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 تميم: 
ً
األمير مهنئا

قطر أبرزت للعالم 
رسالة اإلسالم 

والسالم وحضارة 
العرب

بلٌد عربي خليجي مسلم صغير المساحة، يتقدم 
بكل جرأة الستضافة كأس العالم، ويدخل في منافسة 
مــحــتــدمــة مـــع دول كــبــيــرة مــثــل الـــواليـــات الــمــتــحــدة 
وكوريا الجنوبية وأستراليا، ثم يفوز بثقة االتحاد 
الدولي لكرة القدم )الفيفا(، وينال شرف استضافة 

المونديال العالمي.
ص به الكثيرون، بين القاصي والــدانــي،  بلٌد تربَّ
مشككين في قدرته على االلــتــزام بما وعــد به أثناء 
ترشحه الستضافة الحدث العالمي، حيث لم يكن 
يملك وقتئذ في عام 2010، سوى استاد دولي واحد، 
ويتعهد بإنجاز سبعة مالعب عالمية أخرى، ويفي 
بإنشائها على أكمل وجه في الوقت المحدد، بل قبله.

بلد ينجح رغم الكثير من المعوقات التي واجهها، 
وفي مقدمتها األزمة االقتصادية العالمية الطاحنة 
التي أصابت العالم كله في مقتل، ثم »كورونا« الذي 

ــر خــريــطــة أولــويــاتــهــا  اجــتــاح الــمــعــمــورة كــلــهــا وغــيَّ
وأقعدها حتى عن تلبية احتياجات مواطنيها، ومع 
ذلك ينجح هذا البلد الصغير فيما خطط له بكفاءة 

غير مسبوقة.
بلد يتصدى لمحاوالت فرض أنماط سلوكية ال 
ترتضيها أعــرافــه وال ثقافته وال هــويــتــه، ويتمكن 
من إبــراز سماحة دينه وإجبار جماهير العالم كله 
على احترام تلك الهوية، وإبهارهم بما في الشعوب 
ــل اآلخـــر  الــعــربــيــة مـــن تــســامــح ورحـــابـــة صـــدر وتــقــبُّ
والتفاعل معه وحبه، في تغييٍر غير مسبوق لتلك 
الــصــورة النمطية عــن إرهـــاب المسلمين ورفضهم 

لآلخر.
بلد بــوجــوه بــشــوشــة، وأخـــالق راقــيــة، واستقبال 
رائع، ومنشآت عالمية، وشوارع نظيفة، ومواصالت 
ــــب مــكــيــفــة،  ــــالعـ ــيــــســــرة، وواجــــــهــــــات خـــيـــالـــيـــة، ومـ مــ

واستضافات ودعوات وجهت إلى كل رموز الرياضة 
العالمية بمن فيهم منتسبون إلى الدول المنتقدة له.

بلد أعاد مواطني الشعوب العربية من الخليج إلى 
المحيط، إلى ترديد لحن القومية الغائب منذ عقود، 
إلى روح »بــالد العرب أوطاني« حتى بات كل عربي 
يفتخر بما حققته الدوحة، وما أنجزته السعودية، 
وما وصل إليه المغرب، وال أدل على ذلك من وقوف 
 بعلم السعودية، 

ً
أمير هذا البلد في المدرجات متشحا

في مقابل اتشاح ولي عهد السعودية بالعلم القطري، 
إنما هو بلد يعيد إلينا هويتنا ويمحو عن ذاكرتنا 

القومية ما ران عليها من تراب الفردية واألنانية.
بلد ينتزع اعترافات البعيد قبل القريب، ومن رئيس 
»الفيفا« نفسه، بأن هذه النسخة من المونديال هي 

 في تاريخ كأس العالم.
ً
 وتنظيما

ً
األفضل استعدادا

ــيــــوم الـــخـــتـــامـــي لـــلـــمـــونـــديـــال الــــــذي يــمــثــل  ــي الــ ــ وفـ

للدوحة، بداًل من العيد عيدين، أولهما نجاح الفعالية 
التاريخية المبهرة التي أشــاد بها الجميع، واآلخر 
بعيدها الوطني الذي يصادف اليوم نفسه، ال نملك إال 
 وحكومة 

ً
 لها، أميرا

ً
 لنا بقطر، وهنيئا

ً
أن نقول هنيئا

 لهم على 
ً
، على تلك القفزة الحضارية، هنيئا

ً
وشعبا

ــــدؤوب، وتــخــطــيــهــم كل  عملهم الــمــتــقــن، وســعــيــهــم الــ
 لهم النجاح الساحق رغم المثبطات 

ً
الصعاب، هنيئا

 لهم هذا الدرس الذي 
ً
واالنتقادات واالفتراءات، هنيئا

علمونا إياه في التركيز واإلنجاز والعمل الجماعي 
 لهم على تغيير صورة 

ً
واإلصرار على النجاح، وشكرا

 لــهــم عــلــى أن 
ً
الــعــرب والــمــســلــمــيــن فــي الــعــالــم، شــكــرا

أذاقونا مرة أخرى طعم القومية الجميل الذي افتقدناه 
.
ً
 لهم على أن شرفونا جميعا

ً
... شكرا

ً
كثيرا

افتتاحية

 لنا بقطر
ً
هنيئا

رسوم جديدة على أدوية الوافدين
● عادل سامي

، يقضي 
ً
ــا ــ  وزاريـ

ً
أصـــدر وزيـــر الصحة د. أحــمــد الــعــوضــي قــــرارا

بتحصيل رسوم مالية على صرف األدوية للمرضى غير الكويتيين 
المسجلين في نظام الضمان الصحي. 

وحــدد الــقــرار، الــذي دخــل حيز التنفيذ أمــس، 5 دنانير لصرف 
األدوية من صيدليات المستوصفات وحوادث المستشفيات، و10 
 عن 

ً
دنانير لدى صرفها من صيدليات العيادات الخارجية، فضال

رسوم االستشارة الصحية المحددة بدينارين في المستوصفات، 
و10 دنانير بـ »الحوادث« أو العيادات الخارجية.

سيرجي جورييف*

عودة نهاية التاريخ

ــَر فرانسيس فوكوياما كتابه 
َ

ــش
َ
 منذ ن

ً
بعد مــرور ثالثين عــامــا

الشهير »نهاية التاريخ والرجل األخير«، عاد التاريخ بقوة وشراسة، 
ففي أعقاب غزو روسيا غير الُمَبرر ألوكرانيا، أصبحت أوروبا مرة 
 لــحــرب واســعــة الــنــطــاق تحمل ســمــات حـــروب القرن 

ً
أخـــرى مــوقــعــا

 
ً
العشرين التي لم يتوقع أحد أن يرى أي شيء مثلها اليوم، وبعيدا
عــن »ِصــــدام الــحــضــارات« الـــذي تــوقــع الــعــاِلــم الــســيــاســي صامويل 
هنتنغتون أنه سيشكل هيئة القرن الحادي والعشرين، تريد روسيا 
استئصال دولة مستقلة ذات خلفية ِعرقية لغوية ودينية مماثلة، 

02ويـــدور الــصــراع فــي المقام األول حــول أنظمة سياسية 

 مقال الكاتب سري مولياني إندراواتي
ً
غدا

الحكومة ترفض قوانين »المالية« لدواٍع فنية
»المركزي« عن شراء القروض: كلفته عالية والسيولة غير متوفرة

• »التأمينات« عن رفع الحد األدنى للمعاشات: اقتراحات غير عادلة كلفتها مليار دينار
• »الداخلية والدفاع« تلغي »المسيء« وتوافق على »القوائم« و»المفوضية« بال رأي حكومي

● فهد تركي وعلي الصنيدح
 في أغلب التقارير التي أنجزتها 

ً
كان الفتا

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية 
وأحــالــتــهــا أمـــس إلـــى مجلس األمــــة، تسجيل 
 لمواضيع اقتراحاتها، 

ً
الحكومة رفضها فنيا

كما الحال نفسها بالنسبة إلى تقرير لجنة 
اإلسكان، وبدون رأي الحكومة وال حضورها 
ــاع  ــدفــ ــة والــ ــيـ ــلـ ــزت لــجــنــة شــــــؤون الـــداخـ ــجــ أنــ
تقاريرها عن تعديل قانون االنتخابات فيما 
يخص »القوائم النسبية« و»إنشاء المفوضية 

العليا لالنتخابات«، وإلغاء قانون المسيء.

ــــذي انــتــهــت فيه  وفــــي تــقــريــر »الـــمـــالـــيـــة« الـ
بــاألغــلــبــيــة إلـــى الــمــوافــقــة عــلــى اقـــتـــراح شــراء 
قــــروض الــمــواطــنــيــن، بـــرز رأي بــنــك الــكــويــت 
المركزي الذي أكد أنه حسب بيانات محفظة 
الــقــروض هــنــاك 515 ألــف مقترض بإجمالي 

14.6 مليار دينار، وأن نسبة التعثر 

 بسابقه وقد تكون 
ً

أحمد باقر: يعد نقلة كبيرة مقارنة
هناك مشكلة في بعض الصياغات 

 للكويت 
ً
 ضروريا

ً
 دوليا

ً
محمد بوزبر: يشكل استحقاقا

لتغيير مؤشراتها في مواجهة الفساد
أحمد العازمي: فيه ثغرات ومنها القرابة ال تعالج 

الجريمة بل تسمح بانتشارها 
نواف الياسين: قرر تقديم البالغات للنيابة و»نزاهة« 

واألجدر قصرها على األولى

قانونيون لـ »حوار ةديرجلا.«: »تعارض 
المصالح« بصورته الحالية مليء بعيوب الصياغة

02

09

03
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 مونديال العرب 2022... أرجنتيني

أمير قطر يتوج ميسي بكأس العالم بحضور 
09-16إنفانتينو )اي بي ايه(
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مختلفة، تبرز حكم الفرد ضد الديموقراطية، واإلمبراطورية 
ضد السيادة الوطنية.

 ال حصر له من المآسي، فأنا 
ً
وفي حين أنتجت الحرب عددا

أعتقد أنها ستثبت أن فوكوياما كان على حق أكثر من كونه 
م 

َ
َر بقدوم عال

َّ
، وزعم فوكوياما أن انهيار الشيوعية َبش

ً
مخطئا

حيث تكون الديموقراطيات التي تتبنى اقــتــصــادات السوق 
مفضلة على األشكال البديلة من أشكال الحكم، ورغم أن حرب 
 ،

ً
العدوان التي تشنها روسيا ما كان ينبغي لها أن تحدث أبدا

فمن الواضح أنها االستثناء الذي يثبت ُحكم فوكوياما، فقد 
تسببت في إنزال قدر هائل من المعاناة باألوكرانيين، لكنهم 

قاتلوا بشجاعة وهم يعلمون أن التاريخ يقف إلى جانبهم.
من ناحية أخــرى، انخفض متوسط العمر المتوقع لنظام 
فالديمير بوتين بشدة على نحو مفاجئ، ففي إعادة لصياغة 
مــقــولــة تــالــيــران، أستطيع أن أقـــول إن حـــرب بــوتــيــن أســـوأ من 
ــزاة الــمــحــتــمــلــون عــدم  ـ

ُ
ــغ جــريــمــة، إنــهــا خــطــأ فــــادح سيتعلم الـ

 بأن الحماقة ِسمة من ِسمات 
ً
ُرنا هذه الحرب أيضا كِّ

َ
ذ

ُ
تكراره، وت

الدكتاتوريات، وليست ِعلة، وفي غياب الضوابط والتوازنات 
السياسية، ووسائل اإلعالم الحرة، ومجتمع مدني مستقل، ال 
يتلقى الحكام المستبدون االستجابات وردود الفعل الالزمة 

التخاذ قرارات حكيمة ومقتدرة.
في حالة بوتين، تبين أن العيش في فقاعة أمر باهظ التكلفة، 
فقد أصبح اقتصاد روسيا في ركود عميق، وتلقت عائداتها 
المالية ضربة موجعة، وسيستمر الضرر في التنامي في عام 
2023 بعد دخول الحظر النفطي من جانب االتحاد األوروبي 
وســقــف أســعــار الــنــفــط الــــذي تــفــرضــه مــجــمــوعــة الــســبــع، حيز 
التنفيذ، ومع افتقاره إلى السيولة النقدية، انتقل بوتين بالفعل 
من استراتيجية تجنيد الجنود مقابل أجر إلى تعبئتهم عن 
طريق التجنيد اإللزامي، األمر الذي أدى إلى تقويض شعبيته 
ودفع مئات اآلالف من الروس المتعلمين إلى الفرار من روسيا، 

وما يزيد الطين بلة أن روسيا تخسر الحرب.
لم يكن أداء روسيا الهزيل من قبيل المصادفة، فبعد »نهاية 
، تعلم أغلب الحكام المستبدين أن 

ً
التاريخ« قبل ثالثين عاما

أساليب القرن العشرين العتيقة التي استخدمت لإلبقاء على 
م 

َ
 لم تعد ناجحة، وفي ظل عال

ً
الحكم غير الديموقراطي قائما

خاضع للعولمة ومترابط تكنولوجيا، يصبح القمع الصريح 
بــاهــظ التكلفة بــبــســاطــة، كــمــا أوضـــح أنـــا ودانــيــيــل تريسمان 
في كتاب »طغاة ُمخادعون: وجه الطغيان المتغير في القرن 
الحادي والعشرين«، فقد تبنى أغلب القادة غير الديموقراطيين 
استراتيجية جديدة تتمثل في التظاهر بأنهم ديموقراطيون، 
ومـــا عــلــيــك إال أن تــعــقــد انــتــخــابــات )لــيــســت حـــرة وال نــزيــهــة(، 
وتسمح بوجود بعض وسائل اإلعالم المستقلة )وإن لم تكن 
مــنــافــذ إعــالمــيــة لــهــا جــمــهــور كــبــيــر(، وتــســمــح بــظــهــور بعض 
أحزاب المعارضة، كل هذا من شأنه أن يخلق وهم التفويض 
 في إتقان هذا النهج طوال 

ً
الشعبي للحكم. كان بوتين بارعا

، لكن مع تسبب فساد نظامه ومحسوبيته في 
ً
عشرين عــامــا

تقويض النمو االقتصادي، ومع انتشار وسائل اإلعالم الرقمية 
ووسائط التواصل االجتماعي، بدأت شعبيته تنخفض، ومع 
إدراكه هذا االتجاه، سارع بوتين إلى ضم شبه جزيرة القرم في 
عام 2014، فعمل هذا على تعزيز شعبيته لبعض الوقت، ثم في 
عام 2022، حاول إعادة تفعيل استراتيجيته على نطاق أعظم، 
لكنه استخف بدرجة خطيرة بالعزيمة األوكرانية والوحدة 
الغربية في دعم األوكرانيين وفرض عقوبات اقتصادية غير 

مسبوقة على روسيا.
ــم بــوتــيــن بــالــطــريــقــة الصعبة لــمــاذا كـــان مــن المجافي 

َّ
ــَعــل

َ
ت

 على غــرار حــروب الــقــرن العشرين في 
ً
للحكمة أن يشن حــربــا

القرن الحادي والعشرين. وستنتبه أنظمة استبدادية وسلطوية 
أخرى إلى هذا الدرس لسنوات قادمة، وال شك أن المرء يأمل لو 
يؤدي اندحار روسيا في أوكرانيا إلى ردع الصين عن محاولة 
االستيالء على تايوان بالقوة، وينبغي لكبار المسؤولين في 
الــحــزب الشيوعي الصيني أن يـــروا أن توطيد الــرئــيــس شي 

جينبينغ لسلطته يفرض العديد من المخاطر على النظام.
 فـــي تكبيد 

ً
عــــالوة عــلــى ذلــــك، تــســبــبــت حـــرب بــوتــيــن أيـــضـــا

 جسيمة، وساهم هــذا، بـــدوره، في 
ً
االقتصاد العالمي أضـــرارا

التباطؤ االقتصادي غير المسبوق في الصين، وربما تتساءل 
النخب الصينية ما إذا كان من الواجب على شي جينبينغ أن 
 من الجهد لمنع الغزو أو اختصار زمــن الحرب، 

ً
يبذل مــزيــدا

وينضم هــذا الــســؤال إلــى قائمة طويلة مــن الــتــســاؤالت حول 
سياسة خفض اإلصــابــات بــعــدوى »كوفيد« إلــى الصفر التي 

 عن حملة القمع التي يشنها على األعمال 
ً
انتهجها شي، فضال

الخاصة وصناعة التكنولوجيا، وعجز حكومته عن إدارة انهيار 
فقاعة العقارات، وفي نظام يتسم بمثل ذلك القدر من الغموض 
واإلبهام كنظام الصين، من الصعب أن يتنبأ المرء بما إذا كانت 
إعادة النظر في األمر على هذا النحو لتؤثر على تحول البالد 
نحو الحكم السلطوي، لكن من الواضح أن األخطاء التي ارتكبها 
شي جينبينغ جعلت »النموذج الصيني« يبدو أقل جاذبية في 

م.
َ
نظر آخرين في مختلف أنحاء العال

، أكدت أحداث العام الماضي أهمية التضامن، وأثناء 
ً
أخيرا

 
ً
 وجوديا

ً
الحرب الــبــاردة، واجــه الغرب الجيوسياسي تهديدا

 كان يحل محل الخالفات والخصومات الداخلية، لكن في 
ً
دائما

أعقاب انهيار االتحاد السوفياتي، لم يعد هناك الكثير لتوحيد 
الدول الغربية، وقد استسلم كثير منها لالنقسامات الداخلية، 
وتعمقت حالة االستقطاب داخــل العديد من الديموقراطيات 
، مــع تسبب عــوامــل مــثــل اتــســاع فجوة 

ً
وبــيــن بعضها بــعــضــا

التفاوت بين الناس وانتشار وسائط التواصل االجتماعي في 
تسارع هذه العملية، ومع ذلك، اجتمعت المجتمعات الغربية 
حول أمر واحد في عام 2022 عندما استلزم األمر ذلك، ففي حين 
أشاد العديد من الساسة الغربيين صراحة بالرئيس الروسي 

 منهم اليوم يشيد به.
ً
بوتين في بداية العام، لن نجد أحدا

يقودنا هــذا إلــى الــســؤال األكــثــر أهمية حــول الــعــام المقبل، 
، فهل نعود 

ً
إذا انتهت الحرب في عام 2023، كما يبدو مرجحا

 قبل ذلك؟ أم هل نجد 
ً
إلى الوضع المستقطب الذي كان قائما

 ،
ً
؟ لسنا في احتياج إلى البحث بعيدا

ً
 جديدا

ً
 مشتركا

ً
مشروعا

فعلى الرغم من السخونة التي كان عليها صيف عام 2022، فمن 
المحتمل أن يكون أبرد فصول الصيف التي سنشهدها بقية 
حياتنا، ويمثل تغير المناخ التحدي الذي يجب أال يعمل على 
 ،

ً
توحيد الديموقراطيات الغربية فقط بل حكومات العالم أيضا

ولعل هذه النتيجة تبدو غير محتملة في األمد القريب، ولكن 
ال يجوز لنا أن نكف عن العمل من أجل تحقيقها.

* رئيس معهد باريس للدراسات السياسية، والمؤلف 
المشارك )مع دانييل تريسمان( لكتاب »وجه الطغيان 
المتغير في القرن الحادي والعشرين«.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

عودة نهاية التاريخ في سداد األقساط المترتبة على القروض 
حوالي 2.5 في المئة.

وأوضــــح الــبــنــك أن ســــداد الـــقـــروض من 
االحتياطي العام للدولة، وال يمكن العمل 
بهذه الفرضية لما تحمله من كلفة عالية 
 إلى عدم توفر السيولة 

ً
على الدولة، إضافة

في االحتياطي العام.
أمـــا بــشــأن االقـــتـــراح بــطــلــب صـــرف ربــع 
صــافــي الــمــعــاش الــتــقــاعــدي بــمــا ال يــجــاوز 
 بقسط 60 

ً
 مقدما

ً
المستحق له عن 28 شهرا

، قالت المؤسسة العامة للتأمينات 
ً
دينارا

االجــتــمــاعــيــة، إن االقــــتــــراح بــقــانــون يضع 
على كاهل أصحاب المعاشات التقاعدية 
مــدة أطــول للسداد تصل إلــى 14 سنة، وال 
يتماشى مع الوضع المالي لـ »التأمينات« 
لما له من كلفة مالية عالية في حال تطبيقه، 
وأن القانون الحالي يعد أفضل وال يزيد 
األعباء على أصحاب المعاشات التقاعدية. 
وتحفظت المؤسسة عن النص المقترح 
»وفي حال وفاة صاحب المعاش التقاعدي 
تسقط باقي األقساط التي لم يتم سدادها«، 
ذلــــك أن الـــمـــعـــاشـــات الــمــقــدمــة الــمــمــنــوحــة 
للمتقاعد يستمر ســدادهــا بعد وفاته من 
ــة، ويـــتـــرتـــب عـــلـــى وقـــف  ــبـ أصــــحــــاب األنـــصـ

السداد كلفة مالية عالية.
ــد  ــفــــوائــ ــأن اقــــــتــــــراح اســـــــتـــــــرداد الــ ــ ــشــ ــ وبــ
المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك، 
قـــال »الــمــركــزي« إن إجــمــالــي الــمــبــالــغ التي 
تــحــمــلــتــهــا الـــبـــنـــوك وشــــركــــات االســتــثــمــار 
لتصويب المخالفات تــجــاوز 145 مليون 
دينار تم خصمها من أربــاح تلك الجهات 
وإعـــــــادة أي فـــوائـــد أخـــــذت بـــالـــزيـــادة إلــى 
العمالء خــالل تلك الــفــتــرة، وبموجب هذه 
ات فإن مخالفات الجهات المانحة  اإلجــراء

قد تالشت أو تكاد تكون كذلك.
ــد األدنـــــــــى لــلــمــعــاشــات  وعــــــن رفــــــع الــــحــ

ــار، أكــــد وزيـــر  ــنــ الــتــقــاعــديــة إلــــى 1500 ديــ
المالية وزيــر الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد في تقرير 
اللجنة، أن فكرة رفع الحد األدنى للمعاشات 
التقاعدية مستحقة، وأن مؤسسة التأمينات 
االجــتــمــاعــيــة بــصــدد تــقــديــم مــقــتــرح حــول 
معالجة الخلل في المعاشات التقاعدية، 
 بعد سماح المؤسسة بالسداد 

ً
خصوصا

ــواري، إذ  ــ ــتــ ــ الــعــيــنــي لــتــغــطــيــة الـــعـــجـــز االكــ
أصبحت هناك مرونة تتيح تقديم قوانين 

جديدة تفيد المتقاعدين.
ــــدت »الـــتـــأمـــيـــنـــات« أهــمــيــة  وفــــي وقــــت أكـ
تــعــديــل الــحــد األدنــــى للمعاش الــتــقــاعــدي، 
رأت أن االقتراحات بقوانين ال تحقق مبدأ 
العدالة والمساواة بين األعــزب والمتزوج 
المعيل، وأن االقــتــراحــات بقوانين لن تقل 

تكلفة تطبيقها عن مليار دينار.
وفــي السياق ذاتـــه، لــم يختلف المشهد 
ــان« الـــذي  ــكــ  فـــي تــقــريــر لــجــنــة »اإلســ

ً
كــثــيــرا

ورد فيه رفــض الهيئة العامة لالستثمار 
لـــالقـــتـــراح بــقــانــون بـــشـــأن إنـــشـــاء شــركــات 
ــــدد مــن  ــعـ ــ ــــدن اإلســــكــــانــــيــــة بـ ــمــ ــ لـــتـــنـــفـــيـــذ الــ
الــتــحــفــظــات عـــن مــــواد الـــقـــانـــون الــمــقــتــرح، 
الفتقاده تحقيق رؤية استدامة حق االنتفاع 
بالسكن وتــعــارضــه مــع عــدد مــن القوانين 
الــمــعــمــول بــهــا فــضــال عـــن زيــــــادة األعـــبـــاء 

المالية على ميزانية الدولة.
وأكــــــدت الــهــيــئــة أن االقــــتــــراح ال يــعــالــج 
آلية التمويل، ويتعارض مع قانون أمالك 
الدولة فيما يخص المدة المحددة لحقوق 
 على 

ً
ــاألراضــــي، ويــشــكــل عــبــئــا االنـــتـــفـــاع بــ

االحتياطي العام بإجباره على التمويل بال 
سقف لرأسمال الشركة كما أنها مشاريع 
 مما يفقد الغرض من 

ً
غير مجدية تجاريا

القانون.

الحكومة ترفض...
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رسالة لألمير من الرئيس الفلسطيني
تــلــقــى صــاحــب الــســمــو أمــيــر 
ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
رســـــالـــــة خـــطـــيـــة مـــــن الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
ــة  تــتــعــلــق بـــالـــعـــالقـــات األخــــويــ
والــروابــط التاريخية الراسخة 
ــلــــديــــن  ــــن الــــبــ ــيـ ــ ــط بـ ــ ــربــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، وسبل 
تـــــعـــــزيـــــزهـــــا وتــــنــــمــــيــــتــــهــــا فـــي 

المجاالت كافة.
وقام بتسليم الرسالة لرئيس 
ديوان سمو ولي العهد الشيخ 
ــي قــصــر  ــ ــه فــ ــلــ ــدالــ ــبــ ــعــ ــد الــ ــ ــمـ ــ أحـ
بــيــان صــبــاح أمــس سفير دولــة 
فــلــســطــيــن الــشــقــيــقــة لــــدى دولـــة 

الكويت رامي طهبوب.

نائب األمير استقبل رئيس الوزراء والخالد
اســتــقــبــل ســمــو نــائــب األمــيــر 
ــيــــخ مــشــعــل  ــشــ ــد الــ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
ــيـــان صــبــاح  األحــــمــــد، بــقــصــر بـ
أمــــس، رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ســــمــــو الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد نــــــواف 

األحمد.
كــمــا استقبل ســمــوه النائب 
األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــشــيــخ طــالل 

الخالد.

انتهاء التدقيق على كشوف
»أمامية« الجهات العسكرية

أعلنت وكيلة ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج انتهاء الديوان 
من إجراءات التدقيق والمراجعة على الكشوف الواردة من المؤسسات 
العسكرية )وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة اإلطفاء العام( بشأن 

مكافأة الصفوف األمامية.
وأكدت الدعيج، في تصريح صحافي أمس، بذل القائمين على هذا 
العمل بالديوان كل الجهود لالنتهاء من إجراءات المراجعة والتدقيق 
على الكشوف في ضوء تكليفهم بإنجاز العمل خالل فترة زمنية محددة 

بعد صدور قرار مجلس الوزراء في نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت إن قرار مجلس الوزراء األخير تضمن الموافقة على معاملة 
منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة اإلطفاء العام بمثل ما تم 
التعامل به مع منتسبي وزارة الداخلية بشأن صرف مكافأة الصفوف 
األمامية النقدية، وتــم ذلــك حسب اآللية المتبعة للصرف والفئات 

المحددة بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه مايو 2020.
وأوضحت أنه تم التنسيق والتعاون بصورة مباشرة مع المعنيين 
لدى المؤسسات العسكرية فور صدور قرار مجلس الــوزراء األخير 
 
ً
لسرعة تجهيز كشوف المستحقين للمكافأة، واستمر العمل يوميا
خالل هذه الفترة حتى تم االنتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة 
للكشوف في الموعد المحدد، كما تمت مخاطبة وزارة المالية بكشوف 
المستحقين، متضمنة األعـــداد والمبالغ المستحقة إلتمام عملية 

الصرف لمستحقي المكافأة.

السفير الصيني: التعاون الثقافي جسر يقّرب الشعوب
»مستعدون للتعاون مع 300 جامعة ومعهد ومدرسة لتدريس الصينية في الخليج«

• ربيع كالس
أكــد السفير الصيني لــدى البالد 
ــاون  ــعــ ــتــ تـــشـــانـــغ جــــيــــانــــوي، أن »الــ
 
ً
الثقافي مهم، ويمكن أن يكون جسرا
يقّرب الشعوب من بعضها البعض«.

ــامـــش لــقــاء  ــديـــث عـــلـــى هـ ــــي حـ وفـ
جمعه مع مجموعة من اإلعالميين 
الــمــحــلــيــيــن والــصــيــنــيــيــن فــــي مــقــّر 
السفارة، قال تشانغ إن »التعاون في 
، وخاصة 

ً
المجال الثقافي مهم جــدا

أن الرئيس شي جينبيغ أعلن أثناء 
القمة الصينية ـ الخليجية، أن بكين 
على استعداد إلقامة تعاون مع 300 
جــامــعــة ومــعــهــد ومـــدرســـة ثــانــويــة 
وابتدائية لتدريس اللغة الصينية 
في دول الخليج، إضافة إلــى إقامة 
300 حجرة تدريس ذكي )أونالين( 

لتدريس اللغة الصينية، وسيكون 
المركز الرئيسي لتنظيم االختبارات 

في بكين«.
ــابــــع: »الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي بين  وتــ
الصين ودول الخليج يــزداد بشكل 
 في اللغات، وسيتم 

ً
كبير، خصوصا

تأسيس مكتبة مشتركة للكتب بين 
الكويت والصين، وأعتقد أن هناك 
مــجــااًل أوســـع لــتــعــزيــز الــتــعــاون في 

تدريس اللغة الصينية بالكويت«.
وقال تشانغ: »العالقات الصينية 
 
ّ
- الكويتية سبقت الدول األخرى، ألن

الكويت أول دولة في الخليج أقامت 
عالقات دبلوماسية مع الصين، كما 
عت وثيقة تعاون 

ّ
أنها أول دولــة وق

الحزام الطريق، وهي كذلك أول دولة 
، وهذا 

ً
 صينيا

ً
 ثقافيا

ً
فتحت مركزا

 بعد 
ً
المركز سيعود للعمل مــجــددا

انتهاء أعمال الترميم في وقت قريب، 
وسيسهم هذا المركز مساهمة كبيرة 
لتقريب التعارف بيننا، وسيشهد 
فعاليات كثيرة منها تدريس اللغة 

الصينية وتعليم فن الخط وتعليم 
األكـــل الــصــيــنــي، إضــافــة الـــى تعليم 
رياضة الكونغ فو، التي تشهد إقبااًل 

 من الكويتيين«.
ً
كبيرا

العتيبي: المسجد الكبير جاهز 
الستقبال المصلين في رمضان

• سيد القصاص
زار وكــيــل وزارة األوقــــاف والــشــؤون اإلسالمية 
بدر العتيبي المسجد الكبير، أمس، لالطالع على 
االســـتـــعـــدادات واألنــشــطــة الــتــي يــتــم الــتــجــهــيــز لها 

الستقبال شهر رمضان المبارك.
وقــال العتيبي، في تصريح صحافي، إن زيــارة 
 من توجيهات وزير 

ً
المسجد الكبير تأتي انطالقا

األوقــاف والــشــؤون اإلسالمية عبدالعزيز الماجد، 
ــعـــدادات  ــتـ ــن الــــــــوزارة عــلــى حــســن االسـ  مـ

ً
ــا وحــــرصــ

والترتيبات الستقبال شهر رمضان المبارك وتهيئة 
األجواء المناسبة إلقامة صالتي التراويح والقيام 
لهذا العام. وأكد »سالمة وجاهزية المسجد الكبير 
الستقبال الشهر الفضيل بعد انقطاع عامين بسبب 
انتشار فيروس كورونا والصيانة األمر الذي سيزيد 
، وإن شــاء الله سنكون 

ً
المسؤولية علينا جميعا

قادرين على توفير كل متطلبات المصلين«.
وكيل األوقاف يعاين المسجد الكبير أمس

سفير بوتسوانا: الدور اإلنساني 
للكويت مميز وفعال

أشاد سفير بوتسوانا لدى البالد أوغسطين نتشومي 
ماكنغوناتسوتلهي بالدور المميز والفعال لدولة الكويت 
في مجال العمل اإلنساني واإلغاثي على الصعيد الدولي.

وقـــال ماكنغوناتسوتلهي لـــ »كــونــا« عقب اجتماعه 
مــع نــائــب رئــيــس مجلس إدارة جمعية الــهــالل األحمر 
الكويتي أنور الحساوي، إن زيارته للجمعية تأتي في 
إطار بحث التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق 

بالمساعدات اإلنسانية.
وثمن دور الكويت في تقديم الــمــبــادرات والمساعدات 
 
ً
اإلنسانية للدول، التي تتعرض لكوارث طبيعية، مضيفا
أن جهود الجمعية كبيرة وملموسة في مساعدة الشعوب 
 عن إقامة المشاريع التي تسهم في تنمية 

ً
المنكوبة، فضال

المجتمعات الفقيرة ومد يد العون لجميع المحتاجين.
بــــدوره، أعـــرب الــحــســاوي عــن ترحيبه بــزيــارة السفير 
ماكنغوناتسوتلهي لمقر الجمعية لــالطــالع على حجم 
 
ً
المساعدات المقدمة للدولة الشقيقة والصديقة، مؤكدا
حـــرص الجمعية عــلــى الــمــشــاركــة فــي الــجــهــود اإلنسانية 
التي تقوم بها الكويت بتقديم الدعم والمساندة الالزمين 

للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان.
وأضاف أنه تم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز جهود 
الجمعية وتوثيق الصالت واالرتقاء بمجاالت الشراكة 
ــانـــي، الســيــمــا  مـــع الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة بـــالـــشـــأن اإلنـــسـ

الصليب األحمر في بوتسوانا.
ــم األعــــمــــال والــتــحــركــات  واســـتـــعـــرض الـــحـــســـاوي أهــ
اإلنسانية الكويتية إلغاثة ومساعدة الدول في مجاالت 
المساهمات الحكومية والمساعدات اإلنسانية واإلغاثية 

والمساعدات الطبية.

