار الغانم، رئيس مجلس اإلدارة، 
وعــلــي خــلــيــل، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، 
وعـــبـــدالـــلـــطـــيـــف الـــنـــصـــف، الــعــضــو 
المنتدب - إدارة الـــثـــروات وتطوير 

األعمال. 
وكانت درع التكريم على شكل ثمرة 
رفقت معها رسالة تقدير جاء 

ُ
الرمان، وأ

فيها: »شركاؤنا األعــزاء، تختزن ثمرة 
الرمان من الحكايا واألسرار ما يعادل 
جواهرها الحمراء المخبأة في جيوبها. 
وعبر تاريخها العريق المديد، احتفظت 
سة  شجرة الرمان لنفسها بمكانة مقدَّ
في قلوب الشعوب، واعتبرها الناس 
داللة على العمل الصالح والخصوبة 
والخير الوفير. اخترنا ثمرة الرمان 
كــهــديــة رمـــزيـــة لــكــم لتمثل مسيرتنا 

العشرينية الخصبة التي بدأت معكم 
ــزاء، معكم  وكــبــرت بكم. شركاؤنا األعــ
ــر مـــن الـــشـــبـــاب الــعــربــي،  ــواهـ ــا جـ

ّ
مــكــن

ومعكم تمكنا من النجاح حتى بلغنا 
العشرين«. 

جدير بالذكر، أن شركة »المركز« 
 لـ »لوياك« 

ً
 استراتيجيا

ً
كانت شريكا

منذ تأسيسها عام 2002. وقد رحب 
ر  ضرار الغانم بفارعة السقاف، وعبَّ

عن اعتزازه وأسرة »المركز« بلوياك 
وإنجازاتها، وأكد استمرار »المركز« 
بـــــدوره فـــي دعــــم الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 

وتمكينه. 
وقال: »نلتقي مع )لوياك( بمنظومة 
القيم التي تتبناها، ونؤمن بأهمية 
رســالــتــهــا. شــهــدنــا خـــال العشرين 
 ووفاًء بالخطط 

ً
 الماضية التزاما

ً
عاما

التي قدمت لنا، ولمسنا النتائج من 

مخرجات برامجهم. أسست )لوياك( 
ألجــيــال مــن الـــقـــادة الــذيــن أصبحوا 
اليوم مؤثرين، وبمواقع مهنية مهمة«.
وتساهم »المركز« في عدة برامج 
تنظمها »لـــويـــاك«، ضمنها برنامج 
عد 

ُ
الجوهر للتدريب اإلعامي، الذي ت

 فيه منذ إطاقه 
ً
 استراتيجيا

ً
شريكا

في يونيو 2020 وحتى اليوم.

جانب من اللقاء

»بوبيان« يقدم خدمة Apple Pay لعمالئه
 Apple Pay أعلن بنك بوبيان، توفير خدمة

لعمائه في الكويت. 
وتعتبر خــدمــة Apple Pay طريقة الدفع 
 وخصوصية، التي تتيح للعماء 

ً
األكثر أمنا

استخدام أجهزة Apple الخاصة بهم إلجراء 
عمليات الدفع في المحات وعبر اإلنترنت ومن 

خال التطبيقات.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية 
الشخصية والرقمية فــي »بــوبــيــان«، عبدالله 
 Apple Pay التويجري: »نعلن توفير خدمة
لجميع عــمــائــنــا، وهـــي خــطــوة مــهــمــة نحو 
تطوير استخدام خدمات )بوبيان( الرقمية. 
ضاف إلى سجل البنك 

ُ
عد هذه خطوة جديدة ت

ُ
ت

الحافل بتقديم حلول الدفع الرقمية المبتكرة، 
وتزويد العماء بأحدث التقنيات، ما يمنحهم 

تجربة مصرفية سلسة وآمنة ومريحة«.
وأضاف التويجري أنه سوف تتيح خدمة 
ــراء عمليات الــدفــع  ــ Apple Pay للعماء إجـ
بسهولة، حيث يمكن للعماء بكل بساطة 
 Apple Watch أو iPhone تــمــريــر هـــاتـــف
بالقرب من جهاز الدفع لتنفيذ معاملة الدفع 
ــر أنــــه بـــذلـــك، يــتــم توثيق  ــ الــاتــامــســيــة. وذكـ
 Apple Pay ــع تــتــم مــن خـــال كــل معاملة دفـ
 Face ID بــاســتــخــدام خاصية بصمة الــوجــه
أو بصمة اإلصبع Touch ID أو الرقم السري 
للجهاز، إضــافــة إلـــى رمـــز ســـري يــرســل لمرة 

واحدة. 
ــقــبــل خــدمــة Apple Pay فـــي المتاجر 

ُ
وت

والمطاعم والكافيهات والفنادق والعديد من 
األماكن األخرى حول العالم. 

ــن  ــاألمـ ــا بـ ــــي جــــوهــــرهــ تــتــمــيــز الــــخــــدمــــة فـ
والخصوصية. فعندما يستخدم العماء بطاقة 
االئتمان أو بطاقة السحب اآللي من خال خدمة 

Apple Pay، ال يتم تخزين أرقام البطاقة الفعلية 
على الجهاز أو على خوادم Apple. وبداًل عن 
ذلــك، يتم إنشاء رقــم حساب خــاص بالجهاز 
وتشفيره، ثم تخزينه بصورة آمنة في شريحة 
»Secure Element«، وهــي شريحة معتمدة 
وقياسية مصممة لتخزين معلومات الدفع 

بأمان على الجهاز.
 Apple ويمكن إضافة بطاقات »بوبيان« إلى
Pay بسهولة. فمن خال جهاز iPhone، ُيمكن 
بكل بساطة فتح تطبيق Wallet والضغط على 
»+«، واتباع الخطوات إلضافة بطاقة بوبيان 
االئتمانية أو بطاقة السحب اآللــي الصادرة 
من البنك. وبمجرد إضافة العميل لبطاقة على 
جهاز iPhone أو Apple Watch أو iPad أو 
 Apple يمكنه البدء في استخدام خدمة ،Mac
Pay على الجهاز مباشرة. وسيستمر العماء 
في الحصول على جميع المكافآت والمزايا 

التي تقدمها بطاقات »بوبيان«.

عبدالله التويجري

»KIB مبادر« لتدشين مركزها المتخصص 
لخدمة أعمال المبادرين الكويتيين

فــي إطـــار جــهــودهــا المتواصلة لتمكين 
شـــريـــحـــة الـــمـــبـــادريـــن الــكــويــتــيــيــن، أعــلــنــت 
شــركــة »KIB مــركــز مـــبـــادر«، الــتــابــعــة لبنك 
 
ً
الكويت الدولي )KIB(، أنها ستدشن مركزا

 للمبادرين، يقدم جميع الخدمات 
ً
متخصصا

والوسائل المرئية والمسموعة للتدريب، 
ات  ضمن مساحات مخصصة لعقد اللقاء
واالجــتــمــاعــات والــمــحــاضــرات، إضــافــة إلى 
توفير خدمات صناعة المحتوى، بما يشمل 
 بالكامل 

ً
استوديو تسجيل صوتي مجهزا

وبــتــقــنــيــات حـــديـــثـــة، لــصــنــاعــة الــمــحــتــوى 

ــان  الـــصـــوتـــي الــمــســمــوع، كــمــا صــمــمــت أركــ
وزوايـــا المركز المتخصص بشكل يسمح 
باستغالها في صناعة المحتوى المرئي 

وتصوير الفيديوهات القصيرة.
وحـــــــــول هـــــــذا اإلنـــــــجـــــــاز، أوضـــــــــح مــحــمــد 
الهويدي، أن إنشاء مركز متخصص لشركة 
»KIB مــركــز مــبــادر« جـــاء اســتــكــمــااًل لجهود 
الــبــنــك فـــي تــطــويــر الــشــركــة لــتــواكــب أفــضــل 
المعايير، وتعزيز باقة خدماتها وإمكانياتها 
بمجموعة مــن األدوات الــمــســانــدة، ليجعل 

منها وجهة مثالية ومتكاملة للمبادرين.

ً»الخليج« يتلقى طلبات تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة إلكترونيا

 مع استراتيجيته التي تستهدف دعم 
ً
تزامنا

الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلن بنك الخليج 
أنه مستمر في تلقي طلبات الشركات عبر بوابة 
 لهذا القطاع، 

ً
إلكترونية للبنك مخصصة حصريا

تمكنهم من الحصول على تسهيات ائتمانية 
نقدية وغير نقدية، مــن دون اشــتــراط أن يكون 

للشركة حساب لدى البنك. 
وتـــم تسهيل عملية الــتــقــديــم، حــيــث يكتفي 
الــعــمــيــل الــــراغــــب فـــي الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل 
بالدخول على الموقع اإللكتروني للبنك، والضغط 
على صفحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وتعبئة الطلب بصفحة حلول التمويل للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، والضغط على إرســال. 
وعليه سيتلقى رسالة على بريده إلكتروني يقوم 
بعدها بتقديم البيانات المالية المدققة آلخر ثاث 
سنوات، إضافة إلى تقرير إداري حديث. وبعد 
إجراء الدراسة المبدئية للشركة، وفي حال ثبوت 
الجدوى االقتصادية للشركة، يتم التواصل مع 

العميل من قبل البنك.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام لمجموعة 
الــخــدمــات المصرفية للشركات فــي »الخليج«، 
 ألهمية قطاع الشركات 

ً
أحمد الدويسان: »إدراكا

 مع توجه البنك 
ً
الصغيرة والمتوسطة، وتماشيا

الــمــركــزي الــداعــم للتنمية المستدامة، وبهدف 
تعزيز تجربة العميل، أطلقنا هذه البوابة، للتفاعل 
والتواصل مع هذه الشريحة، حيث تسهل هذه 
المنصة اإلجراءات والمعامات المصرفية، وتوفر 
الحلول التي تتسم بالبساطة والكفاءة والشفافية، 
كما حرصنا على توفير آلــيــة وصـــول سريعة 
وبسيطة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلنجاز 
إجراءات الحصول على التسهيات االئتمانية«.

وأشار الدويسان إلى أن استراتيجية »الخليج« 
لــعــام 2025 وضــعــت الــشــركــات والــمــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة كأحد المرتكزات الرئيسة 
لها، من خال مساعدتها على التطور، عبر تنويع 

محفظة المنتجات والخدمات المصرفية.
ــانـــب تـــقـــديـــم الــتــمــويــل  وأوضـــــــح أنـــــه إلـــــى جـ
االئتماني للشركات، يوفر »الخليج« كذلك لعمائه 
مــن الــشــركــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة خــدمــات 
المعامات المصرفية اإللكترونية للشركات، 
وتحويات الرواتب اإللكترونية، وإصدار بطاقات 
ــــي، والــتــســجــيــل فــي خــدمــات نقاط  الــســحــب اآللـ
البيع، وبــوابــات الــدفــع، والخدمات اللوجستية 
واالستشارية، وغيرها من الخدمات للشركات، 
التي يمكن االستفسار عنها والتسجيل فيها عبر 

الموقع اإللكتروني.

أحمد الدويسان

»زين« ترعى مؤتمر »كويت االستدامة« في حديقة الشهيد
أعلنت شركة زين رعايتها الرئيسة لمؤتمر 
ــة«، الـــــذي أقـــيـــم فـــي حــديــقــة  ــدامــ ــتــ »كـــويـــت االســ
الشهيد تحت شعار »التنوع البيولوجي لبناء 
مستقبل مستدام«، بتنظيم جمعية العاقات 
العامة الكويتية، بالشراكة مع الهيئة العامة 
للبيئة، تحت رعــايــة وحــضــور رئــيــس مجلس 
اإلدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ 

عبدالله أحمد الحمود. 
وأتــى دعــم »زيــن« لهذه المبادرة المجتمعية، 
 منها بتشجيع المشاريع التي تهدف إلى 

ً
إسهاما

تعزيز الوعي بمفهوم االستدامة البيئية، وهي 
القضية التي تنظر إليها الشركة بعين األهمية، لما 
لها من أثر كبير على حياة الجميع، حيث تسعى 
رسالة »زين« االجتماعية إلى خلق ثقافة االستدامة 
في المجتمع، وتعزيز اإلدراك بأهمية دور كل فرد 
في تقليل االستهاك وتطبيق الترشيد وإعادة 
التدوير، وغيرها من الممارسات المستدامة التي 

تسهم في الحد من آثار تغير المناخ.
وشهد المؤتمر تنظيم أربع جلسات حوارية 
حــــول عــــدد مـــن الـــمـــواضـــيـــع الــمــهــمــة المتعلقة 
بــاالســتــدامــة البيئية والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، إذ 
شاركت »زيــن« في إحــدى الجلسات الستعراض 
أهدافها واستراتيجياتها المجتمعية لتحقيق 
رؤيتها لاستدامة البيئية، مع تسليط الضوء 
على برامجها وإسهاماتها لمواجهة تغّير المناخ 

وتخفيض االنبعاثات الكربونية.
كما قامت الشركة خال المؤتمر باستعراض 

مــبــادرتــهــا الــخــاصــة بــأكــيــاس الــتــســوق الــُمــعــاد 
تــدويــرهــا، والــتــي تــم صنعها بشكل مبتكر من 
قدمها 

ُ
إعانات »زين« الكبيرة في الشوارع، والتي ت

لعمائها ليستخدموها لمشترياتهم بــداًل من 
 منها على تعزيز 

ً
األكياس الباستيكية، حرصا

مفهوم التسوق المستدام ونشر الوعي البيئي 
اإليجابي.