األحمدي تنظم يوم الوفاء لذوي اإلعاقة

تــحــت رعـــايـــة وحـــضـــور مــحــافــظ األحــمــدي 
الــشــيــخ فــــواز الــخــالــد تــنــطــلــق الــســبــت المقبل 
فعاليات يوم الوفاء الرابع لذوي اإلعاقة تحت 
شعار »ابداعات وهمم« الذي تنظمه محافظة 
األحمدي بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة 
لذوي اإلعاقة ومجمع كويت ماجيك في منطقة 
أبو حليفة، وشركة البترول الوطنية، وبدعم 

من بنك برقان.
وتشارك في اليوم المفتوح 20 جهة رسمية 
وأهــلــيــة وتــطــوعــيــة، وتــســتــمــر الــفــعــالــيــات من 
 إلــى العاشرة مساء فــي أجــواء 

ً
الثالثة عــصــرا

عائلية حافلة بالمسابقات والجوائز واأللعاب 

الذهنية والرياضية والتفاعلية.
وفــي هــذا اإلطــار، عقدت محافظة االحمدي 
 لكافة الجهات المشاركة 

ً
اجتماعا تنسيقيا

فــي مجمع كــويــت مــاجــيــك لــلــوقــوف عــلــى آخــر 
ــدادات. وأكــــــد مـــديـــر الــمــكــتــب الــفــنــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ
بالمحافظة ورئيس اللجنة المنظمة إبراهيم 
الـــفـــودري حـــرص الــمــحــافــظــة والـــشـــركـــاء على 
ــوفـــاء لــــذوي اإلعــاقــة  اســـتـــمـــرار تــنــظــيــم يــــوم الـ
 لما له من آثــار إيجابية في نفوسهم 

ً
سنويا

 لما لــه مــن نتائج إيجابية 
ً
وأســرهــم، وأيــضــا

عديدة أهمها المساهمة الفاعلة في دمج ذوي 
اإلعاقة في المجتمع.

جانب من االجتماع التنسيقي

الحرس الوطني: تدريب الشباب 
لالرتقاء بقدراتهم اإلعالمية

 من طلبة »اإلعالم« الجتيازهم التدريب الميداني بالتوجيه المعنوي
ً
فاضل كّرم عددا

• محمد الشرهان
كــّرم مدير مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني 
 من طلبة قسم اإلعــالم في كلية 

ً
العقيد د. جدعان فاضل عــددا

اآلداب بجامعة الكويت الجتيازهم فترة التدريب الميداني في 
مديرية التوجيه المعنوي.

وأكــد فاضل، في كلمة له خــالل حفل الكريم، أن استقطاب 
الحرس الوطني لطلبة اإلعالم للسنة الثالثة على التوالي، بهدف 
 
ً
التدريب الميداني في مديرية التوجيه المعنوي، يأتي تفعيال

لبروتوكول التعاون الموقع بين الحرس وجامعة الكويت بتوفير 
التدريب العلمي والثقافي وتبادل الخبرات.

وأشــار إلــى حــرص مديرية التوجيه المعنوي على تأهيل 
وتدريب الشباب لالرتقاء بقدراتهم في مجال العمل اإلعالمي 
بأقسامه المختلفة سواء كانت في مجال اإلخراج والمونتاج 
والتصوير والصحافة وإدارة الحسابات اإللكترونية في مواقع 
التواصل االجتماعي والعالقات العامة، بهدف تحفيزهم وصقل 
مهاراتهم وتشجيعهم، بما يعود عليهم بالنفع في حياتهم 

المستقبلية.
وأضــــاف أن الطلبة خضعوا لتدريبات عملية فــي أقسام 
مديرية التوجيه المعنوي، واستمعوا إلى إيجاز عن المهام 
المنوطة بالتوجيه المعنوي ودوره في رفع الروح المعنوية 

للمنتسبين وتوعيتهم.

في مجال آخر، شهد وفد من الحرس الوطني برئاسة قائد 
الحماية والتعزيز اللواء الركن حمد أحمد حفل تخريج دفعة 
جديدة من الكلية الملكية البريطانية »ساند هيرست«، بحضور 
سفير الكويت في المملكة المتحدة بدر العوضي، والملحق 

العسكري العميد البحري نايف العسكر.
وضّمت الدفعة المالزم صالح عبدالله من الحرس الوطني، 
الذي حصل على تقدير امتياز بالتقرير النهائي، والمركز األول 
على السرية والثاني على الطلبة الدوليين، كما تم تكريمه 

بوسام الرماية.

 أحد الطلبة
ً
فاضل مكرما

السفير الصيني خالل لقائه مع إعالميين
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سلة أخبار

نظمت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي في األسبوع 

الثاني من املخيم الربيعي 
التاسع والعشرين لفرعها في 

محافظة الجهراء محاضرة 
بعنوان »منهج النبي صلى 
الله عليه وسلم في مواجهة 

األخطاء والتعامل معها ورفع 
الخالف« حاضر فيها الشيخ 
د. فتحي املوصلي من مملكة 
البحرين. وقال املوصلي في 
كلمة له خالل املحاضرة إن 

األمة اليوم تمر بثالث أزمات؛ 
أزمة في فهم الدين، والتعامل 

مع املخالف للدين، وتطبيق 
 هذه 

َّ
الدين. وأوضح أن

املحاضرة هي بيان املنهج 
األكمل، والطريقة املثلى في 

التعامل مع األخطاء الواقعة 
ومع النزاعات الحادثة التي 
تعامل بها النبي صلى الله 

عليه وسلم، مشيرا إلى أن 
طريقة النبي صلى الله عليه 
وسلم جامعة ُيشخص الداء 

أوال ثم يصف الدواء.

»التراث« تنظم »منهج 
النبي بمواجهة األخطاء«

كرمت حكومة دولة النيجر 
مكتب الهيئة الخيرية 

اإلسالمية العاملية امليداني في 
النيجر، للجهود التي تبذلها 

الهيئة في مجال التنمية 
املجتمعية ومكافحة الفقر.
وجاء في حيثيات التكريم 

التي تضمنتها شهادة الشكر 
والتقدير الحكومية والتي 

سلمها وزير التخطيط 
والتنمية املجتمعية مامان 

إبراهيم ماهامان ملدير 
مكتب الهيئة الخيرية: 

تشهد حكومة النيجر أن 
الهيئة الخيرية قدمت برهان 

جديتها والتزامها الواضح 
لصالح التنمية في املجتمع 
من خالل أعمالها التنموية 
املختلفة في النيجر. وكانت 

الهيئة الخيرية نفذت في 
اآلونة األخيرة عدة مشروعات 

تنموية كبرى في دولة 
النيجر، استفاد منها عشرات 
اآلالف من الفقراء، من أهمها 

5 قرى نموذجية متكاملة 
ومجمع تعليمي، وعدد من 

املشاريع التنموية الصغيرة 
ملواجهة البطالة املتفشية بني 

الشباب.

م »الخيرية«  النيجر تكرِّ
لجهودها في التنمية

أعلنت جمعية النجاة الخيرية 
كفالة 165 طالبا في املراحل 

الدراسية املختلفة في كل من 
اليمن ولبنان للعام الدراسي 

الحالي 2023/2022 ضمن 
مشروع كفالة طالب العلم.

وقال مدير لجنة طالب العلم 
خالد الكندري، في تصريح 
صحافي امس، إن الجمعية 

تضع املشاريع التعليمية 
داخليًا وخارجيًا على رأس 
أولوياتها، وذلك ألهميتها 

الكبيرة في تغيير واقع 
املجتمعات واألفراد.

وأكد الكندري أن الظروف 
التي تواجهها اليمن ولبنان 

حاليا أدت إلى وجود عدد 
كبير من األسر غير القادرة 

على تأمني التعليم ألبنائها، 
ولذلك سارعت »النجاة« إلى 
تقديم يد املساعدة، والكفالة 

التعليمية ألكبر عدد ممكن من 
الطالب املعسرين. وقدم الشكر 
إلى املحسنني ملساهمتهم في 
املشاريع التعليمية املختلفة، 

مؤكدًا أن تبرعاتهم كانت 
سببًا في إدخال البهجة 

والسعادة على الطلبة 
املكفولني، وإنقاذ مستقبلهم 

من الضياع.

»النجاة« تكفل 165 
طالبًا في اليمن ولبنان

 على صرف أدوية غير الكويتيين
ً
»الصحة« تفرض رسوما

بواقع 5 دنانير في المستوصفات و10 في العيادات الخارجية
ــر الــصــحــة د. أحمد  أصــــدر وزيــ
 يقضي 

ً
 وزاريـــــــــا

ً
الـــعـــوضـــي قــــــــرارا

بتحصيل رســـوم لصرف األدويـــة 
ــر الــكــويــتــيــيــن  ــيـ ــــن الــــمــــرضــــى غـ مـ
والــمــســجــلــيــن فـــي نــظــام الــضــمــان 
الصحي، في إطــار جهود االرتقاء 
بخدمات الرعاية الصحية، ووقف 

هدر األدوية، وضبط صرفها.
وحــــدد الـــقـــرار الــــذي دخـــل حيز 
 مــن أمــس األحــد، 

ً
التنفيذ اعــتــبــارا

وتضمن استمرار العمل بالقرارات 
الوزارية الخاصة باإلعفاء لبعض 
ــدمــــات  ــن رســـــــــوم الــــخــ ــ الــــفــــئــــات مــ
الصحية، أن الرسوم الجديدة تكون 
حــال صــرف األدويــــة مــن صيدلية 
ــز الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــ ــراكـ ــ أحــــــد مـ
األولـــيـــة )الــمــســتــوصــفــات( بقيمة 

5 دنــانــيــر، وفـــي حـــال صرفها من 
صــيــدلــيــة حـــــوادث المستشفيات 
بــقــيــمــة 5 دنــــانــــيــــر، وبـــقـــيـــمـــة 10 
دنـــانـــيـــر عــنــد صــــرف األدويـــــــة من 
صيدلية العيادات الخارجية، إلى 
جانب رسوم االستشارة الصحية 
والــمــحــددة بقيمة ديــنــاريــن، عند 
مـــراجـــعـــة عــــيــــادة مــــراكــــز الــرعــايــة 
الصحية األولية و10 دنانير عند 
مراجعة حــوادث المستشفيات أو 

العيادات الخارجية. 

عمليات »ابن سينا«
مــن جــانــب آخـــر، أعلنت وزارة 
ــة  ــة إجــــــــــراء قــــســــم جــــراحــ الــــصــــحــ
األطفال بمستشفى ابن سينا أكثر 
 لألطفال 

ً
من 4 آالف عملية سنويا

 
ً
من عمر يوم واحد حتى 12 عاما

ونسبة 70 في المئة منها ألطفال 
كويتيين.

وقــــــــال رئــــيــــس قــــســــم جــــراحــــة 
ــى  ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ األطـــــــــــفـــــــــــال فــــــــــي الــ
واســـتـــشـــاري جـــراحـــة األطـــفـــال د. 
إسماعيل تقي لـ«كونا«، إنه »لدينا 
فــريــق عــمــل مــتــكــامــل يــعــمــل على 
مــدار 24 ساعة لتلبية الخدمات 
الجراحية المناطة به في جميع 
المستشفيات الــعــامــة والــمــراكــز 
ــوزارة  ــ ــ الــتــخــصــصــيــة الـــتـــابـــعـــة لـ
الــصــحــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــحـــاالت 

الطارئة«.
وذكـــــر تـــقـــي، أن قــســم جــراحــة 
األطـــفـــال يــتــولــى مــعــالــجــة جميع 
أنـــواع األورام لــدى األطــفــال التي 

تظهر في جدار البطن أو األمعاء 
أو الــكــلــى والــكــبــد ولــديــه تــعــاون 
وتواصل مستمر مع األطباء في 
مستشفى بنك الكويت الوطني 

ــــراض  ــــدم وأمـ لـــحـــاالت أمـــــراض الـ
الــــســــرطــــان الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وزراعــــــــة 
الـــنـــخـــاع الــــتــــي تـــحـــتـــاج لــلــعــالج 
اإلشعاعي أو الكيماوي من خالل 

ــة الــقــســاطــر الطبية  تــركــيــب وإزالــ
طــويــلــة األمـــد بمختلف أنــواعــهــا 
ولدينا تنسيق متبادل مع وحدة 
جراحة الكبد بمستشفى األميري.

»التربية«: الطالب يؤدون االختبارات في أجواء مريحة
• فهد الرمضان

انطلقت، أمس، اختبارات طلبة المرحلة 
المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر 

بالمرحلة الثانوية.
وبــيــنــمــا أدى الــطــلــبــة اخــتــبــاراتــهــم التي 
ـــ »الـــصـــعـــبـــة«، ســاهــمــت  وصــفــهــا الــبــعــض بـ
دروس التقوية التي قّدمتها المدارس خالل 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة فـــي تــخــفــيــف الـــعـــبء عن 
أولياء األمــور من خــالل تقديمها للدروس 
والــشــروحــات ونــمــاذج االخــتــبــارات، والتي 
ساهمت في تقليل االعتماد على الــدروس 

الخصوصية التي أثقلت كاهل األسر.
ــــدت »الــتــربــيــة«،  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أكـ
عــلــى لــســان أكــثــر مــن مــســؤول، أن انطالقة 
ـــقـــة ومــــن دون أي 

ّ
االخــــتــــبــــارات كـــانـــت مـــوف

عـــوائـــق، حــيــث جــهــزت الـــمـــدارس الــقــاعــات 
والــفــصــول للطلبة ألداء اخــتــبــاراتــهــم بكل 

يسر.
وقالت مديرة الشؤون التعليمية بمنطقة 
حــولــي الــتــعــلــيــمــيــة، دالل الـــنـــاهـــض، خــالل 
جولتها التفقدية بمدرسة سهلة المتوسطة 

للبنات، أن المدرسة قامت بتهيئة األجواء 
المناسبة ألداء الطالبات االختبارات، وأثنت 
ــداد  ــ عــلــى جـــهـــود إدارة الـــمـــدرســـة فـــي اإلعـ
والتنظيم الستقبال الطالبات في أول يوم، 
 الطمأنينة في 

ّ
وتذليل أي صعوبات وبــث

نفوسهم.
كما شكرت الناهض اإلدارات المدرسية 

على إعــداد المراجعة اليومية بعد انتهاء 
االختبار للمادة التي تليها، واإلجابة عن 
جــمــيــع أســئــلــة الــطــالــبــات ألي مــفــهــوم من 
مفاهيم الدروس التي تصعب عليهن، والتي 

تخص اختبار المادة التي تليها.

جانب من اختبارات اليوم األول

»الشؤون«: إعادة فرز انتخابات 
»تعاونية الظهر« تغّير النتائج النهائية

ً
صعود صاحب المركز العاشر إلى الثامن ُمكرر بـ 196 صوتا

• جورج عاطف
 لخبر »الجريدة« المنشور في عددها 

ً
تأكيدا

الصادر بتاريخ 13 الجاري بعنوان »الشؤون تعيد 
فــرز انتخابات تعاونية الظهر« أســفــرت عملية 
إعـــادة الــفــرز التي أشــرفــت عليها وزارة الشؤون 
االجتماعية، ممثلة فــي إدارة شــؤون العضوية 
ــادات الــتــعــاونــيــة،  ــ ــحـ ــ وإشــــهــــار الــجــمــعــيــات واالتـ
الخميس الماضي، عن صعود المرشح صاحب 
المركز العاشر، الذي قدم تظلما إلعادة الفرز، إلى 
، في حين 

ً
المركز الثامن ُمكرر، بواقع 196 صوتا

أطاحت بصاحب المركز التاسع الذي حصل على 
، إلى خارج مجلس إدارة الجمعية.

ً
195 صوتا

 لمصادر »الشؤون« فإن الــوزارة أعادت 
ً
ووفقا

فـــرز صــنــاديــق اقـــتـــراع انــتــخــابــات مــجــلــس إدارة 
الجمعية، التي أجريت 30 أكتوبر الماضي بين 

3 مرشحين هم أصحاب المراكز الثامن والتاسع 
والعاشر، على خلفية التظلم المقدم بهذا الصدد، 
 لألخطاء التي شابت العملية االنتخابية 

ً
ونظرا

 على نزاهتها وتطعن 
ً
ومن شأنها أن تؤثر سلبا

في سالمة انعقادها وما أسفرت عنه من نتائج، 
ومنها وجود أوراق مبطلة غير مختومة من قبل 

اللجنة المعنية باالشراف على االنتخابات.
ــــوزارة، ومــن منطلق  وأضــافــت الــمــصــادر أن الـ
حــرصــهــا عــلــى نـــزاهـــة الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة في 
»التعاونيات«، وعدم التشكيك في نتائجها، وعقب 
 
ً
دراســة مستفيضة للتظلم محل الواقعة، ونظرا
لــتــقــارب األصـــــوات الــتــي حــصــل عــلــيــهــا صاحبا 
، والــثــامــن 

ً
الــمــركــزيــن الــتــاســع بــواقــع 195 صــوتــا

، قامت بإعادة فرز أوراق االقتراع 
ً
بواقع 196 صوتا

بحضور المرشحين الثالثة وممثل عن الجمعية، 
ّيرت على أثرها النتائج النهائية.

ُ
والتي غ

»السكنية«: رفع التخصيص »السكنية«: رفع التخصيص 
على »جنوب سعد العبدالله«على »جنوب سعد العبدالله«

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أمس، رفع األولوية 
التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله 

حتى 31 مارس 2005 وما قبل.
ــت نــائــبــة الــمــديــر الـــعـــام لـــشـــؤون الــطــلــبــات والتخصيص  ودعــ
فــي الــمــؤســســة فــاطــمــة نــقــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، الــمــواطــنــيــن 
أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى التاريخ المذكور والراغبين في 
التخصيص على المشروع إلى التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي 

ابتداء من األحد المقبل.
وقالت نقي إنه بإمكان المعنيين من أصحاب الطلبات اإلسكانية 
أيضا زيارة األفرع الخارجية للمؤسسة خالل الفترة الصباحية من 
الساعة 8.30 صباحا إلى 12.30 ظهرا أو مراجعة المبنى الرئيسي 
خالل الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساء حتى السابعة مساء.
ــارت إلـــى أن فــريــقــا خــاصــا بتطبيق ســهــل الــحــكــومــي من  ــ وأشـ
المؤسسة سيكون موجودا في بهو المبنى الرئيسي للمؤسسة 
لالجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام 
الخدمات المقدمة عبر التطبيق خالل أوقــات الــدوام الرسمي من 

الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

»التقدم العلمي« تحتفل باللغة
العربية والتكنولوجيا الخضراء

ذكرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن مراكزها ستنظم في األسبوع 
الثالث من »شهر العلوم في الكويت«، بين 18 و24 ديسمبر الجاري، فعاليات 
وورش عمل متعددة في المركز العلمي، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية 

والتكنولوجيا الخضراء وعلوم المواطن.
وأضافت المؤسسة، في بيان صحافي، أمس األول، أن الفعاليات تتضمن 
تطبيقات التكنولوجيا ومهارات التدريس للقرن الـ21 في تعليم القراءة 
والكتابة باللغة العربية، وتركز على تعليم األطفال مهاراتها، إضافة إلى 

تعليم أولياء األمور هذه المهارات لتطبيقها على أطفالهم.
وأفادت بأن هذه الفعاليات ينظمها المركز العلمي والتقدم العلمي للنشر، 
وهما من مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالتعاون مع »ألف بي«، مبينة 
أنها ستقدم فيها منهجا معتمدا من بيرسون، يتكون من 206 دروس مقسمة 
إلى 10 مستويات تعلم القراءة والكتابة وفهم اللغة العربية والتحدث بها 
بكفاءة عالية. وأوضحت أنها ستستضيف مجموعة من السيارات الهجينة 
الجديدة من فئة السيارات الصديقة للبيئة التي تعتمد على الكهرباء، السيما 
أنها تساعد على تقليل انبعاثات الغازات والمواد الكيميائية الضارة بالبيئة، 
الفتة الى أن األسبوع الثالث يتضمن أيضا تقديم طالبات من فريق »صائدو 
الكويكبات« الذي يسهم في اكتشاف الكويكبات، من خالل تصنيف البيانات 

الفلكية بالتعاون مع المراصد العالمية.

»تكنولوجيا المعلومات«: 6 تريليونات دوالر 
أضرار الجرائم اإللكترونية لعام 2021

أكــد المدير الــعــام للجهاز الــمــركــزي لتكنولوجيا 
المعلومات بالتكليف د. عــمــار الحسيني ضـــرورة 
التسلح بالوعي المعلوماتي والتكنولوجي لتجنب 
الوقوع ضحايا لعصابات الجرائم اإللكترونية التي 

باتت تشكل خطرا يهدد أمن األفراد والمؤسسات.
وقال الحسيني، في كلمته بافتتاح مؤتمر الكويت 
الــرابــع لمكافحة الجرائم اإللكترونية، الـــذي ينظمه 
»تكنولوجيا المعلومات«، بالتعاون مع وزارة الداخلية، 
إن الجرائم اإللكترونية تستهدف إلحاق الضرر بالبنية 
التحتية اإللكترونية لكثير مــن الـــدول، عبر تعطيل 
األنظمة الرقمية أو سرقة البيانات للمؤسسات العامة 

والخاصة.
وأفاد الحسيني بأن أضرار الجرائم اإللكترونية 
العالمية لعام 2021 قدرت بأكثر من 6 تريليونات 
دوالر، ومتوقع أن تزيد على أكثر من 10 تريليونات 
بحلول عــام 2025، بحسب التقارير والــدراســات 
المتخصصة في هذا الشأن، »وهذا مؤشر خطير 
يــدل على أن التهديدات والهجمات اإللكترونية 

أصبحت أكثر تطورا وتحدث بوتيرة أكبر«.
وشــدد على ضـــرورة تعزيز األمــن السيبراني في 
مــؤســســات الــقــطــاع الــحــكــومــي والـــخـــاص والــتــعــاون 
ــادة الــوعــي وتــطــويــر تقنيات  ــ وتــوحــيــد الــجــهــود وزيـ
وأنظمة أمن المعلومات للتصدي للجرائم اإللكترونية 

ورفع مؤشرات األمان في شتى المجاالت والصعد.
من ناحيته، قال المقدم لدى وزارة الداخلية عمار 
الصراف، في كلمته التي ألقاها نيابة عن مدير إدارة 
مكافحة الجرائم اإللكترونية، إن االدارة تواجه تحديا 
كــبــيــرا فــي الــتــوعــيــة لحماية الــخــصــوصــيــة، السيما 
بعد اقتحام تطبيقات الذكاء االصطناعي ومنصات 

»الميتافيرس« لهذا المجال.
وأضــاف الصراف أن بيانات األشخاص أصبحت 
»مشاعا للجميع« فــي ظــل وجـــود شبكات التواصل 
االجــتــمــاعــي، مـــؤكـــدا أهــمــيــة أن يــكــون للمؤسسات 
المتخصصة وأولياء األمور دور رئيس في التوعية 
بمخاطر االخـــتـــراقـــات االلــكــتــرونــيــة وكيفية حماية 

الخصوصية.

المقاطع: شراء األصوات و»الفرعيات« يهددان النظام االنتخابيالمقاطع: شراء األصوات و»الفرعيات« يهددان النظام االنتخابي
• كلية القانون العالمية نظمت حلقة نقاشية عن مفوضية االنتخابات وقانون الدوائر

• مشاركون: ال يمكن الحديث عن نظام االنتخاب النسبي في غياب األحزاب
• حمد العبدلي

أكد رئيس كلية القانون الكويتية العالمية 
د. مــحــمــد الــمــقــاطــع أن إشـــكـــالـــيـــات الــنــظــام 
االنــتــخــابــي الــحــالــي فــي الــكــويــت تتمثل في 
مــمــارســات االنــتــخــابــات الــفــرعــيــة الــتــي أدت 
إلــى عــدم استقرار الحالة السياسية بسبب 
ــدة  ــهــــدد الــــوحــ ــئــــوي خـــطـــيـــر يــ ــاب فــ ــطـ ــقـ ــتـ اسـ
 أن النظام االنتخابي إن 

ً
الوطنية، موضحا

لم يعالج تلك العيوب فسيؤدي إلى تحقيق 
أهداف خاصة وليست وطنية.

ــاء ذلــــك خــــالل الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة الــتــي  جــ
نظمتها الكلية بعنوان »تــســاؤالت ووقفات 
بــشــأن مقترحات قــانــون المفوضية العامة 
لالنتخابات وقــانــون الــدوائــر االنتخابية«، 
ظهر أمس، بمشاركة عدد من أساتذة القانون 
بالكلية، وأدارهــا بدر المقاطع، بمقر الكلية 

في الدوحة.
وأضـــــــاف الـــمـــقـــاطـــع أن مــــن اإلشـــكـــالـــيـــات 
 شراء األصوات، وهي ظاهرة منتشرة 

ً
أيضا

ومتفشية بشكل كبير ومؤلم ليس فقط الشراء 
الــنــقــدي بــل الـــشـــراء الــعــيــنــي مــقــابــل خــدمــات 
ووظائف وعالج وأمور كثيرة تقدم للناخبين، 

إضافة الى البيع الجماعي لألصوات، »وهو 
مــا أســمــيــه بــيــع الــقــطــيــع، وتـــبـــادل األصــــوات 
والــتــمــثــيــل غــيــر الـــعـــادل لــلــنــاخــبــيــن )تــفــاوت 

الناخبين(«.
وأشــــار إلـــى أن الــقــوائــم النسبية المقترحة 
، وهو ما يجب 

ً
تسمح أن يكون تكوينها فئويا

ــدة الــوطــنــيــة،  مــنــعــه بــنــفــس نـــص قـــانـــون الـــوحـ
مع ضــرورة قصر تكوين القائمة على خمسة 
ــرة تــنــتــخــب 10  ــدائــ أشـــخـــاص كــحــد أقــصــى والــ
أعــضــاء لمنع الهيمنة واالحــتــكــار، فــضــال عن 
ضـــرورة أن يــكــون الــحــد األدنـــى للنجاح 7 في 
المئة او 10 في المئة من أصــوات الناخبين ال 

المصوتين.
وتابع: كما ينبغي تبني الجولة الثانية إلكمال 
المقاعد وال ينجح من تقل نسبته اكثر من 1 الى 2 
 إلى أن 

ً
في المئة من األصوات الالزمة للنجاح، الفتا

المآخذ على اقتراح قانون المفوضية العليا منها 
أن سلطتها ليست كاملة على العملية االنتخابية، 
حيث تشاركها هيئة المعلومات المدنية في 
قيود الناخبين، إضافة الى عدم سالمة تكوينها 
بالكامل من قضاة على رأس اعمالهم القضائية 
)عدم التفرغ(، فضال عن اغفال العناصر السياسية 

وذوي الخبرة من عضويتها. 

 ومــــن جــانــبــه، ذكــــر عــمــيــد كــلــيــة الــقــانــون 
الــكــويــتــيــة الــعــالــمــيــة د. فــيــصــل الــكــنــدري أن 
نظام القوائم النسبية يجب ان يدركه الشعب 
والحكومة والنواب ويفهم الشعب مستقبال 

كيف يدلي بصوته في هذا النظام الجديد. 
من جهته، أوضــح أ.د. يسري العصار، أن 
نــظــام الــتــمــثــيــل الــنــســبــي ســيــعــالــج المشكلة 
ــأن يـــتـــم الـــتـــرشـــيـــح عـــلـــى اســــاس  ــ الـــحـــالـــيـــة بـ
البرامج ولكن يفترض ان يتم الترشيح وفق 

نظام احزاب لها برنامج سياسي اقتصادي 
 الختيار 

ً
اجتماعي فكري ويتم التصويت وفقا

البرنامج ال األشخاص. 
معالجة المشاكل 

بدوره، شدد د. أحمد العتيبي على ضرورة 
معالجة المشاكل فــي الــنــظــام الــحــالــي بتأٍن 
ويـــتـــم مــنــاقــشــة جــمــيــع الــمــواضــيــع بــصــورة 
مستفيضة تأخذ بها كل اآلراء دون استثناء 

أحــد، مع أخذ الحق في التدقيق والمناقشة 
ثم التصويت للوصول إلى الحلول المرجوة 

من هذا القانون.
فــي المقابل، أكــد د. خــالــد الحويلة انــه ال 
يمكن الحديث عن نظام االنتخاب النسبي 
في غياب االحزاب، موضحا ان هناك سلبيات 
في المقترح، في وقت اتفق معه د. عبدالرحمن 
الـــهـــاجـــري قـــائـــال: ال يــمــكــن تــطــبــيــق الــنــظــام 

االنتخابي النسبي بدون وجود األحزاب. 
التصويت اإللكتروني 

من جانبه، أوضح د. معاذ المال أن مشروع 
تعديل قانون االنتخاب لم يأِت بفكرة التوجه 
الى رقمنة خدمات العملية االنتخابية ومنها 
التصويت اإللكتروني وتـــداول المعلومات، 
السيما أن الدولة متجهة الى التحول الرقمي 

وخصوصية البيانات. 
ــا د. حـــنـــان الـــدغـــيـــشـــم، فـــأوضـــحـــت ان  ــ أمـ
ــن الــمــالحــظــات  االقــــتــــراح يــشــوبــه الـــعـــديـــد مـ
منها انه كان يفترض الغاء قانون االنتخاب 
ــنـــي قــــانــــون جــــديــــد مــتــكــامــل  ــبـ ــامـــل وتـ ــكـ ــالـ بـ
بنصوص جديدة بما ال يصعب مهمة تنفيذ 

القانون.

المتحدثون في الحلقة النقاشية
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نرمين أحمد وعزة إبراهيم
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تلزم بتطبيق 
قواعد تعارض 

المصالح
محمد بوزبر

المتحدثون خالل الحلقة النقاشية

ضيوف الحلقة النقاشية

»تعارض المصالح« بصورته الحالية مليء بعيوب الصياغة
خبراء قانونيون أكدوا لـ ةديرجلا• ضرورة إخضاع القانون لمزيد من المراجعات لتجنب إلغائه من »الدستورية«

رحب المحامي ومدير الحلقة حسين العبدالله 
بالضيوف، وقال: نستهل البرنامج بمناقشة المحور 
األول المتعلق بمدى الحاجة إلــى قــانــون تعارض 
المصالح على الرغم من وجود بعض أحكام قانون 
مكافحة الفساد. وقــد ســأل مقدم الحلقة د. بوزبر 
 أنه 

ً
حــول مــدى الــحــاجــة لــهــذا الــقــانــون وخــصــوصــا

كان ضمن فريق عمل هيئة نزاهة، الذين شاركوا في 
وضع اللمسات على هذا القانون وطالب به. 

استحقاق ضروري

وأجاب بوزبر: »أوال أنا سعيد بوجودي معكم في 
هذه الجلسة الحوارية والتي سوف نسلط الضوء 
من خاللها على واحــد من أهم القوانين التي فعال 
برزت في اآلونة األخيرة واستطاع مجلس األمة أن 
يتحمل مسؤولياته وأن يصدره بالطريقة المطلوبة 
 أن مكافحة 

ً
 لما نــرجــو، ألن الكل يــدرك تماما

ً
وفــقــا

الفساد ال تنتهي بعملية التشريع هذه، بل تستمر 
بعد ذلك إلى تشريعات أخرى متوافقة مع التزاماتنا 
باتفاقية األمم المتحدة، التي صادقت عليها الكويت، 
وهــو ما يتطلب وجــود جملة استحقاقات ينبغى 
على الكويت أن تلبيها، ومــن أهمها إنــشــاء هيئة 
مكافحة الــفــســاد عــام 2016، وقــانــون حــق اإلطــالع 
الـــذي صـــدر فــي اآلونــــة األخـــيـــرة، ثــم اآلن التحديث 
والتصحيح لقانون تعارض المصالح الذي صدر 
في 2018 وقامت المحكمة بإبطاله نتيجة عوار في 
الصياغات الواردة في بعض التجريمات، ولذلك أنا 
 أن هذا القانون يشكل بالنسبة للكويت 

ً
أوكد تماما

استحقاقا دوليا ضروريا من أجل أن يتغير مؤشر 
دولة الكويت في مواجهة ومكافحة الفساد باعتبار 
ان هذا القانون يعتبر إضافة إلى الجهود المبذولة 
من هيئة مكافحة الفساد والجهات األخرى القائمة 

على ذلك«.

تدارك المثالب السابقة

ــذا الــقــانــون مـــن 2018  وأضـــــاف: »مــنــذ صــــدور هـ
وحــتــى الـــيـــوم والـــجـــهـــود الــمــبــذولــة عــلــى مــســتــوى 
ــاد أو حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى  ــسـ ــفـ هــيــئــة مـــكـــافـــحـــة الـ
الجهود التشريعية األخيرة، نتمنى أن يتم تدارك 
كــل المثالب كما أوصــت المحكمة الدستورية في 
حكمها الــذي أبطل القانون فــي 2018 ومــن أهمها 
عملية ضبط الصياغة التشريعية بحيث يكون هناك 
وضوح يتلخص في تثبيت الركن المادي للتجريم 
والعقوبات، وبنظري وإطــالعــي السريع على هذا 
القانون، أعتقد أن المشرع استطاع أن يتالفى هذه 
المالحظات التي أوردها باعتبار أن القائمين على 
هذا التشريع كان أمامهم حكم المحكمة الدستورية 
وكــانــوا ال ينتقلون من بند إلــى آخــر حتى يتالفوا 
ما أثارته المحكمة الدستورية ومن أهمها عملية 
ضــبــط الــصــيــاغــة وتــثــبــيــت الـــجـــرم والـــركـــن الــمــادي 
لجريمة ما يعرف بتعارض المصالح، وهذه الجريمة 
الــمــســتــحــدثــة، بــاعــتــبــارهــا جــريــمــة فـــســـاد جــديــدة 
سيتم النص عليها بموجب قانون سيكون إضافة 
تشريعية جزائية نسعى من خاللها أن نقوم السلوك 
الوظيفي في دولــة الكويت والحد من الممارسات 
الخاصة بعملية التنفيع والمشاركة في قرارات قد 
يكون هناك فيها ميزة أو تربح أو مصلحة خاصة 

ينتفع منها البعض«.

مالحظات وثغرات

وحول قراءة د. أحمد العازمي لهذا القانون، قال: 
»أشكركم أواًل على إتاحة الفرصة لي للحديث حول 
مــشــروع تــعــارض الــمــصــالــح الــمــطــروح فــي مجلس 
 أن هذا القانون مهم جدا ال سيما 

ً
األمة، وخصوصا

أن الــداعــي إلصـــداره ليس فقط حاجة الــدولــة لمنع 
تعارض المصالح وما تثيره هذه المسألة من وقائع 
فــســاد، بــل هناك أيضا الــتــزام دولــي وفقا التفاقية 
دولية وقعتها دولة الكويت في عام 2003 مع األمم 

المتحدة تلزمها بأن تعدل تشريعاتها وأن تتخذ 
اإلجراءات الالزمة إلصدار مثل هذا التشريع«.

وذكر أن »ما أشار إليه به د. بوزبر حول الصياغة 
التشريعية فإنه بالفعل هناك بعض المالحظات على 
المشروع وفقا لصيغته الحالية حيث يبدو لي أن 
األمر ال يتعلق فقط بالجانب الدستوري بل إنه أيضا 
هناك ثغرات وقفت عليها وتثير عالمات استفهام 
حول كيفية مرور هذا المشروع بصيغته األولى من 
خالل مجلس األمة، وهي ثغرات ال تعالج الجريمة 
بل تسمح بانتشارها ومنها موضوع صلة القرابة 
الــتــي قلصها المشرع مــداهــا إلــى الــدرجــة الثانية، 
ة خــاطــئــة لحكم  ــراء ــ  وقــ

ً
ويـــبـــدو لـــي أن هــنــاك فــهــمــا

المحكمة الدستورية عندما تناولت اتساع نطاق 
األشخاص الخاضعين لذلك القانون أو المرتبطين 
ة الخاطئة دفعت من صاغ  بالخاضع، وهذه القراء
هذا المشروع إلى تقليص درجات القرابة من الدرجة 
الرابعة في القانون الذي قضي بعدم دستوريته إلى 
الدرجة الثانية وهو أمر خطير، وتخيلوا معي أن 
يتم استبعاد أعمام وأخــوال الشخص باعتبارهم 
مرتبطين بوقوع هذه الجريمة ألن درجة القرابة هنا 

هي الثالثة واألبناء بالدرجة الرابعة«.
 وأضـــاف: »كما نجد رابــطــة الــزوجــيــة غائبة في 
 لهذا القانون ال توجد 

ً
هذا القانون، ولذلك فإنه وفقا

.»
ً
جريمة إذ قام الشخص بالوساطة لزوجته مثال

وفــي ســؤال للمحاور: لماذا نأتي بقانون وكان 
بــإمــكــانــنــا أن نــعــدل عــلــى قـــانـــون »نــــزاهــــة«؟، أجـــاب 
العازمي: »بالفعل لدينا قانون رقم 2 الصادر عام 
2016 والــخــاص بــإنــشــاء الهيئة الــعــامــة لمكافحة 
الفساد )نــزاهــة( والكشف عــن الــذمــة المالية، وهو 
قــانــون جــاء كامال متكامال فيما يتعلق بمكافحة 
الفساد، أما منع التعارض فهو جزء من كل، وحسن 
السياسة التشريعية يفترض بنا أن نضع القانون 
في قالبه المناسب بدال من أن يكون لدينا تشريعات 
مترامية هنا وهناك، وبالفعل فإن مكان هذا القانون 
الطبيعي هو قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة 
الــفــســاد، فما الـــذي منع الــمــشــرع مــن أن يضع هذه 
التعديالت بنصوص إضافية ومـــواد تضاف إلى 
قــانــون قــائــم بـــذاتـــه؟! ولــذلــك فــإنــنــا نــالحــظ أنـــه يتم 
اإلشارة في بعض األحيان إلى قانون إنشاء الهيئة 

العامة لمكافحة الفساد«.

قانون ضروري ومهم

وفي ســؤال المحاور للوزير السابق أحمد باقر 
حــول مــدى احتياجنا لــقــانــون تــعــارض المصالح، 
أجــــاب: »أوال نــرحــب بــكــم فــي هـــذا الــلــقــاء التنويري 
الذي افتقدناه بالفترة األخيرة«، موضحا أنه بفترة 
وجوده في مجلس األمة والحكومة، كان كل اقتراح 
يطرح في المجلس يتم نشره في الصحف ليعلق 
عليه الــمــخــتــصــون، أمـــا اآلن فــلــم يــعــد يــتــم نــشــر إال 
ــا كــمــتــابــع مثال  الــعــنــاويــن فــقــط، ولــذلــك »أضــطــر أنـ
أن اتــصــل بــاالخــوة فــي المجلس واطــلــب منهم في 
األمانة العامة أن يرسلوا لي هذه االقتراحات وهي 

عملية صعبة«.
 لــالتــفــاقــيــة الـــدولـــة 

ً
ــا ــقــ وعــــن الـــقـــانـــون، قـــــال: »وفــ

لمكافحة الفساد في األمــم المتحدة، والتي شارك 
فيها عدد من أعضاء السلك القضائي الكويتيين، 
والتي قمنا بتوقيعها في المكسيك باعتباري وزيرا 
للعدل في تلك الفترة، كان هناك يقين بأنه ال تعارض 
بين االتفاقية وقوانين الدولة، واآلن المطلوب منا 
أن نكمل هذا المشروع من خالل القوانين المتوائمة 
مــع االتفاقية، بعد أن قمنا بإنشاء الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد، واآلن نحن أمام قانون مهم جدا 
وضروري، وال أود أن أدخل في تفاصيل كثيرة، لكن 
يمكن أن تسأل الكويتيين في كل الدواوين حول ما 
صار في الكويت من حاالت تعارض مصالح والتي 
لــم تجد الــعــقــوبــات أو التشريعات الــتــي تضبطها 

والتي ال يمكن الخوض فيها دون حكم قضائي«.
 مــن 

ً
ا ــزء ــ ــ ــة جـ ــطـ ــواسـ ــارت الـ ــ ــع: »لــــأســــف صــ ــابــ وتــ

عالقاتنا وارتباطاتنا بالدواوين، وفكرة المرشح 

ل قانون تعارض المصالح الذي أقره مجلس األمة 
ّ

شك
األسبوع الماضي بمداولته األولى محور حلقة برنامج »حوار 

الجريدة«، التي ناقشت مع عدد من الخبراء القانونيين 
الحاجة إلى هذا القانون ومدى اجتياز المشرع الكويتي 

للمثالب والعيوب التي انتهى حكم المحكمة الدستورية 
في عام 2018 إلى اإلشارة إليها في القانون، وما إذا كان 

تم تجاوز مثل هذه المالحظات في القانون أو مشروعه 
الجديد؟ 

 من أستاذ القانون الجزائي في كلية 
ً
واستضاف البرنامج كال

الحقوق بجامعة الكويت د. محمد بوزبر، وأستاذ قانون 
المرافعات د. أحمد سعد العازمي، ووزير العدل والتجارة 

والنائب السابق أحمد باقر، وأستاذ القانون الخاص د. نواف 
الياسين.

الــنــيــابــي والـــوزيـــر كلها أمـــور تــحــتــاج إلـــى عــالقــات 
وارتـــبـــاطـــات ووســـاطـــة، ومـــا يــتــبــع ذلـــك مـــن قيامه 
ــه، فـــهـــل نـــحـــن قــابــلــون  ــعــ بــتــخــلــيــص مـــعـــامـــالت ربــ
اجتماعيا وسياسيا وبرلمانيا أن نحارب الواسطة 

بقانون؟«.
وزاد: »هذا القانون ضروري ومهم، ألن المسؤول 
بــالــفــعــل يــســعــى مـــن خــــالل مــنــصــبــه لــخــدمــة ربــعــه، 
وحــيــن أصــــدر الــمــجــلــس الــســابــق قـــانـــون تــعــارض 
المصالح في 2018 كنت متابعا له عن كثب وعندما 
خلصت المداولة الثانية كتبت في جريدة الجريدة 
أن هــذا الــقــانــون غير دســتــوري بــهــذا الشكل وهــذه 
الــصــيــاغــة، نــتــيــجــة مـــا يــتــضــمــنــه مـــن مــــواد واضـــح 
عــوارهــا الــدســتــوري وخــاصــة رقــم 4، وبعدها كتب 
بعض األخوة، ثم صدر قانون المحكمة الدستورية 
بعدم دستورية القانون نتيجة اخــطــاء الصياغة، 
ولــكــن الــتــعــديــل الــحــالــي اســتــفــاد كــثــيــرا مــن الخطأ 
والــتــجــربــة الــســابــقــة، وقـــد يــكــون هــنــاك مشكلة في 
بعض الصياغات البسيطة لكنه نقلة كبيرة مقارنة 

بالقانون السابق«.

عيب بالصياغة ظاهر

وفي رده على نفس السؤال، قال أستاذ القانون 
الخاص د. نواف الياسين حول مالحظاته: »بالبداية 
أنا شاكر لكم على االستضافة حول القانون الذي 
ة نقدية لهذا  يعد استحقاقا دوليا، ولكن في قــراء
القانون خاصة في ظل وجود مداولة جديدة حوله، 
ولكن حول القانون وفي مادته األولى التي تحدثت 
عن التعاريف لأشخاص المرتبطة بالقانون أوردت 
3 أطــراف وهي القرابة أو النسب أو المصاهرة في 
بيانه للشخص المرتبط، ولكن األصح هو القرابة 
بطريق النسب أو بطريق المصاهرة والذي يشمل 
الــزوجــة، فال يوجد شــيء ثالث اسمه قرابة وفقط، 
وكــأن القانون يعدد فقط دون معنى حقيقي وهو 

عيب بالصياغة ظاهر«.
وأضــاف: »أود أن أنبه أيضا إلــى أن القرابة من 
الـــدرجـــة الــرابــعــة كــانــت مـــن مــحــظــورات الــتــعــامــل، 
والدرجة الثانية ببساطة شديدة، أنه إذا كان عندي 
قـــرار ومــحــل هـــذا الــقــرار ابـــن الــعــم فــهــو غــيــر داخــل 
معنا ألن أبناء الدرجة األولى هم األبناء والزوجة 
والــعــالقــات الــمــبــاشــرة، أمــا أبــنــاء الــعــم فقد طلعنا 
مــن منطقة التجريم، ولــكــن فــي الكويت تواجهنا 
مشكلتين، إحداهما الخوف من التوسع ألن عالقتنا 
االجتماعية متجذرة، والثانية أن ذلك سيخرجنا 
عــن الضابط الــدولــي والـــذي يتكلم عــن مرحلة أو 
درجة رابعة، وهي مسألة تستحق االنتباه، وهناك 
مسألة أخــرى وهي النسبة المؤثرة والتي قررها 
المشرع بـــ 5 فــي المئة لكن المالحظة المهمة أن 
هذه النسبة لم تأت على مجموع األصل المطلوب 
منه اإلفصاح وأقربائه بل تأتي على أحد أطرافه، 
بمعنى أنه إذا عندي مثال 2.5 في المئة وزوجتي أو 
أحد أبنائي عنده 3 في المئة فقد تجاوزنا الخمسة 
ولكنها ال تحسب ألنه يجب أن يكون أحدهم وهو 
الفرد ذاته أو أحد األقرباء حتى يكون الفرد تحت 
طائلة المخالفة لفلسفة القانون وفكرته، ولذلك 
فــإن هــذه النسبة )الـــ 5 في المئة( محل نظر كبير 

ــذا الــقــانــون ولــذلــك يــجــب أن تــكــون مجمعة  فــي هـ
وليست فردية«.

اإلفصاح عن البيانات

وأضـــــــــاف: »لـــفـــت نـــظـــري فــــي الـــصـــيـــاغـــة مــســألــة 
اإلفصاح والكشف عن أي معلومات وقائع أو بيانات، 
ولكن كل هــذا ليس مطلوبا، فمن يفصح ال يحقق 
بصحة إفصاحه، فقط يفصح أنه في حالة تعارض 
المصالح، إذ ليس من حق الجهة اإلدارية أن تبحث 
وتتحقق أنــه فــي حــالــة مــن تــعــارض الــمــصــالــح، بل 
يكفي أن يتحسس اإلنــســان ويشعر أنــه فــي حالة 
تعارض المصالح، ويصدق في هذا المجال احقاقا 
لمسألة الموازنة في قضية اإلثبات ألنه ليس مطلوبا 
منه اإلثــبــات، كما أن قانون تعارض المصالح في 
هيئة أســـواق الــمــال هــو أبــعــد وأفــضــل مــن القانون 
الجاري مناقشته ألنه تكلم عن تعارض المصالح 
المحتمل، وهو مظنة أن أقع تحت طائلة تعارض 
المصالح في المستقبل، مثال أن ترسو مناقشة على 
شركة معينة قد يصدر حكم مستقبال بدخولي في 
هــذه الشركة بالنسبة المحظورة أو قــد أرث نتاج 
هــذه العالقة مستقبال، وهــو بعد غير موجود في 
الــقــانــون الـــجـــاري مــنــاقــشــتــه، وبــالــنــظــام الــســعــودي 
يوجد المحتمل والظاهر وحالة تعارض المصالح 
في 3 صور أما هنا فقد أخذنا صورة واحدة فقط«.

وزاد: »المادة 4 في القانون غريبة، وال أجد لها 
 حيث يتعين على الجهة إبالغ الموظف أنه 

ً
تفسيرا

في حالة تعارض مصالح وإذا هو ما أخذ اإلجراء 
الـــقـــانـــونـــي الــمــنــاســب تــتــجــه الــجــهــة إلــــى الــجــهــات 
المسؤولة النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، 
وهذا إجــراء قانوني ولكن وفقا للقاعدة القانونية 
يجب أن تكون عامة ومجردة ولها عقوبة جزائية، 
ولكن إذا لم تقم الجهة بهذا اإلجراء فما هي العقوبة 
الــجــزائــيــة لــهــا، وال نجد فــي الــنــص اآلن أي عقوبة 
جــزائــيــة عــن تخلف الــجــهــة عــن الــقــيــام بــدورهــا في 

هذين االلتزامين«.
وحول المادة 5، قال: »أستغرب جدا ما ورد فيها 
بأنه يقدم البالغ إلى النيابة العامة أو هيئة نزاهة، 
ولكن القانون نفسه قصر التحقيقات على النيابة 
الــعــامــة فــمــا هــو دور )نـــزاهـــة(، الــتــي ربــمــا تستقبل 
الـــبـــالغ ثـــم تــحــولــه لــلــتــحــقــيــق وهــــي عــمــلــيــة إطــالــة، 
ولكن الواجب قانونا حسمها بطريقة سريعة ألنها 
مرتبطة بقرار يصدر من هذا الشخص حول ترسية 
مناقصة وبناء مركز قانوني معين، ولكن اإلطالة 
ال تجعل هــنــاك مــركــزا قــانــونــيــا فــي نــفــوس الــنــاس 
لبنيان هذه المراكز القانونية ومسألة اإلطالة ليس 

لها مسوغ عملي«.
وأضــــاف: »الـــمـــادة 7 مــن الــمــواد الــتــي ال أفهمها 
بشكل واضــــح، فـــإذا علمت هيئة مكافحة الفساد 
بقيام حالة تعارض مصالح، عليها أن تتحقق من 
إقرارات الذمة المالية، ولكن كيف تعلم )نزاهة(، وإذا 
كان العلم عن طريق التبليغ، فمعناه أن الذي يبلغ 
الهيئة سيدقق في اقرارات الذمة المالية، ومن يلجأ 
إلــى النيابة الــعــامــة مــبــاشــرة فلن تستطيع نزاهة 
التحقق مــن اقـــرارات الــذمــة المالية ألنها لــن تعلم، 

ألن اإلعالم المباشر سيكون بالنيابة العامة، 

 
ً
 ضروريا

ً
 دوليا

ً
• محمد بوزبر: القانون يشكل استحقاقا

للكويت لتغيير مؤشراتها في مواجهة الفساد

• أحمد العازمي: في القانون الجديد ثغرات ال تعالج 
الجريمة بل تسمح بانتشارها... ومنها القرابة 

»مصلحة النائب«»مصلحة النائب«

القانون والقضاة القانون والقضاة 

رأى د. أحمد باقر أنــه »يجب ان نتكلم 
عــن مجلس األمـــة والــقــوانــيــن الــتــي صوت 
عليها الــعــضــو وتــكــون لــه مصلحة فيها 
هل هي مشمولة في هــذه الحالة، ويجب 
ان يــفــصــح عــنــهــا؟ وإن كــانــت المصلحة 
في قوانين عامة مــردودة وغير منظورة، 

ولــيــســت مـــحـــددة بــمــبــلــغ مــعــيــن أو فــائــدة 
مـــاديـــة مــعــيــنــة مــثــل قـــانـــون مـــزاولـــة مهنة 
المحاماة، وهنالك نــواب مجلس أمــة من 
المحامين، فهل يصوت أم ال يصوت؟ وهذا 

سؤال جدير بالطرح«.

قــال د. محمد بــوزبــر: »فــي نظري ان قانون 
تعارض المصالح بشكله الحالي وإن كان يثير 
بعض اإلشكاليات في فهمه من خــالل بعض 
الــقــضــاة، لكنه أيــضــا يشكل ضــمــانــة اضافية 
بالنسبة لهم، بحيث أعي تماما وكذلك القضاة 
بأن قانون المرافعات وقانون القضاء يلزمانهم 
بهذه االلتزامات، كما يوجد مدونات سلوك في 

اآلونة األخيرة على مستوى النيابة والقضاء 
من حيث اضافة ضمانات على عمل القاضي، 
 لدى 

ً
ولــذلــك أنــا بنظري يبقى الــخــيــار مــتــاحــا

 من األفعال، 
ً
القاضي بتطبيق ما يراه مناسبا

وممكن أن يطبق على نفسه قانون القضاء في 
مجال الرد وغير ذلك األمور وقانون اإلفصاح 

القضائي«.
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محمد بوزبر أحمد العازمينواف الياسينأحمد باقر

• الحلقة ناقشت الحاجة إلى قانون تعارض المصالح ومدى اجتياز المشرع لمالحظات »الدستورية« 
ر من ثغرات جديدة وكثرة إيكال تفاصيل قانونية إلى الالئحة التنفيذية 

ّ
• مآخذ المشاركين تحذ

ً
• »تعارض المصالح« قانون جدلي ويحتاج إلى التحصين في حال إقراره أو تطويره مستقبال

ولــذلــك فسيتم تــفــويــت مصلحة متحققة إذا 
كانت مسألة التدقيق على إقــــرارات الــذمــة المالية 
مهمة، فنقدمها سواء للنيابة العامة أو إلى نزاهة«.

وأضاف: »يوجد شيء غريب بالنصوص وخاصة 
مــادة 8 التي تقول: يعاقب بالغرامة 3 آالف دينار 
عن امتالك أي مستند أو أي شخص مرتبط بنسبة 
مؤثرة عن أي نشاط مالي أو تعامالت مالية و و و، 
وغيرها وهو تعداد ال أعرف أهو وارد على سبيل 
المثال أم الحصر، فإذا كنت تعدد على سبيل المثال 
فــأنــت تقلص مــن مساحة التجريم، وإذا كــان على 
سبيل الحصر فأنت توسع مــن مساحة التجريم، 
والخيار األســلــم إن أردت التوسع عليك استخدام 
مصطلح واحـــد شــامــل مــانــع ونــتــرك هــذه المسألة 
للقضاء والواقع العملي. وفي بعض النقاط السريعة 
أيــضــا غير المفهومة نهائيا أن الــقــانــون وهــو 20 
مــادة مــررت عليها، ومنها مــادة 19 التي تــقــول: ال 
تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع 
عقوبة أشد قد تكون مقرة في قانون آخر، وفي صلب 
القانون قررت أن هذه الجرائم هي جرائم فساد، فإذا 
انتقلنا إلى وصف هذه الجرائم سنتجه إلى القانون 
2 عـــام 2016 الـــذي قـــرر ذات الــنــص وأنـــه ال تسقط 
العقوبة وال يكون في امتداد زمني على العقوبة، 

فما الحاجة إلى هذا التكرار مرة أخرى«.

مشكلة مع القضاء؟

وسأل المحاور د. محمد بوزبر حول »هل تجاوز 
المشرع المثالب والعيوب الدستورية التي وردت في 
 انه كان هناك 

ً
حكم المحكمة الدستورية، وخصوصا

اعتراض من السلطة القضائية بشمول أحكام هذا 
القانون لتعارض المصالح على القضاة والنيابة، 
باعتبار أنه تنطبق عليهم أحكام قانون المرافعات 
الخاصة في طلبات الرد والتنحي، ولذلك فإن مسألة 
أن القاضي يفصح في كل تعامل قد يباشره، مثل 
أن ينظر منازعة دســتــوريــة أو جزائية أو تجارية 
مدنية، فبالتالي يجبر أن يفصح حــول شقيقه أو 
أحــد أقــربــائــه بــالــدرجــة الثانية، فهل هــذه المسألة 
ســــوف يــتــقــبــلــهــا الــقــضــاء وخــصــوصــا أن مــشــروع 
القانون اليوم قال: كل موظف عام أو من في حكمه 
كالقضاة مثال، وبالتالي كيف نعالج هذه المسألة، 
كما أن النائبة عالية الخالد من ضمن المالحظات 
التي أوردتها أن هذا القانون أيضا ينصرف تطبيقه 
على كل الموظفين مع أنه من األحــرى أن ينصرف 
إلى المخاطبين بنص المادة 2 من قانون نزاهة وهم 
مدير إدارة إلى الوزير أو رئيس الوزراء، فهل تعتقد 
أن هذا القانون توسع أو تجاوز المثالب الدستورية 
أم أننا نقع في مشكلة اآلن مع السلطة القضائية؟«.

وأجاب بوزبر: »إن هذا القانون يأتي تباعا لقانون 
هيئة مكافحة الفساد الذي حصر وظائف محدودة 
ال تــتــجــاوز 14 ألــــف وظــيــفــة مـــن ضــمــنــهــا الــقــضــاة 
الــذيــن يــخــضــعــون إلـــى كــل قــواعــد وقـــانـــون الهيئة 
ومن ضمنها الجرائم وهــذا اإلخضاع أيضا واجه 
مجموعة من الطعون بعد الطعن بحكم المحكمة 
الدستورية على هيئة مكافحة الفساد إلــى جانب 
مجموعة مــن الــطــعــون رفــعــوهــا قــضــاة إمـــا تتعلق 
بكيفية تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة، أوغير ذلك 

وهو ما يتعارض مع المادة 50 من قانون الفصل 
بين السلطات، وحسمت المحكمة الدستورية االمر 
بأن هذا القانون ينسحب أيضا على القضاة، وهذا 
القانون في حال اقراره بأي شكل من األشكال أو في 
حال تطويره مستقبال فهو يحتاج إلى التحصين 
ألنه يعتبر من القوانين الجدلية والتي تحتاج إلى 
ترسيخ ثقافة معينة ألن الجريمة التي نتحدث عنها 
بالسابق كانت احتمالية في القانون السابق، والتي 
قام المشرع بوضعها في روابط تشريعية جديدة 
تتعلق بقيام الركن المادي وهو العلم، يعني عليك 
أن تفصح وعليك أيضا أال تباشر أي سلوك من شأنه 
أن يعطيك ميزة خاصة وهو تميز من المشرع في 
الوقت الحالي الذي استدرك هذه االخطاء السابقة«.

مواجهة الخاضعين

وأكــمــل بــوزبــر: اســتــلــزم الــمــشــرع أيــضــا فــي هــذه 
النقطة أن يكون هناك العلم متحققا عند الشخص، 
ــل -  ألنـــه بــالــدرجــة الــثــانــيــة يــكــون عــنــدي - عــلــى األقـ
الــعــنــايــة الـــالزمـــة أن أكـــون عــلــى عــلــم بــدرجــة علمي 
فيما يملكه أخـــي أو زوجــتــي أو ابــنــي، وأن يكون 
لدّي العلم متيقنا، لكن في القانون السابق عندما 
كان بالدرجة الرابعة كان العلم مستحيال أن يكون 
كذلك، فكيف لك أن تعلم ما يملكه ابن عمك أو غيره؟ 
وهذه النقطة يتم تجاوزها بقصر هذا القانون على 
مجموعة الدرجة الثانية، وال أخفيك أنه لم تقتصر 
فقط على الدرجة الثانية، بل تركها أيضا مفتوحة 
مع الفئات الخاضعة لهيئة مكافحة الفساد التي 
تقدم إقرارا، والنقطة التي أضافها د. الياسين فيما 
يتعلق بالمادة 7 والمادة 15 الخاصة بــدور لجان 
الــفــحــص، فـــإن هــنــالــك تكاملية بــيــن الــمــادتــيــن، ألن 
الــمــادة 15 لــن تــعــمــل، وهـــي لــجــان الــفــحــص، إال في 

مواجهة الخاضعين.
فــعــنــدمــا يـــأتـــي بـــــالغ لــهــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
بخصوص عــدم اإلفــصــاح أو هناك واقعة تعارض 
مــصــالــح، فــعــلــى الــهــيــئــة أن تــبــاشــر دورا إضــافــيــا 
بالتحقق من جرائم أخرى لن يكون إال على الفئات 
الخاضعة، وهنا نحن نتكلم تحديدا عــن 14 ألف 
وظيفة حكومية، والتوجه األخير مع النيابة العامة 
أصبحت ترى في هيئة مكافحة الفساد جهة استدالل 
وتقّصي حقائق، وأنا أتفق مع الياسين، فقد تكون 
هنالك استطالة فــي تحويل الــمــوضــوع إلــى هيئة 
مكافحة الفساد، ومن ثم يخرج إلى النيابة العامة، 
ولكن أيضا قــد يكون نوعا مــن الضمانة للتحقق 
مــن تــوافــر الــتــعــارض، إضــافــة الــى عــدم استطالتها 
مع جرائم أخرى، كالكسب غير المشروع من خالل 

اللجان.
ووّجه المحامي العبدالله سؤاال إلى د. العازمي 
قائال: برأيك من خالل عملية البحث الذي أجريتها، 
هل القانون تجاوز العيوب والمثالب الدستورية، أم 
أنها مازالت، وأن هذا القانون مرشح أيضا للقضاء 
بــعــدم دســتــوريــتــه مــجــددا، خــصــوصــا أن المحكمة 
الدستورية في 2018 قضت بعدم دستورية جميع 
مواد هذا القانون، ومن القراءة األولى نجد أن بعض 
مـــواد الــقــانــون ال تـــزال مــوجــودة، فهل هــذا القانون 
بمسودته الحالية مــرشــح ألن يقضى أيــضــا جزء 

• أحمد باقر: هناك العديد من حاالت تعارض المصالح 
لمسؤولين وال عقاب لضبطها

• نواف الياسين: ستثور شبهة دستورية تتمثل في منح الالئحة 
 لم ترد بالقانون والسماح لها بالنص على عقوبات 

ً
التنفيذية أحكاما

أو كل منه، وأيضا ما يتصل في موضوع القضاة 
وانطباق القانون عليهم؟

وردا عــلــى الـــســـؤال، قـــال الــعــازمــي: فيما يتعلق 
بـــتـــجـــاوز الـــمـــحـــاذيـــر الـــتـــي أثـــيـــرت مـــن خــــالل حكم 
المحكمة الدستورية الــذي قضى بعدم دستورية 
 الــمــشــرع تــجــاوز بــعــض هــذه 

ّ
الــقــانــون ســابــقــا، فـــإن

المحاذير، ويبقى لدينا البعض اآلخر على سبيل 
ــــه مــن أهـــم الــمــحــاذيــر الــتــي لم 

ّ
الــمــثــال، فــأنــا أرى أن

يتجاوزها المشرع حكم المحكمة الدستورية، أشار 
إلى أن حالة تعارض المصالح هي حالة عارضة ال 
تشّكل بذاتها إثما جنائيا، ووجود الشخص في مثل 
هذه الحالة فقط دون أن يرتكب فعال أو امتناعا عن 
فعل هذه الحالة من الممكن ألسباب أخرى ال عالقة 
لها بهذا الشخص الخاضع، وبالتالي وجــوده في 
هذه الحالة وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ونحن 
بــال شــك نــؤيــد حكم المحكمة الــدســتــوريــة مــن هذا 

الجانب ال يشكل بذاته جريمة.

فقدان التجانس

وأكمل العازمي: كيف تفادى المشّرع هذا األمر؟، 
المشرع جاء في التعريفات بالمادة األولى ذكر أن 
تعارض المصالح هو تضارب بين مصلحة خاصة 
وما تطلبه الوظيفة من واجبات ومسؤولية ونزاهة، 
وحتى يتالفى المشّرع هذه الحالة العارضة، جاء 
في نفس المادة، وذكر تعريف المصلحة الخاصة، 
وقــال إنها هي المصلحة المادية والمعنوية التي 
قصد الخاضع تحقيقها له أو ألي من األشخاص 
المرتبطين به، نتيجة القرار أو التصرف الذي اتخذه 

أو شارك في اتخاذه.
خذ في 

ُّ
وأردف قائال: نحن اآلن نتكلم عن قرار ات

الماضي سابقا، أي نتكلم عن ركن مادي وقع، فكيف 
يأتي المشّرع في الــمــادة الثالثة، وينص على أنه 
يتعين على الخاضع عن وجوده في حالة تعارض 
مــصــالــح؟ ونــحــن اآلن أمـــام حــالــة تــعــارض مصالح 
مـــجـــردة، وقـــد ذكــرهــا حــكــم الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
وقرر أن هذا النص غير دستوري، أم نتكلم عن حالة 
تعارض المصالح التي جاءت فيها التعريفات بأنها 
مرتبة بمصلحة ومرتبطة بـــإرادة الخاضع، وهي 
المصلحة الــتــي يــريــد أن يحققها واتــخــذ بالفعل 
قرارا أو تصّرفا شارك باتخاذه في الماضي، وهنا 
أنا أتكلم عن واقعة وحالة تعارض قائمة بذاتها، ثم 
في تعريف المصلحة أتكلم عن حالة وقعت بالفعل، 
واتخذ القرار أو شارك فيه ثم في المادة الثالثة آتي 
وأقرر أن عليه أن يقرر ويفصح. فالحقيقة ال يوجد 
أي تجانس بين مواد القانون، ومازال هنالك خلل في 
ة الصياغة.

ّ
الصياغة، ومازالت هذه المواد تفتقر لدق

وأضــــاف الــعــازمــي: مــن الــمــالحــظــات الــتــي لدينا 
ــغ، وهــي 

ّ
ــغ، حــيــن ذكـــر الــمــشــّرع عــن الــمــبــل

ّ
هــي الــمــبــل

غ هو الشخص الذي 
ّ
ثغرة في هذا المشروع، فالمبل

يقوم باإلبالغ عن وجــود تعارض مصالح مطلقا، 
ومــن الممكن أن يكون الشخص الخاضع ذاتــه هو 

من قام باإلبالغ.
وفــي الــمــادة 6 أنــت تشير إلــى أن يتمتع المبلغ 
عن جرائم تعارض المصالح بذات الحماية المقررة 
في قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، 
غ 

ّ
وقد يستغل هذه الثغرة، حيث إنك لم تحّدد المبل

غير الخاضع.
 وفيما يخص توسعة القانون ليشمل القضاة، 
قــال إنــه بــال شــك حــدد قــانــون إنــشــاء الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد الخاضعين للمشروع، وعّرفهم 
المشرع، وأشار إلى قانون إنشاء الهيئة العامة، ألنها 
توسعت فيما يتعلق بالمخاطبين، ولم تستثِن سوى 
سمو األمير وسمو ولي العهد، بحكم الدستور، أن 
الذات األميرية مصونة وال تمّس، فلم تستثن أحدا 
من رئيس مجلس الـــوزراء أو رئيس مجلس األمــة، 

فهي مستحقة.
وقــد يقول قائل إن لدينا مــن النصوص مــا فيه 
الكفاية لدفع هذا الضرر من القضاة ومزاولة أعمال 
الــقــضــاء، لــكــن يبقى لــقــواعــد عـــدم الــصــالحــيــة أنها 

متعلقة بالحكم الصادر في الدعوى، وهذا من جانب، 
ونحن نتكلم عــن المسؤولية الجزائية، وأيــضــا ال 
توجد مسؤولية مدنية فيما يتعلق بمساءلة القضاة 

عن أعمالهم.
واألمر اآلخر أن القضاة يمارسون بعض األعمال 
خــــارج نــطــاق الــقــضــاء أو خــصــومــة قــضــائــيــة، مثل 
القضاة الــذيــن يتولون األعــمــال فــي إدارة التنفيذ، 
وهذه أعمال إداريــة ال يمكن أن نقول هنالك قواعد 
عـــدم صــالحــيــة وعــــدم رّد، وبــالــتــالــي ينطبق عليه 

القانون.