وتـــلـــتـــزم »زيــــــــن«، مـــن خــــال اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
لاستدامة، ببناء خطط لمواجهة تغير المناخ، 
واإلسهام في تخفيض االنبعاثات الكربونية، بما 
صنف 

ُ
يتناسب مع اتفاقية باريس )2015(، حيث ت

 بمستوى -A من قبل القائمة العالمية 
ً
»زين« حاليا

 Carbon( لمشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون
Disclosure Project(، وهو انعكاس لنجاحها في 
تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة بالمشروع، 
عد »زيــن« من الشركات القليلة في أســواق 

ُ
كما ت

 .CDP المنطقة التي تحمل عضوية في مشروع
وقامت الشركة بتأسيس العديد من المبادرات 
عبر شركات مجموعة زين للتشجيع على إعادة 
التدوير داخل المؤسسة وخارجها، منها: توزيع 
األكياس المستدامة القابلة إلعادة االستخدام على 
جميع موظفي الشركة، وتركيب بـــرادات المياه 

لتقليل استخدام العبوات الباستيكية.
كــمــا قـــامـــت بــتــطــويــر وتــطــبــيــق أول عملية 

شاملة لمراقبة سلسة الــتــوريــد فــي مخازنها 
 ،)scope 3 inventory process( من الفئة الثالثة
والتي تتماشى مع متطلبات بروتوكول الغازات 
، وتــســمــح 

ً
الــدفــيــئــة )GHG( الــمــعــتــمــد عــالــمــيــا

ــــاغ عن  هـــذه العملية لــلــشــركــة بــالــكــشــف واإلبـ
ــيـــق، وتــســاعــدهــا على  انــبــعــاثــاتــهــا بــشــكــل دقـ
التعرف على أفضل الفرص لتقليل انبعاثات 

الغازات الدفيئة المتعلقة بعملياتها.
وتستمر »زين« في بحث رؤيتها االستراتيجية 
ــنــــاخ تـــحـــت مــظــلــة  لـــلـــتـــصـــدي آلثــــــــار تـــغـــيـــر الــــمــ
استراتيجيتها لاستدامة لألعوام 2020-2025، 
فالشركة تعتبرها ركيزة أساسية وضعت لها 
ثــاثــة مـــجـــاالت رئــيــســة للتركيز عــلــيــهــا، وهـــي: 
اســتــهــاك الــطــاقــة والــشــبــكــة، واالســتــراتــيــجــيــة 
واالتصال، وإدارة المخلفات واالقتصاد الدائري.

وهدف مؤتمر »كويت االستدامة« إلى تغيير 
بعض السياسات التنموية الخاطئة، والعمل 
عــلــى تــحــقــيــق اســتــدامــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي، 
ووقف التدهور والتراجع في البيئة الطبيعية، 
ــد مــــن انـــتـــشـــار الــســلــوكــيــات  ــى الـــحـ ــ ــافــــة إلـ إضــ
الــخــاطــئــة والــســلــبــيــة فــي الــتــعــامــل مــع البيئة، 
وتعزيز ثقافة االستثمار في التنوع البيولوجي 
والطبيعة المستدامة، كما سعى إلى تشجيع 
وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، 
واالســتــفــادة من األفــكــار الشبابية والمشاريع 
الناشئة التي تصب في مصلحة الحفاظ على 

التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة.

مان وليد الخشتي على رعاية »زين« الشيخ عبدالله األحمد وجمال النصرالله ُيكرِّ

انطالق فعاليات معرض »الذهب 
والمجوهرات العالمي«

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي، 
ــــب  ــذهـ ــ ــــرض »الـ ــعـ ــ ــات مـ ــيــ ــالــ ــعــ ــــاف فــ ــطــ ــ انــ
ـــ 18 عــلــى  ــ ــ والــــمــــجــــوهــــرات الـــعـــالـــمـــي« ال
ــي مــنــطــقــة  ــيــــة فــ أرض الــــمــــعــــارض الــــدولــ
مشرف، بمشاركة حشد يمثل نخبة من 
الشركات المحلية واإلقليمية والعالمية 
المتخصصة وممثلي ووكــاء الماركات 
العالمية والعامات التجارية الشهيرة، 

ويستمر حتى 19 الجاري.
ــيـــذي لــقــطــاع  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــديــ ــمــ وأكـــــــــدت الــ
التسويق والمبيعات في »معرض الكويت 
الدولي« باسمة الدهيم، في بيان صحافي، 
أن المعرض ُيعد فرصة للشركات والتجار 
ورجـــال األعــمــال المشاركين فــيــه، إلبــراز 
أفضل ما توصلت إليه اتجاهات السوق، 
والتطورات الصناعية الخاصة باأللماس 

واألحجار الكريمة واللؤلؤ والذهب.
وأفــادت الدهيم بأن المعرض يحظى 
باهتمام العديد مــن المشاركين بنحو 
200 مــشــارك يــمــثــلــون عـــدة دول، منها: 
ــنـــد  ــهـ ــا وتــــركــــيــــا والـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــا وأمـ ــالــ إيــــطــ
ــا والـــبـــحـــريـــن  ــيـ ــتـــوانـ ــيـ ــافــــورة ولـ ــنــــغــ وســ
وتايلند وهونغ كونغ والكويت واإلمارات 
 ،

ً
 مميزا

ً
 دولــيــا

ً
ولــبــنــان، بــاعــتــبــاره حــدثــا

ومــــن أكـــبـــر الــتــجــمــعــات لــبــيــع وتــســويــق 

وتــرويــج صناعة الــذهــب واأللــمــاس في 
الشرق األوسط.

وأوضــــــــــحــــــــــت أن هــــــــــــذا الـــــمـــــعـــــرض 
ــتــــخــــصــــص ُيـــــعـــــد الــــــحــــــدث األمــــثــــل  الــــمــ
ــيـــن، إذ يتيح  ــعـــارضـ لــلــمــســتــهــلــكــيــن والـ
ــم فــــي عــالــم  ــهـ ــداركـ الـــفـــرصـــة لــتــوســعــة مـ
 لــــزيــــادة مــســاحــات 

ً
ــرا ــظـ الـــمـــجـــوهـــرات، نـ

المعرض، ليصل إلى نحو 10 آالف متر 
 عن ارتفاع عدد المشاركين 

ً
مربع، فضا

فيه، واستكمال كل حجوزات المشاركين.

باسمة الدهيم

سحوبات قياسية بـ 3 مليارات دوالر من »بينانس« في 24 ساعة
حالة من »الهلع« تنتاب المستثمرين... والمنصة تؤكد: أموال العمالء مؤمنة

يواصل مستثمرون، سحب ودائعهم وعماتهم 
ــداول، بـــعـــد تـــراجـــع  ــ ــتــ ــ الـــمـــشـــفـــرة مــــن مـــنـــصـــات الــ
كبير فــي الثقة ناتج عــن سلسلة مــن اإلفــاســات 

واالختاسات.
وخــال 24 ساعة، واجهت أكبر منصة تــداول 
للعمات المشفرة في العالم "بينانس"، سحوبات 
صافية تجاوزت 3 مليارات دوالر من المستثمرين.

وأكدت المنصة أن جميع عمليات السحب تمت 
دون توقف، مشددة على أن أموال العماء مؤمنة 

بأصول مماثلة لتأمين هذه الودائع.
 لــشــركــة "نــانــســن" لتحليات شبكات 

ً
ووفـــقـــا

ســاســل الــكــتــل، واجــهــت أكــبــر بــورصــة للعمات 
المشفرة في العالم مخاوف المستثمرين وسط 

سيل من األخبار السلبية حول الصناعة.
وقال مدير المحتوى في الشركة أندرو ثورمان، 
إن ذروة المسحوبات مــن أكــبــر بــورصــة تشفير 

وصــلــت إلـــى 3 مــلــيــارات دوالر كصافي تدفقات 
 ذلــك إلــى أن 

ً
خــارجــة على مـــدار 24 ســاعــة، عــازيــا

التقارير الــواردة عن التحقيق الجاري من وزارة 
 في 

ً
الــعــدل األميركية مــع "بينانس" كانت عــامــا

 ،"CNN" لما ذكره لشبكة 
ً
توتر المستثمرين، وفقا

واطلعت عليه "العربية. نت".
وأضــــاف ثــورمــان: فــي الــوقــت نفسه، تبين أن 
"Jump" - صــانــع الـــســـوق الــكــبــيــر - قـــام بسحب 
مبالغ ضخمة مــن "بينانس" بـــدون إيـــداع خال 
األسابيع القليلة الماضية - ويبدو أنه تسبب في 
النهاية في حدوث توترات بين مستثمري التجزئة 

والمؤسسات.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن يــــوم الـــثـــاثـــاء، شهدت 
"بينانس" بالفعل "أعلى عمليات سحب يومية 
 لتحليل "نانسن". واستقر معدل 

ً
منذ يونيو"، وفقا

عمليات السحب منذ ذلك الحين إلى ما يقرب من 

79 مليون دوالر في صافي التدفقات الخارجة، 
 من مساء 

ً
حسبما أظهرت بيانات الشركة اعتبارا

الثاثاء بالتوقيت الشرقي للواليات المتحدة.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني المستثمرون 
في صناعة التشفير، بالفعل من "شتاء العمات 
المشفرة" الناجم عن انهيار "Terraform Labs" في 
 ،FTX مايو، وانهيار أكبر لبورصة العمات المشفرة
 عن إلقاء 

ً
التي أعلنت إفاسها في نوفمبر. فضا

القبض على مؤسسها، سام بانكمان فرايد، في 
جزر الباهاما هذا األسبوع بعد أن وجه المدعون 

العامون األميركيون اتهامات جنائية ضده.
كما احتل موقع "Binance" عناوين األخبار، بعد 
 عن مصادر مجهولة 

ً
أن ذكرت وكالة رويترز نقا

أن المدعين األميركيين يفكرون في التحقيق في 
عمليات غسل األمــــوال فــي "بــيــنــانــس" مــن خال 
"توجيه اتهامات جنائية ضد المديرين التنفيذيين 

األفراد بما في ذلك مؤسسها، تشانغ بينغ تشاو.
وفي بيان، قالت "بينانس"، إن المنظمين في 
الواليات المتحدة يعملون على مراجعة شاملة 

لكل شركة تشفير.
وأضـــاف المتحدث باسم الشركة: "نمت هذه 
الصناعة الناشئة بسرعة وأظــهــرت "بينانس" 
التزامها باألمان واالمتثال من خال استثمارات 
ــــي فـــريـــقـــهـــا بــــاإلضــــافــــة إلــــــى األدوات  ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تستخدمها للكشف عن 

األنشطة غير المشروعة وردعها".
بـــدوره، غــّرد تشاو، بــأن "بينانس" قد شهدت 
في وقت ما "بعض عمليات السحب" بحوالي 1.1 

مليار دوالر.
وتابع في تغريدته: "لقد رأيت هذا من قبل. في 
بعض األيام يكون لدينا صافي سحوبات؛ وفي 

بعض األيام لدينا صافي إيداع".

كــمــا اعــتــبــر أن الــســحــوبــات الــكــبــيــرة، نـــوع من 
أنــــواع اخــتــبــارات اإلجــهــاد الــتــي تجريها بعض 
المؤسسات المالية الكبرى للتأكيد على قدرتها 
على امتصاص الصدمات. وأضاف في وقت الحق 
أن التدفقات الخارجة يوم الثاثاء لم تكن من بين 

أعلى المعدالت التي عالجتها الشركة.
وفي بيان أخر لشبكة CNN، قال تشاو: "جميع 
أصول المستخدمين في بينانس مدعومة بنسبة 

1: 1 وهيكل رأسمال الشركة خاٍل من الديون".
على الجانب اآلخـــر، يــوم الــثــاثــاء، تــم توجيه 
الئــحــة اتــهــام إلـــى بــانــكــمــان فــرايــد فــي الــواليــات 
المتحدة والتي تضمنت 8 تهم جنائية من بينها 
االحتيال والتآمر. وبشكل منفصل، اتهم منظمو 
 بانكمان فرايد باالحتيال 

ً
األسواق األميركية أيضا

على المستثمرين والعماء.
)العربية. نت(

»المتحد« يعلن فائزي »الحصاد«
أجرى البنك األهلي المتحد أمس، السحب األسبوعي 
عــلــى جــوائــز الــحــصــاد اإلســـامـــي، حــســاب الــســحــب على 
الجوائز اإلسامي األول في الكويت الذي ينفرد بالعديد 
مــن الــمــمــيــزات، منها أنــه أبــســط وأســهــل برنامج ادخـــار، 
 عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل سهولة 

ً
فضا

ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
وأسفر السحب عن حصول 10 من العماء على 1000 
دينار لكل منهم، وهم أحمد عبدالرزاق عبدالعزيز العجيل، 
وحسن عبدالله كرم جرخي، وتركية عبيد مطيرب العنزي، 
وفريدة محمد رضا سيد هاشم محمد رضا، ومريم حمد 
راشد الما، ووضحة سعد سعود العجمي، ومحمد أحمد 
محمد حسن، وموضي هاجد فواز المطيري، وتركي مياح 

علي صالح، وماجد علي عايش المطيري.
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»وربة«: »المصارف« نموذج استثنائي في دعم البنوك المحلية»وربة«: »المصارف« نموذج استثنائي في دعم البنوك المحلية
أشــاد بنك وربــة بــدور اتحاد مصارف 
ــروابــــط بين  الـــكـــويـــت الــكــبــيــر فـــي دعــــم الــ
البنوك المحلية، وتوثيق التعاون بينها، 
والتنسيق بين نشاطاتها، وبحث القضايا 
المشتركة المتعلقة بأنشطة األعــضــاء، 
إليــجــاد حلول للمشاكل التي تواجههم، 
بما في ذلك التنسيق مع الجهات الرقابية 

الحكومية والسلطة التشريعية.
وشـــدد »وربــــة« عــلــى أن االتــحــاد شكل 
نــمــوذجــا مــهــمــا كــمــظــلــة لــتــوحــيــد الـــرؤى 
والــمــطــالــب الــمــصــرفــيــة ومــتــابــعــة شــؤون 
القطاع، السيما أنها تعد واحدة من أقدم 

التجارب في المنطقة.

في هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة في بنك وربة بدر الشلفان إن اتحاد 
مصارف الكويت نجح، منذ تأسيسه، في 
دعــم وتطوير األداء المصرفي بالكويت، 
ــم الـــروابـــط بــيــن الــبــنــوك الــعــامــلــة في  ودعـ
الــســوق المحلي وبين البنوك اإلقليمية 
والعالمية، مضيفا أن االتحاد يلعب دورا 
مــهــمــا وحــيــويــا فــي االقــتــصــاد الــكــويــتــي، 
السيما في ضوء التحديات التي يواجهها 
بسبب الظروف االستثنائية التي تمر بها 

البالد والعالم أجمع. 
ــــي ظــل  ــه وفــ ــ ــى أنــ ــ ــفـــان إلــ ــلـ وأشــــــــار الـــشـ
الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة خــــالل الــســنــوات 

الماضية، اكتسب دور االتحاد مزيدا من 
األهمية في ظل حوارات نوعية مع الجهات 
ــة مــوحــدة  الــحــكــومــيــة لــلــوصــول إلـــى رؤيــ
حول قضايا تهم القطاع المصرفي، إلى 
جانب المساهمة مع الجهات المختصة 
في إعداد مشاريع قوانين ذات طابع مالي 

واقتصادي.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في بنك 
وربـــة شاهين الغانم أن اتــحــاد مصارف 
الــكــويــت ســجــل أفــضــل تـــطـــورات نــوعــيــة، 
السيما لجهة مواكبة التطورات الحاصلة 

في الصناعة المصرفية العالمية.
وأضــــــاف الـــغـــانـــم أن اتـــحـــاد مــصــارف 

الــكــويــت بـــات مــحــاورا أســاســيــا للجهات 
ــادات الــمــهــنــيــة  ــ ــحـ ــ الـــرقـــابـــيـــة، وكـــذلـــك االتـ
األخــرى والجهات الحكومية والرسمية، 
إذ يــــكــــرس جــــهــــوده ألولـــــويـــــات الـــقـــطـــاع 
الــــمــــصــــرفــــي، الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة، الــتــشــريــعــيــة 
وكذلك للتفاعل مع القضايا االقتصادية 
والمالية، فضال عن مساهمة االتحاد في 
ــرؤى الــمــصــرفــيــة فــي مــرحــلــة ما  تنفيذ الــ
بعد األزمــة المالية العالمية، والــذي كان 
سباقا في الحرص على إيجاد منظومة 
تعليمات رقابية وآليات تنظيمية حديثة 
تواكب احتساب المخاطر بأساليب أكثر 

بدر الشلفانأمانا وفاعلية. شاهين الغانم

اتحاد المصارف يكرم رؤساءه وأمناءه العامين منذ تأسيسه
 على إنشاء االتحاد

ً
بمناسبة مرور 40 عاما

بحضور عــدد من الشخصيات 
م اتــحــاد مصارف 

ّ
االقتصادية نظ

ــكـــويـــت، أمـــــس االول، احــتــفــالــيــة  الـ
 عــلــى 

ً
بــمــنــاســبــة مـــــــرور 40 عــــامــــا

تأسيس االتــحــاد، الــذي شهد منذ 
نشأته محطات كثيرة من اإلنجازات 

والتحديات. 
وكرم االتحاد خالل االحتفالية 
رؤساءه السابقين واألمناء العامين 
السابقين مــنــذ تــأســيــســه، وأهـــدى 
رئيس مجلس إدارة االتحاد الشيخ 
أحمد الدعيج الصباح للمكرمين 
ــا تــذكــاريــة بــهــذه المناسبة،  دروعــ
وأثنى على الدور المتميز لالتحاد 
 الــمــاضــيــة التي 

ً
ـــ 40 عــامــا خـــالل الـ

ــي الــكــثــيــر 
ّ
أســـهـــم خــاللــهــا فـــي تــبــن

من الــقــرارات الداعمة لــدور القطاع 
المصرفي في االقتصاد.

 الماضية 
ً
ـــ 40 عــامــا وقــــال ان الـ

 فــي دور االتــحــاد، 
ً
شــهــدت تــنــامــيــا

الــــذي يــواصــل مــســيــرتــه بالتركيز 
على ان المكتسبات التي تحققت 
ــع تــعــتــبــر نقطة  ــواقــ عــلــى أرض الــ
ارتــكــاز وانــطــالقــة حقيقية لتنفيذ 
 أن 

ً
استراتيجيته المستقبلية، مؤكدا

تلك االستراتيجية راعت التغيرات 

الكبيرة والمتالحقة التي يشهدها 
 
ً
 وإقليميا

ً
القطاع المصرفي محليا

.
ً
وعالميا

وأضـــاف ان الـــدور الكبير الــذي 
قام به االتحاد، والذي ال يزال يقوم 
به، يؤكد المهنية العالية والدراية 
ــذي يـــقـــوم بــه  ــ ــ ــــدور الـ ــالـ ــ الـــكـــامـــلـــة بـ
القطاع المصرفي في واقــع البيئة 
االقتصادية، كما يعزز التوجهات 
الــمــســتــقــبــلــيــة، ويــــقــــود االقــتــصــاد 
 
ً
الكويتي إلـــى بـــّر األمــــان، مواجها

بذلك التحديات والمعوقات التي مّر 

بها االقتصاد الكويتي منذ بداية 
الثمانينيات وحتى اآلن. 

وكـــرم رئــيــس اتــحــاد المصارف 
فهد عبدالرحمن البحر والمغفور 
له سعد الناهض، حيث تسلم الدرع 
نيابة عنه وزير التجارة والصناعة 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون االتـــصـــاالت  وزيــ
وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات مـــازن 
سعد الناهض، وكرم ناصر عبدالله 
الساير وتسلم التكريم نيابة عنه 
عــبــدالــلــه نـــاصـــر الـــســـايـــر، كــمــا تم 
تكريم رئيس االتحاد السابق حمد 

الــمــرزوق، والرئيس السابق عادل 
الـــمـــاجـــد، وكـــذلـــك مـــاجـــد الــعــجــيــل، 
والـــرئـــيـــس الــســابــق الــشــيــخ أحــمــد 
عبدالله األحمد الصباح، والرئيس 
السابق عبدالمجيد الشطي، وشمل 
التكريم األمينين العامين السابقين 
فريد كلندر ويــوســف عبدالحميد 

الجاسم.
كما حضر االحتفالية جمع كبير 
من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات 
البنوك والقيادات التنفيذية وعدد 

من رجال األعمال واالقتصاد.

عصام الصقر وعلى يساره حمد المرزوق وأحمد الدعيج

لقطة جماعية للرؤساء المكرمين وأمناء االتحاد

« وفهد البحر وعبدالمجيد الشطي
ً
وفاء القطامي وشيخة البحر تتوسطان محمود النوري »يمينا

تكريم عبدالمجيد الشطيالشيخ أحمد العبدالله األحمد وحمد محمد البحر السفير السعودي األمير سلطان بن سعد وعصام الصقر وبدر الشلفان

 الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح 
ً
الزميل محمد اإلتربي مصافحا

تكريم فهد عبدالرحمن البحر مازن الناهض يتسلم تكريم والده سعد الناهض

 تكريم والده ناصر الساير
ً
عبدالله ناصر الساير متسلما ... وتكريم حمد المرزوق

تكريم ماجد العجيل

تكريم الشيخ أحمد العبدالله الصباح )تصوير عوض التعمري(

تكريم عادل الماجد

تكريم فريد كلندر

تكريم يوسف الجاسم
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طهران تنضم 
للقائمة السوداء في 

حبس الصحافيين

سلة أخبار

أظهر استطالع للرأي، 
أجرته جامعة سوفولك 

وصحيفة يو إس إيه توداي، 
ونشر أمس األول، أن معظم 
الناخبني املؤيدين للحزب 
الجمهوري األميركي )56 

باملئة( يفضلون حاكم فلوريدا 
رون ديسانتيس )44 عامًا( 

على الرئيس السابق دونالد 
ترامب )33 باملئة( كمرشحهم 

للرئاسة عام 2024.
وأظهر االستطالع أن بايدن 

يحظى بشعبية تفوق ترامب، 
إال أن ديسانتيس يتقدم 

عليه، إذ حصل على نسبة 
47 باملئة مقابل 43 من بني 

جميع الناخبني في انتخابات 
افتراضية، ولم يحسم 7 باملئة 

أمرهم.

ديسانتيس يتقدم 
على ترامب وبايدن

بدأ قادة االتحاد األوروبي 
أمس قمة في بروكسل مع 

نظرائهم من رابطة أمم 
جنوب شرق آسيا )آسيان(، 

والتي تتمتع بإمكانات 
عالية للنمو االقتصادي، 

بهدف »إعادة ربط« أوروبا 
بواحدة من أكثر املناطق 
حيوية في العالم، والتي 

أصبحت الشريك التجاري 
الرئيسي للصني.

ويخيم ظل الصني على 
االجتماع، بسبب الوضع 

في بحر الصني الجنوبي، 
إلى جانب تداعيات الحرب 
الروسية في أوكرانيا على 

االقتصاد العاملي، وستكون 
التجارة من املحاور 

األساسية في القمة، ويرفض 
االتحاد األوروبي »منطق 

مناطق النفوذ«، وتؤيد دول 
آسيان املمزقة بني الصني 

والواليات املتحدة هذا 
النهج.

قمة لـ »إعادة ربط« 
أوروبا بآسيا

ذكر تقرير لصحيفة »نيويورك 
تايمز« أن أعضاء منظمة 

»مواطنو الرايخ« الذين كانوا 
يعدون النقالب في أملانيا 
واالستيالء على السلطة، 

خططوا الغتيال املستشار 
أوالف شولتس.

وأضاف التقرير، أن األمير 
هاينريش رويس املتهم 

بقيادة التنظيم سياسيًا 
التقى دبلوماسيني من روسيا 
في قنصلية موسكو باليبزيغ، 

مرتني على األقل.