عدم تجانس تشريعي

وســأل المحامي العبدالله وزيــر الــعــدل، النائب 
ــن الـــواجـــب  ــل تــعــتــقــد أن مـ ــر: هـ ــاقـ الـــســـابـــق أحـــمـــد بـ
أن ينطبق قــانــون تــعــارض الــمــصــالــح عــلــى جميع 
الــمــوظــفــيــن، أم تــعــتــقــد أن األفـــضـــل أن يــطــبــق على 
المخاطبين بتقديم الــذمــة المالية أم يطّبق على 

موظفي الدولة كافة؟
أجاب: فيما يخص مالحظتي في الفقرة الخاصة 
بالمصلحة الــخــاصــة؛ ســـواء الــمــاديــة أو المعنوية 
ومــا المقصود بالمعنوية، وكيف يتم إثباتها، ال 
أجد أي شرح لكلمة المعنوية، واألمر اآلخر المادة 
2 الــفــقــرة الــثــانــيــة، هــي الــتــي تتكلم عــن الموظفين، 
فهنالك مشاكل صياغة، فنجدهم جاؤوا في فقرة أو 
مادة أخرى، وحددوا أنه يجب أن يكون لديه ملكية 
5 بالمئة فــي شــركــة، وهــذه الفقرة تشمل 450 ألف 
موظف، ولو ضممنا إليهم العسكريين سيكون العدد 
أكــبــر، فبالتالي هــذه الــمــادة يجب أن يكون هنالك 
صفة للموظف؛ سواء قدرة اتخاذ القرار واستطاعة 
التأثير على القرار يجب أن تأتي أوال لتبني عليها 
ــوارد 5 بالمئة، واألقـــربـــاء مــن الــدرجــة  التفصيل الــ
األولى أو الثانية، كما أنه لم يتم ذكر المستشارين، 
وهـــذه نقطة خالفية شــديــدة فــي الــقــانــون األصلي 
الــذيــن تــم استثناؤهم مــن الــقــانــون الــســابــق، وهــذا 
موجود في الصياغة األولى، ويجب أن تتم إضافتهم 

في القانون الجديد.
بــدوره، قال الياسين: تقول مادة 3 »يتعّين على 
الخاضع عند وجود حالة تعارض مصالح أن يفصح 
ذلك وفق النموذج الذي تعّده الهيئة«، أي هل هيئة 
مكافحة الفساد نزاهة ستقوم بإعداد نموذج؟، فإذا 
ما كانت هي من ستعد النموذج فأنت طوال فكرة 
رنــا بطريقة مبطنة أنــك ال تريد من 

ّ
التشريع تــحــذ

»نــزاهــة« أن تتلقى الــبــالغــات، والدليل أنــك قلت في 
هيئة مواجهة الفساد، وفي الجهة التي ستوكل لها 
الالئحة التنفيذية تلقي هــذه البالغات من يتلقى 
البالغات هو من باب أولى من يضع النموذج ويحدد 
معالمه، كما ورد في الالئحة التنفيذية بالمادة 3، 
وأنــا أرى في تقديري الشخصي ورود كلمة تعده 
الهيئة »خطأ مـــادي«، وكــان من المفترض أن يقال 

تعّده الجهة.
ومـــن الــواضــح أن هــنــالــك مشكلة فــي الصياغة، 
والجانب الدستوري الذي لفت انتباهي ومتخوف 
مــنــه هـــو فــكــرة الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة، وكـــثـــرة إيــكــال 
تفاصيل قانونية إلى الالئحة التنفيذية ستدخلنا 
 الــالئــحــة التنفيذية ال 

ّ
فــي مــحــظــور دســـتـــوري، ألن

تستطيع وضع عقوبة إال بقانون، فمن يخالف كيف 
سنتعامل معه، وما هي الضوابط، وكيف سنفصل 
بين فكرة النص القانوني وفكرة الالئحة التنفيذية 
 تخرج عن النص 

ّ
للقانون، والتي من المفترض أال

التشريعي.
وختم قــائــال: أيــن مسألة تــعــارض المصالح مع 
القطاع الخاص؟ اتفاقية مكافحة الفساد التي ألزمت 
الكويت بوضع هذا القانون تحدثت كذلك عن عدم 
وجــود حالة تعارض مصالح في القطاع الخاص، 
ل اليوم القطاع األكبر، وتريد أن تكون مركزا 

ّ
ويمث

جاذبا، وهذا يتعارض مع هذه المسألة كذلك جميع 
القوانين الحديثة، ومنها قانون حماية المنافسة 
صدر قانون يتعلق باإلفالس جميعها تخضع قواعد 

لمسألة تعارض المصالح.

مالحظات وأخطاء مالحظات وأخطاء 

غ
ِّ
غتعريف الُمبل
ِّ
تعريف الُمبل

أكد د. نواف الياسين أن »لدينا 20 مادة 
في القانون وهنالك مالحظات كثيرة على 
الصياغة، وأعتقد أنه ال يليق بالبرلمان أن 
يصوت في المداولة األولى على هذا الشكل 
من اشكال القوانين، فهنالك أخطاء لغوية 
ومفاهيم ومصطلحات ليست لها داللة في 

 في 
ً
وجهة نظر القانون، كما أن هناك عيوبا

بناء األحكام«، ممثال لذلك بالمادة 3 التي 
تقول إنه يتعين على الخاضع عند وجود 
حالة تعارض مصالح أن يفصح عن ذلك 

وفق النموذج الذي تعده »الهيئة«.

ذكر د. أحمد العازمي أنه »في الصياغة 
الــحــالــيــة لـــقـــانـــون تـــعـــارض الــمــصــالــح ال 
نستطيع أن نعرف المقصود بالمبلغ وفقا 
لهذا التعريف، فمن المفترض أن الُمبلغ 
ــاإلبــــالغ عن  هـــو الــشــخــص الـــــذي يـــقـــوم بــ
تعارض المصالح ولكن في غياب للصياغة 

الدقيقة يتطلب المشروع حاجة إلى إعادة 
النظر، كما أن وضع المشروع في حالته 
الــراهــنــة يبدو لــي أن القائمين عليه فقط 
حرصوا على وضع حيثيات حكم المحكمة 

الدستورية أمام أعينهم«.

https://www.aljarida.com/article/8441
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علي الصنيدح

عيسى الكندري: إنشاء كلية للدكتوراه
 برغبة 

ً
قـــدم الــنــائــب عــيــســى الــكــنــدري اقـــتـــراحـــا

بتنظيم وإنشاء كلية تختص بدراسة ومنح رسائل 
الدكتوراه في التخصصات المطلوبة.

وقــــال الــكــنــدري فــي ســـؤالـــه: لــمــا كــانــت الــحــاجــة 
ماسة إلــى إنشاء كلية تعنى بــدراســات الدكتوراه 
للكويتيين حملة شهادات الماجستير والراغبين 

باستكمال الــحــصــول عــلــى شــهــادة الــدكــتــوراه من 
إحـــدى الــجــامــعــات الــمــعــتــرف بــهــا بــالــكــويــت أســوة 
 للجهد والمال 

ً
بالدول الخليجية والعربية توفيرا

وعدم التغرب قدر اإلمكان، لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة بتنظيم وإنشاء كلية تختص بدراسة ومنح 

رسائل الدكتوراه في التخصصات المطلوبة.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

عالية الخالد

الخالد تسأل عن منع االختالط
قدمت النائبة عالية الخالد 
سؤااًل إلى وزير التربية وزير 
ــم الــــعــــالــــي والـــبـــحـــث  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
العلمي د. حمد العدواني قالت 
في مقدمته: صدر القانون رقم 
٢٤ لسنة ١٩٩٦ بــشــأن تنظيم 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فـــي جــامــعــة 
ــــت والــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة  ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
للتعليم التطبيقي والتدريب 
والتعليم في المدارس الخاصة 
)قانون منع االختالط(، وكانت 
أحكام هذا القانون نظمت آلية 
فصل الطالبات عن الطالب في 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وكــانــت المحكمة الدستورية 
ــرت آلـــيـــة تــطــبــيــق أحـــكـــام  ــّســ فــ
هذا القانون من خالل أسباب 
ــكـــم الـــــصـــــادر فــــي الــطــعــن  الـــحـ
الــمــبــاشــر الــدســتــوري رقـــم ١٣ 

لسنة ٢٠١٥.
وأضــــــــــافــــــــــت الـــــــخـــــــالـــــــد فـــي 
ــا الـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــي  ــ ــهــــا: مـ ــؤالــ ســ
تسعى إليها جامعة الكويت 

ــة الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم  ــئــ ــيــ ــهــ والــ
ــــب فــي  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ــقـــي وال ــيـ ــبـ ــتـــطـ الـ
تطبيق أحكام القانون المشار 
إلـــيـــه أعـــــاله فـــي ضــــوء الــحــكــم 
المذكور في ديباجة السؤال؟ 
ــقـــوم جـــامـــعـــة الــكــويــت  ــل تـ ــ وهـ
ــة الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم  ــئــ ــيــ ــهــ والــ
التطبيقي بالفصل بين الطالب 
والطالبات من خالل الفصل في 
المباني أم من خــالل القاعات 
الدراسية أم من خــالل الفصل 
في داخل القاعة الدراسية؟ إن 
كان الفصل من خالل المباني 
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ ــمـ ــم الـــتـــكـــلـــفـــة الـ ــكـ فـ
تتكبدها أو تكبدتها الخزينة 
العامة للدولة؟ وإن كان الفصل 
بــيــن الـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات من 
خــالل الــقــاعــات الــدراســيــة فما 
ــــك عـــلـــى تــــوافــــر الـــمـــواد  ــــر ذلـ أثـ
ــا  ـــات؟ ومــ ــبــ ـــ ــال ـــطـــ ــلــــطــــالب والــ لــ
التكلفة المالية التي تكبدتها 
أو تتكبدها الــخــزيــنــة العامة 

للدولة؟
وتابعت: ما المعايير التي 

تعتمد عليها جامعة الكويت 
ــة الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم  ــئــ ــيــ ــهــ والــ
التطبيقي والتدريب في الفصل 
بين الــطــالب والطالبات؟ وما 
ــقــــرارات الـــصـــادرة المنظمة  الــ
لذلك؟ طالبة تزويدها بنسخة 

عنها.

العصفور الفتتاح مركز لغسل
الكلى في مدينة صباح األحمد

تــقــّدم الــنــائــب ســعــود الــعــصــفــور بــاقــتــراح نــص عــلــى افــتــتــاح 
 لما يعانيه 

ً
»مركز لغسل الكلى في مدينة صباح األحمد«، نظرا

مرضى غسل الكلى القاطنين في مدينة صباح األحمد والمناطق 
المجاورة لها من مشاق التنقل إلى أقرب مركز طبي الستقبال 
هذا النوع من المرضى والتردد بشكل مكرر ولعدة أيام للحصول 

على العالج المطلوب.

سعود العصفور

األنبعي يسأل العوضي عن »جائحة جديدة« 
والعجمي عن »البيوت المسحوبة«

تقّدم النائب عبدالله األنبعي بسؤالين برلمانيين إلى وزير 
الصحة د. أحمد العوضي، ووزيــر الدولة لشؤون مجلس األمة 

وزير اإلسكان والتطوير العمراني، عمار العجمي. 
وقــال النائب في سؤاله للعوضي: نشر في مواقع التواصل 
خبر عــن وجـــود لــقــاحــات جــديــدة بــشــأن الــوقــايــة مــن أي جائحة 
: هل يعني ذلك وجود لقاح جديد سيتم فرضه 

ً
مستقبلية، متسائال

على المواطنين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تزويدي بمسمى 
اللقاح والجانب الطبي الذي يحث على هذا اللقاح، وهل يوجد 
 من جميع األوبئة؟ 

ً
إجبار على تلقيه، وهل يمكن له أن يكون وقائيا

وفي سؤاله للوزير العجمي، قال األنبعي: نمى إلى علمنا وجود 
بيوت وقسائم سكنية مسحوبة ومتنازل عنها من المواطنين؛ 
كم عدد البيوت والقسائم السكنية المسحوبة والمتنازل عنها 

من المواطنين؟ 
ولماذا لم يتم وضع إعالن عن تلك البيوت والقسائم السكنية 

المسحوبة والمتنازل عنها من المواطنين لتوزيعها؟
عبدالله االنبعي

فيصل الكندري يدعو إلى إيقاف 
حفالت مدينة »رياضة المحركات«

طالب »الظواهر السلبية« بالتحرك لحماية حقوق أصحاب الرياضة
طالب النائب فيصل الكندري 
وزيـــــــــر اإلعـــــــــــالم عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
المطيري بوقف منح التصاريح 
لــلــحــفــالت الــغــنــائــيــة الــتــي تقام 
ــويـــت  ــكـ ــنــــة الـ ــة مــــديــ ــبـ ــلـ ــلــــى حـ عــ
 
ً
ــا ــيــ لــــريــــاضــــة الــــمــــحــــركــــات، داعــ

لــجــنــة الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة إلــى 
الــتــحــرك لــحــمــايــة حــقــوق هـــواة 

تلك الرياضة. 
وأوضح الكندري في تصريح 
صــــحــــافــــي بـــمـــجـــلـــس األمــــــــة أن 
رياضة المحركات هواية عالمية 
تستقطب الهواة من جميع دول 
 أن »الــشــبــاب 

ً
ــالـــم، مــضــيــفــا ــعـ الـ

الكويتيين لــيــســوا بــمــعــزل عن 
ذلك بل يتصدرون هذه الهواية 
ويحققون ميداليات ذهبية ترفع 

اسم الكويت«. 
وتــابــع أن تلك الــريــاضــة يتم 
وأدهـــا لمصلحة منتفعين من 
ــر لــهــم  الــــقــــطــــاع الــــخــــاص تــــؤجــ
حلبة الكويت لرياضة السيارات 
والمحركات إلقامة حفالت »دق 
ورقــص« بإيجار رمزي بـ 1500 
ديـــنـــار أدت إلـــى وقـــف الــنــشــاط 
ــبـــة فـــيـــقـــول  ــلـ ــالـــحـ ــــي بـ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ
المسؤولون ألصحاب الهوايات 

»لكم الصيف ولنا الشتاء«.
ــــف تـــســـمـــح  ــيــ ــ وتـــــــــــســـــــــــاءل: كــ
الــحــكــومــة لــهــؤالء الــمــســؤولــيــن 
ــــي حــلــبــة  ــذه الــــتــــصــــرفــــات فـ ــهــ بــ
أنشئت برغبة أميرية سامية؟ 
ــة كــلــف  ــبـ ــلـ  »تــــلــــك الـــحـ

ً
ــا ــفـ ــيـ مـــضـ

إنـــشـــاؤهـــا 250 مــلــيــون ديــنــار، 
ــراز  ــ وصـــمـــمـــت عـــلـــى أحــــــــدث طـ
ــم وتــــعــــتــــبــــر مـــفـــخـــرة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

للكويت«. 
وبــــيــــن أن »مـــديـــنـــة الـــكـــويـــت 
لــريــاضــة الــمــحــركــات افــتــتــحــت 
في شهر مارس 2018 بحضور 
صــاحــب السمو الشيخ صباح 
األحمد رحمه الله وتم تأسيسها 

فيصل الكندري

برغبة سامية منه وحرص على 
تنمية مواهب الشباب برياضة 
المحركات بداًل من استغاللهم 

الشوارع في االستعراضات«. 
وطالب الكندري أعضاء لجنة 
الظواهر السلبية بالوقوف مع 
أصــحــاب الــحــلــبــات الــريــاضــيــة، 
حيث إن المسؤولين عن الحلبة 
حــــــــددوا ألصــــحــــاب الــــهــــوايــــات 
الساعة التاسعة مساء إلغالقها، 
فــيــمــا تــســتــمــر الـــحـــفـــالت حــتــى 

الساعات األولى من الفجر.

في وقت أحالت لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية البرلمانية 
 مــن تــقــاريــرهــا إلـــى مجلس 

ً
عــــددا

 لمناقشتها بجلسة 
ً
األمة، تمهيدا

الغد، لوحظ أن الحكومة رفضت 
أغلبها لدواٍع فنية.

وجـــــــاء رأي الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
بشأن شراء قروض المواطنين أنه 
حسب بيانات محفظة القروض 
فهناك 515 ألف مقترض بإجمالي 
14.6 مــلــيــار ديـــنـــار كــويــتــي، وأن 
نسبة التعثر في ســداد األقساط 
المترتبة عــلــى الــقــروض حــوالــي 

.%2.5
ــــك أن ســـــــداد  ــنـ ــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــــح الـ
الـــقـــروض مـــن االحــتــيــاطــي الــعــام 
لـــلـــدولـــة، وال يــمــكــن الــعــمــل بــهــذه 
الــفــرضــيــة لــمــا تــحــمــلــه مـــن كلفة 
 إلــى 

ً
ــة، إضـــافـــة عــالــيــة عــلــى الـــدولـ

عدم توفر السيولة في االحتياطي 
العام.

وبــيــن أن ســـداد هــذه الــقــروض 
عن طريق اقتراض الدولة بفائدة 
قدرها 5% على إجمالي القروض، 
ويــتــم الــتــســديــد للجهة المانحة 
ــقــــرض الـــــدولـــــة بـــقـــســـط شــهــري  لــ
بــقــيــمــة 98 مــلــيــون ديـــنـــار خــالل 

20 سنة. 
وتــــــــابــــــــع: أمــــــــــا الـــــمـــــواطـــــنـــــون 
المقترضون فسيقومون بسداد 
ــل الــديــن ودون  مــا تــبــقــى مــن أصـ
فوائد للدولة على دفعات شهرية 

، وعليه ستمتد 
ً
بمقدار 120 دينارا

فترة السداد للبعض لتصل إلى 
81 سنة.

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ واســـــتـــــطـــــرد: بـ
أنــــه ال يــمــكــن الــعــمــل بــالــفــرضــيــة 
 أن أداة الدين 

ً
الثانية خصوصا

العام معطلة لعدم إقــرار مشروع 
الــقــانــون بــــاإلذن للحكومة بعقد 
قــــروض عــامــة وعــمــلــيــات تمويل 

من األسواق المحلية والعالمية.
ــراح بــطــلــب  ــ ــتـ ــ ــــى االقـ وأشـــــــار إلـ
صــــــــرف ربــــــــع صـــــافـــــي الـــمـــعـــاش 
التقاعدي بما ال يجاوز المستحق 
 بقسط 60 

ً
 مقدما

ً
له عن 28 شهرا

 لمن ال يزيد صافي 
ً
 كويتيا

ً
دينارا

مـــعـــاشـــاتـــهـــم عـــلـــى 1500 ديـــنـــار 
كــويــتــي ومـــا يــزيــد عــلــى ذلـــك يتم 
خــصــم 5% مــن صــافــي الــمــعــاش، 
وتسقط باقي األقساط عند وفاة 

المقترض.

»التأمينات«
ــة الـــعـــامـــة  ــمــــؤســــســ ــــت الــ ــالــ ــ وقــ
للتأمينات االجتماعية، إن القانون 
ــــّص عـــلـــى نسبة  عـــنـــد صـــــــدوره نـ
اســتــقــطــاع 25% لــمــدة ســــداد 28 
، وتــم تعديل هــذا القانون 

ً
شــهــرا

وخفض النسبة إلى 15% لتصل 
.
ً
مدة السداد إلى 47 شهرا

ــة أن  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــنــــت الـ ــيــ ــا بــ ــ ــمـ ــ كـ
االقتراح بقانون يضع على كاهل 
أصحاب المعاشات التقاعدية مدة 

أطول للسداد بحيث تصل إلى 14 
سنة، في حين أن القانون الحالي 
مـــدة الــســداد فــيــه ال تــزيــد عــلــى 3 

سنوات و9 أشهر.
ورأت الــمــؤســســة أن االقــتــراح 
بــقــانــون ال يتماشى مــع الــوضــع 
المالي لـ »التأمينات« لما له من 
كلفة مالية عالية في حال تطبيقه، 
وأن القانون الحالي يعتبر أفضل 
وال يــزيــد األعـــبـــاء عــلــى أصــحــاب 

المعاشات التقاعدية. 
وتحفظت المؤسسة عن النص 
المقترح: »وفي حال وفاة صاحب 
المعاش التقاعدي تسقط باقي 
األقــســاط الــتــي لــم يتم ســدادهــا«، 
ذلـــــــك أن الــــمــــعــــاشــــات الـــمـــقـــدمـــة 
الـــمـــمـــنـــوحـــة لــلــمــتــقــاعــد يــســتــمــر 
سدادها بعد وفاته من أصحاب 
ــتـــرتـــب عـــلـــى وقـــف  األنــــصــــبــــة، ويـ

السداد كلفة مالية عالية.
وبــــــشــــــأن اقـــــــتـــــــراح اســــــتــــــرداد 
الــفــوائــد المتحصلة بشكل غير 
ــال بــنــك  ــ ــانـــونـــي مــــن الـــبـــنـــوك، قـ قـ
الكويت الــمــركــزي، إنــه أصــدر في 
عـــامـــي 2007 و2008 تــعــلــيــمــات 
تلزم البنوك وشركات االستثمار 
باتخاذ إجراءات محددة لتصويب 
المخالفات القائمة لديها ألسس 
وقواعد منح القروض الشخصية، 
وتقديم بيانات تفصيلية مدققة 
مــن مراقبي الحسابات وشهادة 
منهما تفيد بأنه قــد تــم االلــتــزام 
بتصويب كافة المخالفات التي 
كانت قائمة لــدى البنك فــي هذه 

النوعية من القروض.
ــد األدنـــــــى  ــ ــــحـ وبـــــشـــــأن رفـــــــع الـ
للمعاشات التقاعدية إلــى 1500 
ديــنــار، أكــد وزيـــر المالية ووزيــر 

الـــــدولـــــة لـــلـــشـــؤون االقـــتـــصـــاديـــة 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
فــي تــقــريــر الــلــجــنــة، أن فــكــرة رفــع 
الحد األدنى للمعاشات التقاعدية 
مستحقة، وأن مؤسسة التأمينات 
ــدد تـــقـــديـــم  ــ ــــصــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
مقترح حــول معالجة الخلل في 
 
ً
المعاشات التقاعدية، خصوصا
بــعــد ســمــاح الــمــؤســســة بــالــســداد 
العيني لتغطية العجز االكتواري، 
إذ أصــبــحــت هــنــاك مــرونــة تتيح 
ــن جـــــديـــــدة تــفــيــد  ــيــ ــوانــ تـــقـــديـــم قــ

المتقاعدين.
مــن ناحيتها، أكـــدت مؤسسة 
»التأمينات« أهمية تعديل الحد 
األدنى للمعاش التقاعدي وضمان 
مـــعـــيـــشـــة كــــريــــمــــة لــلــمــتــقــاعــديــن 
ــاع مــعــدالت  ــفــ  مـــع ارتــ

ً
خـــصـــوصـــا

ــع  ــلــ ــســ الـــــتـــــضـــــخـــــم وأســــــــــعــــــــــار الــ
والخدمات.

ورأت المؤسسة أن االقتراحات 
بــقــوانــيــن ال تحقق مــبــدأ الــعــدالــة 
والمساواة بين األعزب والمتزوج 
المعيل، وأن االقتراحات بقوانين 
لن تقل تكلفة تطبيقها عن مليار 

دينار.
ــة  ــارت إلــــى عــزمــهــا دراســ ــ ــ وأشـ
ــى  ــ ــتـــرح لـــتـــعـــديـــل الــــحــــد األدنــ ــقـ مـ
ــات الــــتــــقــــاعــــديــــة بــمــا  ــاشــ ــعــ ــمــ ــلــ لــ
يحقق العدل والــمــســاواة لجميع 
ــيــــث تـــشـــمـــل  ــحــ الــــمــــتــــقــــاعــــديــــن بــ
مــتــقــاعــدي الــبــاب الــثــالــث والــبــاب 
ــالــــج الـــخـــلـــل فــي  ــعــ ــامــــس ويــ الــــخــ
كافة المعاشات التقاعدية، كما 
أوضــحــت أنها بحاجة إلــى فترة 
 لتقديم 

ً
زمنية ال تــتــجــاوز شــهــرا

مقترحها إلى اللجنة.

• فهد تركي
انتهت لجنة الداخلية والــدفــاع البرلمانية، في 
ي إنشاء 

َ
اجتماعها أمــس، إلى الموافقة على قانون

الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات وتــعــديــل قــانــون 
انتخابات مجلس األمــة ليكونا وفق نظام القوائم 
النسبية، وإنجاز تقريريهما لرفعهما ومناقشتهما 

خالل جلسة غد. 
وكشفت مصادر مطلعة في اللجنة، أنها وافقت 
 على إلــغــاء قــانــون المسيء مــن خــالل المادة 

ً
أيــضــا

الــمــوجــودة فــي المقترح النيابي الــخــاص بإنشاء 
المفوضية العليا لالنتخابات، موضحة أن الموافقة 
على المفوضية كانت باإلجماع بينما وافقت اللجنة 

 للقوائم النسبية باألغلبية. 
ً
على االنتخاب وفقا

وأكدت المصادر أن الحكومة لم تحضر اجتماع 

أمس ولم ترسل أي تقرير مكتوب حول رأيها بشأن 
القوائم النسبية في انتخابات المجلس، حسبما 
تعهدت في اجتماع اللجنة الخميس الماضي، لكن 
 بقانون 

ً
المصادر كشفت أن الحكومة ستقدم مشروعا

حول تعديل قانون االنتخاب. 
وبينت أن مناقشة القانونين تمت من خالل أكثر 
من اجتماع، وأن اللجنة انتهت إلى الموافقة عليهما 
وإنجاز تقريريهما النهائيين ليكونا على جدول 
أعـــمـــال جلسة الــثــالثــاء لمناقشتهما عــلــى طريق 

إقرارهما. 
وأكدت أن القانونين محاالن إلى لجنة الداخلية 
والدفاع بصفة االستعجال ألهميتهما، كاشفة عن 
وجود توافق نيابي - حكومي على قانون المفوضية 
العليا لالنتخابات، وأن االختالف كان في مواد غير 

جوهرية ومن الممكن التوافق عليها في الجلسة.

رفض حكومي لقوانين »المالية البرلمانية«رفض حكومي لقوانين »المالية البرلمانية«
»المركزي«: ال تتوافر سيولة في االحتياطي العام لسداد القروض»المركزي«: ال تتوافر سيولة في االحتياطي العام لسداد القروض
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في لبنان يطلقون عليهم اسم »مكتومي القيد« أو »عــرب وادي 
خالد« وفي الكويت يعرفون باسم »البدون« وبالطبع هناك مسميات 
أخرى، لكنني وجدت ضالتي لمعرفة القصة التاريخية التي حدثت 
 عن سلسلة عالم 

ً
بعد الحربين العالميتين، في كتاب صدر حديثا

المعرفة التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، بعنوان 
»انــعــدام الجنسية - تــاريــخ حــديــث« للمؤلفة األميركية »مــيــرا. إل. 

سيغلبيرغ« وترجمة ابتهال الخطيب.
 تستعرض المؤلفة تــاريــخ »انــعــدام الجنسية« بوصفه ظاهرة 
سياسية، أممية، ذات تبعات اقتصادية واجتماعية هائلة مع نهايات 

القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
 وبالرغم من تحديد 2024 لتكون السنة المفصلية إلنهاء هذه 
الظاهرة المشينة في تاريخ البشرية الحديث، كما تكتب المترجمة 
في المقدمة، فإنها ما زالت مستمرة، والتساؤل عما سيفعله عالم 
 وال سيما 

ً
اليوم تجاه كارثة انعدام الجنسية المتسارعة، بقي قائما

في ظل جائحة كورونا التي غّيرت العالم وأظهرت األهمية البدهية 
لحكومات أممية تتحمل المسؤولية تجاه الكوارث الجماعية.

 تشير د. ابتهال الخطيب، إلى حقيقة أخرى وهي أن فكرة »المواطن 
 للمشكلة، لم 

ً
 نهائيا

ً
العالمي« التي جرى ترسيخها بوصفها حال

يكتب لها النجاح، بل واجهت معضالت كبيرة سياسية وعرقية 
وسيادية حالت دون تحقق هذا الحلم.

، لمن يهتم ويبحث عن الوقوف على الجذور 
ً
الكتاب يقرأ فعليا

واألســـبـــاب والـــتـــحـــوالت وإلــــى أيـــن وصــلــت الـــظـــاهـــرة، فــاالتــفــاقــات 
والمواثيق الدولية بعد الحربين العالميتين، أقــرت للدول امتالك 
 فيها وفــي تنظيم عملية 

ً
حق أساسي في تحديد من يعد عضوا

عبور حدودها، أما االتفاقية المتعلقة بأوضاع األشخاص عديمي 
الجنسية المتبناة من الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1954، 
 في أي 

ً
فتعتبر أن »عديم الجنسية« هو أي شخص »ال يعتبر مواطنا

دولة تحت قانونها المفعل« وهو ما يعني اليوم أن هذا الشخص ال 
يمتلك االنتماء القانوني األساسي الذي يعّرف العضوية الرسمية 
في أي من دول العالم الـ 195 المعترف بها بالالجئين، بالمقارنة 
 التفاقية الالجئين لسنة 1951، وهذا الشخص الذي يحتفظ 

ً
طبقا

بإرتباطه القانوني الرسمي لدولة ما، لكنه غير قادر على العودة 
لبلده األصلي، أو غير راغب في ذلك، ألسباب مختلفة.

 سعى الكتاب إلى تحدي فكرة، أن حدود السيادة التقليدية قد تم 
تخطيها فقط بعد عام 1954، وإن انعدام الجنسية يجسد التناقض 

بين السيادة وحقوق اإلنسان.
وطرحت المؤلفة مسألة مهمة على ضوء التحوالت االقتصادية 
وظهور »العولمة االقتصادية« تخص األثــريــاء، فقد أصبح العالم 
 للبيع إلــى حد 

ً
 للحدود السيادية المحلية، ومــعــروضــا

ً
مــتــجــاوزا

كبير، حيث يستطيع هذا الثري أن يتسلم جواز السفر ويحصل على 
الجنسية في الدول التي تسكن فيه ثروته بال ضريبة، ومن هنا كان 
استنتاج المؤلفة األميركية، بأن تراجع المواطنة االجتماعية كنموذج 
مثالي وتشريع عام في أواخر القرن العشرين قد تزامن مع إمكانية 
امتالك هويات وطنية متعددة، فالجنسية عن طريق برامج االستثمار 
باإلضافة إلى سجالت الضريبة الخارجية، أصبحت رائجة بين هؤالء 
الذين يتحملون تكلفتها، لكن بالنسبة إلى الفقراء والمحرومين من 
الحقوق، فإن العضوية في بلد ما هي أمر بالغ األهمية والصعوبة.

 عالمية لعدم 
ً
 فالقدرة على التحرك عبر الحدود، تظهر أنماطا

المساواة، صحيح أن البعض يستطيع الحصول على عشرات من 
جوازات السفر في حين يعاني البعض اآلخر من الفقراء من حصولهم 

حتى لو على جواز سفر واحد.
 وتعتقد المؤلفة أن تشكيل الحدود السياسية وتكوين الدول 
السيادية، ساهم في خلق أقليات في غاية اإلشكال، أقليات تتداعى 

كل حقوقها اإلنسانية،
 ظاهرة »انعدام الجنسية« تلف العالم وتدور بين ثناياه لتبقى 
معلقة أمــام مفاهيم حقوق المواطنة العالمية والوطنية وحقوق 

اإلنسان.