»مواطنو الرايخ« خططوا 
لقتل شولتس

ألقت الحكومات اليسارية 
في املكسيك واألرجنتني 

وكولومبيا بدعمها 
خلف بيدرو كاستيو، 
رئيس بيرو اليساري، 
الذي تم عزله األسبوع 

املاضي على يد البرملان 
ذي األكثرية اليمينية، في 
خضم تظاهرات تخللتها 
اشتباكات عنيفة، أسفرت 

عن مقتل سابع شخص في 
تلك الدولة الواقعة بمنطقة 

جبال األنديز. وردت محكمة 
بيروفية أمس األول طعنا 

تقدم به كاستيو إلطالق 
سراحه، وقررت إبقاءه قيد 

التوقيف، بعدما اتهمته 
النيابة العامة األسبوع 

املاضي بالتمرد والتآمر.

بيرو: دعم التيني لكاستيو 
و7 قتلى في تظاهرات

لطة »حماس« تحيي ذكرى انطالقتها: إشادات بـ »العرين« وانتقادات للسُّ
 في 

ً
مت حركة حماس الفلسطينية، أمس، مهرجانا

ّ
نظ

قطاع غزة، إحياًء للذكرى الـ 35 لتأسيسها. وشارك عشرات 
اآلالف من أنصارها  في المهرجان الذي أقيم في ساحة 

 بطوفان هادر«.
َ
الكتيبة بمدينة غزة، تحت شعار »آتون

وحضر المهرجان قــيــادات الصف األول من الفصائل 
الفلسطينية المختلفة، وأبرزهم زعيم »حماس« في غزة، 

يحيى السنوار. 
وفي كلمة ُمسّجلة ُبثت خالل المهرجان، جدد رئيس 

المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية »االلتزام والثبات 
على خط المقاومة والثوابت«.

من جانبه، دعا محمد الضيف، القائد العام لـ »كتائب 
عــزالــديــن الـــقـــّســـام«، الــجــنــاح الــعــســكــري لــــ »حـــمـــاس« إلــى 
ضــرورة »توحيد جميع الرايات والتئام الجبهات وفتح 
كل الساحات لهدف واحد هو تحرير فلسطين وإعادتها 

لحضن اإلسالم«. 
وحيا السنوار في كلمته خالل المهرجان تنظيم »عرين 

 :
ً
األسود«، الذي يعمل في بعض مدن الضفة الغربية، قائال

»ســـالم عــلــى الــعــريــن وعــلــى كــل الــذيــن يــهــبــون فــي الضفة 
 أن »أسود العرين ليس في 

ً
لمواجهة المحتلين«، ومضيفا

نابلس فقط، بل في كل الوطن«.
وشدد على أن »ظاهرة مخيم جنين وعرين األسود في 
نابلس وكتيبة بالطة وغيرها هي السبيل الوحيد لخالص 
 الشبان الفلسطينيين في 

ً
شعبنا وتحقيق أهدافه«، داعيا

الضفة »من كل الفصائل والكتائب إلى أخذ زمام المبادرة 

وإخراج القضية من نفق العبثية والمصالح الشخصية«.
 
ً
 يــومــا

ً
ــال الــســنــوار: »نــحــن لــم نختلف اســتــراتــيــجــيــا وقـ

مــع حــركــة فــتــح حــيــن كــانــت تــرفــع رايــــة الــكــفــاح المسلح، 
: »نرى أن حملة 

ً
واختلفنا فقط على مسار التسوية«، مضيفا

االعتقاالت في الضفة مؤشر على أن قيادة التنسيق األمني 
مستمرة في هذا النفق المظلم«، ودعا »قيادة السلطة« إلى 
»وقــف التنسيق األمني والتوافق على برنامج لمقاومة 

حكومة االحتالل الفاشي«.

أخذ وَرّد بإيران حول اإلعدامات... وتلويح بإغالق »هرمز«
• انهيار التومان يطيح نائب رئيس البنك المركزي • خامنئي يحذر من ضرب الوحدة

بعد اعتراض مراجع دينية في 
قم على إعدام شابين بقضايا 

على صلة باالحتجاجات 
المتواصلة في إيران، أوقفت 

السلطات إعدام شاب 
ثالث، بينما واصل مسؤولون 

ونواب التهديد بالتصعيد 
ضد المتظاهرين، في حين 

طالبت صحيفة »كيهان« 
بإغالق مضيق هرمز ومصادرة 

شحنات تجارية.

ــتــــزايــــد الـــضـــغـــوط  ــــي وقــــــت تــ فـ
والـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لــمــنــع تنفيذ 
الــمــزيــد مــن األحــكــام المستعجلة 
التي تصدر بحق موقوفين على 
خلفية االحتجاجات التي تشهدها 
البالد منذ 3 أشهر، وبعد اعتراض 
مراجع دينية شيعية في حوزات 
ــات الــشــرعــيــة  ــوغـ ــمـــسـ قــــم عـــلـــى الـ
ــتـــي صـــــــدرت، أوقـــفـــت  لـــأحـــكـــام الـ
السلطات اإليــرانــيــة تنفيذ إعــدام 
الشاب ماهان صــدرات، هو واحد 
من بين أكثر من عشرة إيرانيين 
مـــحـــكـــومـــيـــن بــــــــاإلعــــــــدام بــســبــب 
مخالفات أدينوا بارتكابها خالل 
االحــتــجــاجــات الــواســعــة الــنــطــاق 
التي اندلعت في إيران في منتصف 

سبتمبر.
في المقابل، حث نائب إيراني، 
يـــــدعـــــى مـــصـــطـــفـــى مـــيـــرســـلـــيـــم، 
ســــلــــطــــات بــــــــالده عــــلــــى تــقــلــيــص 
»المدة بين اعتقال مثيري الشغب 
وإعــدامــهــم لتصبح بــيــن 5 و 10 

أيام«. 
 عــلــى 

ً
وقـــــــــال مـــيـــرســـلـــيـــم ردا

االنتقادات الداخلية والخارجية 
لـــــأحـــــكـــــام الــــــتــــــي تــــــصــــــدر بـــعـــد 
مـــحـــاكـــمـــات مــســتــعــجــلــة تــفــتــقــد 
للمعايير الــقــانــونــيــة المتعارف 
ــم: »أؤيــــــــد  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ عـــلـــيـــهـــا حــــــــول الــ
بــشــدة أداء الــقــضــاء فيما يتعلق 

باألحداث األخيرة«.
وهــــدد وزيــــر الــداخــلــيــة أحــمــد 
وحـــيـــدي بـــأنـــه »ســيــتــم الــتــعــامــل 
مــع مــن يتهم النظام بــأحــداث لم 

تحدث«.

وقف وكبح
وفـــــي حـــيـــن أفــــــــادت الـــعـــالقـــات 
العامة للمحكمة العليا اإليرانية 
بــوقــف تنفيذ حــكــم إعــــدام صــادر 
بحق ماهان صدرات إلى حين بت 

المحكمة في ملفه، طالب االتحاد 
الـــــدولـــــي لـــالعـــبـــيـــن الــمــحــتــرفــيــن 
»فيفبرو« سلطات طهران بإلغاء 
حكم اإلعدام بحق العب كرة القدم 
الــمــحــتــرف أمـــيـــر نــصــر آزادانـــــــي، 
 إلى أنه يشعر بـ »الصدمة 

ً
مشيرا

واالشمئزاز« من هذه الوضعية.
ــاد تـــضـــامـــنـــه مــع  ــ ــحـ ــ وأكـــــــد االتـ
أزادانــي بعد مدافعته عن »حقوق 
الــمــرأة والــحــريــات األســاســيــة في 
بــــــــالده«. وطــــالــــب بــــإطــــالق ســــراح 
أزاداني الذي تردد أنه جرى إلقاء 
القبض عليه في نوفمبر الماضي، 
ووجهت له اتهامات بالمشاركة 
في قتل ثالثة من عناصر »الحرس 

الثوري«. وتقول جماعات حقوقية 
نـــاشـــطـــة إن هـــــذه مــــزاعــــم كـــاذبـــة 
، وهــو في الحقيقة ضحية 

ً
تماما

مــــحــــاكــــمــــة صــــــوريــــــة إلجــــــــــــراءات 
عقوبة اإلعدام المعجلة، التي أدت 
بالفعل إلـــى إعــــدام اثنين آخرين 
من المتظاهرين في األيام القليلة 

الماضية فقط.
ــك، أعــلــن عضو  فـــي غــضــون ذلــ
البرلمان األلماني، هاكان دمير، 
ــة الــســيــاســيــة  ــالــ ــه تــــولــــى الــــوكــ ــ أنــ
للسجينين الشقيقين اإليرانيين 
 
ً
فــرهــاد وفـــــرزاد طــه زاده، مــشــيــرا

ــم الـــحـــكـــم عـــلـــى هــذيــن  إلـــــى أنـــــه تــ
الــمــتــظــاهــريــن بــــاإلعــــدام الــثــالثــاء 
الماضي ويتوقع أن يتم إعدامهما 
 السفير اإليــرانــي 

ً
، مطالبا

ً
قــريــبــا

فــي برلين بــوقــف الــحــكــم. بـــدوره، 
قــال مقرر األمــم المتحدة المعني 
بأوضاع حقوق اإلنسان في إيران، 
جاويد رحمان، إن على المجتمع 
الدولي زيــادة الضغط على إيران 
لمنع المزيد من عمليات اإلعــدام. 
كــــمــــا يـــنـــبـــغـــي طـــــــرد طـــــهـــــران مــن 
لجنة وضع المرأة التابعة لأمم 
المتحدة. ووســط غموض بشأن 
العدد الحقيقي لمن حكم عليهم 
باإلعدام على خلفية االضطرابات 
المتواصلة منذ منتصف سبتمبر 
الماضي، أكدت مجموعات حقوقية 
أن السلطات اإليرانية تستخدم تلك 
العقوبة كوسيلة للترهيب بهدف 
قمع االحــتــجــاجــات. فــي السياق، 
ــارت مــنــظــمــة »مـــراســـلـــون بال  ــ ــ أشـ
حدود« إلى إيران دخلت »القائمة 

 
ً
الــــســــوداء« بــعــد أن ســجــنــت عـــددا
 
ً
»غير مسبوق« منذ عشرين عاما
مــن الصحافيين والــعــامــلــيــن في 
مجال اإلعالم، في ظل قمع الحركة 

االحتجاجية.

أزمة وإطاحة
ــانــــب آخـــــــر، دعــــــا مــمــثــل  ــــن جــ مـ
الــمــرشــد اإليـــرانـــي عــلــي خامنئي 
ــفـــة »كــــــيــــــهــــــان«، حــســيــن  ــيـ بـــصـــحـ
شـــــــريـــــــعـــــــتـــــــمـــــــداري، الــــســــلــــطــــات 
اإليرانية إلى إغالق مضيق هرمز 
ــيـــجـــي بـــمـــيـــاه الــخــلــيــج  ــراتـ ــتـ االسـ
 عـــلـــى »دعــــــم الـــــــدول الــغــربــيــة 

ً
ردا

لـــــالحـــــتـــــجـــــاجـــــات« الـــمـــنـــاهـــضـــة 
للجمهورية اإلسالمية. وقــال إنه 
يجب مصادرة »جزء من الشحنات 
التجارية« لهذه الــدول تحت بند 
الــتــعــويــضــات عـــن االضــــــرار الــتــي 

تتسبب بها االحتجاجات.
ــه، حــــــذر الـــرئـــيـــس  ــتـ ــيـ مــــن نـــاحـ
اإليـــــرانـــــي إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي مــن 
أن »الـــقـــوة ليست مــجــرد صناعة 
الــــصــــواريــــخ، فـــالـــعـــدو ال يــريــدنــا 
أن نـــحـــقـــق الــــنــــمــــو فـــــي الـــمـــجـــال 
ــذلـــك«، فــيــمــا أطـــاح  االقـــتـــصـــادي كـ
ــنــــك الـــــمـــــركـــــزي عــلــي  ــبــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
ــه لـــشـــؤون  ــبـ ــائـ ــالــــح آبــــــــــادي، نـ صــ
العمالت األجنبية آفشين خاني، 
جــراء االنهيار المتواصل للعملة 
الوطنية »التومان« مقابل الدوالر 
األميركي الذي وصل سعره أمس 

إلى أكثر من 380 ألف ريال.
وبالتزامن مــع تصاعد األزمــة 
ــراء تــدهــور العملة  المعيشية جــ

المحلية وارتـــفـــاع أســعــار السلع 
والبضائع، رأى القائد العام لقوات 
»الــحــرس الــثــوري« الــلــواء حسين 
سالمي أن »الــرؤســاء األميركيون 
ال يختلفون عن بعضهم البعض. 
رئيس أميركا اليوم هو روزفلت 
وكينيدي وأيــزنــهــاور ونيكسون 
وويلسون وكارتر وريغان وبوش 
وكلينتون وأوبــامــا وتــرامــب. إذا 
عــرفــنــا الــســيــاســة األمــيــركــيــة في 
المئة عــام الماضية، فلن ننخدع 
 بعمليتهم النفسية الــيــوم« 

ً
أبــــدا

ــبــــدو إلـــى  ــلـــى مــــا يــ فــــي إشـــــــــارة عـ
االحتجاجات والضغوط الرامية 
إلقناع طهران بالتوصل لتفاهم 
من أجل إعادة القيود والراقبة على 

برنامجها النووية.
وجاء ذلك في وقت أعلن رئيس 
منظمة الــطــاقــة الــذريــة اإليــرانــيــة، 
مـــحـــمـــد إســـــالمـــــي، أن مـــســـؤولـــي 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
ــأتـــون إلـــــى إيــــــــران فــــي األيـــــام  ــيـ سـ
الــمــقــبــلــة. وأضـــــاف: »تــعــامــلــنــا مع 
الــوكــالــة مــســتــمــر، ونـــأمـــل أن يتم 
اتخاذ خطوة لأمام من أجل إزالة 

العوائق والغموض مع الوكالة«.