 من الحديث عن العوز والغالء 
ً
ال حديث في المدن اليوم أكثر تكرارا

والفقر الــذي أصبح أكثر انتشارا من الكوليرا وكورونا وإنفلونزا 
الخنازير والطيور أيضا، كل زوايا الوطن الكبير والصغير تحمل 
صراخ المقهورين هنا وهناك، حتى لو كان الصراخ دون صوت أو 

»أخرس« بكاتم الصوت المعتاد!! 
الــعــربــات محملة بــاألطــفــال ومزينة بــأعــالم الــبــالد، وهــي تجري 
مــســرعــة نــحــو مــراكــز االحــتــفــاالت هــنــا وهـــنـــاك، إمـــا بــأعــيــاد الــبــالد 
الوطنية وإما باألعياد الدينية وغيرها، والناس تبحث عن مساحة 
 في 

ً
للفرح إن لم يكن لهم فربما ألطفالهم خصوصا أن هناك شحا

الفرح قبل السعادة. 
يافطات ضخمة تحمل شعارات مهنئة وبينها يافطات أخرى 
تشير إلى عملية مكافحة الفساد، وهو ربما التشخيص األول لذاك 
المرض الذي اسمه إفقار وتهميش الناس في أوطاننا، بل هو ربما 
 وتنعش 

ً
»المجرم« األول في دهاليز القرارات التي إما أن ترفع بلدا

اقتصاده في وقت تشهد االقتصادات العالمية تحديات كبيرة، وإما 
أن تنزل به تدريجيا إلى آخر سلم التنمية والتطور والحياة الكريمة 

للمواطنين والقادمين معا!!
بين كــل ذلـــك تبقى بضعة أصــــوات مــا زالـــت ترتفع بين الحين 
واآلخـــر فــي عتمة ذاك الــظــالم الــدامــس والصمت حتى الــخــوف من 

الكالم في السر، 
وتأتي األصــوات فيفرح البعض رغم أن كثيرين يدركون أن هذا 
الخطاب ال يتالءم مع كل ما حدث من تطورات في السياسات العامة 
والحال شبيهة باإلنتربول، وهو يكافح تجار المخدرات، فكلما حاول 
أن يدرك ما طوروه من أساليب اكتشف أنه ال يزال متأخرا عن مواكبة 
تطوراتهم. وهذه هي الحال مع المعارضات في دولنا تبقى أسيرة 
 إن لم يكن قد عفا عليه الزمن، ولذلك فال يملك القدرة 

ً
خطاب قديم جدا

على استقطاب أو شد انتباه أو اهتمام متوسطي العمر قبل الشباب، 
فتشيخ المعارضات وتبقى السلطات شابة في أساليبها المتحايلة 

والمبتكرة في النهب للثروات والخيرات واستغالل أكبر وأكبر!
عندما اندلعت االنتفاضات في زوايا األوطان الممتدة على خريطة 
التخلف والظلم والقمع، كان السؤال المتكرر أمام المتظاهرين: لماذا 
ال تزال حركات المعارضة دون أطر واضحة ورسائل ومطالب أيضا، 
وطـــرق حديثة لإلقناع قبل الــتــواصــل الــفــج عبر وســائــل التواصل 
الحديثة، فهذه التي قيل إن لها الفضل األول في اندالع التظاهرات 
التي تحولت إلى انتفاضات أو ثورات أو حروب، لم تكن قادرة على 
 
ً
نقل الحوار إلى مراحل أكثر ذكاء، ولم تستطع أن تستقطب أعدادا
أكبر من الجماهير المعتادة، ولم تعرف كيف تطور الحدث، وهذا 
دون إنكار كم القمع الذي مورس على الناس، أي المواطنين الذين 
تحولوا فجأة الى تسميات مختلفة من السلطات إما مشاغبين وإما 

مخربين أو حتى إرهابيين!!!
هناك حاجة ملحة في هذه األوطان للعودة إلى الوقوف مع الذات 
ومراجعة أخطاء المعارضات المختلفة وإخفاقاتها، وعدم القدرة على 
معرفة متى »تستغل« اللحظة لتحويلها الى مسارات تضيف مكاسب 
ليس لتلك الحركة أو زعيمها بل للناس الذين يقول المعارضون إنهم 
يمثلونهم، وإن جل اهتمامهم وتضحياتهم هي من أجل هذه الفئات 
المهمشة والمستضعفة والخائفة من النبس بكلمة أو القيام بتصرف 
أو التعبير عن رأي حتى لو كان في الثقافة أو في التوسع العمراني 
غير المفهوم األبعاد والغايات!! حتى التطبيع مع آخر نظام فصل 
 بالنسبة إلى 

ً
 مخيفا

ً
عنصري عرفته البشرية، حتى هذا أصبح رأيا

الكثيرين، فقد يؤدي إلى االستدعاء أو التوبيخ أو السجن أو حتى 
االختفاء والرمي خارج حدود الوطن، وكأن المواطنة مكرمة ال حق 
للمواطن!!! حتى نعرف حجم الكارثة ما علينا سوى قراءة خطابات 
وبيانات والجلوس في تجمعات المعارضات العربية واالستماع إلى 
خطابات مليئة بكلمات ربما كان من األجدى أن ترص في صفوف 
المتاحف، فحتى اللغة أصبحت خشبية متحجرة، وفي حين نحارب 
الظلم بأشكاله ونعمل على فضح الفساد بأنواعه حتى لو كان ذلك 
بالكلمة وهي أضعف اإليمان، ربما ال ننسى أننا بحاجة الى إعادة 
بــنــاء حــركــات مــتــجــددة للمعارضات العربية تــعــرف نبض الجيل 
وحتى كلماته وعباراته وما يؤثر فيه، وتكون قــادرة على مواكبة 
كل األساليب المستجدة لدى األنظمة الحاكمة في طريقة حكمها 
وسيطرتها وكسبها للوالءات ال الكفاءات وتكريسها للقول الواحد، 
ونكرانها للحق في تعدد اآلراء، وقتلها اإلعالم على مختلف أنواعه، 
فلم يعد في عالمنا العربي برنامج حواري متزن ومحايد، ولم يعد 
هناك مقدمو برامج بل في معظمهم حملة أختام و»طبالة« والحال 
نفسها لكتاب األعــمــدة، فقد قتلوا الصحافة العربية أو مــا تبقى 
منها، وراحوا يمنحون الجوائز واألوسمة لبعض الكتبة من الجهلة 

و»أرتيستات« الكلمة، عجبي!!!
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية

كتاب ال يخدعك بالغالف 
ولكن يدهشك بالمحتوى

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

بالرغم من تحديد 2024 لتكون السنة المفصلية إلنهاء 
ظاهرة »انعدام الجنسية« في تاريخ البشرية الحديث، فإنها 

ما زالت مستمرة، والتساؤل عما سيفعله عالم اليوم تجاه 
 وال سيما في 

ً
كارثة انعدام الجنسية المتسارعة، بقي قائما

ظل جائحة كورونا التي غّيرت العالم وأظهرت األهمية 
البدهية لحكومات أممية تتحمل المسؤولية تجاه الكوارث 

الجماعية.

في البحث عن ضوء
 ال بّد من المصارحة *

خولة مطر

 القتراح شراء القروض تقوم الحكومة بشراء جميع القروض 
ً
وفقا

الشخصية بنوعيها االستهالكية والمقسطة وفوائدها باستخدام 
المال العام، وهي نحو 14 مليار دينار، ثم تقسطها بخصم عالوة 

 من الراتب الشهري.
ً
الغالء التي قيمتها 120 دينارا

وفي هذا االقتراح عدة مالحظات قانونية ومالية:
 أواًل: عدم المساواة بين المواطنين: ألن بعض المواطنين قروضهم 
الشخصية كبيرة تصل إلى 100 ألف دينار، وبعضهم قرضه ال يزيد 
على آالف قليلة، كما أن هناك من المواطنين من سدد قرضه بالكامل، 
 نصف مليون كويتي على مقاعد 

ً
وهناك من لم يقترض، وهناك أيضا

 وسرعان ما سيتخرجون ويقترضون وسيطالبون 
ً
الدراسة حاليا

بشراء قروضهم مثل الذين سبقوهم، وهكذا ستستمر المطالبات في 
المستقبل إذا ما تم إقرار هذا االقتراح، وهناك من المواطنين كبار السن 
والمتقاعدين الذين ال ُيسمح لهم باالقتراض رغم حاجتهم إلصالح 

بيوتهم أو مصروفات اخرى.
 لهذا القانون كلما كان راتب الموظف أكبر كان قرضة أكبر، 

ً
ووفقا

وبالتالي تكون استفادته من القانون أكبر، وعليه فإن هذا االقتراح 
يخدم أصحاب القروض الكبيرة، وال يخدم الذين لم يقترضوا والذين 
ســـددوا قروضهم، ولــذلــك فــإن هــذا االقــتــراض يفرق بين المواطنين 
ــام، وهـــذا  ــعـ  شـــركـــاء فـــي الـــمـــال الـ

ً
 رغـــم أنــهــم جــمــيــعــا

ً
 خــطــيــرا

ً
تــفــريــقــا

مخالف ألحكام المساواة في الدستور التي أكدت على المساواة بين 
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: معظم المقترضين استخدم القرض لشراء بيت أو لبنائه 
ً
 ثانيا

أو شراء سيارة أو أشياء فاخرة أو السفر: فهو ليس من المحتاجين 
الذين يجب مساعدتهم من المال العام ألنه أصبح اآلن يملك أصوال 
غالية القيمة ال يملكها اآلخـــرون، وإنفاق المال العام على األغنياء 
وغير المحتاجين دون مبرر مخالف للدستور وقواعد العدالة، ولو 
كانت المساعدة مقصورة على المعسرين بعد دراسة أحوالهم وسبب 
تعثرهم لكانت ممكنة ألنهم مثل المريض الذي تعالجه الدولة دون 

غيره.
: ال توجد مشكلة حقيقية في موضوع القروض ألن نسبة 

ً
 ثالثا

المتعثرين عن السداد تبلغ أقل من 2%، وهي أقل نسبة في العالم، 
والــغــالــبــيــة العظمى تــســدد قــروضــهــا بــانــتــظــام، وغــنــي عــن الــذكــر أن 
المقترض قــام باالقتراض على مسؤوليته الشخصية، فكل إنسان 
مــســؤول عــن ســــداد الــتــزامــاتــه وتــدخــل الــمــال الــعــام لمصلحة كبار 
المقترضين يشجع الناس على عدم سداد التزاماتهم، ومن المعلوم 
أن االقـــتـــراض مــوجــود فــي كــل بـــالد الــعــالــم ألن كــل الــنــاس يشترون 
حاجاتهم من دخلهم المستقبلي، أي باألقساط، وال يوجد في العالم 
 دون اقتراض 

ً
من يشتري البيوت واألصول واألغراض الباهظة نقدا

إال القلة القليلة.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي وضع ضوابط عديدة لالقتراض 
منها أن القسط يجب أال يتجاوز 40% للموظف و30% للمتقاعد، ومن 
خالف هذه الضوابط يجب أن يتحمل هو المسؤولية سواء كان البنك 

أو المقترض وليس المال العام.

: سيؤدي االقتراح إلى ضخ سيولة نقدية هائلة في األسواق 
ً
رابعا

نتيجة للوفرة المالية التي سيتمتع بها المقترضون مما سيؤدي 
إلى تضخم كبير في أسعار السلع المختلفة، وهذا سيضر الجميع 
وخصوصا الــذي لم يقترض ألنــه سيكون ضحية هــذا االرتــفــاع في 

األسعار مع أنه لم يحصل على أي فائدة من القانون.
: لهذا االقتراح كلفة هائلة على المال العام ألن شراء القروض 

ً
خامسا

بمبلغ 14 مليار ثم تقسيط المبلغ دون أرباح أو فوائد لمدة تصل إلى 
أكثر من خمسين سنة، خصوصا لكثير من المقترضين الذين قروضهم 
كبيرة فيه خسارة للمال العام تزيد على ضعف هذا المبلغ بسبب عدم 
استثمار هذا المبلغ في أرباح تعود على المال العام طوال هذه المدة، 

وهو ما يسمى ضياع الفرصة البديلة.
قــر هــذا القانون ستقوم بشراء القروض 

ُ
وكذلك فــإن الحكومة إذا أ

بسندات تحمل فائدة لمدة طويلة، وهذا سيضاعف الكلفة على المال 
 باألعضاء توجيه هــذا المبلغ للمصالح العامة 

ً
الــعــام. وكــان جــديــرا

مثل توظيف الشباب وتحرير األراضي وتزويدها بالخدمات ألغراض 
اإلسكان والصناعة والتنمية.

: من سيستفيد من هذا االقتراح ويرتاح من عبء السداد 
ً
سادسا

للبنوك فسيقوم باالقتراض مرة أخرى وثالثة وهكذا، وذلك باإلضافة 
إلى طلبات الشراء واإلسقاط التي ستقدم ممن لم يتم شراء قروضهم 

من الشباب في المستقبل.
: بعد إقــرار هــذا القانون، ال سمح الله، من غير المستبعد 

ً
سابعا

أن تقدم اقتراحات أخرى بعد سنة أو أكثر بإسقاط ديون الدولة على 
 وهذا معروف وسبق 

ً
المقترضين ووقف القسط الشهري )120( دينارا

تقديمه.
: ال حجة بالقانون الذي أقر بعد التحرير بإسقاط 55% من 

ً
ثامنا

، ألن ذلك القانون كان بسبب 
ً
الدين التجاري بشرط سداد الباقي نقدا

الغزو وجميع دول العالم تسقط من الديون في حالة الحروب، وقد نص 
الدستور الكويتي في المادة )25( على التعويض في الحروب ألن جميع 
البضائع واألصول التجارية نهبت أثناء الغزو من المخازن والمحالت 
والموانئ والجمعيات، وكذلك فإن الحكومة هي التي أسقطت ديون 
بنك التسليف وجميع الديون الشخصية عن المواطنين، كما اشترت 
الديون التجارية بعد التحرير قبل عودة مجلس األمة وليس المجلس. 
لــذلــك كـــان الــقــانــون الــــذي أقــــره الــمــجــلــس بــعــد عـــودتـــه هـــو قــانــون 
للتحصيل والسداد بعد أن قامت الحكومة بالشراء، وقد وضع القانون 
 كبيرة فأدخل اإلرث والتثمين والتعويضات التي يحصل عليها 

ً
شروطا

المدين من العراق في تحصيل الدين من المدين، ولم يستفد فرسان 
المناخ من هــذا القانون ألنهم لم يستطيعوا دفــع النسبة المطلوبة 
 كما ينص القانون، وذلك لعظم حجم ديونهم، فعاد عليهم الدين 

ً
نقدا

بأكمله مع الفوائد وأحيلوا إلى اإلفالس، وتمت مصادرة جميع أموالهم 
لمصلحة الدولة.

وقد نجح ذلك القانون في تحصل جزء كبير من الكلفة التي اشترت 
بها الحكومة الــديــون التجارية )3 مــلــيــارات مــن 5.5(، لــذلــك فــإن هذا 
القانون مهما كانت فيه من العيوب فإنه ال يجوز أن يقاس عليه اليوم 

ألن البالد ال تعاني اآلن، بفضل الله، من الحرب أو الغزو.

رياح وأوتاد: مالحظات مالية ودستورية على اقتراح شراء القروض

أحمد باقر

من العدالة المناخية إلى المسؤولية المناخية

نيك بتلر*

ــــف كـــثـــيـــرون مــؤتــمــر  لـــقـــد وصـ
الــــمــــنــــاخ »مــــؤتــــمــــر األطـــــــــــراف27« 
الـــذي ُعــقــد الشهر الــمــاضــي بأنه 
 وذلــك بسبب 

ً
كــان مؤتمرا فاشال

عــــدم إحــــــراز تـــقـــدم فــيــمــا يتعلق 
بــالــتــعــهــدات الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا 
فــي مؤتمر األطــــراف26 فــي العام 
الـــمـــاضـــي بـــاإلضـــافـــة الــــى غــيــاب 
ــة بــالــتــخــلــي  ــ ــحـ ــ ــات واضـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الـ
التدريجي عن الوقود األحفوري، 
وبشكل عام تم انتقاد طريقة عمل 
مؤتمر األطــراف نفسه ووصفها 
بــأنــهــا غــيــر كــافــيــة وغـــيـــر قــابــلــة 
للتطبيق في نهاية المطاف، وذلك 
نظرا ألنها تعتمد على إجماع كل 

األطراف.
لكن مؤتمر األطــــراف27 حقق 
ــا مـــلـــحـــوظـــا: لـــقـــد قــبــلــت  ــراقــ ــتــ اخــ

االقتصادات المتقدمة في العالم 
بــمــا فــي ذلـــك الـــواليـــات المتحدة 
واالتــــــــحــــــــاد األوروبــــــــــــــــي أخــــيــــرا 
تــحــمــل بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــة عــن 
»الــخــســائــر واألضـــــــرار« الــنــاجــمــة 
ــة  ــغـ ــلـ ــالـ عــــــن تـــغـــيـــر الـــــمـــــنـــــاخ، وبـ
الــبــيــروقــراطــيــة للبيان الختامي 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى »وضـــــــع تــرتــيــبــات 
تمويل جديدة لمساعدة البلدان 
النامية المعرضة بشكل خاص 
لآلثار الضارة لتغير المناخ من 
أجـــل الــتــعــامــل مــع تــلــك الخسائر 
واألضـــرار«. لقد تم تشكيل لجنة 
ــة لتحديد  خــاصــة تــضــم 24 دولــ
كيفية تمويل الصندوق الجديد 
وإدارته وتوزيعه حيث من المقرر 
عرض استنتاجاتهم في القمة 

ُ
أن ت

عقد في اإلمارات العربية 
ُ
التي ست

المتحدة أواخر العام المقبل.
ومـــــــــع ذلـــــــــك ونـــــــظـــــــرا إلـــــــــى أن 
الجمهوريين سيسيطرون قريبا 
عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب األمــيــركــي، 
فإن من فمن الصعب تصديق أن 
الواليات المتحدة ستقّدم الكثير 
من األموال كما أن هناك عدم يقين 
بشأن ما إذا كانت الصين ستكون 
مــســاهــمــا رئـــيـــســـا، وعـــلـــى الــرغــم 
مــن أن الــصــيــن قــد أصــبــحــت اآلن 
مصدرا رئيسا لالنبعاثات، فإن 
األمــم المتحدة ال تــزال تعتبرها 
دولة »نامية«، وأخيرا، وفي حين 
وافـــــــق االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي، مــن 
حيث المبدأ، على أن الدول األكثر 
مسؤولية عن تغير المناخ يجب 
أن تــســاعــد فـــي تــحــمــل تــكــالــيــفــه، 
فــإنــه يتجه نــحــو الـــركـــود والـــذي 
من المرجح أن يحد من مساهمة 

األوروبيين.
إن مشاركة الصين هي مهمة 
على وجه الخصوص فهي ليست 
مــصــدرا لــنــحــو ثــلــث االنــبــعــاثــات 
العالمية فحسب، بل إن االتحاد 
ــــل مــــســــاهــــمــــات  ــعـ ــ األوروبـــــــــــــــــي جـ
الصين شرطا من أجل مشاركته، 
ر رئيس الوزراء 

ّ
ولهذا السبب حذ

البريطاني السابق غوردون براون 
أنه يمكن أن ينتهي بنا المطاف 
بأن يكون لدينا »صندوق بدون 

ممولين«.
ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــذا 
الخطر حقيقي، فإن هذا ال يعني 
ــا اتــفــقــت  ــن أهـــمـــيـــة مــ أن نــقــلــل مــ
ــي مــؤتــمــر  ــ ــكــــومــــات فـ عـــلـــيـــه الــــحــ
األطــراف27، وُيشكل قبول العالم 
المتقدم بالمسؤولية عــن تأثير 
تغير المناخ أساسا للتعويضات 
ويشير إلى درجة المسؤولية التي 
سيتم اختبارها اآلن في المحاكم 
في جميع أنحاء العالم. ستتطور 
»العدالة المناخية« من شعار قوي 
إلى قضية قانونية حية، إذا كان 
تغير المناخ نتيجة لالنبعاثات- 
ــر- وإذا  ــمـــاضـــي والــــحــــاضــ فــــي الـ
ــواء  ــ ــادة األنـ ــ ــان يــتــســبــب فـــي زيــ كــ
المناخية وحــدتــهــا، فــهــذا يعني 
ــذا الــــعــــام فــي  ــ أن الـــفـــيـــضـــانـــات هـ
بــاكــســتــان وزيـــــادة الــتــصــحــر في 
ــعــزى 

ُ
شــمــال إفــريــقــيــا يــمــكــن أن ت

إلى أولئك الذين تسببوا في تلك 
االنبعاثات.

لكن من المسؤول بالضبط؟ 

لـــقـــد قــبــلــت حـــكـــومـــات الــعــالــم 
لة  المتقدم أنها خاضعة للمساء
، لكن المسؤولية وبالتالي 

ً
جزئيا

المسؤولية القانونية يمكن أن 
نسب أيضا إلــى الشركات التي 

ُ
ت

أنــتــجــت وبـــاعـــت واســـتـــفـــادت من 
مــبــيــعــات الــمــنــتــجــات الــمــســؤولــة 
عن االنبعاثات، ويمكن لشركات 
الـــطـــاقـــة أن تــــجــــادل بــــأنــــه حــتــى 
ثمانينيات وتسعينيات الــقــرن 
الــمــاضــي لـــم يــكــن هـــنـــاك إجــمــاع 
عـــلـــمـــي عـــلـــى اآلثـــــــــار الـــمـــنـــاخـــيـــة 
السلبية لحرق الهيدروكربونات، 
لكن من التسعينيات فصاعدا، ال 

يمكن تبرير مثل هذا الدفاع.
وهــكــذا بــدأ عصر المسؤولية 
القانونية المحتملة منذ نحو 30 
عاما وذلــك عندما بــدأت اللجنة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــــيــــة الــمــعــنــيــة 
بتغير المناخ وآخرون في إعداد 
مــجــمــوعــة مــن األبـــحـــاث العلمية 
الموثوقة مما يعني أننا دخلنا 
اآلن عصر المسؤولية المناخية 
الحقيقية، وبالنسبة إلى الشركات 
المعنية- ال سيما تلك الخاضعة 
ــقـــرارات السياسية  للقوانين والـ
لالقتصادات المتقدمة- تمثل مثل 
هذه المسؤولية القانونية تهديدا 
وجوديا، حيث يشبه ذلك اتفاقية 
ــتـــي حــلــت  الـــتـــســـويـــة الـــرئـــيـــســـة الـ
الــصــراع بين صناعة التبغ و46 
مدعيا عاما في الواليات المتحدة 
ــة حــــــول الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
الــمــتــعــلــقــة بــالــتــكــالــيــف الــطــبــيــة 

المرتبطة بالتدخين.
ــك  ــلـ ولـــــــكـــــــن فـــــــــي حــــــيــــــن أن تـ
ــــوب  الـــتـــســـويـــة نـــصـــت عـــلـــى وجـ
أن تــدفــع الــشــركــات مــا مجموعه 
206 مـــلـــيـــارات دوالر عــلــى مــدى 
ــنـــاخ  ــمـ ــر الـ ــيـ ــغـ 25 عـــــامـــــا، فـــــــإن تـ
ــه أكــبــر  والــتــكــالــيــف الــمــرتــبــطــة بـ
بكثير فالمخاطر عالمية وهــي 
تتزايد وذلك بسبب أن االنبعاثات 
تــســتــمــر فـــي الــــزيــــادة، وفـــي واقـــع 
األمــــر فــــإن األســـــوأ لـــم يــــأِت بــعــد، 
والتكاليف المحتملة ال تعد وال 

تحصى تقريًبا.
ــد أن الــمــعــركــة  ــؤكـ ــمـ ــن الـ إن مــ
الـــقـــانـــونـــيـــة ســـتـــكـــون مــحــتــدمــة، 
ــإنــــه مــن  ــة فــ ــكــــل بـــســـاطـ ــكــــن وبــ ولــ
خـــالل الــقــبــول بــالــمــســؤولــيــة عن 
التكاليف العالمية لتغير المناخ، 
من حيث المبدأ، فإن هذا يعني أن 
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
اإلطــاريــة بشأن تغير المناخ قد 
أخــرجــت الجني مــن القمقم، ولن 
تتمكن شركات الوقود األحفوري 
ومستثمروها من االدعاء بأنه لم 

يتم تحذيرهم.
صحيح أن مؤتمر األطراف27 
قد أصاب العديد من المشاركين 
والــمــراقــبــيــن بخيبة األمـــل حيث 
يشعر علماء الــمــنــاخ والنشطاء 
وغيرهم باالستياء وهم محقون 
ــن تـــجـــاهـــل الــطــبــيــعــة  ــي ذلـــــك مــ فــ
ــأن  ــ ــنــــاخ وبـ ــمــ الـــمـــلـــحـــة لـــتـــغـــيـــر الــ
القضايا الحالية مثل أزمة تكلفة 
المعيشة والــحــرب الــروســيــة في 
أوكــرانــيــا تستحوذ على اهتمام 
صانعي السياسة وعامة الناس 
على حساب قضية تغير المناخ، 

لكن الحقيقة هي أنه من المرجح 
أن يتم تــذّكــر مؤتمر األطـــراف27 
على أنــه شــّكــل لحظة فــارقــة، أما 
اآلن وبعد أن قبل العالم المتقدم 
أخــــيــــرا درجـــــــة مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة 
المالية عــن الخسائر واألضـــرار 
التي يسببها تغير المناخ، فإن 
ــــول الــمــنــاخ  ــع حـ ـــ الـــنـــقـــاش األوســ
سيتحول مــن اآلن فــصــاعــدا إلى 
مــســألــة الــمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة، 
وهذا بدوره يمكن أن يغير بشكل 

كبير حوافز األطراف الرئيسة.
* أستاذ زائر في جامعة 
كينغز كوليدج لندن وهو رئيس 
مؤسس لمعهد كينغز بوليسي 
ورئيس شركة بروماس 
وشركاه.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« 
باالتفاق مع »الجريدة«

https://www.aljarida.com/article/8382
https://www.aljarida.com/article/8382
https://www.aljarida.com/article/8381
https://www.aljarida.com/article/8380
https://www.aljarida.com/article/8379


tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•

العدد 5213 / االثنين 19 ديسمبر 2022م / 25 جمادى األولى 1444هـ٨مسك وعنبر

فضة المعيلي

خبريات

حظي البوستر الدعائي 
الذي طرحه الفنان هاني 

شاكر ألغنيته الجديدة 
بتفاعل كبير عبر مواقع 

التواصل االجتماعي، في 
الوقت الذي يفرض حالة 
من السرية على األغنية 
الجديدة، التي ستطرح 
بالتزامن مع احتفاالت 
استقبال العام الجديد.

البوستر الدعائي ظهر فيه 
شاكر بإطاللة أكثر شبابًا، 

من دون أن يعلن اسم 
األغنية أو تفاصيل عنها، 

رغم انتهاء تصويرها على 
طريقة الفيديو كليب تحت 
إدارة املخرج نضال هاني، 
الذي سبق أن تعاون معه 

عدة مرات.
جدير بالذكر، أن شاكر 
سُيحيي حفالت رأس 

السنة بلبنان، من خالل 
حفلني في صيدا يومي 30 
و31 ديسمبر، فيما تعاقد 
على حفالت جديدة خالل 

الشهر املقبل بمصر، من 
بينها حفل بدار األوبرا 

املصرية سيعلن عنه 
قريبًا.

هاني شاكر بإطاللة 
شبابية في أغنيته الجديدة

تعود الفنانة ريهام 
عبدالغفور للسباق 

الرمضاني، من خالل 
مسلسل »الرشيد«، الذي 
بدأت تصويره أخيرًا مع 

الفنان محمد ممدوح، 
وينتمي لنوعية األعمال 
الدرامية ذات الـ 15 حلقة.

وسيكون املسلسل 
الجديد، الذي تخرجه مي 

ممدوح، في أولى تجاربها 
اإلخراجية بالدراما، 

واختارت ريهام أن يكون 
عدم الظهور في أعمال 

أخرى بنفس املوسم، ما 
دفعها لالعتذار عن أعمال 

أخرى ُعرضت عليها 
خالل األسابيع املاضية، 

من بينها بطولة في أحد 
مسلسالت رمضان.

تحضر ريهام ملشروع 
درامي آخر قصير مع 
منصة شاهد، على أن 
ُيعرض خالل النصف 

الثاني من العام املقبل، 
وهو مشروع تتكتم 
تفاصيله في الوقت 

الحالي.

ريهام عبدالغفور تعود 
للدراما الرمضانية

يستعد الفنان أحمد 
الفيشاوي للبدء في 

تصوير أول مشاهده 
بفيلمه السينمائي الجديد 
)ورد ريحان(، املقرر عرضه 

خالل الصيف املقبل 
بالصاالت السينمائية. 

العمل كتب قصته محمد 
نبيل ونور أحمد، وقام 

محمد أشرف بإعداد 
السيناريو والحوار له.
تعاقد الفيشاوي على 

الفيلم مع الشركة املنتجة، 
ليكون أول األبطال 

املنضمني رسميًا للعمل، 
بالتزام مع تحضيرات 

الشركة املنتجة للتصوير 
تحت إدارة املخرج محمد 

صابر، الذي يجري معاينة 
ملواقع التصوير، تمهيدًا 

لبداية التصوير.
أحمد الفيشاوي انتهى 
من تصوير دوره بفيلم 

»رهبة«، الذي ينتظر 
عرضه خالل الربع األول 

من العام املقبل، فيما 
ينتظر االنتهاء من 

تحضيرات الجزء الرابع 
لفيلم »والد رزق« مع 

املخرج طارق العريان، 
واملتوقع البدء بتصويره 

خالل الصيف املقبل.

أحمد الفيشاوي بطل 
»ورد ريحان«

االحتفاء بـ »لغة الضاد« في المكتبة الوطنية
احتفاء باللغة العربية في يومها العالمي، الذي 
يــوافــق الــثــامــن عــشــر مــن ديــســمــبــر كــل عـــام، نظمت 
الجمعية الكويتية للغة العربية، أمــس، بالتعاون 
مع مكتبة الكويت الوطنية، فعالية »اللغة والُهوّية«، 
بحضور رئيسة الجمعية د. آمال بّراك العّواد، ومدير 

المكتبة د. سلطان الديحاني.
بدأت وقائع الفعالية بتالوة آيات بّينات من القرآن 

الكريم، ثم ُعزف السالم الوطني لدولة الكويت.
ومع بداية وقائع االحتفال، تناول د. الديحاني 
واقع اللغة العربية المعاصر، ودور جامعة الكويت 
والمؤسسات التعليمية بالدولة لجهة الحفاظ على 

»العربية« والنهوض بها.
وفــي كلمتها، شــكــرت د. آمـــال الــعــّواد الحضور، 
شهرت في الحادي عشر من 

ُ
وقالت إن »الجمعية أ

ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي، لــتــحــمــل عــلــى عــاتــقــهــا مشعل 

العناية والــرعــايــة بلغة الــضــاد فــي أنــحــاء الكويت 
الحبيبة«.

ــر يــحــتــاج إلـــى »تــضــافــر جهود  وأضــافــت أن األمـ
م، والطالب، واألسرة، ووسائل اإلعالم، 

ّ
الجميع؛ المعل

والجامعة، لــيــدرَك الجميع أن اللغة هــي هويتهم، 
 لها«.

ً
ويجب أن نكون أهال

لــت الـــعـــّواد: هــل نحن  وفــي خــتــام كلمتها، تــســاء
بخير بال لغتنا العربية؟

ثم ألقى الشاعر ممدوح الدويش قصيدة عن اللغة 
ٌالعربية، ومن أجوائها:

ـــــغـــــتـــــي عـــــلـــــى مـــــــــّر الــــــــزمــــــــان فــــتــــّيــــة
ُ
ل

ــاِن ــ ــــصـ ــقـ ــ ـ
ّ
ــن ــ  الـ

ُ
ـــــبـــــهـــــة

ُ
ــا ش ــهــ ــريــ ــتــ ــعــ ال تــ

 أمـــــــــــام ِعـــــداِتـــــهـــــا
ً
 صــــــــامــــــــدة

ّ
ــل ــ ــظـ ــ ــتـ ــ سـ

 زاويـــــــــــــــــــٍة مـــــــــن الــــــــُبــــــــلــــــــدان.
ّ

فـــــــــي كـــــــــــل

محافظ حولي: »بيت العثمان« واجهة 
التراث والهوية الوطنية

أكــــــــد مــــحــــافــــظ حــــــولــــــي، مـــحـــافـــظ 
الــعــاصــمــة بــالــوكــالــة، عــلــي األصــفــر، 
حـــرصـــه عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الكويتي األصيل والهوية الوطنية، 
وُيعد بيت العثمان، بما يحمله من 
مــعــالــم، واجــهــة مــشــرفــة لــهــذا الــتــراث 
ــــك خــــالل زيـــارتـــه  ــــذه الـــهـــويـــة، وذلـ وهـ
مــتــحــف بـــيـــت الـــعـــثـــمـــان فــــي مــنــطــقــة 
حـــولـــي، بــرفــقــة مــديــر الــمــتــحــف أنـــور 

الرفاعي، ونائبه حسين القطان. 
وقال األصفر إن لمثل تلك المتاحف 
أهمية لدعم السياحة الداخلية عبر 
 أن 

ً
إظهار التاريخ الكويتي، مضيفا

المتحف يــقــع عــلــى مــســاحــة 17 ألــف 
مــتــر مــربــع، ويــتــكــون مــن 170 غــرفــة، 
ــام 1947 عــلــى  ــ ــنـــي الـــبـــيـــت عـ حـــيـــث ُبـ
يـــد عــبــدالــلــه عــبــدالــلــطــيــف الــعــثــمــان، 
ويحتوي المبنى على 10 متاحف كل 
منها يتحدث عن مرحلة من مراحل 
تاريخ الكويت، ويعتبر المتحف من 
األكبر في منطقة الخليج، كما يحتوي 
على الكثير من المقتنيات التاريخية، 
ــزوار وطــلــبــة الـــمـــدارس  ويــســتــقــبــل الــــ

، ومن 
ً
 إلى 1 ظهرا

ً
 من 9 صباحا

ً
يوميا

4 إلى 9 مساء.
م األصـــفـــر بــالــشــكــر لرئيسة  ــقـــدَّ وتـ
مركز العمل التطوعي، الشيخة أمثال 
األحمد، ومدير المتحف ورئيس فريق 
الـــمـــوروث الــكــويــتــي لعائلة العثمان 
أنور الرفاعي، ولجميع العاملين في 

 تقديم 
ً
هذا المبنى التاريخي، مؤكدا

جميع سبل الدعم والتعاون من قبل 
المحافظة.

محافظ حولي بالمتحف

• فضة المعيلي
اختتمت الــرئــيــس الــفــخــري للجمعية التعاونية 
الحرفية للسدو الشيخة ألطاف سالم العلي، ورئيس 
مجلس إدارة جمعية السدو الشيخة بيبي الصباح، 
معرض »الصناعة« في بيت البدر، بحضور السفراء: 
القطري علي بن عبدالله، والبحريني صالح المالكي، 
والمغربي علي ابن عيسى، والعماني صالح الخروصي.
اختص المعرض بالتصميم واالبتكار في مجال 
التصميم الــداخــلــي، وأعــمــالــه مستوحاة مــن البيئة 
 وتراثها الــثــري، من خالل 

ً
الحضرية للكويت قديما

عــــرض أعـــمـــال الــمــصــمــمــيــن: بــيــبــي الـــغـــانـــم، وعــالــيــة 
الفارس، وعبدالعالي الجري، وأماني الثويني، وشيماء 
أشكناني، وريم ونورية البدر، وابتسام الرجيب، ومريم 
مــحــارب، وأحــمــد الــغــانــم، وبـــدر الــحــجــيــالن، وحسام 

الرشيد. وبهذه المناسبة، قالت الشيخة بيبي الصباح: 
»يــأتــي مــعــرض الصناعة كــآخــر مــعــرض مــن سلسلة 
المعارض الثالثة التي نظمت بمناسبة مرور 30 سنة 
م خالله  منذ إنشاء جمعية السدو الحرفية، والذي قدَّ
المصممون المشاركون قطع أثاث منزلي مستوحاة من 
السدو تنوعت بين القطع الكبيرة والصغيرة، وشهد 
، واستضافة سفراء، 

ً
 كبيرا

ً
المعرض إقبااًل جماهيريا

ليشاهدوا أعــمــال المبدعين الكويتيين، ومــن خالل 
الجمعية المهتمة بصون التراث وحفظه وتطويره«.