اغتيال سني
ــفـــت  ــــب، أوقـ ــريـ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد قـ عـ
ــيــــة أشــخــاصــا  الـــســـلـــطـــات اإليــــرانــ
يشتبه بتورطهم في عملية قتل 
إمام سني يدعى عبدالواحد ريكي 
في محافظة سيستان بلوشستان 
المضطربة أثناء محاولتهم الفرار 

عبر الحدود.

والخميس الماضي، تم خطف 
ــام  ــكـــي، إمـ وقـــتـــل عــبــد الــــواحــــد ريـ
مسجد اإلمام الحسين في مدينة 
خاش والذي كان يعد معتداًل، في 
حادث قال اعتبر المرشد اإليراني 
أن مرتكبيه »عمالء يخدمون أعداء 

وحدة الشعب«.
قال رئيس لجنة األمن القومي 
بالبرلمان اإليراني، وحيد جالل 
زاده: نـــحـــن ال نـــنـــتـــقـــد الــصــيــن 
إلقامة عالقات مع الدول العربية، 
فــهــم يــــريــــدون تــنــويــع أســواقــهــم 
في األقطار الخليجية. وأضــاف: 
كلما اقتربنا من الصين وروسيا، 

يتذمر الموالون للغرب.

جدل الصين
ــر وزيــــر  ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، ذكــ
النفط اإليــرانــي جــواد أوجــي أنه 
تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق جــيــد مع 
ــقـــول الــنــفــط  الـــصـــيـــن لــتــطــويــر حـ
والغاز خالل زيارة وفد بكين إلى 
طهران برئاسة نائب رئيس وزراء 

الصيني هو تشون هوا.
وبينما ذكرت وكالة »بلومبرغ« 
ــــذي ســـافـــر إلــــى إيــــران  ــــوا، الـ أن هـ
بــعــد زيــــــارة رئـــيـــس الــصــيــن إلــى 
ــمــــت إزالــــــتــــــه مــن  ــة، تــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الـــمـــنـــاصـــب الــعــلــيــا فــــي الــســلــطــة 
بــــوصــــفــــه شـــخـــصـــيـــة مـــهـــمـــشـــة، 
دافــع رئيس لجنة األمــن القومي 
بالبرلمان اإليراني، وحيد جالل 
زاده عن بكين وقال: »كلما اقتربنا 
ــن الـــصـــيـــن وروســــــيــــــا، يــتــذمــر  ــ مـ

الموالون للغرب«.

روسيا: ال هدنة بأوكرانيا في »الميالد« روسيا: ال هدنة بأوكرانيا في »الميالد« 
والباتريوت »هدف مشروع«والباتريوت »هدف مشروع«

كييف تعلن إسقاط سرب كامل من المسّيرات اإليرانية
أعلنت الرئاسة الروسية »الكرملين« أمــس، أن 
 في أوكرانيا بمناسبة 

ً
ال هدنة قيد البحث حاليا

عيدي الميالد ورأس السنة المسيحيين. وقــال 
ــة دمــيــتــري  ــيـ ــة الـــروسـ ــرئـــاسـ الــمــتــحــدث بـــاســـم الـ
بيسكوف: »لم يتم تقديم أي اقتراح من أي طرف، 
هذا الموضوع ليس على جدول األعمال«. ورفض 
بيسكوف تحديد موعد الخطاب السنوي للرئيس 
فالديمير بوتين أمام مجلَسي البرلمان الروسي 
غداة إعالن أن األخير لن يعقد المؤتمر الصحافي 
التقليدي في نهاية العام، بدون إعطاء تفسيرات، 
وسط االنتكاسات العسكرية التي تتكبدها القوات 
الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة 

على موسكو.
من ناحية اخـــرى، قــال بيسكوف إن الكرملين 
ــداد واشنطن  بانتظار تصريح رســمــي حـــول إمــ
 
ً
لكييف بأنظمة الدفاع الجوي »باتريوت«، الفتا

 للضربات الروسية 
ً
 مشروعا

ً
إلى أنها ستكون هدفا

في حال تم ذلك.
وكانت وسائل إعالم أميركية نقلت عن مسؤول 
دفاعي أميركي قوله، إن واشنطن تستعد إلرسال 
منظومة دفاع صاروخي »باتريوت« إلى أوكرانيا 

 
ً
بهدف »تعزيز الدفاع ضد هجمات روسيا« ووفقا
لشبكة CNN األمــيــركــيــة، فـــإن إدارة الــرئــيــس جو 
بايدن، تقوم بوضع اللمسات األخيرة على خطط 
إلرسال هذه المنظومة إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن 
خطة البنتاغون ال تزال بحاجة إلى موافقة وزير 
الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى بايدن للتوقيع 
عليها. ورفــض السكرتير الصحافي للبنتاغون، 
العميد في سالح الجو، بات رايدر، التعليق على 
 إنه »ليس لديه ما يعلنه في 

ً
هذه المعلومات، قائال

الوقت الحالي«.
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة األوكرانية اإلفراج عن 
 وأميركي واحد أمس، في تبادل أسرى 

ً
64 أوكرانيا

بين كييف وموسكو. وقــال مدير مكتب الرئيس 
 
ً
األوكراني أندري ييرماك على تلغرام، إن »64 جنديا

حة األوكرانية، الذين قاتلوا في 
ّ
من القوات المسل

 )...( 
ً
ي دونيتسك ولــوغــانــســك خــصــوصــا

َ
منطقت

 
ً
 واحدا

ً
 إلى أن أميركيا

ً
يعودون إلى وطنهم«، مشيرا

« في العملية.
ً
فرج عنه أيضا

ُ
»أ

فــي غضون ذلــك، أعلن الرئيس األوكــرانــي 
 الدفاعات الجوية 

ّ
فولوديمير زيلينسكي أن

األوكرانية أسقطت »كل المسيرات الـ 13« التي 

أطلقتها روسيا في ضربات جديدة على كييف 
ومحيطها صباح أمس.

وقال في مقطع فيديو »بدأ اإلرهابيون في 
الصباح بـ 13 شاهد )اســم مسيرة إيرانية(«، 
خة اإليرانية 

ّ
في إشارة إلى المسيرات المفخ

الــصــنــع. وأضــــاف »بــحــســب مــعــلــومــات أولــيــة 
أسقط نظام دفاعنا الجوي الـ 13 كلها«.

وأفاد رئيس اإلدارة العسكرية في العاصمة 
شر على تلغرام بأن 

ُ
سيرغي بوبكو في بيان ن

هدفت بـ »موجتين« من الطائرات 
ُ
كييف است

المسّيرة، ولم ُيسجل وقوع أي ضحايا.
 
ً
وأضـــاف »ألــحــق حطام المسيرات أضـــرارا
بمبنى إداري« فــي حــي شيفتشينكيفسكي 
في وسط غرب العاصمة. وشاهد صحافيو 
وكــالــة فــرانــس بــرس المبنى وقــد اقتلع قسم 

من سطحه.
ــبـــان ســكــنــيــة«   »أربــــعــــة مـ

ّ
ــد بـــوبـــكـــو أن ــ وأكــ

تعرضت ألضــرار طفيفة. وتشن روسيا منذ 
عـــدة أســابــيــع ضــربــات عــلــى الــبــنــى التحتية 
للطاقة في أوكرانيا، تسببت بانقطاع الكهرباء 

والتدفئة عن ماليين األشخاص.

من ناحيته، قال المستشار األلماني أوالف 
شــولــتــس فـــي خـــطـــاب ألـــقـــاه أمـــــام الــبــرلــمــان 
االتــحــادي )بــونــدســتــاغ( أمــس، إن بوتين »لم 
ينجح في تحقيق هــدف واحــد« من األهــداف 

التي قدمها لشعبه عندما اندلعت الحرب.
وأضـــــاف أن بــوتــيــن »أســـــاء تــقــديــر األمـــور 
بشكل جــوهــري« واعــتــقــد ان قــواتــه ستتمكن 
خــالل أيـــام مــن االســتــيــالء على أوكــرانــيــا وأن 
أوروبا ستنقسم على نفسها وأنه سيتمكن من 
»تجفيف« أوروبا من خالل قطع إمدادات الغاز.
ورأى رئيس الحكومة األلمانية ان بوتين 
»خدع نفسه بنفسه« عندما اعتقد أن أوكرانيا 

وأوروبـــا وألمانيا لن تقاوم »جنون العظمة 
واإلمبريالية« لديه.

وبينما حصل الشعب األوكــرانــي على جائزة 
ــــي، في  »ســـخـــاروف« الــمــرمــوقــة للبرلمان األوروبــ
ستراسبورغ تسلمها نيابة عن مواطنيهم، ثالثة 
أوكرانيين، مناط بهم الدفاع عن المجتمع المدني، 
دعا البابا فرنسيس أمس، إلى خفض اإلنفاق على 
احتفاالت عيد الميالد والهدايا هذا العام وإرسال 
الفارق إلى األوكرانيين لمساعدتهم على تجاوز 
الجوع والبرد في الشتاء، كما أعلنت كييف تحرير 
 ومواطن أميركي ضمن اتفاق 

ً
 أوكرانيا

ً
64 جنديا

لتبادل السجناء مع روسيا.

 
ً
جنديان أوكرانيان يعتقالن رجل دين أرثوذكسيا

 لروسيا في غرب البالد أمس )رويترز(
ً
مواليا

رئيسي خالل مشاركته في فعاليات »قادة معسكر خاتم األنبياء« في طهران أمس )إرنا(

أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف 
كوخافي، أمس، المسؤولية عن ضربة جوية 
استهدفت قافلة إيــرانــيــة دخــلــت ســوريــة من 

العراق في نوفمبر الماضي.
ــوال الـــمـــخـــابـــرات  ــ ــه لـ ــ وقــــــال كــــوخــــافــــي، إنـ
اإلسرائيلية »لربما لم نعلم أن من بين 25 
شاحنة كانت هناك شاحنة تحمل أسلحة 
وهي الشاحنة رقم ثمانية«، مضيفا: »كان 
علينا إرسال الطيارين. وكان عليهم معرفة 
كــيــفــيــة مـــراوغـــة صـــواريـــخ أرض جــــو«، فــي 
إشــارة إلــى المقاتالت التي استخدمت في 
المهمة. وجــاء ذلــك بعد أن ذكــر مسؤولون 

عراقيون أن طائرة مسيرة نفذت الضربة.
إلى ذلك، أفاد موقع »إيــران إنترناشيونال«، 
الــمــعــارض، بـــأن قــائــد عملية مــحــاولــة اغتيال 
المسؤولين في اإلدارة األميركية السابقة، جون 
بولتون ومايك بومبيو، كان القيادي السابق 
في »فيلق القدس«، محمد رضا أنصاري. وفي 
أغسطس الماضي، أعلنت وزارة العدل األميركية 
 إلــــى عــضــو بــــ »الـــحـــرس 

ً
ــا أنـــهـــا وجـــهـــت اتـــهـــامـ

اإليراني« يدعى شهرام بورصافي بالتآمر لقتل 
مستشار األمن القومي السابق جون بولتون، 
بعد استدراجه من عضو في مكتب التحقيقات 

الفدرالي األميركي.
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حازم ماهر

تنطلق 20 الجاري بمجمع جابر العبدالله الدولي
أعــلــن االتـــحـــاد الــكــويــتــي لــكــرة الــتــنــس، أنــه 
سينظم بطولة النخبة العربية الثانية للعبة من 
 
ً
20 حتى 27 الجاري، بمشاركة أفضل 24 العبا

، منهم 5 العبين كويتيين، ويستضيفها 
ً
عربيا

مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.
وقال رئيس مجلس إدارة االتحادين الكويتي 
والـــعـــربـــي لــلــعــبــة الــشــيــخ أحـــمـــد الـــجـــابـــر، في 
مؤتمر صحافي أقيم بمقر االتحاد، أمس األول 
)الثالثاء(، إن هذه البطولة، التي تشمل فئتي 
عد األقوى بين كل البطوالت 

ُ
الفردي والزوجي، ت

التي تقام على المستوى العربي.
وذكــر الجابر أن اللجنة سمحت بمشاركة 
العبين اثنين من كل دولــة بالبطولة، على أن 
يكون لدى الالعبين تصنيف دولي، لضمان قوة 

 إلى مشاركة المغرب وتونس 
ً
المنافسة، مشيرا

والــجــزائــر ومــصــر ولــبــنــان وســـوريـــة واألردن 
والسعودية والبحرين، إضافة إلى الكويت.