وكشفت الشيخة بيبي عن أنشطة الجمعية القادمة، 
منها: »مــعــرض ســـدي للفنون والــتــصــمــيــم«، وورش 
األطــفــال، ومــعــارض تستضيف منتجات مــن خــارج 
الكويت، بالتعاون مع سفارات الدول األخرى، كسفارة 
أوزبــكــســتــان، والفلبين وغيرهما، إضــافــة إلــى إقامة 

معارض خارج الكويت.

الشيخة ألطاف الصباح والشيخة بيبي الصباح مع السفراء والمصممين

»لينا باكير« قدمت حفلها السنوي في دار اآلثار
المشاركون عزفوا 65 أغنية ومقطوعة عالمية شهيرة

استضافت دار اآلثار اإلسالمية 
حفل األكاديمية لينا باكير 

لتقديم 65 أغنية ومقطوعة 
عالمية شهيرة، أهمها 

المقطوعة الخامسة لبيتهوفن 
وأخرى لموزارت وبعض 

األغنيات الشهيرة للفنانة 
لبياف، ولغوغوش وبيتلز.

نــظــمــت أكــاديــمــيــة لــيــنــا باكير 
ــيــــة  ــقــ ــيــ لــــــالســــــتــــــشــــــارات الــــمــــوســ
والــتــدريــب حفلها السنوي لعام 
ــار اإلســالمــيــة،  2022 فــي دار اآلثــ
وسط حضور الفت لعدد كبير من 
الشخصيات، إضافة إلــى أولياء 
أمـــــور الــمــتــدربــيــن والـــمـــتـــدربـــات 
الذين شاركوا في الحفل، وعزفوا 
عـــلـــى آلــــــة الـــبـــيـــانـــو مـــقـــطـــوعـــات 
كالسيكية وغــنــائــيــة بمصاحبة 

أوركسترا متخصصة.
وتــــضــــمــــن الــــحــــفــــل فـــتـــرتـــيـــن، 
األولــــــى ظـــهـــرا وشــــــارك فــيــهــا 40 
عازفا وعازفة من الفئة العمرية 
من 3.5 حتى 8 سنوات، والثانية 
فــي الــمــســاء بــمــشــاركــة 22 عــازفــا 

وعازفة من المحترفين من سن 8 
سنوات فما فوق.

وقــــــالــــــت مــــؤســــســــة ومـــــديـــــرة 
األكــاديــمــيــة الــمــدربــة لينا باكير 
إن الــحــفــل الـــســـنـــوي لـــهـــذا الــعــام 
يكتسب قيمة خاصة، فهو يأتي 
بــعــد غــيــاب لــمــدة عــامــيــن بسبب 
جائحة كورونا، ويشارك فيه في 
فترتين صباحية ومسائية أكثر 
من 60 عازفا وعازفة من الفئات 
العمرية المختلفة من 3.5 سنوات 
الــى مــا فــوق يعزفون مقطوعات 
متنوعة من الموسيقى العالمية 
الــكــالســيــكــيــة، إضـــافـــة إلــــى ثــالث 
أغان للمطربة اإليرانية غوغوش.

وأضافت باكير: »في السنوات 

العشر األخيرة، لمست شخصيا 
اهتمام وحرص العديد من األسر 
عــلــى تــعــلــيــم أبــنــائــهــم وبــنــاتــهــم 
ــانـــو وبــعــض  ــيـ ــبـ ــلـــى الـ الــــعــــزف عـ
اآلالت الـــمـــوســـيـــقـــيـــة األخـــــــــرى، 
بــعــد أن ثــبــت علميا وبالتجربة 
ــكــــاســــات اإليـــجـــابـــيـــة عــلــى  ــعــ االنــ
شخصية وتواصل من يتعلمون 
الــــمــــوســــيــــقــــى، وقـــــدرتـــــهـــــم عــلــى 
التفاعل بصورة أكبر وأعمق مع 
مجتمعاتهم ورغبتهم في العطاء 
واالنـــــــجـــــــاز، وازديــــــــــــاد هـــدوئـــهـــم 
وتـــركـــيـــزهـــم فـــيـــمـــا يـــــؤدونـــــه مــن 
أعمال«، الفتة إلى اعتماد العديد 
من المؤسسات التربوية العريقة 
ــلـــم بــالــمــوســيــقــى  ــــوب الـــتـــعـ ــلـ ــ أسـ

كوسيلة لمعالجة فــرط النشاط 
لــدى األطــفــال وتطوير المهارات 
الـــشـــخـــصـــيـــة وزيـــــــــــادة الـــــقـــــدرات 
العقلية والمساعدة على التركيز 

وتنمية الذكاء.
ــدور  ــ ــى الــ ــ ــيـــر إلــ ــاكـ وأشـــــــــارت بـ
ــم الــــــذي تــلــعــبــه  ــهـ ــمـ ــيـــوي والـ الـــحـ
الــمــوســيــقــى فـــي مــســاعــدة ودعـــم 
بعض حــاالت ذوي االحتياجات 
 على 

ً
 ومــعــنــويــا

ً
الــخــاصــة نفسيا

الــتــكــيــف مـــع الــمــجــتــمــع، مــؤكــدة 
حرصها منذ تأسيس أكاديميتها 
على استقبال بعض حاالت ذوي 
االحتياجات الخاصة وتعليمهم 
ــــوب خــــــــاص كــــــــأم حـــنـــون  ــلـ ــ ــأسـ ــ بـ
وصديقة مقربة وليس كمعلمة، 

بغية تشجيعهم وتقريبهم من 
الموسيقى.

ــــدت تــمــتــع مــتــدربــيــهــا في  وأكــ
الكويت بمواهب الفتة لالنتباه 
وشغف وحب كبير لتعلم العزف 
على الــبــيــانــو، األمـــر الـــذي ساعد 
الكثير منهم على المشاركة في 
مـــنـــافـــســـات عــالــمــيــة والـــحـــصـــول 
ــز مــتــقــدمــة، مــوضــحــة  ــراكـ عــلــى مـ
أنه على مدى سنوات عملها في 
المجال والتي تجاوزت 40 عاما 
شهدت التطور الكبير الــذي طرأ 
على المجتمع الكويتي في حب 
الــمــوســيــقــى والــرغــبــة فــي إظــهــار 
هـــــذا الـــحـــب والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه فــي 
االحتفاالت المفتوحة للجمهور.

»الـــــــجـــــــريـــــــدة« الــــتــــقــــت بــعــض 
ــة  الـــمـــشـــاركـــيـــن، حـــيـــث قـــالـــت دانــ
التركيت إنها عزفت لجون لينون 
بـــــول مـــكـــارتـــنـــي اغـــنـــيـــة بــعــنــوان 
»Eleanor Rigby«، مبينة أنها 
انضمت إلى األكاديمية منذ سنة، 
وســاهــمــت فـــي صــقــل موهبتها، 
واســتــفــادت منها عــلــى الصعيد 
الــشــخــصــي، أمــــا دالل إســمــاعــيــل 
فـــعـــزفـــت لــلــمــوســيــقــار األلـــمـــانـــي 
ــنــــدلــــســــون مــقــطــوعــة  فـــيـــلـــكـــس مــ
 ،»Songs without words« بعنوان
مشيرة إلــى أنــهــا تــعــزف البيانو 

منذ ثماني سنوات.

من أجواء الحفل 

»لوياك« تكّرم »كوت« الغذائية كشريك استراتيجي
 على انطالق المؤسسة

ً
احتفاًء بمرور 20 عاما

 على 
ً
ضمن سياق احتفال مؤسسة لوياك بمرور 20 عاما

انطالقتها، خصصت رئيسة مجلس إدارة »لوياك«، فارعة السقاف، 
مجموعة كــوت الغذائية بــزيــارة تكريمية، تــقــديــًرا لشراكتها 
الراسخة ودعمها المستمر لبرامج »لوياك« المتنوعة وأنشطتها 

الفنية والثقافية والبيئية، منذ تأسيسها وحتى تاريخه.
وكــــان فــي اســتــقــبــال الــســقــاف كــل مــن رئــيــســة مجلس إدارة 
المجموعة فدوى الحميضي والرئيس التنفيذي للمجموعة أمين 
ل الزيارة تقديم درٍع تذكارّية على شكل ثمرة رّمان، 

ّ
محمد، وتخل

متها فدوى من السقاف، وأرفقتها برسالة تقديٍر، جاء فيها: 
ّ
تسل

»شركاءنا األعزاء، تختزن ثمرة الرّمان من الحكايا واألسرار ما 
يعادل جواهرها الحمراء المخبأة في جيوبها، وعبر تاريخها 
العريق المديد، احتفظت شجرة الرمان لنفسها بمكانة مقّدسة في 
قلوب الشعوب، واعتبرها الناس داللة العمل الصالح والخصوبة 
ل 

ّ
والخير الوفير، واخترنا ثمرة الرمان كهدية رمزّية لكم لتمث

مسيرتنا العشرينية الخصبة التي بــدأت معكم وكبرت بكم، 
ا جواهر من الشباب العربي، ومعكم 

ّ
شركاؤنا األعزاء، معكم مكن

ى بلغنا العشرين«. 
ّ
تمّكنا من النجاح حت

وأعـــربـــت الحميضي عـــن اعـــتـــزازهـــا بــكــون مــجــمــوعــة كــوت 
ــد الـــشـــركـــاء االســتــراتــيــجــيــيــن وأكـــبـــر الــداعــمــيــن  ــ الــغــذائــيــة »أحـ
لمؤسسة لوياك وأكاديمية البا«، مشيدة بـ »اإلنجازات العريقة« 
التي حققتها »لوياك« على مدى 20 عاًما، من خالل العديد من 
البرامج والمبادرات النوعية، سواء في المجال الفني والثقافي 
 بتفانيها في رفع الوعي البيئي 

ً
أو األكاديمي والتربوي، مرورا

ة على حماية البيئة 
ّ
وتحفيز األجيال الشابة وشرائح المجتمع كاف

وحفظ الموارد الطبيعّية.
وأضافت: »تجمعنا القيم واألخـــالق، ونتشارك المسؤولية 
 فــي توحيد الــجــهــود بين 

ّ
ــواء، ولــعــل المجتمعية على حــد ســ

المؤسسات والشركات وهيئات المجتمع المدني، خير دليل على 
ق، فقد نجحت )لوياك( في تمكين الشباب بالكويت 

ّ
االبتكار والتأل

وخارجها، كما تعزيز دورهم المحورّي في تحسين المجتمع. مما 
 إلى زيادة وتوسيع دعمنا لهذه المؤسسة الريادية، 

ً
دفعنا أخيرا

وإلى تبني برامج بيئية واعدة«.

السقاف والحميضي

ختام معرض »الصناعة« في بيت البدرختام معرض »الصناعة« في بيت البدر
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ــبــــاد  ــر الــ ــ ــيـ ــ ــو أمـ ــمــ ــعــــث ســ بــ
الــشــيــخ نـــواف األحــمــد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب السمو 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد أمــيــر 
دولـــة قطر الشقيقة بمناسبة 
النجاح الباهر واالستثنائي 
لبطولة كأس العالم )فيفا قطر 
ــتــــي اســتــضــافــتــهــا  2022( والــ
ــة خــــال  ــقـ ــيـ ــقـ ــر الـــشـ دولـــــــــة قــــطــ
الفترة من 20 نوفمبر إلــى 18 
ديـــســـمـــبـــر 2022 بـــكـــل جـــــدارة 
واقتدار وبصورة أبرزت للعالم 
بأسره رسالة اإلسام والسام 
وحــــــضــــــارة الـــــعـــــرب وعـــكـــســـت 
الــــوجــــه الــــحــــضــــاري الـــمـــشـــرق 
للبلد الشقيق ومــا وصــل إليه 
مــن نهضة عمرانية وتنموية 
شملت مختلف الــمــيــاديــن في 
ظـــل قـــيـــادة ســـمـــوه الــحــكــيــمــة، 
والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة 
ــقـــة عــلــى  ــيـ ــقـ لـــــدولـــــة قــــطــــر الـــشـ
الصعيدين اإلقليمي والدولي.

وأشــــــاد ســـمـــوه بــمــا وفــرتــه 
دولـــــــــــــة قـــــطـــــر الــــشــــقــــيــــقــــة مـــن 
اســتــعــدادات كبيرة وإمكانات 
متميزة وعالية المستوى في 
تنظيم هــذا الــحــدث الرياضي 
الـــدولـــي عــلــى أكــمــل وجــــه ومــا 
ــهــــود حــثــيــثــة  ــــن جــ ســـخـــرتـــه مـ
لـــتـــوفـــيـــر كــــافــــة الــمــســتــلــزمــات 
والــمــتــطــلــبــات الــمــرافــقــة لــهــذه 
البطولة الكبرى والتي حظيت 
بثناء وإعجاب الجميع في كل 
ــة قطر  أنـــحـــاء الــعــالــم وأن دولــ
قامت بتمثيل كل الدول العربية 
خير تمثيل حيث أوجدت بعد 
هـــــذه االســـتـــضـــافـــة الــنــاجــحــة 
ــتـــوى  ــع الـــمـــسـ ــ ــيـ ــ  رفـ

ً
نـــــمـــــوذجـــــا

يــصــعــب مــضــاهــاتــه مستقبا 
وارتقت بالمقاييس المطلوبة 
فــي كيفية تنظيم واستضافة 

الفعاليات الرياضية الدولية.
وســــــــأل ســــمــــوه رعــــــــاه الـــلـــه 
الــمــولــى تــعــالــى أن يــديــم على 

سموه وعلى سمو األمير الوالد 
واألسرة الكريمة وافر الصحة 
وتمام العافية وأن يحقق لدولة 
قطر الشقيقة وشعبها الكريم 
ــا يــتــطــلــع إلـــيـــه مـــن تــقــدم  كـــل مـ

ورقي وازدهار في ظل القيادة 
الحكيمة لسموه.

من جانبه، بعث سمو نائب 
ــي الــــعــــهــــد الـــشـــيـــخ  ــ ــ األمـــــيـــــر ولـ
مشعل األحــمــد ببرقية تهنئة 

مــمــاثــلــة إلـــى الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد بمناسبة النجاح الباهر 
لبطولة كأس العالم )فيفا قطر 

.)2022
وأشــــاد ســمــوه بــاإلمــكــانــات 

الــمــتــمــيــزة الــتــي وفــرتــهــا دولــة 
قطر خال تنظيم هذه البطولة 
الـــدولـــيـــة الــكــبــرى بــكــل جــــدارة 
واقــــــــتــــــــدار، مـــتـــمـــنـــيـــا لـــســـمـــوه 
ولسمو األمير الوالد ولألسرة 

ــة مـــــــوفـــــــور الـــصـــحـــة  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ
والعافية ولدولة قطر الشقيقة 
وشــعــبــهــا الـــكـــريـــم الـــمـــزيـــد من 
التطور والنماء في ظل القيادة 

الرشيدة لسموه.  

كما بعث سمو الشيخ أحمد 
نــــواف األحــمــد رئــيــس مجلس 
الـــــــــوزراء بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى 
الشيخ تميم بمناسبة النجاح 
الباهر للبطولة.             )كونا(

األمير لتميم: أبرزتم للعالم رسالة اإلسالم وحضارة العرب

ارتقيتم بالمقاييس المطلوبة 
لتنظيم الفعاليات الرياضية

البطولة حظيت بثناء وإعجاب 
العالم كله 

عكستم الوجه الحضاري المشرق 
لبلدكم ونهضتكم وتنميتكم 

 تصُعب 
ً
 رفيعا

ً
ًقدمتم نموذجا

مضاهاته مستقبال
استضفتم المونديال بكل 

جدارة واقتدار 

سموه هنأ أمير قطر بالنجاح الباهر واالستثنائي لبطولة كأس العالم 

• نائب األمير: نجاح باهر من أجله وفرت الدوحة إمكانيات متميزة بكل اقتدار 
• رئيس مجلس الوزراء هنأ أمير قطر بنجاح بالده في تنظيم الحدث العالمي

حلم 
ميسي 

 واقع 
في قطر
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 حفل ختام مبهر  حفل ختام مبهر 
لمونديال قطر لمونديال قطر 20222022

... ومنال الكامل تغني )رويترز(
لوحة فنية

نورة فتحي تغني خالل الحفل

بحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعديد 
من الشخصيات الدبلوماسية، يتقدمها الرئيس الفرنسي 
سدل الستار على منافسات بطولة كأس العالم 

ُ
ماكرون، أ

لكرة القدم بحفل ختام رائع أمس األحد، قبل أقل من ساعة 
على المباراة النهائية لمونديال قطر، والتي جمعت المنتخب 
الفرنسي حامل اللقب بنظيره األرجنتيني على استاد لوسيل.

 وشهد حفل الختام أمسية فنية متنوعة، تخللتها توليفة 
موسيقية من األغاني الرسمية للبطولة، والتي جرى تقديمها 
مباشرة أمام الجماهير في الملعب بحضور كوكبة من المغنين.

 وأدى دافيدو وعايشة أغنية »هيا هيا«، بينما قّدم الفنانان 
أوزونا وجيمس أغنية »أرحبو«، إضافة إلى الفريق النسائي 

المكّون من نورة فتحي وبلقيس ورحيمة رياض ومنال الكامل، 
حيث أدين أغنية »اليت ذي سكاي«. 

كما شهد حفل الختام تمايل الراقصين على أنغام الموسيقى 
وسط حالة من التفاعل والحماس في المدرجات، وجرى 

إطالق منطادين بألوان العلمين األرجنتيني والفرنسي في 
الهواء الطلق قبل انطالق حفل الختام.                 )د ب أ(

https://www.aljarida.com/article/8446


 ... وفيرنانديز 
أفضل العب شاب

حصل العب المنتخب األرجنتيني 
إنــزو فيرنانديز على جــائــزة أفضل 

العب شاب في البطولة.
 وسجل فيرنانديز خالل البطولة 
هدفا في شباك المكسيك في المباراة 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز فــريــقــه بثنائية 

نظيفة في دور المجموعات.

المباراة: األرجنتين - فرنسا 3 - 3 
)4 - 2 بركالت الترجيح(

الملعب: لوسيل
ً
الجمهور: 88966 متفرجا

المباراة النهائية
الحكم: البولندي سيمون مارتشينياك

األهداف:
األرجــنــتــيــن: ليونيل ميسي )23 مــن ركــلــة جـــزاء و108(، 

أنخل دي ماريا )36(
فرنسا: كيليان مبابي )80 من ركلة جزاء و81 و118(

ركالت الترجيح:
األرجنتين:

سجل: ميسي، ديباال، باريديس، مونتييل
فرنسا:

سجل: مبابي، كولو مواني
أهدر: كومان، تشواميني

اإلنذارات:
األرجنتين: إنسو فرنانديس )45+7(، ماركوس أكونيا 
)90+8(، لياندرو باريديس )114(، غونسالو مونتييل 

)116(
ــــورام )87(،  فــرنــســا: أدريـــــان رابـــيـــو )55(، مـــاركـــوس تـ

أوليفييه جيرو )90+5 على مقاعد البدالء(

التشكيلتان:
األرجنتين: إيميليانو مارتينيس - ناهويل مولينا 
)غونسالو مونتييل 91(، كريستيان روميرو، نيكوالس 
أوتــامــنــدي، نــيــكــوالس تاليافيكو )بــاولــو ديــبــاال 1+120( 
ــغــــو دي بــــول )لـــيـــانـــدرو بـــاريـــديـــس 102(، إنــســو  - رودريــ
فرنانديس، أليكسيس ماك أليستر )خيرمان بيسيال 116( 
- أنخل دي ماريا )مــاركــوس أكونيا 64(، ليونيل ميسي، 

خوليان ألفاريس )الوتارو مارتينيس 102(
المدرب: ليونيل سكالوني

ــزازي  فــرنــســا: هــوغــو لـــوريـــس - جـــول كــونــديــه )أكـــســـل ديــ
120+1(، رافـــايـــل فــــاران )إبــراهــيــمــا كــونــاتــيــه 113(، دايــو 
أوبــامــيــكــانــو، تــيــو هــرنــانــديــز )إدواردو كــامــافــيــنــغــا 71( 
ــوان غـــريـــزمـــان )كــيــنــغــســلــي كـــومـــان 71(، أوريــلــيــان  ــطـ - أنـ
تشواميني، أدريــــان رابــيــو )يــوســف فــوفــانــا 96( - عثمان 
ديــمــبــيــلــيــه )رانـــــــدال كـــولـــو مـــوانـــي 41(، أولــيــفــيــيــه جــيــرو 

)ماركوس تورام 41(، كيليان مبابي
المدرب: ديدييه ديشامب

خــلــع ليونيل ميسي أبــــواب الــتــاريــخ 
ر اسمه في كتاب أساطير كرة القدم 

ّ
وسط

عندما قاتل مع رفاقه حتى الرمق األخير 
أمـــام فرنسا حاملة اللقب، وفـــاز عليها 
بركالت الترجيح، بسيناريو جنوني في 
 نجمة 

ً
نهائي مونديال قطر 2022، قاطفا

ثالثة تاريخية لألرجنتين.
وبهذا الفوز، حقق »البرغوث« مبتغاه 
 بعد أربــع 

ً
األســمــى الــذي انتظره طــويــال

مشاركات مخّيبة، أبرزها خسارة نهائي 
مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا 
في األنفاس األخيرة من الوقت اإلضافي.

وبــعــدمــا اكــتــمــل نـــصـــاب األلـــقـــاب في 
خزائنه، حفر القائد األرجنتيني اسمه 
في كتاب األساطير إلــى جانب مواطنه 
الراحل دييغو أرمــانــدو مــارادونــا، الذي 
ظفر باللقب الثاني لـــ »ألبيسيليستي« 

في عام 1986.

 دي ماريا المحّرك 

وبـــعـــد تــســجــيــلــه ســبــعــة أهـــــــداف فــي 
الــمــونــديــال الــقــطــري، بينها خمسة في 
ثــمــن وربـــع ونــصــف الــنــهــائــي والنهائي 
ليفك صيامه عــن التهديف فــي األدوار 
اإلقصائية ألربع نسخ، رفع ميسي مجمل 
 فـــي الــنــهــائــيــات، 

ً
رصـــيـــده إلـــى 13 هـــدفـــا

لــيــحــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي األرجــنــتــيــنــي 
المسجل باسم غابريال باتيستوتا )10 

في 12 مباراة(.
وكـــــــــان الـــــهـــــدف األول لـــمـــيـــســـي فــي 
النهائيات عام 2006، حين دخل في ربع 
الساعة األخير من مباراة الجولة الثانية 
ضد صربيا ومونتينيغرو حين كانت 
بالده متقدمة -3 صفر، فأضاف الخامس 
بعدما كان صاحب تمريرة الهدف الرابع 
الذي سجله هرنان كريسبو، ليصبح عن 
 أصغر مسجل في 

ً
 و357 يوما

ً
18 عاما

تاريخ بالده في كأس العالم.
وبــــدأت الــكــرة بــالــتــدحــرج مــع انــدفــاع 
أرجـــنـــتـــيـــنـــي يـــقـــود مــيــســي عـــلـــى مــــرأى 
الــجــمــاهــيــر الــمــتــعــطــشــة لـــرؤيـــتـــه يــرفــع 
الكأس الغالية، وعلى إيقاع هتافاتهم 
الــتــي »التهمت« األجـــواء منذ اللحظات 

األولى.
ــــوة الـــــــمـــــــدّرب لـــيـــونـــيـــل  ــــطـ وكـــــانـــــت خـ
سكالوني ناجعة مــع إقــحــام دي ماريا 
، فــحــّرك الــــرواق األيــســر وأزعــج 

ً
أســاســيــا

الــفــرنــســيــيــن الــذيــن اعــتــمــدوا عــلــى جــول 
تحت ثغرات أثمرت 

ُ
كونديه للتغطية، فف

 واعدة لم تكتمل في بادئ األمر.
ً
فرصا

ــم مــيــســي كــرة 
ّ
فـــي الــدقــيــقــة 17، تــســل

وحّولها بينية ذكية إلى الجهة اليمنى 
عند أليكسيس ماك أليستر، لكن عرضيته 

عبرت عن »البرغوث« وسددها دي ماريا 
عالية وبعيدة.

ــاء أول الـــغـــيـــث األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــي  ــ  جـ
الدقيقة 23، بعدما منح حكم الــمــبــاراة 
األرجنتينيين ركلة جزاء إثر خطأ على 
عثمان ديمبيليه ضــد دي مــاريــا داخــل 
 رغم 

ً
المنطقة، ترجمها »البرغوث« هدفا
محاوالت التشويش من غريزمان.

وبهذا الــهــدف، بــات ميسي أول العب 
في التاريخ يسّجل في دور المجموعات، 
وثمن النهائي، وربــع النهائي، ونصف 

النهائي، والنهائي.
وازدادت مــعــانــاة الفرنسيين عندما 
عاد دي ماريا المخضرم نفسه ليضيف 
الهدف الثاني لألرجنتين في الدقيقة 36، 
بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي 
من منتصف الملعب، وانتهت بعرضية 
من ماك أليستر، تابعها بنجاح في شباك 

هوغو لوريس ويغرق في دموع فرحه.
وكــانــت الصدمة كبيرة على المدرب 
ديدييه ديشان، الــذي لجأ إلى تبديلين 
ثقيلين مبكرين قبل أربع دقائق من نهاية 
الــوقــت األصــلــي لــلــشــوط األول، فــأخــرج 
جيرو وأدخل بداًل منه ماركوس تورام، 
 

ّ
في حين زّج براندال كولو مواني محل

ديمبيليه )41(.
فــي الــوقــت اإلضــافــي، استعاد ميسي 

التقدم )108(، قبل 
أن يـــعـــادل مــبــابــي 

مرة أخرى من نقطة 
 
ً
الــجــزاء )118( مــحــرزا

ــيــــة ومـــــــعـــــــاداًل رقــــم  ثــــالثــ
اإلنــكــلــيــزي جــيــف هــورســت 

في نهائي 1966.

البشت الخليجي 

لــكــن ركـــالت الــتــرجــيــح كــانــت حاسمة 
في النهاية 4-2، وابتسمت لألرجنتين، 
بــعــدمــا تـــصـــدى مــارتــيــنــيــس لــتــســديــدة 
ــاع أوريــلــيــان  ــ كــيــنــغــســلــي كـــومـــان، وأضــ
تــشــوامــيــنــي تــســديــدتــه خــــارج الــمــرمــى، 
لــيــســّجــل غـــونـــســـالـــو مــونــتــيــيــل الــركــلــة 
الــحــاســمــة بــعــد نـــجـــاح كـــل مـــن مــيــســي، 

وباولو ديباال، وباريديس.
وحمل بعدها ميسي الكأس الغالية 
بعدما اتشح بالبشت الخليجي )عباءة 
رجالية يرتديها العرب( التي وضعها 
عــلــى كتفيه أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بــن حمد آل ثاني إلــى جانب رئيس 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم )فيفا( 

جاني إنفانتينو.
)أ ف ب(

 ... وميسي 
أفضل العب

أضــاف األرجنتيني ليونيل ميسي إلى اللقب 
ــم وهــــو الـــفـــوز بـــكـــأس الــعــالــم لــلــمــرة األولــــى  ــ األهـ
في مسيرته، نيله جائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العـــب فــي مــونــديــال قــطــر 2022 الـــذي ذهـــب لقبه 
أمس لمصلحة بالده على حساب فرنسا بركالت 

الترجيح.
واستحق ميسي هذا اللقب بعدما منح بالده 
تتويجها الــعــالــمــي األول مــنــذ 1986 بتسجيله 
سبعة أهــــداف مــع ثـــالث تــمــريــرات حــاســمــة، بعد 
أن قــادهــا لتعويض صدمة السقوط االفتتاحي 
 بذلك 

ً
أمام السعودية 1 - 2 ليختتم ابن الـ35 عاما
مغامرته المونديالية الخامسة واألخيرة 

بأفضل طريقة ممكنة.

 النهائي 
في سطور

األرجنتين »شيخ« المونديالاألرجنتين »شيخ« المونديال

مارتينيز أفضل حارس
فــاز الــحــارس األرجنتيني إيميليانو 
مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى 
في المونديال بفضل تصدياته المبهرة 

والتي قادت بالده لمنصة التتويج.
وتصدى مارتينيز لفرصة خطيرة 
 في الشوط اإلضافي الثاني، ليمنع 

ً
جدا

هدفا مؤكدا كادت أن تفوز به فرنسا 
بــالــلــقــب، كــمــا تـــصـــدى لــضــربــة 
ــا كــــومــــان فــي  ــفـــذهـ جـــــــزاء نـ
ضربات الترجيح، ليفوز 
المنتخب األرجنتيني 
باللقب لــلــمــرة الثالثة 

في تاريخه.
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ميسي يكّرس أسطورتهميسي يكّرس أسطورته

الوتارو: أهدي اللقب إلى والدتي
قــــال الــمــهــاجــم الوتـــــــارو مــارتــيــنــيــس: »ال اعـــــرف مـــاذا 
اقـــول... انظر الــى هــذا )االجـــواء(، أشكر الجميع والشعب 
االرجنتيني وعائلتي والـ26 العًبا ومن بقوا في الخارج 

والطاقم واالتحاد وكل شخص كان معنا«.
وأضاف: »أهدي اللقب الى كل االشخاص 
ــن ذكـــرتـــهـــم وإلــــــى عـــائـــلـــتـــي الـــتـــي فــي  ــذيــ الــ
الـــمـــدرجـــات ووالـــدتـــي فـــي الــبــيــت وتــشــاهــد 
المباراة من كل قلبها وجدتي التي ال تمر بأفضل 

اللحظات، آمل ان يمنحها )هذا اللقب( المزيد من القوة«.
وبـــــدوره، قـــال غــابــريــال بــاتــيــســتــوتــا، الــمــهــاجــم الــدولــي 
االرجنتيني السابق: »أنا سعيد جًدا لميسي، لالرجنتين 
وللبلد بأكمله.. .لست قادًرا على الكالم. الجميع أراد الفوز 
لالرجنتين... اعذروني )ألنني أبكي( ولكن انتظرنا طويال 
من أجل هذا اللقب. ميسي استحق ذلك، لكل ما قدمه على 

مدى 20 عاًما في كرة القدم«.

ال« كاد يفعلها
ّ
سكالوني ينضم إلى نادي العظماءديشامب »العت

كان ديدييه ديشامب أمس على 
ملعب لــوســيــل شــمــال الــدوحــة قــاب 
قوسين أو أدنــى من أن يدخل التاريخ، 
ــام  لـــكـــن ركــــــالت »الــــحــــظ« الــتــرجــيــحــيــة أمــ
أرجنتين ليونيل ميسي )3 - 3 في الوقتين 
األصلي واإلضافي( حرمته من أن يصبح 
ثــانــي مـــدرب فقط فــي تــاريــخ كــأس العالم 

يتوج باللقب مرتين.
قائُد كتيبة اللقب األول، ُمهندس مسار 
 الـــمـــدّبـــر الســتــراتــيــجــيــة 

ُ
الـــثـــانـــي، والـــعـــقـــل

ــال« 
ّ
رفـــع كـــأس ثــالــثــة، كـــان ديــشــامــب »الــعــت

العتيق عــلــى أعــتــاب كــتــابــة تــاريــخ جديد 
لــلــكــرة الفرنسية الــتــي اعــتــادت فــي عهده 

االنتصارات.
تحّول مشوار فرنسا في نهائيات كأس 
العالم هذه إلى انتصار لديشامب بالذات، 
إذ إنه بوصوله إلى النهائي للمرة الثانية 
 أول على أولــئــك الذين 

ً
، حقق فـــوزا

ً
تــوالــيــا

 في منصبه.
ً
اعتبروا أنه بقي طويال

وبتبديالته وبتألق الرائع كيليان مبابي 
الذي سجل األهداف الثالثة، نجح ديشامب 
في إعادة فريقه الى أجواء اللقاء بعدما كان 

 صفر - 2 حتى الدقيقة 80.
ً
متخلفا

 عــلــى منتخب مــغــربــي طــمــوح في 
ٌ
فــــوز

نصف النهائي، منحه بطاقة الوجود في 
النهائي، وفرصة أن يصبح مدّرب المنتخب 
 الذي ينجح في الدفاع 

ً
األول منذ 60 عاما

عــن لقبه، لكن ميسي ورفــاقــه حــرمــوه من 
 أول مــدرب 

ً
هــذا اإلنــجــاز وأن يــكــون أيــضــا

يفوز باللقب مرتين منذ المدّرب اإليطالي 
الداهية فيتوريو بوتسو في الثالثينيات.

ــال« أو »حــامــل الــمــيــاه« كما 
ّ
وبـــات »الــعــت

 مواطنه النجم السابق 
ً
استخف به يوما

إريـــك كــانــتــونــا، صــاحــب دور مــحــورّي في 
مركز العب الوسط الدفاعي مع »الديوك« 
وقدرة على االنسيابية في نقل الكرة لبناء 
الهجمات، وبعد أن اصبح مدربا للمنتخب 
سّيد قراره بالبقاء في منصبه الذي يشغله 
منذ عشرة أعوام، أو الرحيل بعد البطولة.
 للمنتخب على 

ً
ــن ديشامب مــدربــا وُعــيِّ

أنقاض فشل مونديال جنوب إفريقيا 2010 
وبعد االستغناء عن خدمات لــوران بالن 
الذي أمضى عامين مع »الديوك«، فقاده إلى 
قمة الكرة المستديرة بالتكريس العالمي 
الــثــانــي فــي مــونــديــال روســيــا 2018، عقب 
خسارة نهائي كأس أمم أوروبا 2016 على 

أرضه أمام البرتغال صفر - 1.

انــضــم ليونيل سكالوني إلــى نـــادي عظماء 
مدربي األرجنتين، إلى جانب مواطنيه الفائزين 
الــســابــقــيــن بــلــقــب كـــأس الــعــالــم ســيــســار لــويــس 
مينوتي وكارلوس بيالردو، وذلك بعد تتويج 
»ألــبــيــســيــلــيــســتــي« بــلــقــب مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
بالفوز على فرنسا بطلة 2018 في نهائي األحد 
على ملعب لوسيل بركالت الترجيح في مباراة 
مجنونة انتهى وقتها األصلي بالتعادل 2-2، ثم 

شوطاها اإلضافيان بتعادلهما 3-3.
وبــعــدمــا بـــدأ الــلــقــاء كــأصــغــر مـــدرب يخوض 
نهائي كــأس الــعــالــم منذ األلــمــانــي رودي فولر 
 
ً
(، بات سكالوني عن 44 عاما

ً
عام 2002 )42 عاما

أصغر مدرب يرفع الكأس الغالية منذ مواطنه 
.)

ً
مينوتي عام 1978 )39 عاما

ا 
ً
وصل سكالوني بداية إلى تسلم المهام مؤقت

ا لخورخي سامباولي، وها 
ً
في عام 2018 خلف

هو يقود األرجنتين الى لقبها األول منذ 1986 
والثالث في تاريخها.

وال يمكن للتناقض بين سامباولي االنفعالي 
وســكــالــونــي الـــهـــادئ الــــذي كـــان ضــمــن الــجــهــاز 
الــفــنــي للمنتخب فـــي روســـيـــا 2018، أن يــكــون 
أكــثــر وضــوًحــا. وقــد قــوبــل تعيينه بعد خــروج 
»ألبيسيليستي« مــن الـــدور ثمن النهائي أمــام 
فرنسا بــالــذات )3-4( بانتقادات ورفــض واســع 

النطاق من أولئك الذين شعروا أنــه يفتقر إلى 
المؤهالت الالزمة.

ــرة ســـابـــقـــة  ــ ــبـ ــ ــي خـ ــونــ ــالــ ــكــ ــن لــــــــدى ســ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل
ى 

ّ
كمدرب رئيسي، وكــان من المفترض أن يتول

الــمــســؤولــيــة مــــدة شــهــريــن فــقــط ريــثــمــا يبحث 
االتحاد عن خليفة لسامباولي.

ورث منتخًبا عانى سلسلة خيبات، أبرزها 
ــام ألــمــانــيــا  خـــســـارة نــهــائــي مــونــديــال 2014 أمــ
ونـــهـــائـــي كـــوبـــا أمـــيـــركـــا أمـــــام تــشــيــلــي بــركــالت 
الترجيح فــي 2015 و2016، مــا أدى الــى إعــالن 
ليونيل ميسي اعتزاله الدولي قبل العودة عن 

قراره بعد شهرين.
شّكل الــمــدرب األرجنتيني قــوام الفريق كما 
يريد، إذ إن 19 من أصل 26 العًبا في قطر خاضوا 
نهائيات كأس العالم للمرة األولى في مسيرتهم.

وقال خورخي بوروتشاغا الذي سجل هدف 
الفوز )3-2 على ألمانيا الغربية( في نهائي كأس 
العالم 1986، لوكالة فرانس بــرس: »لقد ساعد 
فـــي اكــتــشــاف العــبــيــن مــثــل )نـــاهـــويـــل( مــولــيــنــا، 
ــرو، لــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــس  ــيــ كــريــســتــيــان رومــ
و)أليكسيس( ماك أليستر، الذين أعطوا الفريق 
ــل شـــــيء، أعـــطـــى لــيــو )مــيــســي(  ــة، وفـــــوق كـ ــويـ هـ
خــيــارات لعب لــم تكن متاحة لــه فــي المونديال 

الماضي«.

أكد األرجنتيني الحارس إيميليانو مارتينيز 
 إلى 

ً
باكًيا صعوبة المباراة بدرجة كبيرة، الفتا

معاناة التانغو للحصول على اللقب.
وقال: »كان علينا ان نعاني ونصل الى ركالت 
الترجيح... سجلنا الــهــدف الثالث ثــم حصلوا 
على ركلة جــزاء وسجلوا، وكــان من الممكن أن 

يضيفوا الرابع«.
ــذا مــــا حـــلـــمـــت بـــــه. حـــلـــمـــت كـــثـــيـــًرا بــهــذه  ــ ــ »هـ
البطولة... ال كــالم ألصــف مــا أشعر بــه. غــادرت 
بلدي باكرا الى إنكلترا. أهدي اللقب الى عائلتي 
واطفالي. أعتقد انني خرجت من مكان متواضع 

وانا شاب وأريد ان اهدي ذلك لوالدتي«.
وعــــن كــيــفــيــة تــعــامــلــه مـــع ركـــــالت الــتــرجــيــح 
ا الفضل يعود 

ً
»يجب ان اتعامل بهدوء. وأيض

لزمالئي وكنت قـــاًدرا على صــد الركلة األولــى 
)التي سجلها كليان مبابي(.

ــــع مـــحـــاوالت فــاشــلــة والــكــثــيــر من  بــعــد أربـ
التشكيك واالنــتــقــادات، تمكن ليونيل ميسي 
 مــن تحقيق حــلــم إحــــراز كـــأس الــعــالــم، 

ً
أخـــيـــرا

والــجــلــوس بالتالي عــن يمين الــراحــل دييغو 
مارادونا، الذي كان آخر من يقود األرجنتين إلى 
التتويج العالمي، وذلك بقيادة »ألبيسيليستي« 
للفوز على فرنسا بركالت الترجيح في نهائي 
سجل خالله ثنائية )3 - 3 في الوقتين األصلي 

واإلضافي( أمس في لوسيل.
واآلن بعد هذا التتويج الذي طال انتظاره، 
والذي تحقق في مشاركته المونديالية األخيرة، 
ال يــمــكــن ألحــــد أن يــشــكــك فـــي مــكــانــة ميسي 
كــأحــد عــظــمــاء الــلــعــبــة، وحــتــى قــد يــذهــب كثر 
العتباره أفضل حتى من مارادونا أو األسطورة 
البرازيلية بيليه الفائز باللقب العالمي ثالث 

مرات.
فــــي مـــشـــاركـــتـــه الـــخـــامـــســـة، أظــــهــــر مــيــســي 
شخصية مختلفة عن أيٍّ من مشاركاته السابقة 
بألوان المنتخب األرجنتيني ولعب بأهدافه 
السبعة، آخــرهــا حين افتتح التسجيل أمس 
في المرمى الفرنسي قبل أن يعيد بــالده الى 
المقدمة 3 - 2 بعد التمديد، وتمريراته الحاسمة 

الثالث، الدور الرئيسي في منح فريق المدرب 
ليونيل سكالوني فرصة تاريخية على استاد 
لوسيل، فــي مواجهة منتخب كــان يحلم بأن 
يصبح أول مــن يحتفظ باللقب منذ بــرازيــل 

بيليه عام 1962.

كأس وحيدة
 

كأس وحيدة كانت تنقصه ليصبح األعظم. 
حلم ميسي بالتتويج وقيادة األرجنتين للقبها 
الــثــالــث بــعــد 1978 عــلــى أرضـــهـــا و1986 في 
المكسيك الذي صبغه »الفتى الذهبي« بتحفته 

الكروية الشهيرة أمام انكلترا.
فـــاز ميسي بــكــل شـــيء ســبــع كــرات 

ذهــبــيــة ألفــضــل العــــب فـــي الــعــالــم، 
أربــــعــــة ألــــقــــاب فــــي دوري أبـــطـــال 
ــاب فــي  ــ ــقـ ــ أوروبـــــــــــا، جــمــلــة مــــن األلـ
الــــدوري االســبــانــي والفرنسي مع 
برشلونة ثم باريس ســان جرمان 
الفرنسي، كما أضـــاف إلــى سجله 
لقب كوبا أميركا الصيف الماضي، 
فــي أّول تــتــويــج قــــاري لـــ »راقــصــي 

التانغو« منذ عام 1993.
سجل ميسي مئات األهداف وسحر عالم كرة 

القدم بمراوغاته وتمريراته وابتكاراته 
وســـرعـــتـــه. هـــو قـــائـــد الــمــنــتــخــب 

األرجنتيني وأفضل هداف في 
( واألكثر 

ً
تاريخه )98 هــدفــا

ارتداًء للقميص )172 مباراة 
دولــيــة(. غير أن المونديال 
عـــانـــده قــبــل أن يــفــك عقدته 

األحد في لوسيل في مباراته 
 وعــلــى صعيد 

ً
الــــ 1025 دولـــيـــا

.)
ً
األندية )799 هدفا

ممّرر رائــع، هــّداف المناسبات الكبيرة وأفضل مساعد لليونيل ميسي في 
المنتخب األرجنتيني لكرة القدم، رافق أنخل دي ماريا في مونديال قطر 2022 
صاحب الرقم 10 في مشوار الفوز باللقب العالمي الثالث لأللبيسيليستي وترك 

بصمة دامغة في النهائي.
لــكــن ابـــن مــديــنــة روســـاريـــو الــــذي لــم تــكــن مــشــاركــتــه مــتــوقــعــة فــي التشكيلة 
األســاســيــة، قــام بأفضل مــن ذلــك بكثير على اســتــاد لوسيل: حصد ركلة جــزاء 
ترجمها ميسي في الدقيقة 23، ثم أضــاف الهدف الثاني بتسديدة أرضية في 

الدقيقة 36.
وبعد خروجه في الدقيقة 64، كادت الدنيا تنقلب على فريقه، اذ عادلت فرنسا 
2 - 2، ثم 3 - 3 في الوقت االضافي، قبل ان تنقذهم ركالت الترجيح 4 - 2 على 

وقع بكائه على مقاعد البدالء.
في عام 2008، كان صاحب الهدف الوحيد في المباراة النهائية ألولمبياد بكين 
ضد نيجيريا، وبعد 15 عاًما تقريًبا، في عام 2021، سّجل مرة أخرى بتسديدة 
ساقطة بقدمه اليسرى ضد البرازيل في المباراة النهائية لكوبا أميركا ومنح 

بالده اللقب األول في المسابقة منذ عام 1993.
سواء التمريرات الحاسمة أو األهداف، بالنسبة للمنتخب األرجنتيني، قّدم 

دي ماريا )34 عاًما( كل شيء لبالده. 
في مسيرته الكروية مع األندية، جال دي ماريا في جميع أنحاء القارة العجوز 
بقدمه اليسرى الساحرة، وأذنيه البارزتين، واحتفاله الشهير برسم قلب بأصابع 

يديه خالل تسجيله لألهداف.
دافع عن ألوان األندية الكبيرة فقط. وصل في عام 2007 إلى بنفيكا البرتغالي، 
ثم انتقل إلى ريال مدريد اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي وباريس سان 

جرمان الفرنسي وحاليا مع يوفنتوس اإليطالي.
قبل أوروبا، تعلم كرة القدم في بالده، في روساريو، مدينة مسقط رأسه والتي 

ا مدينة ميسي. 
ً

هي أيض
في شوارع هذا الحي الشعبي في روساريو، ساعد المالك الصغير الذي يتمتع 
بلياقة بدنية نحيفة أكسبته بالفعل لقب »فيديو« )الشعيرية(، والده ميغل في 
توصيل الفحم قبل أن يجد نفسه حول كرة قدم برفقة أصدقائه الذين ما زالوا 

كذلك حتى اليوم.
 عــن رفــاقــه، فــرصــده نــادي روســاريــو ســنــتــرال، أحــد أقــوى 

ً
 كثيرا

ً
كــان متميزا

 إلى 
ً
ناديين فــي المدينة مــع نيويلز أولـــد بــويــز، وكــانــت والــدتــه ترافقه يوميا

الحصص التدريبية.
نقلته موهبته حتى الفريق األول لروساريو سنترال، ثم إلى أوروبا والمنتخب 
ا. ومع ذلك، تعرض دي ماريا في بعض 

ً
حيث لعب 124 مباراة وسجل 27 هدف

األحيان النتقادات، كما حدث خالل كأس العالم 2010. 
سمحت له فنياته ومهاراته بتسجيل الهدفين الشهيرين في مرمى نيجيريا 

والبرازيل، لكنها لم تساهم بمنح لقب عالمي لألرجنتين 
التي اكتفت ببلوغ المباراة النهائية فقط في عام 2014. 

ولكن مع دي ماريا وميسي في قمة مستواهما، قلب 
األلبيسيليستي الطاولة على الجميع في قطر.

)أ ف ب(

دي ماريا نجم 
المناسبات الكبرى

مبابي هداف 
المونديال

حاز كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، جائزة 
هـــداف بطولة كــأس العالم لــكــرة الــقــدم فــي قطر 2022، 

برصيد ثمانية أهداف. 
وسجل مبابي ثالثة أهداف في مواجهة األرجنتين في 
المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل 3 - 3 قبل اللجوء 
لضربات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب االرجنتيني. 
ويتواجد النجم األرجنتيني ليونيل ميسي في وصافة 
تــرتــيــب الــهــدافــيــن برصيد 
ســبــعــة أهــــــداف، بــعــدمــا 
سجل هدفين في لقاء 

النهائي.
)د ب أ(

 إيميليانو:  إيميليانو: 
هذا ما حلمت بههذا ما حلمت به
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أبدى مدرب منتخب ألمانيا 
هانسي فليك شغفه 

باستعادة هيبة »المانشافت«، 
 أن الفريق يمتلك أكثر 

ً
مؤكدا

مما قّدمه في مونديال قطر، 
والتطلعات اآلن نحو بطولة 

يورو 2024.

يريد المدير الفني للمنتخب 
األلماني لكرة القدم، هانسي فليك، 
من العبيه أن يبذلوا أقصى جهد 
لــهــم لــتــحــســيــن أدائـــهـــم الــدفــاعــي 
تــهــم الــهــجــومــيــة مـــن أجــل  وكــفــاء
استعادة ثقة الجماهير مرة أخرى 
من خالل تحقيق نتائج إيجابية 
بعد الخروج للمرة الثانية على 
ــتـــوالـــي مـــن دور الــمــجــمــوعــات  الـ

ببطولة كأس العالم. 
وقــــــال فـــلـــيـــك، فــــي مــقــابــلــة مــع 
وكــــالــــة األنــــبــــاء األلـــمـــانـــيـــة بــمــقــر 
االتــحــاد األلماني لكرة القدم في 
فــرانــكــفــورت: »لدينا الــتــزام يجب 

تنفيذه«. 
ـــد 

ّ
ــا أن نـــول ــنـ ــيـ ــلـ وأضـــــــــــاف: »عـ

ــرى. نـــريـــد أن  ــ ــ ــــرة أخـ الـــحـــمـــاس مـ
ــرة قــــدم جـــذابـــة كــفــريــق،  نــظــهــر كــ
نــريــد أن نظهر للجماهير مــدى 
إمكاناتنا، نريد أن نقّدم كل شيء، 
نـــريـــد أن نــلــعــب أللـــمـــانـــيـــا، نحن 
فــخــورون بهذا، ونتطلع لبطولة 
أمــــم أوروبـــــــا الـــتـــي تستضيفها 

ألمانيا عام 2024«.
وأضـــــــــــــاف: »يـــــجـــــب أن تــــقــــّدم 
أقصى ما عندك لكي تقدم أفضل 
ــاراة. هــذه  ــبــ أداء لـــديـــك فـــي كـــل مــ
هي مهمتنا، وبعد ذلــك نأمل أن 
تساندنا الجماهير. نحن أيضا 

مقتنعون بهذا«. 
وخسر المنتخب األلماني 1 - 
2 أمــام اليابان وتعادل 1 - 1 مع 
المنتخب اإلسباني، ثم فاز على 
كــوســتــاريــكــا 4 - 2، بــعــد أن كــان 
متأخرا 1 - 2، لكن هــذه النتائج 
لم تكن كافية لعبور بطل العالم 

أربع مرات من دور المجموعات.
وقـــــال فــلــيــك: »إذا نـــظـــرت إلــى 
األرقام، فنحن من بين أكثر الفرق 
الــتــي صنعت فــرصــا للتسجيل. 
كانت تنقصنا الفاعلية. ودفاعيا 
ا فــي المتوسط، ألننا لــم نكن 

ّ
كن

متماسكين بما يكفي«. 
وأضــاف: »استغل المنافسون 
هـــذا بــال رحــمــة. ســجــلــت الــيــابــان 
وكوستاريكا هدفين لكل منهما 
ــــرص. كـــانـــت لــديــهــمــا  مـــن ثــــالث فـ

الفاعلية التي كانت تنقصنا«. 
وأردف: »نحن أيضا لم نتمكن 
من مواصلة اللعب بخطة المباراة 
الموضوعة طوال الـ 90 دقيقة. ما 
نحتاجه هو أن نؤدي بنسبة مئة 
بالمئة من أجل التغيير. هذا مهم 

جدا للمستقبل«.

نجاح العقلية الدفاعية

وقـــــال فــلــيــك إن بــطــولــة كــأس 
العالم في قطر أظهرت أن الِفرق 
التي تلعب بعقلية دفاعية حققت 
نــجــاحــات كــبــيــرة، مــشــيــرا إلـــى أن 
مــبــاراة الــــدور قــبــل الــنــهــائــي بين 
فرنسا والمغرب شهدت مراحل 
»حيث لعبوا كرة القدم رائعة في 
بعض األوقـــات، ودافــعــوا بشغف 

كبير في نفس الوقت«. 
وأردف: »كــــــــان بـــإمـــكـــانـــك أن 
تــشــعــر بــالــطــاقــة والــشــغــف معنا 
ــام إســبــانــيــا. في  فــي الــمــبــاراة أمــ
النهاية هذا هو األساس والشرط 
األساسي لخوض بطولة ناجحة«. 
ــام: »مـــن  ــ ــــأمـ وقــــــال مــتــطــلــعــا لـ

المهم أن يكون لدينا التناغم في 
كل مباراة، أمــام أي منافس، وأن 
يــكــون لــديــنــا االنــضــبــاط لتقديم 

أفضل أداء طوال المباراة«.
ــــن شـــأنـــه  ــكــــامــــل مـ الـــتـــفـــانـــي الــ
ــيـــد اهــــتــــمــــام الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــعـ أن يـ
بالمنتخب األلماني، السيما أن 
عـــددا كــبــيــرا منهم كـــان ال يبالي 
ــالـــم األخــــيــــرة بــســبــب  ــكـــأس الـــعـ بـ

حقوق اإلنسان في قطر. 
ــــى أن  وأشــــــــار فـــلـــيـــك أيــــضــــا إلــ
الــجــدل حـــول شـــارة »حـــب واحـــد« 
كــان مــن الممكن أن يتم التعامل 
معه بشكل أفضل. وتساءل فليك: 

»هــل فعلنا كــل شــيء فــي ألمانيا 
لكي يتطلع الناس لبطولة كأس 

العالم؟«.
وأضـــــاف:« الــرئــيــس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قــــال إن كــرة 
الــقــدم أصبحت مسّيسة للغاية. 
على العبينا أن يركزوا على كرة 
القدم، السياسة هي عملي أنا، كان 
مــن الممكن أن يــكــون هــذا عالمة 
جيدة، بالنسبة لنا أيضا«. وأكد: 
»الحقيقة هــي أن الــمــزاج السائد 
فــي ألمانيا كــان ضــد قطر، وقــال 
الكثيرون: لن نشاهد البطولة. هذا 
مؤسف. وجدت أنه من الملهم أن 

أرى جماهير المنتخبات األخرى 
التي تدعم فرقها بدون شروط«. 

وأكد فليك: »هذا ما ينبغي أن 
نركز عليه، لعب كرة قدم ناجحة 
بأفضل طريقة ممكنة أللمانيا. 
هــذه هــي مهمتنا، وســيــكــون من 
الـــرائـــع إذا ُســمــح لــنــا بفعل هــذا. 
اآلخرون مدربون على السياسة«. 

محبط لرحيل بيرهوف

ــبـــاطـــه  ــيـــك عـــــن إحـ ــلـ وأعــــــــــرب فـ
لــرحــيــل أولــيــفــر بــيــرهــوف مــديــر 
المنتخب األلــمــانــي مــن منصبه 

ــبـــل أســـبـــوعـــيـــن، لـــكـــن االتــــحــــاد  قـ
األلماني لكرة الــقــدم وضــع ثقته 
بــه الستكمال عــقــده حتى نهاية 
بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام 
في ألمانيا، وهو يثق اآلن من أنه 
ســيــتــوافــق مــع خليفة بــيــرهــوف. 
ويجب على فليك )57 عاما( اآلن 
إيجاد فريق به التوازن المناسب 
بــيــن الـــشـــبـــاب بـــقـــيـــادة يــوســوفــا 
ــا( والـــخـــبـــرة  ــامــ مـــوكـــوكـــو )18 عــ
المتمثلة فــي تــومــاس مــولــر )32 
عاما(، والــذي لم يستبعده فليك 
من حساباته، ألنه ال يعتبر العمر 

معيارا لالختيار. 

وأكد فليك: »من الجيد للفريق 
أن يــــوجــــد بـــــه العـــبـــيـــن شـــبـــاب. 
لــديــنــا بــعــض الــالعــبــيــن الــشــبــاب 
الصاعدين الجيدين والموهوبين 
للغاية. يجب أن ننظر لــهــذا ألن 

األمر متعلق بالمستقبل«. 
وأردف: »لــديــنــا عــــام ونــصــف 
العام. نريد أن نصطحب واحدا أو 
اثنين منهم لكي يخطو الخطوة 
الــتــالــيــة، ولــكــي يــتــطــورا بطريقة 
ــتـــمـــام  تـــجـــعـــلـــهـــم مـــثـــيـــريـــن لـــالهـ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــــنـــــا، أو يـــصـــبـــحـــوا 
أساسيين مع المنتخب. هذه هي 

مهمتنا كجهاز فني«.  

أورسيتش: هدفي أمام 
المغرب األهم في مسيرتي

أكــد ميسالف أورسيتش، جناح دينامو زغــرب، أن الهدف 
الــذي سجله في شباك المغرب، والــذي أعطى الفوز لمنتخب 
بالده )2-1( وبالتالي احتالل المركز الثالث في مونديال قطر، 

كان »األهم« في حياته المهنية.
وفي تصريحات بعد المباراة، قال أورسيتش إنه »أهم هدف 
في مسيرتي بال شك. أهديه إلى عائلتي وزوجتي وأوالدي. اآلن 

علينا أن نستمر ونحتفل بهذا اإلنجاز«.
واعتبر أورسيتش، الذي حسم المباراة لصالح الكروات بعد 
إطالق تسديدة رائعة في الزاوية البعيدة لتعانق الكرة الشباك 
قبل دقائق من انتهاء الشوط األول، أن فريقه »قدم مباراة جيدة 

واستحق الفوز« .
وبهذه النتيجة، حصد رفاق النجم لوكا مودريتش المركز 
الثالث في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم، بعد نسخة 
1998 في فرنسا، ويستمرون في البقاء ضمن األربعة الكبار، 
بعد أن أنهوا النسخة األخيرة قبل 4 سنوات في روسيا في 
الوصافة لحساب منتخب فرنسا، الذي سيلعب أمام األرجنتين 
في نهائي المونديال بهدف الحفاظ على اللقب.             )إفي(

غفارديول غير مهتم بجائزة أفضل شاب مودريتش باٍق مع المنتخب الكرواتي
صـــرح جــوســكــو غــفــارديــول، قــلــب دفـــاع فريق 
اليبزيغ األلماني، بأنه غير مهتم بمكافأة فردية، 
مثل أفضل العب شاب في مونديال »قطر 2022«، 
ألنــه حل مع منتخب كرواتيا في المركز الثالث 

بعد الفوز على المغرب )1-2(.
وفي مؤتمر صحافي بعد اختياره أفضل العب 
في المباراة، التي أقيمت بين كرواتيا والمغرب، 
قــال غــفــارديــول: »ال تهمني هــذه الــمــكــافــأة، فزت 
بالبرونزية وهــذا يمثل لي الكثير، إذا أعطوني 
إياها فسيكون جيدا، وسأكون سعيدا أيضا إذا 

لم تمنح لي«.
وقــال نجم منتخب »الحصان األســـود«، الــذي 
سجل الهدف األول في مرمى المغرب، »لقد عدنا، 
وعــرفــنــا أنـــه يــجــب أن نــكــون مــركــزيــن ونستحق 
الــمــركــز الــثــالــث. نحن ســعــداء بــالــعــودة بالمركز 

الثالث«.
وأضـــاف: »لقد أظهرنا أنــه عندما يكون األمر 

أكثر صعوبة ونريده، يكون كل شيء ممكنا«.
)إفي(

أكـــد قــائــد منتخب كــرواتــيــا لــكــرة الــقــدم لوكا 
مـــودريـــتـــش، أمــــس األول، أنــــه يــعــتــزم مــواصــلــة 
ــم  ــيــــة حـــتـــى انـــتـــهـــاء دوري األمــ مـــســـيـــرتـــه الــــدولــ
األوروبية على األقل، وذلك بعد فوز فريقه بالمركز 
الــثــالــث فـــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022 عــلــى حــســاب 

المغرب 2 - 1.
 على سؤال عما تبقى من مسيرته الدولية، 

ً
وردا

ــانـــي لــلــتــلــفــزيــون  ــبـ قــــال نــجــم ريـــــال مـــدريـــد اإلسـ
الكرواتي: »هذه هي الخطة. لن يكون من المنطقي 
عدم اللعب في دوري األمم. وبعد ذلك سنرى ما 

سنفعله. أريد أن أبقى من أجل دوري األمم«.
 
ً
ويعرف المخضرم البالغ من العمر 37 عاما
أن كـــأس الــعــالــم الــمــقــبــلــة فـــي 2026 ربــمــا تــكــون 
، لكنه يريد االستمرار في ارتداء 

ً
 جدا

ً
 بعيدا

ً
هدفا

القميص الذي يحمل اللونين األحمر واألبيض.
وعاد حائز جائزة أفضل العب في العالم عام 
2018 إلـــى مــنــصــة الــتــتــويــج فـــي الــمــونــديــال مع 
كرواتيا بعد المركز الثالث عام 1998، والوصافة 

في 2018.
 
ً
ــد حــقــقــنــا شــيــئــا ــقـ ــذا الــــصــــدد: »لـ ــ وقــــــال فــــي هـ
 لكرة الــقــدم الكرواتية. أردنـــا الــذهــب وكنا 

ً
كبيرا

قريبين مــنــه. فــي النهاية، سنعود إلــى كرواتيا 
كمنتصرين«.

وأضاف »كرواتيا ليست معجزة تظهر كل 20 
. لقد أثبتنا أننا مستمرون. ال يمكن النظر 

ً
عاما

إلينا كمفاجأة، ولكن كقوة كروية«.

أعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم، األحد، 
بقاء غاريث ساوثغيت في منصبه مديرا فنيا 

للمنتخب األول. 
وكان ساوثغيت )52 عاما( يدرس مستقبله 
في أعقاب الخروج من بطولة كأس العالم لكرة 
القدم من دور الثمانية، عقب الخسارة 1-2 أمام 

المنتخب الفرنسي، حامل اللقب. 
وذكــرت وكالة األنباء البريطانية »بي أيه 
ميديا«، أن عقد ساوثغيت مستمر حتى بطولة 
كأس أمم أوروبا )يورو 2024(، ولكنه أكد أنه 
يشعر بالتضارب بشأن البقاء بعد أن شهدت 
الـ 18 شهرا الماضية صعوبات كبيرة، ولكن 
المدافع الدولي السابق سيظل مدربا للفريق 

لرابع بطولة كبرى. 
وقال مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي 
ــقـــدم، فـــي بــيــان:  لــالتــحــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـ
ــاريـــــث ســـاوثـــغـــيـــت  ــ »ســـــعـــــداء لـــلـــتـــأكـــيـــد أن غـ

ســـيـــواصـــل الـــعـــمـــل مــــديــــرا فــنــيــا لــلــمــنــتــخــب 
اإلنكليزي، وسيقود الفريق في حملته بيورو 

 .»2024
ــاريــــث ومـــســـاعـــده ستيف  وأضــــــاف أن »غــ
هــــوالنــــد يــحــظــيــان دائــــمــــا بــدعــمــنــا الـــكـــامـــل، 

وخططنا لليورو تبدأ من اآلن«.
ــاد ســـاوثـــغـــيـــت الــمــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي  ــ وقــ
للوصول إلى الدور قبل النهائي في مونديال 
روســـيـــا 2018 ونــهــائــي بــطــولــة أمــــم أوروبــــا 
التي أقيمت الصيف الماضي، قبل الوصول 
إلـــى دور الــثــمــانــيــة فــي قــطــر. وأثــنــاء االعـــداد 
لمونديال الدوحة كانت هناك انتقادات كبيرة 

لساوثغيت بسبب النتائج السلبية. 

الهبوط للمستوى الثاني

وهبط المنتخب اإلنكليزي إلى المستوى 

الثاني فــي بطولة دوري أمــم أوروبـــا بعدما 
خسر مرتين أمام المنتخب المجري، وتعادل 
مرتين أمام المنتخب األلماني، والتعادل في 
مــبــاراة، والــخــســارة فــي مثلها أمـــام إيطاليا، 
ــى وجـــــود تــــســــاؤالت كــبــيــرة  ــا أدى إلــ ــو مـ وهــ
بشأن مستقبله. ولكن بعد الردود اإليجابية 
لوصول الفريق لــدور الثمانية بالمونديال، 
أكد ساوثغيت أنه بحاجة إلى فترة للتفكير 

لكي يتخذ القرار المناسب. 
وقال بعد الخروج من المونديال مباشرة: 
»أعتقد أنــه كلما أنهيت تلك البطوالت، كنت 
بــحــاجــة إلـــى بــعــض الــوقــت التــخــاذ الــقــرارات 

الصحيحة«. 
وأضاف: »عاطفيا، تمر بالعديد من المشاعر 
الــمــخــتــلــفــة. الــطــاقــة الــتــي تستهلكها فــي تلك 
البطولة هائلة«، موضحا: »أريد اتخاذ القرار 
الصحيح، أيا كان، للفريق، إلنكلترا، لالتحاد 

اإلنكليزي. يجب أن أكون متأكدا من أن أي قرار 
سأتخذه هو الصحيح«. 

ورحــــــــــــــب غــــــــــــــاري نـــــيـــــفـــــيـــــل، مــــــدافــــــع 
الــمــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــســـابـــق بــأنــبــاء 
بــقــاء ســاوثــغــيــت. وقــــال لشبكة »ســكــاي 

سبورتس«: »أعتقد أنه القرار الصحيح«. 
وتابع نيفيل: »عندما رأيت مطلع األسبوع 
الماضي أن هذا األمر سيتم مناقشته في العام 
الجديد، لم أعتقد أن هذا سينجح، بترك هذا 

االمر فترة طويلة«. 

وأكد أن »حقيقة خروج هذه األنباء مرحب 
بها، ينهي األمــر ويسمح للجميع بالتركيز 
على الـ18 شهرا المقبلة. وهذا يعني أنه يمكن 
وضع خطة التعاقب الوظيفي للفترة المقبلة«. 
 )د ب أ(

 لـ »األسود الثالثة«
ً
 لـ »األسود الثالثة«ساوثغيت سيبقى مدربا
ً
ساوثغيت سيبقى مدربا

ــم الــفــنــي خــالل  ــاقـ ســاوثــغــيــت والـــطـ
مواجهة السنغال في المونديال

فليك: لدينا التزام يجب تنفيذه

هانسي فليك خالل تدريبات المنتخب األلماني
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الركراكي: سنعود أقوىالركراكي: سنعود أقوى
أبدى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب شعوره 
باإلحباط بعد فــقــدان المركز الثالث بمونديال 2022 
فــي قطر بــالــخــســارة أمـــام كــرواتــيــا )1-2( الــســبــت، لكنه 
أكــد في الوقت ذاتــه أنــه »سيقّيم ما حــدث في القريب«، 
، سيفوز أحد 

ً
 إلى أنه »في غضون 15 عاما

ً
 أيضا

ً
ومشيرا

المنتخبات اإلفريقية بالمونديال«.
وقــال الــركــراكــي، فــي تصريحات عقب الــمــبــاراة التي 
شهدها ملعب )خليفة الــدولــي(: »كرواتيا فــازت علينا 
بسبب الــخــبــرة. لــقــد تــفــوقــوا علينا فــي الــشــوط األول، 
وعرفوا كيفية الحفاظ على النتيجة في الثاني، في 

الوقت الذي تحسن فيه أداؤنا«.
وأضاف »نحن محبطون، لكننا سنقدم كشف 
حــســاب لما قــدمــنــاه فــي الــبــطــولــة. التوقعات 
، وللفوز بالمركز الثالث، 

ً
كانت مرتفعة جــدا

كــان يجب أن يكون جميع الالعبين فــي أتم 
جاهزية. أنا فخور بالعبي فريقي، لقد قاتلوا 

حتى النهاية«.
: »عندما نقيم مشوارنا 

ً
وتابع صاحب الـ 47 عاما

 ،
ً
في البطولة، سندرك أننا قدمنا مستوى كبيرا

وواجهنا منتخبات عريقة. أظهرنا قدرة إفريقيا 
على االقــتــراب مــن المستويات الــكــبــيــرة، عندما 
 سيفوز 

ً
يكون هناك عمل جيد، خــالل 15 عاما

أحد منتخبات القارة بالمونديال، وسنعود، 
وسنكتسب الخبرات«.

كــمــا أكـــد الــركــراكــي أن هـــذا الــجــيــل من 
الــالعــبــيــن فــي منتخب الــمــغــرب، األول 
الـــــذي يــبــلــغ هــــذه الــمــكــانــة فـــي كــأس 
العالم، قــادر على أن يكون األفضل 

في تاريخ القارة السمراء، لكنه 

أكـــد أنـــه مــن أجـــل هـــذا األمـــر »يــجــب الــفــوز بــبــطــولــة أمــم 
إفريقيا أواًل«. 