وكشف أن اللجنة المنظمة للبطولة رصدت 
جوائز قّيمة للفائزين بالبطولة، بمجموع 87 
ألف دوالر )26 ألف دينار(، منها 75 ألف دوالر 
 لالعبين 

ً
 للزوجي، تشجيعا

ً
للفردي، و13 ألفا

لتقديم أفضل أداء بالبطولة، وإمتاع الجماهير 
العربية الُمحبة للتنس بمبارياتها التي سيتاح 

حضورها بالمجان.
عد فرصة لرفع مستوى 

ُ
وأكد أن البطولة ت

الالعبين، السيما أن كل العب سيلعب مباراتين 
، بواقع واحدة بالفردي، وأخرى بالزوجي، 

ً
يوميا

ــــدور الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة ودعــمــهــا   بــ
ً
مـــشـــيـــدا

الــالمــحــدود للبطولة، وجــوائــزهــا النقدية، ما 
يسهم بإنجاح البطولة.

ــال نــــائــــب رئــــيــــس االتــــحــــاد  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قــ
عبدالصمد العريان، في المؤتمر الصحافي، 
 
ً
إن مــنــافــســات الــبــطــولــة ســيــديــرهــا 26 حكما

 يحملون الشارة الدولية، بقيادة الحكم 
ً
كويتيا

 
ً
الدولي العام عبدالرؤوف عبدالسالم، متقدما
بالشكر لجميع اللجان العاملة فــي البطولة 
على جهودها ودورها في اإلعداد لهذه النسخة 

من البطولة.
بدوره، اعتبر أمين سر االتحاد فالح العتيبي، 
أن تنظيم البطولة فــي الــكــويــت سيصب في 
مصلحة العبي المنتخب الوطني، حيث يحق 
للدولة المضيفة المشاركة بأكثر من العبين 

اثنين، منوها بمشاركة بطل الخليج عيسى 
قبازرد، والالعبين علي وحسين الشطي وبدر 
عنتر ويعقوب محمد، األمر الذي يوفر فرص 

احتكاك قوية مع أبرز الالعبين العرب.

ن العتيبي الجهود التي بذلها الشيخ  وثمَّ
أحــمــد الــجــابــر مـــن أجــــل تنظيم الــبــطــولــة في 
الكويت، وتوفير جوائز قّيمة وتحفيزية لالعبين 
 أن البطولة تأتي 

ً
ــل، معتبرا المصنفين األوائـ

 
ً
في إطار السعي المتواصل منه، كونه رئيسا
لــالتــحــاد الــعــربــي للنهوض بــريــاضــة التنس 

العربية. 
)كونا(

الجابر يتوسط الالعبين والمتحدثين في المؤتمر

»يد« القادسية حافظ على صدارة »الدوري الممتاز«
• محمد عبدالعزيز

اســتــعــاد الــفــريــق األول لكرة 
ــه  ــوازنـ ــنــــادي الـــكـــويـــت تـ ــد بــ ــيـ الـ
 في الدوري 

ً
ونغمة الفوز مجددا

ل تأخره في  الممتاز، بعد أن حوَّ
الشوط األول )12-14( إلــى فوز 
على برقان بنتيجة 27-22، في 
المباراة التي جمعت الفريقين، 
أمس األول، على صالة االتحاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي، في منافسات المرحلة 
ــام الـــقـــســـم  ــ ــتـ ــ ــن خـ ــ ــة مــ ــعــ ــاســ ــتــ الــ
 فوز 

ً
األول، الــتــي شــهــدت أيــضــا

القادسية على القرين 24-32.
وبـــــذلـــــك حــــافــــظ الـــقـــادســـيـــة 
على صــدارتــه للقسم األول في 
الترتيب العام للفرق برصيد 18 
نقطة، يليه الكويت في المركز 
الثاني بـ 16 نقطة، ثم السالمية 

14 نــقــطــة، والـــعـــربـــي 9 نــقــاط، 
والصليبيخات 8 نــقــاط، فيما 
تراجع برقان للمركز السادس، 
 بـــفـــارق األهــــــداف على 

ً
مــتــقــدمــا

الــفــحــيــحــيــل )الــــســــابــــع(، ولــكــل 
ــل كــاظــمــة  ــقـــاط، وظــ مــنــهــمــا 7 نـ
فــي الــمــركــز الــثــامــن بـــ 5 نــقــاط، 
واليرموك في المركز التاسع 4 
نقاط، والقرين في المركز األخير 

بنقطتين.

فوز النصر
وفي ختام منافسات الجولة 
الــعــاشــرة واألخـــيـــرة فــي القسم 
ــــي مــــــن دوري الـــــدرجـــــة  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
األولــــى لــكــرة الــيــد، حــقــق فريق 
 عــلــى 

ً
 مــســتــحــقــا

ً
الـــنـــصـــر فــــــــوزا

نظيره خيطان بنتيجة 31-34، 
كما تغلب فــريــق الــشــبــاب على 

التضامن 22-26.

وحــــافــــظ خـــيـــطـــان عـــلـــى قــمــة 
الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد 14 نــقــطــة، 
 بفارق نقطة واحدة عن 

ً
متقدما

النصر )الــثــانــي(، يليه الشباب 

فـــي الــمــركــز الــثــالــث بــــ 8 نــقــاط، 
ـــ 3 نـــقـــاط،   بــ

ً
ــراء رابــــعــــا ــهــ ــجــ والــ

 
ً
ــرا ــيــ  وأخــ

ً
ــا والـــتـــضـــامـــن خـــامـــسـ

بنقطتين.

جانب من مباراة القادسية والقرين

خالص العزاءخالص العزاء

ــم  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ م الـ يــــــــتــــــــقــــــــدَّ
ــي بــخــالــص  ــاضــ ــريــ الــ
ــر  ــديــ الــــــــعــــــــزاء إلـــــــــى مــ
الــتــطــويــر والـــتـــدريـــب 
ــاد  ــحــ ــاالتــ ــــق بــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الــكــويــتــي لــكــرة الــقــدم 
عــبــدالــعــزيــز حـــمـــادة، 
لـــوفـــاة الــمــغــفــور لــهــا 

بإذن الله )والدته(. 

د الله الفقيدة  تغمَّ
ــه،  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ بــــــــــواســــــــــع رحــ
ــا فـــســـيـــح  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ وأســ
جــنــاتــه، وألــهــم أهلها 

الصبر والسلوان.

»إنـــا لــلــه وإنـــا إلــيــه 
راجعون«.

العربي يتجاوز النصر
في »تمهيدي دوري السلة«

• جابر الشريفي
حقق الفريق األول لكرة السلة بالنادي العربي 
 عــلــى الــنــصــر، فـــي الـــوقـــت اإلضـــافـــي 

ً
 مــثــيــرا

ً
فـــــوزا

بنتيجة 102-95، بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل 
88-88، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس األول 
على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي، ضمن منافسات الجولة السابعة من 

الدوري التمهيدي لكرة السلة.
وبذلك رفع العربي رصيده إلى 10 نقاط، فيما 

أصبح رصيد النصر 7 نقاط.
ُيذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل أول 
6 فرق في الترتيب العام للدوري التمهيدي إلى 

الدور الثاني للمنافسة على اللقب.
جاءت المباراة بين الفريقين مثيرة، بعد أن 
تبادل الطرفان التقدم في بداية الربع األول، 

غير أن براعة محترف النصر كرافورغ قادت الفريق 
إلى إنهاء الربع األول لمصلحة »العنابي« 15-24. 

ونجح »األخضر« في استعادة توازنه في الربع 
ــركـــي جـــونـــز اإليــجــابــيــة  ــيـ ــانـــي، بـــتـــحـــركـــات األمـ ــثـ الـ
أسفل السلة، وسط تسرع العبي النصر في إنهاء 
الهجمات، ليقلص الــفــارق مع نهاية الربع الثاني 

.)40-38(
واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربع الثالث، 
إذ تألق محترفو الفريقين في التسجيل من الداخل 
والــخــارج، لينتهي الــربــع الثالث بتقدم »العنابي« 
72-66. وعــاد الفريقان في الربع الرابع إلــى تبادل 
التقدم، لكنهما لم يستطيعا حسم المباراة لمصلحة 
أي منهما، ليتعادل الفريقان 88-88، فلجأ بعدها 
الــفــريــقــان إلـــى وقـــت إضـــافـــي لــخــمــس دقـــائـــق نجح 
خاللها »األخضر« في حسم المباراة لمصلحته في 

صراع من أجل االستحواذ على الكرةالنهاية بنتيجة 95-102.

رابط إلكتروني الستخراج 
تأشيرة دخول »خليجي 25«

 
ً
 خاصا

ً
أطلقت وزارة الداخلية العراقية، أمس األول )الثالثاء(، رابطا

للحصول على تأشيرة الدخول إلى العراق لحضور بطولة كأس الخليج 
العربي )خليجي 25( المزمع إقامتها في البصرة مطلع الشهر المقبل.

وقال مدير العالقات واإلعالم في وزارة الداخلية العراقية سعد معن، في 
 لتوجيهات وزير الداخلية عبداألمير الشمري، فقد تم تخصيص 

ً
بيان، إنه وفقا

الرابط )service/104-https://eservice.ur.gov.iq/index/apply( للحصول على 
تأشيرة الدخول إلى العراق لحضور مباريات »خليجي 25«.

 للرابط، فإن سمة الدخول للعراق ستكون ضمن فئة الشباب 
ً
وطبقا

والرياضة والثقافة، وستمنح بشكل اضطراري تحت اسم »سمة دخول 
بطولة خليجي 25«، وستكون بكلفة 200 دوالر تستحصل في المنفذ 

الحدودي بصورة مباشرة.
وسيتم إبالغ المتقدم بالموافقة على منح السمة أو رفضها عبر البريد 

منح الفيزا بعد ذلك في المنفذ 
ُ
اإللكتروني في غضون 72 ساعة، على أن ت

الحدودي.
وتنطلق في 6 يناير المقبل بطولة »خليجي 25« في محافظة البصرة 

 عن اليمن. 
ً
العراقية، بمشاركة جميع الفرق الخليجية السبعة، فضال

)كونا(

نادي الكويت يشكو وزير الشباب للنائب العام
»الكرة« يطالب هيئة الرياضة بسحب كتابها بشأن »النقاط الثالث«

ــادي الكويت  ــدر مجلس إدارة نـ أصـ
 أكــد فيه تقديم بــالغ إلــى النائب 

ً
بيانا

العام ضد وزير اإلعــالم والثقافة وزير 
الـــدولـــة لــشــؤون الــشــبــاب عــبــد الرحمن 
المطيري، إلحالته إلى لجنة التحقيق 
بــمــحــكــمــة الــــــــــوزراء، بـــعـــد تــصــريــحــاتــه 
ــة الـــنـــقـــاط الـــثـــالث  ــ ــرة بـــشـــأن أزمــ ــيــ األخــ
 في اللقاء بنتيجة 

ً
واعتبار العربي فائزا

3-0، في الموسم الرياضي 2017-2016.
وفــي ســيــاق متصل، طــالــب االتــحــاد 
الكويتي لكرة القدم في رده على الكتاب 
 مــن الــهــيــئــة الــعــامــة 

ً
الــــذي تــلــقــاه أخـــيـــرا

للرياضة بسحب هذا الكتاب واعتباره 
 أنــــه يتمتع 

ً
كـــأنـــه لـــم يـــكـــن، خـــصـــوصـــا

بــاســتــقــاللــيــة كــامــلــة، وأن هـــذا الــكــتــاب 
 في شؤونه، وهو 

ً
 حكوميا

ً
يعتبر تدخال

أمـــر يــخــالــف قــانــون الــريــاضــة الــجــديــد 
والــمــيــثــاق األولــمــبــي الـــدولـــي، ولــوائــح 
»الـــفـــيـــفـــا«، الـــتـــي وضـــعـــت لـــرفـــع تعليق 
الــنــشــاط الـــريـــاضـــي، وقـــد تــتــرتــب على 
ذلك أضرار جسيمة للرياضة الكويتية، 
ــه تــــم احـــتـــســـاب نــقــاط  ــ  عـــلـــى أنـ

ً
ــددا ــشــ مــ

الــمــبــاراة لمصلحة نــادي الكويت بناًء 

عــلــى لــجــوء »هــيــئــة الــريــاضــة« للفتوى 
 
ً
والـــتـــشـــريـــع، وتــــم غــلــق الــمــلــف نــهــائــيــا

برفض احتجاج النادي العربي.

اللجوء للقضاء
ــلـــس إدارة  ــجـ ــــن مـ ــلـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـ
ــة اإلجــــــــراءات  ــافـ »الــــكــــويــــت« اتــــخــــاذ كـ
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة فــي مواجهة 
جميع التصريحات غير المسؤولة 
ــتـــواصـــل  ــــل الـ ــائـ ــ ــــي وسـ ــة فـ ــداولــ ــتــ ــمــ الــ
االجتماعي، بشأن قضية الثالث نقاط، 
والقول إن النادي العربي هو الفائز 

بمباراة دوري الفيفا لعام ٢٠١٦.
وأكد المجلس في بيانه »للجماهير أن 
 ،

ً
هــذه التصريحات تشكل خطأ جسيما

وإثارة لفتنة ونزاع سبق للقضاء أن قال 
كلمته فيها، بحكم حاسم لمصلحة نادي 
الكويت، صادر من أعلى المحاكم الكويتية 
وهي محكمة التمييز، التي حسمت النزاع 
بحكم نهائي وبات صادر باسم سمو أمير 
الــبــالد، بما يمتنع على الكافة معاودة 
 على 

ً
الــجــدل فــيــه، بــاعــتــبــار ذلـــك عـــدوانـــا

أحكام القضاء«.

وأفــــــــاد بـــــأن »الـــــوزيـــــر عــبــدالــرحــمــن 
ــة لـــــــــه هــــــذه  ــ ــوبــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــــــمــــــطــــــيــــــري الــ
التصريحات، سبق أن أرســل لمجلس 
 عــلــى ســــؤال برلماني 

ً
 ردا

ً
األمــــة كــتــابــا

موجه له، بشأن ذات االدعاءات الواردة 
بالتصريحات األخــيــرة، وجــاء في رده 
للمجلس أن القضاء قــد حسم الــنــزاع، 
وأن الـــوزارة والهيئة العامة للرياضة 
 
ً
 فعليا

ً
قد قامتا بتنفيذ الحكم تنفيذا

، وأنــه ال يمكن بأي حال من 
ً
وصحيحا

األحوال تغيير حقيقة استحقاق نادي 
الكويت لهذه النقاط، بناء على أحكام 
نهائية وباتة صادرة من أعلى  المحاكم 
الكويتية، وأنــه تم تنفيذ الحكم بكافة 
 ذلك بشهادة من إدارة 

ً
اته، مؤكدا إجراء

التنفيذ بوزارة العدل تفيد بتمام تنفيذ 
، كما 

ً
الحكم وغلق ملف التنفيذ نهائيا

أكد صحة تنفيذ الحكم بموجب الكتب 
ــادرة مـــن إدارة الــفــتــوى الــتــشــريــع  الـــصـ
ووزارة العدل والهيئة العامة للشباب 

والرياضة«.
وأشــار المجلس إلى أن التصريحات 
الــمــنــســوبــة لــلــوزيــر تــعــنــي أحــــد أمــريــن: 

ــأن  ــ ــم بــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ »أنــــــــــــــه يـ
تـــصـــريـــحـــاتـــه غــيــر 
صحيحة ومغلوطة 
ــلــــة، وهـــــذا  ــلــ ومــــضــ

يعني أن الوزير قد استغل 
وظيفته ومنصبه بــالــعــدوان على حكم 
قضائي، تحت ذريعة حماية المال العام، 
أو أن يـــكـــون كــتــابــه لــمــجــلــس األمـــــة قد 
تضمن معلومات كاذبة ومضللة لنواب 
األمـــة، وأنـــه يعلم بأنها كــذلــك، وأراد به 
تضليل مجلس األمة، بأن قدم له بيانات 

ومعلومات يعلم أنها تخالف الحقيقة.
واخــتــتــم الــمــجــلــس بــيــانــه بــأنــه »لــم 
ــادي ســـوى  ــ ــنـ ــ يـــكـــن فــــي وســـــع إدارة الـ
ــــى الـــنـــائـــب الــــعــــام ضــد  ــــالغ إلـ تـــقـــديـــم بـ
وزيــر الدولة لشؤون الشباب، إلحالته 
إلــى لجنة التحقيق بمحكمة الـــوزراء، 
تجاه هذه الوقائع المؤسفة والمخالفة 
ــل الـــقـــوانـــيـــن الــمــحــلــيــة  ــكـ لـــلـــدســـتـــور ولـ
والنظم األساسية ولــوائــح االتــحــادات 
الــدولــيــة والــقــاريــة والمحلية، وتعتبر 
 في شأن رياضي سبق 

ً
 حكوميا

ً
تدخال

للقضاء حسمه، وسبق للوزير ذاته أن 

أعلن عدم صحة كل ما يدلي به اآلن من 
تصريحات«. 

كتاب اتحاد الكرة للهيئة
ــــودة إلـــى كــتــاب اتــحــاد كـــرة الــقــدم  وعـ
ــرة«، فــي رده على  ــكـ للهيئة، فقد أكـــد »الـ
كتاب الهيئة العامة للرياضة، أن الكتاب 
بـــه مــغــالــطــات وتـــنـــاقـــضـــات عـــن الــكــتــب 
السابقة الوادرة من »الهيئة« بشأن تتويج 
الكويت بلقب الدوري للموسم الرياضي 

.2017-2016
ــاف: »ذكــرتــم فــي الــكــتــاب الـــوارد  ــ وأضـ
 إلى 

ً
منكم بتاريخ 12 الجاري، أنه استنادا

تصنيف االتحاد للمراكز، قامت الهيئة 
بصرف مبالغ من المال العام إلى نادي 
الكويت غير مستحقة، وأنه تم احتساب 

الــنــقــاط بــنــاًء عــلــى هـــذا الترتيب، 

وعليه فإن كل ما تم من إجراءات كان بناًء 
على مراسالتكم الواردة إلينا«.

وشــدد »الــكــرة« على أن الحكم الــذي 
حــصــل عــلــيــه نــــادي الــكــويــت، باعتماد 
النتيجة األصلية لمباراته مع العربي 
)2-1(، وقدم إخطار الهيئة بالكتاب الذي 
تم إرساله إلى األندية وتضمن الحكم، 
دون أن يتم إبداء أي مالحظات، كما أنه 
لديكم العلم التام، بأن جميع اإلجراءات 
والقرارات السابقة قد تم ختامها بحكم 
محكمة التمييز الـــصـــادر بــتــاريــخ 10 

يوليو 2019.
وأكـــد اتــحــاد الــكــرة فــي خــتــام كتابه 
أنــه يتمتع باستقاللية تــامــة، ورفــض 
الــتــدخــل فــي شــؤونــه بــذريــعــة الــحــفــاظ 
على المال العام، ألنها بالفعل مصونة 

من قبل االتحاد.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:٧٣1 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

صورة من كتاب اتحاد الكرة إلى الهيئة العامة للرياضة

 يشاركون في »النخبة العربية« للتنس
ً
 عربيا

ً
أفضل 24 العبا

التضامن يسقط السالمية بهدف 
في »ممتاز زين«

حقق فريق التضامن لكرة القدم فوزا ثمينا 
على السالمية، بهدف من دون رد، في المباراة 
الــتــي جمعت بينهما مــســاء امــس على استاد 
نادي التضامن بالفروانية، في ختام منافسات 
ــن مــنــافــســات دوري زيــن  الـــجـــولـــة الـــعـــاشـــرة مـ

الممتاز.
وســــجــــل هـــــدف الــــمــــبــــاراة الـــوحـــيـــد يــوســف 
الــعــنــيــزان فـــي الــدقــيــقــة 24، لــيــرفــع الــتــضــامــن 
رصيده إلى 12 نقطة ليقفز إلى المركز السادس، 
في حين تجمد رصيد السالمية عند 13 نقطة.

واســتــطــاع الــتــضــامــن صــاحــب الــضــيــافــة أن 
يحقق األهم في المباراة، رغم أفضلية السالمية 
على مستوى الفرص المتاحة للتسجيل، كما 
صب االستحواذ في مصلحة السماوي، لكن من 

دون فائدة على مدار شوطي اللقاء.
ــز الــتــضــامــن مــع مــدربــه جــمــال القبندي  وركـ
على تأمين المناطق الخلفية، وإغالق المنافذ 

المؤدية لمرمى الــحــارس سعود القناعي، مع 
االعتماد على الهجمات المرتدة.

واستطاع أبناء الفروانية الوصول لمبتغاهم، 
في الدقيقة 24 بعد أن هيأ المحترف النيجيري 
توني إدغــومــا، كــرة بالمقاس على رأس يوسف 
العنيزان، والذي لم يجد صعوبة في ايداعها شباك 

الحارس أحمد عادي.
في المقابل، تسابق العبو السالمية على اهدار 
الــفــرص المتاحة للتسجيل، السيما التي الحت 
ــفــــواري جــمــعــة سعيد،  لــلــبــرازيــلــي ريـــفـــاس، واإليــ
وايضا اسو رستم، ومبارك الفنيني، وفواز عايض.
وعـــول مـــدرب السالمية محمد إبــراهــيــم، على 
الــضــغــط الــعــالــي عــلــى العـــبـــي الــتــضــامــن، إال أن 
تركيز العبي السماوي لم يكن في قمته على مدار 
الــشــوطــيــن، وذلــــك رغـــم مـــحـــاوالت الــجــهــاز الفني 
انعاش الصفوف بعدد من التبديالت، إال أن األداء 
استمر على حالة، ليظفر التضامن بنقاط الفوز.

https://www.aljarida.com/article/8046
https://www.aljarida.com/article/8049
https://www.aljarida.com/article/8054
https://www.aljarida.com/article/8025
https://www.aljarida.com/article/8051
https://www.aljarida.com/article/8050
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وفيات

عبدالباري جابر سعدون الهندال
60 عاما، شيع، الرجال: الصباحية، ق4، ش11، 
م132، النساء: فهد األحــمــد، ق1، ش134، م3، 

ت:55589954، 66223242

عبدالهادي ماجد عبدالهادي الزيادي
71 عــامــا، شــيــع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، 
النساء: القرين، ق3، ش25، م11، ت: 66879244، 
 ،99490996  ،99333713  ،50501501

66158549 ،97465844

حنان عبدالواحد أحمد معرفي
55 عاما، شيعت، الدسمة، شــارع االستقالل، 

ديوان معرفي، ت: 50200050، 50660666

فاطمة أحمد محمد دشتي
77 عاما، شيعت، مسجد الـــوزان في مشرف، 

ت: 66099030

خالد أحمد رجعان العازمي
20 عاما، شيع، الفنيطيس، ق8، ش812، م8، ت: 

97948666 ،97944333

نورة مرزوق عايض العتيبي
63 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، 
النساء: الفيحاء، ق9، ش98، م15، ت: 99716503

خالد عبدالله عبدالعزيز العثمان
80 عــامــا، شــيــع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، 
الــنــســاء: منطقة عــبــدالــلــه الــســالــم، ق3، شــارع 
أحمد الهندي، م8، ت: 99612882، 97368039

محمد إبراهيم النجران التويجري
92 عاما، شيع، الرجال: السرة، ق4، ش2، م24، 
النساء: العدان، ق2، ش69، م24، ت: 99025065، 
99746777 ،95547252 ،99021605 ،50505059

عزيزة حسين تقي ششتري
أرملة: علي جواد الششتري

ــام  ــ ــال: مــســجــد اإلمـ ــ ــــرجـ 85 عــــامــــا، شـــيـــعـــت، الـ
الــحــســن، منطقة بــيــان، الــنــســاء: الــنــزهــة، ق1، 

ش11، م25، ت: 66669266

فايزة أحمد نجدي فرج
أرملة: علي قاسم حمادة

85 عاما، تشيع اليوم الساعة 10 صباحا في 
مقبرة صبحان، الرجال: العقيلة، ق4، ش411، 
م116، النساء: الفنيطيس، ق8، ش819، م13، ت: 

99999733 ،99900007

حسن محمد باقر إبراهيم إسماعيل
77 عــامــا، شــيــع، الــرجــال: حسينية الشمالي، 
الـــدعـــيـــة، ق4، الـــنـــســـاء: الـــشـــعـــب، ق5، شــــارع 

المنامة، م3

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 5:10

 6:34

 11:43

   2:33

  4:51 

     6:13

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

20

09

ً
02:41 صبـــاحــــــا

05:38 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
10:01 صبـــاحــــــا

10:38 مــــــســــــــــــــــاًء

الضوء األخضر يخفف األلمالضوء األخضر يخفف األلم
وجدت دراسة أنه يمكن أن 
تكون هناك طريقة »بسيطة 
وآمنة واقتصادية« لتخفيف 

األلم، وهي الضوء األخضر.
وكـــشـــفـــت دراســـــــة جـــديـــدة 
ـــشـــرت 

ُ
عـــلـــى الــــحــــيــــوانــــات، ن

بمجلة علوم الطب االنتقالي، 
ونقلها »العربية نت«، األسس 

البيولوجية لكيفية عملها.
وكان العلماء يستكشفون 
آثـــار تخفيف األلـــم بالضوء 
األخــــضــــر لـــمـــدة نـــصـــف عــقــد 
عــلــى األقــــــل، ويــكــشــفــون عن 

ــول كــيــفــيــة  ــ ــل عـــرضـــي حـ ــيـ دلـ
حدوث ذلك بالضبط.

وقــد كشفت هــذه الــدراســة 
الجديدة على الفئران، التي 
ــا عـــالـــم األعــــصــــاب يــو  ــادهــ قــ
لونغ تانغ من جامعة فودان 
ــن خـــاليـــا  ــ ــــي شـــنـــغـــهـــاي، عـ فـ
العين ومسارات الدماغ التي 
ــدعـــم تــخــفــيــف األلـــــــم، وهـــو  تـ
 
ً
مـــا يــشــعــر بـــه الـــمـــرء أحــيــانــا
بعد التعرض لضوء أخضر 

منخفض الكثافة.

 لـ »الظهر الكوني«
ً
»جيمس ويب« يلتقط صورا

رصــــد تــلــســكــوب جــيــمــس ويــــب، الــتــابــع 
 لـــثـــالث مـــجـــرات 

ً
ــة »نـــــاســـــا«، صـــــــورا ــالـ لـــوكـ

حــلــزونــيــة الــشــكــل، تــشــكــلــت قــبــل نــحــو 10 
مليارات عام.

وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 
في الخبر الذي نقله »سكاي نيوز«، أمس، أن 
هذه المجرات هي أبعد مجرات تراها العين 
البشرية حتى اآلن. وقال علماء فلك إن هذه 
المجرات تكونت في مرحلة الكون المبكر، 

وتحديدا فيما يعرف بـ »الظهر الكوني«.
وكذلك تمكن التلسكوب من رصد صور 
تفصيلية ألجرام سماوية تنتمي إلى فترة 
الكون المبكر. وفــي الفترة الواقعة بين 8 
و10 مــلــيــارات ســنــة، كــانــت هـــذه الــمــجــرات 
بنصف حــجــم كتلتها النجمية الحالية، 
مما يجعل هذه المجموعة أبعد ما التقطته 

العين البشرية.
وتـــمـــتـــاز صــــور »جــيــمــس ويـــــب« بــأنــهــا 
تفصيلية أكثر، وتساعد العلماء في فهم 

تفاصيل هذه األجرام السماوية ومميزاتها، 
وفــك لغز المجرات الحلزونية، ويمكن أن 
يــــؤدي االكـــتـــشـــاف الــجــديــد إلــــى اكــتــشــاف 

أكبر، وهو أن المجرة الحلزونية، التي كان 
، موجودة بكثرة 

ً
يعتقد أنها نــادرة حاليا

في الكون.

 وال تنهرهما«
ّ

ف
ُ
... »فال تقل لهما أ

ه أوالده فلجأ إلى صحراء الرياض
ّ

سعودي من جيزان عق
أثـــــار مــقــطــع فــيــديــو مـــؤثـــر جـــــداًل عــلــى مــواقــع 

التواصل حول عقوق األبناء.
وأظــهــر الفيديو الــمــتــداول، الـــذي نــشــره موقع 
ــا في 

ًّ
 مــســن

ً
 ســعــوديــا

ً
روســيــا الـــيـــوم، أمــــس، رجــــال

منطقة صحراوية بالمملكة، وهو يشتكي أوالده، 
.
ً
بعد خدمتهم وسهره عليهم مدة تجاوزت 25 عاما

ويقول الرجل في الفيديو إنه تظاهر بأنه طيب 
وبخير وبصحة جيدة، بعد أن وصل إلى الرياض، 
 أذل نفسي 

ّ
: »عزمت أال

ً
وهــو ليس كذلك، مضيفا

ألحد... سأظل في هذه الصحاري حتى أموت«.
وأشار إلى أنه ال يطلب من أحد توصيله حتى 
الــريــاض، وسيعبر هــذه الصحارى بنفسه حين 
: »حقي عند الله، وعيالي منهم لله، 

ً
يريد، متابعا

وحقي عند أرحم الراحمين«.
واختتم: »هــذا الفيديو هو األخير.. ولن أرسل 
غيره حتى ألقى مصيري، ولن أسامح عيالي حتى 
نلتقي بين يــدي الله، وغير ذلــك فأنا أسامح في 
حــقــي... والبالغين من عيالي واللي فاهمين هم 

.»
ً
الذين لن أسامحهم أبدا

رت التعليقات علي الفيديو، وقال أحدهم: 
ُ
وكث

»يــا الــلــه على نــكــران الجميل، يــا ويلهم مــن الله، 
ليش كذا، أي تعب، وسهر، وأكل، وشرب، آخرتها 
يتركونه كذا... حسبي الله ونعم الوكيل... ويا رب 

 يا رحيم«.
ً
ارزقنا بّر أبنائنا أحياء وأمواتا

كيف نختار أهون 
حسن العيسىالشّرين؟!

في تغريدة استبيانية من الزميل د. حامد الحمود، يسأل عّما إذا 
ا نفضل التضحية بالحريات السياسية في الكويت مقابل أن نختار 

ّ
كن

ل في السياحة 
ّ
ته دول الخليج من انفتاح اقتصادي تمث

ّ
الطريق الذي تبن

 ينظر إلى المستقبل 
ً
واالستثمار األجنبي، حين تبنت تلك الدول نهجا

 للدخل القومي فيما لو 
ً
 رديفا

ً
ويحاول - بقدر اإلمكان - أن يجد مصدرا

انتهى عصر الثروة النفطية، وهذا ليس ببعيد.
أفهم من استبيان الزميل حامد أن محل التساؤل هو المفاضلة 
بين الــحــريــات السياسية والــحــريــات الشخصية، ففي دول الخليج 
هامش الحريات الشخصية أوسع من الكويت بكثير، بينما الحريات 
السياسية الوضع مختلف. ويمكن أن نحّور ذلــك االستفهام حسب 
القاعدة الشرعية والمنطقية في اختيار أهون الشّرين أو أخف الضررين!
االخــتــيــار هــنــا غــيــر مــمــكــن، فــنــحــن ال نــمــلــك الــحــريــات السياسية 
بالصورة الجدية التي يمكن - حسب استبيان الزميل حامد - التضحية 
بها، فكل ما لدينا هو حرية سياسية نسبية، والديموقراطية التي 
نتشدق بها هي ديكورية شكلية في الجزء األكبر منها، ولو افترضنا 
 
ً
 متكامال

ً
 برلمانيا

ً
أن هناك ديموقراطية أوسع من هذه، كأن تكون نظاما

بأحزاب وبرامج وحكومات تشّكل من حزب األغلبية أو بتوليفة بينها، 
فكيف سننتهي عندها؟!

 تخيلوا - على سبيل المثال - شكل األحزاب وهويتها السياسية 
والــتــي يمكن أن تــفــوز، وكــيــف يمكن أن تفهم هــذه الــحــريــة بمعناها 
: رد قانون إعدام المسيء، كما فعل األمير 

ً
الواسع، هل يمكن عندها مثال

الراحل الشيخ صباح األحمد؟
 
ً
تخيلوا القوانين التي ستصدر من أحــزاب األغلبية، وهــي حتما
 
ً
ستكون بــصــورة دينية محافظة موغلة فــي تــشــّددهــا، ال تقيم وزنــا

لآلخر وتعدمه من الوجود، وبهذه الصورة، فهي ديموقراطية صناديق 
 الحد األدنـــى من 

َّ
اقــتــراع فقط، فــال ديموقراطية حقيقية مــا لــم تتَبن

مفاهيم الليبرالية واالعتراف باآلخر المختلف، فالحرية ال تتجزأ، هي 
ديموقراطية عدوة لنفسها، هي حكم استبدادي من أغلبية ال شأن لها 
بمفاهيم الحريات وحقوق اإلنسان، وبعيدة كل البعد في واقع الدولة 

الريعية عن وضع تصّور اقتصادي سياسي تنموي للغد.
نحن بهذا الــقــدر الضئيل مــن الشكل الديموقراطي، لــم نسلم من 
مشروعات األكثرية )المعارضة باألمس( من النواب في هذا المجتمع 
العشائري، الذي لم يتحول حقيقة إلى مجتمع ينطوي لبداية الدولة/ 

 من السلطة السياسية.
ً
األمة، بسبب غياب الرؤية أساسا

نوابنا باألمس واليوم - إذا تجاوزنا المجلس األول حتى منتصف 
الستينيات مــن الــقــرن الــمــاضــي - يــقــدمــون لنا صـــورة كاريكاتورية 
ل اليوم بالمشروعات الهزيلة من نواب 

ّ
للتمثيل النيابي؛ ســواء تمث

 ميزانية الــدولــة، بعد أن 
ً
المعارضة المحافظة التي ستفلس حتما

أفلسنا بــدورنــا مــن الــقــدر اليسير المتبقي مــن الحريات الشخصية 
وحقوق اإلنسان، فماذا نختار؟!

دعونا نلتهي بالـ »ونتر الند« وكيف نتجسس ونالحق خلق الله 
في سلوكهم وأسلوب حياتهم كما يريد نــواب الكرب وحكومة »مع 

الخيل يا شقرا«.

...
ً
تتملكني الحيرة أحيانا

 عندما أنظر إلى إحصائيات الطالق في الكويت!
ً
خصوصا

فــهــل مــن الــمــعــقــول فــي مجتمع صغير كــالــكــويــت هــنــاك 16 
حالة طالق...

نعم 16 حالة طالق...
!!!

ً
 بل يوميا

ً
 أو أسبوعيا

ً
ليس شهريا

ما هي األسباب؟ 
هل هي اجتماعية بحتة؟ أم أن العملية التي تتمدد وتتوسع 

 لها أبعاد أخرى؟!!!
ً
سنويا

 
ً
البد من دراسة الموضوع بحذر ورعاية خاصة، خصوصا
أن أكثر حــاالت الطالق في عــام 2021 كانت بين من يحملون 

مؤهالت جامعية!!!
الطالق ظاهرة سلبية بالشك، وعواقب الطالق ليست سهلة، 
 في وجود أطفال ينتظرهم فقدان األب أو األم داخل 

ً
خصوصا

األسرة...
البد من دراسة هذه الظاهرة من جميع الجوانب، فليس هناك 
 مــا، ما يــدل على 

ً
في هــذا المجتمع الصغير، المتماسك نوعا

سبب أو أسباب معينة وواضحة، بل معظمها خليط وأكثرها 
 ما تكون ألسباب غامضة، كما أن الطالق أصبح عملية 

ً
غالبا

...
ً
سهلة وعواقبها صعبة جدا

لذلك المجتمع بانتظار علماء االجتماع، وكذلك علم النفس 
لكي يقوموا بدراسة هذه الظاهرة وإبعادها...

فهل هناك من سيتبنى ذلك؟!!!

إلى علماء 
د. ناجي سعود الزيداالجتماع

الله بالنور
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