إشادة وسائل اإلعالم

وأغـــدقـــت وســائــل اإلعــــالم الــمــغــربــيــة الــثــنــاء على 
منتخب أسود األطلس رغم الخسارة أمام كرواتيا 
بهدفين لــهــدف أمــس األول الــســبــت، على استاد 
خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركز الثالث 

للمونديال.
وكــتــب الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لصحيفة »الــمــنــتــخــب« 

الــمــغــربــيــة تــحــت عــنــوان »أســــود األطــلــس خــســروا أمــام 
كرواتيا، واكتفوا بالمركز الــرابــع«.... »المغرب مفخرة 
الـــعـــرب«، مضيفة: »رغـــم الــخــســارة الجماهير احتفلت 

بالمنتخب الوطني«. 
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة »المنتخب الورقية«: 

»البيت بكى والمغرب من الحكم اشتكى«. 
من جانبه، أشــار موقع »أحـــداث إنفو« المغربي، في 
عنوانه الرئيسي للمباراة، »بعد أداء بطولي: المغرب 
رابــع كــأس العالم«... »الركراكي: الالعبون قاتلوا آلخر 

دقيقة وقدموا كل شيء«. 
وأوضـــح مــوقــع »لــو 360« الــمــغــربــي: »أســـود األطلس 
ينهون مشوارهم المونديالي في المركز الــرابــع«، أما 
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لصحيفة هسبريس فكتب تحت 
عنوان: »مشاركة تاريخية... المنتخب المغربي يتبوأ 

المرتبة الرابعة في كأس العالم 2022«.
وأضافت »هسبريس« عن مدرب »األسود«: 
»التتويج بكأس افريقيا ينقص المنتخب 

المغربي لنيل لقب األفضل«. 
)د ب أ - إفي(

حكيمي يعتذر إلنفانتينوبونو: اإلرهاق نال منا
أكد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، أن فريقه كان يتطلع إلحراز المركز 
الثالث بمونديال قطر 2022، لكنه في النهاية خسر 1-2 أمام نظيره الكرواتي في مباراة 

تحديد المركز الثالث. 
ونقل الموقع اإللكتروني لصحيفة هسبريس المغربية عن بونو قوله إن اإلرهاق لعب 
م   في خسارة »أسود األطلس« أمام كرواتيا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن فريقه قدَّ

ً
دورا

كل ما بوسعه.  وأضاف حارس مرمى إشبيلية اإلسباني: »كان من الصعب علينا استعادة 
لياقتنا البدنية والنفسية بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي«. 

وأكد بونو أن الفوز بالمركز الرابع في كأس العالم إنجاز غير مسبوق للكرة اإلفريقية 
والعربية »لكن نتطلع للمزيد في البطوالت المقبلة«. 

المحمدي: فخورون باإلنجاز

من جانبه، أبدى حارس المرمى المغربي منير المحمدي سعادته بما 
حققه المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، رغم خسارة الفريق أمام 

نظيره الكرواتي.
وقال حارس المرمى البديل المحمدي عقب المباراة: »كنا نريد الفوز 
في هذه المباراة بالطبع، وحصد المركز الثالث، لكن األمور كانت صعبة، 
فلدينا العديد من اإلصابات في صفوف الفريق، لكننا نحن سعداء بما 

وصلنا إليه وما حققناه، وفخورون بهذا اإلنجاز الكبير.«
 )د ب أ(

تقدم أشرف حكيمي العب المنتخب المغربي باعتذار لجياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( عن الكلمات التي وجهها له عقب نهاية مباراة تحديد المركز الثالث . 

وضغط حكيمي وزمــالؤه بالمنتخب المغربي على الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم 
ألنه لم يحتسب ركلة جزاء ألسود األطلس في قرارين مثيرين للجدل في اللحظات األخيرة 

من المباراة، وأشارت تقارير إعالمية أن حكيمي تحدث بغضب مع إنفانتينو في 
الممر المؤدي لغرف خلع المالبس عقب نهاية مباراة كرواتيا بسبب األخطاء 

التحكيمية التي عانى منها منتخب أسود األطلس في البطولة. 
ومع ذلك خرج حكيمي بعدها في تصريحات لقناة الرياضية المغربية 

موجها اعتذاره إلنفانتينو. 
وقال حكيمي: كنت غاضبا بعض الشيء بعد المباراة. ذهبت للتحدث 
معه. أقدم اعتذاري عن الكلمات التي وجهتها له. هو صديقي وأحترمه 

كثيرا. إذن لم يحدث أي شيء. 
وفيما يخص الــحــصــول على الــمــركــز الــرابــع، قـــال: كنا نــرغــب في 
تحقيق المركز الثالث إلسعاد جماهيرنا بعد الطريق الطويل الذي 
خضناه. علينا أن نشعر بالسعادة والفخر. عجزنا عن تحقيق هذا 

الفوز، لكننا سنرحل برأس مرفوع.
وأضاف الالعب: هذا اإلنجاز ليس للمغرب فقط، وإنما للقارة بأكملها 
التي دعمتنا. رفعنا من شأن قارة بأكملها ومن شأن علمنا. نحن فخورون 

بالعمل والطريق الذي قطعناه.
)د ب أ(

إلياس شاعر: كنا نستحق أكثرإلياس شاعر: كنا نستحق أكثر
أبـــــدى العــــب خـــط الـــوســـط الــمــغــربــي 
إلــيــاس شــاعــر حــالــة مــن الــرضــا إزاء ما 
حــقــقــه الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي فـــي بــطــولــة 
كــــأس الــعــالــم 2022 الــمــقــامــة فـــي قــطــر، 
وذلـــك رغــم خــســارة الفريق أمـــام نظيره 
الكرواتي 1 - 2 السبت في مباراة تحديد 

المركز الثالث. 
وقال شاعر، عقب المباراة التي أقيمت 
على ملعب اســتــاد خليفة الــدولــي: »في 
ون ألننا  البداية، بالتأكيد نحن مستاء
ـــا قــريــبــيــن مـــن الــتــأهــل لــنــهــائــي هــذا 

ّ
كـــن

الــمــونــديــال، لكننا خــســرنــا فــي المربع 

الــذهــبــي )أمـــــام فـــرنـــســـا(، أرى أنـــنـــا كنا 
نستحق ما هو أكثر من ذلك«. 

وأضـــاف: »ومــع ذلــك، علينا أيضا أن 
نكون فخورين بأنفسنا وبـــاألداء الذي 
قّدمناه في المونديال، علينا أن نفخر 
بما قدمته المجموعة كلها، لقد كتبنا 

التاريخ«. 
ــة لــلــجــمــاهــيــر  ــ ــالـ ــ ــر رسـ ــاعــ ووّجـــــــــه شــ
ــائــــال: »رســـالـــتـــي  ــعـــب الـــمـــغـــربـــي قــ والـــشـ
للشعب الــمــغــربــي، شــكــرا لــكــم عــلــى هــذا 
الدعم الكبير، وإن شاء الله نراهم قريبا... 
ــل  ــو أنـــنـــا مــنــحــنــا األمـ الـــشـــيء الــجــيــد هـ

للشعب المغربي«. 
ــه فــي األداء  ولـــدى ســؤالــه عــن رأيـ
الــتــحــكــيــمــي خـــالل الـــمـــبـــاراة، حيث 
طــالــب العــبــو الــمــنــتــخــب المغربي 
بالحصول على ضربة جزاء بداعي 
تـــعـــّرض الــمــدافــع أشــــرف حكيمي 
 
ّ
لــلــدفــع داخـــل منطقة الـــجـــزاء، لكن

الحكم أشار بمواصلة اللعب، بعد 
الــــرجــــوع لــحــكــام الـــفـــيـــديـــو، اكــتــفــى 
شاعر بقول »ال تعليق لدي بالنسبة 

للتحكيم«.
)د ب أ(

العاهل المغربي يهنئ المنتخب
بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة 
إلى منتخب بالده الوطني لكرة القدم بعد »إنجازه التاريخي 
وغير المسبوق« في مونديال 2022 بقطر، الــذي بــات فيه 
المغرب أول بلد إفريقي يحقق المركز الرابع بتاريخ البطولة.

ــال الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس: »تــتــبــعــنــا بــبــالــغ الــســرور  وقــ
واالبتهاج، مساركم المتألق في منافسات كأس العالم لكرة 
القدم 2022 بدولة قطر الشقيقة، حيث تمكنتم، عن جدارة 
واستحقاق، من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى 
تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية واإلفريقية، في 
نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية«، بحسب وكالة 

المغرب العربي لألنباء.
أضــاف: »وإننا ونحن نبارك لكم هذا اإلنجاز التاريخي 
غير المسبوق، لنعرب لكم عن بالغ شكرنا وعميق اعتزازنا 

وفخرنا بما أبدعتموه خالل هذا الملتقي الكروي الكبير«.
)إفي(

كلينسمان يشيد كلينسمان يشيد 
بالمونديال القطريبالمونديال القطري

أشــاد المدير الفني األســبــق للمنتخب األلماني 
لكرة القدم يورغن كلينسمان ببطولة كأس العالم 

2022، التي اختتمت فعالياتها أمس في قطر. 
وبـــوصـــف يــخــتــلــف قــلــيــال عــمــا قــالــه الــســويــســري 
جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي للعبة 
)فيفا(، الذي وصف البطولة بأنها »أفضل كأس عالم 
في التاريخ«، وصف كلينسمان المونديال القطري 
بأنه »كأس عالم رائعة. حققت نجاحا هائال داخل 

وخارج الملعب«.
وعما إذا كانت قطر نظمت أفضل كأس عالم في 
الــتــاريــخ، أجـــاب كلينسمان )58 عــامــا(: »أعتقد أن 
هذا ما تقوله وتشعر به في كل مرة تشارك بها في 
كأس العالم. على أي حال، استمتعت بكل مونديال 

شاركت فيه وشاهدته«.  )د ب أ(

فينغر: كرة القدم اإلسبانية ستعودفينغر: كرة القدم اإلسبانية ستعود
أكد أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في 
االتــحــاد الــدولــي للعبة )فــيــفــا(، أنــه »ال يجب التسليم بأن 
ى عليه الزمن«، رغم تعرضها 

َّ
األسلوب الفني إلسبانيا قد عف

في مونديال قطر 2022 للخسارة بواسطة منتخبات راهنت 
على الهجمات المرتدة، وتوقع أن »تعود« إلى النجاح في 

ضوء امتالك قاعدة فنية كبيرة.
وقال فينغر إن »كرة القدم رياضة فنية. يجب أن نواصل 
تطوير الجودة التقنية. وكــرة القدم اإلسبانية مثال على 
الذكاء الجماعي. لن أقبل القول إن أسلوب إسبانيا الفني 
ى عليه الزمن. في هذه البطولة، هناك حاجة إلى جودة 

َّ
عف

فنية في مراحل مختلفة«.
وكشفت البيانات التي طرحت بواسطة »الفيفا« عن قطر 
2022، أن أسلوب اللعب الذي تمكن من تحقيق االنتصارات، 
هو أسلوب آخــر غير الــذي انتهجته إسبانيا. وفــي هذا 
 عندما يتعلق األمر 

ً
الصدد، قال فينغر: »ما كان سائدا

باللعب هو الرهان على الكتلة الوسطى، بمسافة 37.6 

 ،
ً
 من خط الدفاع تجاه المرمى، واللعب المضغوط جدا

ً
مترا

دون تــعــزيــز الــخــطــوط الــمــتــقــدمــة. وكـــان لــلــدفــاع خــط أكثر 
.»

ً
تقدما

وأضاف: »لقد كانت بطولة القوة الضاربة لالعبين الذين 
يستخدمون هذه الخاصية للتغلب على الخطوط الدفاعية« 

للمنافسين.
وقــــال الــمــســؤول الـــريـــاضـــي: »لــقــد 
أظهرت هذه البطولة تطور كرة القدم. 

وكانت بطولة الالعبين الشباب الذين 
اقتحموا البطولة، مع إظهار أهمية الخبرة 

، كما تجلى في نماذج 
ً
المكتسبة لألكبر سنا

ميسي وجيرو ومودريتش«.
)إفي(

وليد الركراكي وسفيان إمرابط
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امتألت شــوارع العاصمة األرجنتينية، بوينس آيرس، 
حيث كان الناس موجودين بالفعل منذ الساعات األولى 
من صباح أمس، بالجماهير الذين صاحوا وأطلقوا أبواق 
سياراتهم، بعد فوز المنتخب االرجنتيني بلقب كأس العالم 

على حساب نظيره الفرنسي. 
ــارع فــي الــعــالــم، حيث  وامــتــأل 9 دي خــولــيــو، أوســــع شــ
تقع المسلة، وهي نقطة التقاء منتظمة لالحتفاالت خالل 

مونديال قطر 2022، بأشخاص يرتدون قمصانا وأعالما 
ــواق  ــوات أبــ ــ ــانـــوا يــغــنــون ويــطــلــقــون أصــ وطــنــيــة بــيــنــمــا كـ

السيارات لالحتفال.
وشــاهــد المشجعون أهـــداف نجومهم فــي الــشــارع عبر 
هواتفهم المحمولة أو في الحانات المتصلة بالقنوات التي 

تبث المباراة على الهواء مباشرة.
وشـــاهـــد الــكــثــيــر مــنــهــم، الـــذيـــن لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن دخـــول 

الــمــقــاهــي، الـــمـــبـــاراة مـــن وراء الـــزجـــاج، مستمتعين 
باألجواء الجماعية.

ــوز الــمــنــتــخــب  ــ ــعـــد فــ ــذه االحــــتــــفــــاالت بـ ــ وجــــــــاءت هــ
االرجنتيني باللقب حيث كــان آخــر لقب لــه فــي 1986 

بقيادة النجم الراحل دييغو مارادونا.
 )إفي(

 االحتفاالت تعم الشوارع 
األرجنتينية بعد الفوز باللقب
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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

٤٩
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٢
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

77..278278

السوق العامالسوق العام

88 .. 087087

السوق األولالسوق األول

55..622622

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2503.0702.676

ازدياد عمليات 
البيع خالل فترة 

المزاد... واألسهم 
الصغيرة تتراجع

علي العنزي
السوق السعودي 

يتراجع %0.4
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس 
األحد على تراجع بنسبة 0.4%، مغلقا عند 
10252 نقطة )- 39 نقطة(، وبتداوالت بلغت 

قيمتها اإلجمالية نحو 2.9 مليار ريال.
وتـــــراجـــــع ســـهـــمـــا »أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة« 
و»األهلي السعودي« بنسبة 1% عند 30.85 

رياال و49.15 رياال، على التوالي.
وأنهت أسهم »سلوشنز« و»أسواق العثيم« 
ــلـــم« و»أمـــريـــكـــانـــا« و»بـــنـــك ســــاب« و»بــنــك  و»عـ
ــريـــــاض« و»كــــهــــربــــاء الـــســـعـــوديـــة« و»بـــوبـــا  ــ الـ
الـــعـــربـــيـــة«، تـــداوالتـــهـــا عــلــى تـــراجـــع بنسب 

تراوحت بين 2 و%5.
وتصدر سهم »دار األركان« تراجعات أمس 
بنسبة 6% عند 12 رياال، في المقابل ارتفع 

سهم »سابك« بنسبة 1% عند 82.10 رياال.
وصــعــد ســهــم »دور لــلــضــيــافــة« بالنسبة 
الــقــصــوى عــنــد 21.06 ريــــاال، وســـط تـــداوالت 
بلغت نحو 640 ألف سهم، وأغلق سهم »طيبة 

لالستثمار« عند 26.50 رياال )+ %6(.
وكـــانـــت الــشــركــتــان وقــعــتــا مـــذكـــرة تفاهم 
غير ملزمة فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق 
مالية محتملة بما يشمل اتفاقا غير ملزم على 

الهيكلة ومعامل مبادلة األسهم.

شركات ترفع إيجار المتر 
التخزيني لعقود الباطن

• سند الشمري
شهد السوق المحلي خالل الفترة األخيرة ارتفاع الطلب 
على المخازن بشكل ملحوظ، واجهه شح في المعروض، مما 
أدى الى ارتفاع سعر المتر التأجيري في هذا القطاع بنسبة 

ال تقل عن 20 في المئة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة«، أن عددا من الشركات 
الحاصلة على حقوق انتفاع من أراضي الدولة رفعت سعر 
المتر التأجيري للمخازن، وذلــك من خالل عقود التأجير 

في الباطن.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات استغلت شح 
المعروض في تأجير القسائم التخزينية التي حصلت عليها 
من الدولة بعقود ايجارية ال تتجاوز مدتها العام الواحد، 
باالضافة الى ان هناك اشخاصا استغلوا هذا الوضع وقاموا 

بتأجير سراديب منازلهم ألصحاب األنشطة.
وأوضــحــت أن هــذا الــوضــع بــدأ مــع اطــالق الحملة التي 
قامت بها بلدية الكويت بإغالق ومنع سراديب العمارات من 
ستغل 

ُ
تأجيرها كمخازن، إذ ان هناك مساحات كبيرة كانت ت

كمخازن للعديد من االنشطة.
وكانت العقارات االستثمارية توفر مساحات تخزينية 
بأسعار متدنية مقارنة مــع اســعــار القسائم، اال ان هناك 
خـــطـــورة عــالــيــة مـــن اســتــمــرار الــســمــاح بــتــأجــيــر ســراديــب 
العمارات، حيث انه يتم تخزين مواد قابلة لالشتعال فيها، 
باالضافة الى ان هناك بضائع تحمل مــواد سامة وعالية 

الخطورة.
وينعكس سلبا ارتفاع ايجارات المخازن على االسعار 
النهائية للمنتج، اذ اصبحت تأكل جزء كبير من رأس مال 
المشاريع، اذ ان السوق بحاجة الى توفير مخازن بمساحات 

كبيرة وبمختلف مناطق الدولة.

»دار السبائك«: أسعار الذهب 
تستقر مع رفع الفائدة األميركية

قــال تقرير اقتصادي متخصص أمــس األحـــد، إن 
أســعــار الــذهــب استقرت بالقرب مــن مستوى 1800 
دوالر لألونصة بنهاية األسبوع الماضي، بالتزامن 
مع رفع المجلس االحتياطي الفدرالي األميركي )البنك 

المركزي( سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وأضــاف التقرير الصادر عن شركة دار السبائك 
الكويتية أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 
50 نقطة أساس بعد أربع زيــادات متتالية في العام 
الحالي بنسبة 75 نقطة، لتصل إلــى نطاق يتراوح 
4.25 و4.5 في المئة، في محاولة الحتواء التضخم، 
 أن العقود اآلجلة للذهب تسليم فبراير ارتفعت 

ً
مبينا

 
ً
عند اإلقفال بنحو 0.7 في المئة، ما يعادل 12.4 دوالرا

لتصل إلى 1800.2 دوالر لألونصة.
ونقل عن رئيس التخطيط االستراتيجي والمتابعة 
في »دار السبائك« عادل الفضلي قوله إن سوق الذهب 
يحتفظ بالمكاسب مع استمرار تزايد مخاوف الركود، 
إذ تشير البيانات األولية إلى المزيد من االنكماش في 

قطاعي التصنيع والخدمات.
وأضاف الفضلي أن الذهب يعد وسيلة تحوط ضد 
التضخم وعدم اليقين االقتصادي، ما يجعل أسعاره 
تتجه إلـــى األعــلــى مــع كــل حــركــة صــعــود لــمــؤشــرات 
التضخم. وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام 
 ،

ً
، أما عيار 22 فبلغ 16.3 دينارا

ً
عيار 24 بلغ 17.7 دينارا

 للكيلوغرام 
ً
فــي حين بلغ سعر الفضة 276 ديــنــارا

الواحد.
يذكر أن »األونــصــة« إحــدى وحــدات قياس الكتلة، 
وتستخدم في عــدد من األنظمة المختلفة لوحدات 
الــقــيــاس، وتسمى أيــضــا األوقــيــة، وتــســاوي 28.349 
غراما، فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن 

.
ً
النفيسة 31.103 غراما

تراجع سعر الدوالر بالسوق الموازي في مصر
صندوق النقد: االختالالت تتراكم نتيجة ثبات سعر الصرف وارتفاع الدين العام

بــعــد إعــــالن الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق النقد 
الدولي موافقته على حزمة التمويل الخاصة بمصر، 
ــــدوالر إلـــى الـــنـــزول، بينما  اتــجــهــت أســـعـــار صـــرف الــ
ــبــــاك الــعــنــيــف عــلــى الــتــجــار  ســيــطــرت حـــالـــة مـــن االرتــ
والمضاربين بشكل قد يمهد لتراجع السوق الموازي 

خالل الفترة المقبلة.
ووفق بيان، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد 
الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب مناقشة وإقرار 
 مع مصر، في إطار »تسهيل 

ً
عقد اتفاق مدته 46 شهرا

الصندوق الــمــمــدد«، أن مصر تصدت بصالبة ألزمــة 
كــوفــيــد 19، بــفــضــل بــرامــجــهــا الــســابــقــة الــتــي دعمها 
الــصــنــدوق، مبينة أنـــه رغـــم تــســارع وتــيــرة التعافي 
االقــتــصــادي خـــالل عـــام 2021، بـــدأت االخـــتـــالالت في 
التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات 

الدين العام وتأخر خطى اإلصالح الهيكلي.
وفي سوق الصرف الرسمي، وفيما استقر سعر صرف 
الدوالر لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 24.66 
جنيها للشراء، و24.74 جنيها للبيع، فقد تراجع سعر 
صــرف الــورقــة األميركية الــخــضــراء فــي »الـــســـوداء« إلى 
مستوى 32 جنيها في تعامالت متأخرة من أمس، مقابل 

نحو 36 جنيها في تعامالت الخميس الماضي.
وربــمــا يستدعي المشهد الـــذي يــحــدث فــي ســوق 
الصرف الموازي بمصر، وحالة االرتباك التي تسيطر 
عــلــى الــمــضــاربــيــن والــتــجــار، مــا حـــدث عــقــب التعويم 
األول فــي نوفمبر 2016، حينما واصــل سعر صرف 
الدوالر ارتفاعه إلى مستويات تقترب من 20 جنيها 
بنهاية عام 2016، لكنه تراجع بعد ذلك إلى مستوى 

15.74 جنيها.

وأشــــارت غورغييفا إلـــى أن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
ساهمت في بلورة مواطن الضعف القائمة، وتسببت 
فــي خـــروج الــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة، كما أدت، فــي ظل 
استمرار تثبيت سعر الصرف، إلى تراجع احتياطيات 
البنك المركزي من النقد األجنبي، وانخفاض صافي 
األصول األجنبية لدى البنوك وتفاقم اختالالت أسعار 

الصرف.
ــاك حـــاجـــة إلــــى حـــزمـــة شــامــلــة من  ــنـ ــت: »هـ ــافــ وأضــ
السياسات االقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه 
االختالالت، والحفاظ على االستقرار االقتصادي الكلي، 
واستعادة االحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصالبة 
في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق 

النمو بقيادة القطاع الخاص«.
وتابعت: »في هذا السياق، نرحب بالتزام السلطات 
ــة األخــيــرة بالتحول الــدائــم إلــى نــظــام سعر  فــي اآلونـ
الـــصـــرف الـــمـــرن ومــعــالــجــة الــتــشــوهــات الــنــاجــمــة عن 
الــســيــاســات الــســابــقــة، مـــن خــــالل الــتــشــديــد المسبق 

للسياسة النقدية والمضي قدما نحو تعزيز شبكة 
األمان المالي«.

ويتضمن البرنامج االقتصادي للسلطات المصرية، 
الــمــدعــوم بــاتــفــاق »تسهيل الــصــنــدوق الــمــمــدد« لمدة 
46 شـــهـــرا، حـــزمـــة مـــن الــســيــاســات ذات الــمــصــداقــيــة 
التي تستهدف مواجهة هــذه التحديات على المدى 
المتوسط، ولفتت غورغييفا إلــى أن التحول الدائم 
إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف 
من حدة الصدمات الخارجية، ومنع ظهور االختالالت 
مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على 

خفض التضخم تدريجيا.
كــمــا ســيــضــمــن الــضــبــط الــمــالــي اســـتـــدامـــة الــقــدرة 
على تحمل الــديــون، بينما ستساهم زيـــادة اإلنــفــاق 
االجــتــمــاعــي فـــي حــمــايــة الــفــئــات الــضــعــيــفــة، وكــذلــك 
ستساعد اإلصــالحــات الهيكلية فــي تقليص بصمة 
الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص، وتــعــزيــز الــنــمــو بــقــيــادة الــقــطــاع الــخــاص، 

وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن شأن »تسهيل الصندوق الممدد« سد جزء من 
الفجوة التمويلية، والتشجيع على إتاحة المزيد من 
التمويل فــي صــورة استثمارات لمصلحة مصر من 
شركائها الدوليين واإلقليميين لسد الفجوة المتبقية، 
وقالت عورغييفا: »في ظل تصاعد حالة عدم اليقين 
والمخاطر المحيطة بآفاق االقتصاد العالمي، يمثل 
التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف 
الــمــرن والــســيــاســات االقــتــصــاديــة الكلية االحــتــرازيــة 

واإلصالحات الهيكلية خطوة حاسمة«.
)العربية.نت(

شركات وساطة تطلب من عمالئها شهادة راتب
التشدد والمبالغة في اإلجراءات سيخنقان السيولة المتدفقة إلى السوق

• محمد اإلتربي
أفادت مصادر بأن قطاع الوساطة يواجه 
 على إيراداته، 

ً
 سينعكس سلبا

ً
 جديدا

ً
تحديا

 بعد أن الحظت شركات عديدة 
ً
خصوصا

توقيف العديد من الحسابات، على خلفية 
المبالغة في اإلجراءات والمطالب. 

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر معنية 
إلى أن مهمة جديدة تضطلع بها الشركات 
تتعلق بمسؤولية مكافحة غسل األمــوال، 
وتطبيق بــعــض االشــتــراطــات والــضــوابــط 
واإلجراءات، وهو مبدأ معمول به، ويحمي 
ات  ــراء الــقــطــاع والــســوق، إال أن بعض اإلجــ
فيها نوع من المبالغة عندما يتم الطلب من 
 بأن بعض 

ً
العميل تقديم شهادة راتب، علما

الــعــمــالء مــنــذ عــشــر ســـنـــوات وأكـــثـــر لديهم 
حسابات، ويتداولون في السوق، الفتة إلى 
أن مبدأ مطالبة شركات الوساطة للعميل 
بتقديم شهادة راتب دفع عمالء كثيرين إلى 

وقف الحساب أو تجميده. 
مــن جهة أخـــرى، قــد يــكــون هــذا المطلب 
غــيــر قــانــونــي مــن جــانــب شــركــة الــوســاطــة، 
 أنــهــا لــيــس لــهــا صــالحــيــة بهذا 

ً
خــصــوصــا

، بل 
ً
 أو مــصــرفــا

ً
الـــشـــأن، فــهــي لــيــســت بــنــكــا

دورهــــا وســيــط مــــزود خــدمــة لعميل يريد 
ــمــــال، ويــقــوم  الــبــيــع والــــشــــراء فـــي ســــوق الــ
بالسداد من حساب مصرفي رسمي مفتوح 
في بنك، وبالتالي المسؤولية تقع بالدرجة 
األولى على البنك، الذي هو المعني بسالمة 

الحساب. 
 على أرض الــواقــع يمكن اإلشـــارة 

ً
أيــضــا

إلى أن شركات تقنيات مالية تعاونت مع 
 فــي تقديم خــدمــات »فنتك«، 

ً
الــبــنــوك أخــيــرا

ومــــن بــيــنــهــا خـــدمـــة APPLE PAY، وهـــذه 
الــشــركــات مـــزود خــدمــة، وبــالــتــالــي ال يحق 
لــهــا الــقــيــام بمطالبة العميل بـــأي بيانات 
أو معلومات تخص حساباته أو مصادر 
أمــوالــه، فهي مـــزود خــدمــة فــقــط، وبالتالي 
الدور الرئيسي يقع على البنك في كثير من 
اإلجراءات واالحترازات، وهكذا دور الوسيط 
مجرد »سيستم« له حق إدخال األوامر بين 
البائع والمشتري، والمقاصة تقوم بعملية 
التقاص، وكل هذه األموال تدفق من العميل 
البائع إلى المشتري أو العكس، من خالل 

حسابات مصرفية أو شيكات.
وأكدت المصادر أن التشدد والمبالغة 
ــان الـــســـيـــولـــة  ــقـ ــنـ ــيـــخـ فـــــي اإلجـــــــــــــــراءات سـ
 أن أكبر 

ً
المتدفقة إلــى الــســوق، خصوصا

شــريــحــة مــتــداولــة فــي الــســوق هــم صغار 
المستثمرين. 

في السياق ذاته، ذكرت مصادر أن الملف 
يحتاج إلى دراسة عميقة، وتحديد شرائح، 
 أن مبالغ حتى 100 ألــف دينار 

ً
خصوصا

في المجتمع الكويتي يمكن توفيرها من 
مصادر عدة.

على صعيد متصل، أفــادت مصادر بأن 
 من العديد من 

ً
 فعليا

ً
شركات تلقت رفضا

 
ً
العمالء لتزويدهم بشهادة راتب، خصوصا

أن مثل هذه اإلجراءات ليست من اختصاص 
الشركة، وال معمول بها في أسواق الخليج 

أو األسواق العالمية. 
في السياق ذاته، قال أحد الوسطاء لعميل 
 تــحــديــث تــلــك البيانات 

ً
إنـــه ســيــكــون لــزامــا

 على 
ً
بشكل ســنــوي، وهـــو مــا يشكل عــبــئــا

العميل والــشــركــة، فــي حين أن تلك المهام 
مسؤولية جهات أخــرى لديها فريق عمل 
ب، مــع الــعــلــم أنـــه في  أوســــع وأشــمــل ومـــــدرَّ
الــســوق أكــثــر مــن 400 ألـــف حــســاب، مقابل 
وجــــود 10 شــركــات وســاطــة مــتــوســط قــوة 
الـــشـــركـــة ال يـــتـــجـــاوز 20 إلــــى 25 مـــســـؤواًل 

.
ً
 تقريبا

ً
وموظفا

تراجعات كبيرة لمؤشرات البورصة بتداوالت فاترة
السيولة نحو 27 مليون دينار وخسائر واضحة لكل األسهم القيادية

تــراجــعــت مـــؤشـــرات بــورصــة 
ــكـــويـــت الــرئــيــســيــة فــــي أولــــى  الـ
جــلــســات األســبــوع قــبــل األخــيــر 
مـــن هـــذا الـــعـــام، وخــســر مــؤشــر 
الـــســـوق الـــعـــام نــســبــة 0.98 في 
الــمــئــة أي 72.28 نــقــطــة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7278.54 نقطة 
بسيولة جيدة أعلى من معدل 
ــوع الـــــمـــــاضـــــي، إذا مــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
استثنينا ســيــولــة »الــتــجــاري« 
ومراجعة المؤشرات الناشئة، 
بلغت أمــس 26.9 مليون دينار 
تداولت 118.5 مليون سهم عبر 
ــداول 121  6923 صــفــقــة، وتـــم تــ
 ربح منها 26 وخسر 83 

ً
سهما

واستقر 12 دون تغير.
ــر بــضــغــط  ــائـ ــسـ ــخـ وزادت الـ
ــيـــاديـــة فــــي مــؤشــر  ــقـ ــم الـ ــهــ األســ
السوق األول إذ بلغت 1.09 في 
المئة أي 89.21 نقطة ليقفل على 
مستوى 8087.52 نقطة بسيولة 
متراجعة إلى 19.1 مليون دينار 
تداولت 46.4 مليون سهم عبر 
4038 صــفــقــة، وتــــم تــــــداول 25 
 ربح منها 4 فقط وخسر 

ً
سهما

20 فــيــمــا اســـتـــقـــر ســـهـــم واحــــد 
دون تغير.

ــــوق  ــســ ــ وســـــــجـــــــل مـــــــؤشـــــــر الــ
ــــل بــلــغــت  الـــرئـــيـــســـي خــــســــارة أقـ
0.55 في المئة أي 31.19 نقطة 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 5622.36 
نقطة بسيولة بلغت 7.8 ماليين 
دينار تداولت 72 مليون سهم 
عــبــر 2885 صــفــقــة، وتــــداول 96 
 في الرئيسي ربــح منها 

ً
سهما

22 وخسر 63 واستقر 11.

عمليات بيع متواصلة
مـــع انـــتـــهـــاء اســتــحــقــاق مهم 
لـــشـــهـــر ديـــســـمـــبـــر فــــي بـــورصـــة 

الــــكــــويــــت، أي تــنــفــيــذ مــراجــعــة 
األسواق الناشئة يوم الخميس 
الماضي، وسط تراجع مؤشرات 
األسواق المالية العالمية، كذلك 
عــــودة بــرنــت دون مــســتــوى 80 
 للبرميل، بدأت تعامالت 

ً
دوالرا

بورصة الكويت أسبوعها على 
ســلــبــيــة كــبــيــرة وعــمــلــيــات بيع 

واضــــحــــة عـــلـــى مــعــظــم األســـهـــم 
القيادية، واقتربت سيولة أول 
دقيقة من مليون دينار معظمها 

باتجاه البيع.
ــــرور الـــوقـــت وضــعــف  ومــــع مـ
ــة  ــايــ ــهــ الــــــمــــــحــــــفــــــزات وقـــــــــــــرب نــ
ــا يـــرافـــق   مــ

ً
ــام الـــتـــي دائــــمــــا ــعــ الــ

أســبــوعــهــا قــبــل األخـــيـــر هـــدوء 

ــعــــة زاد الــبــيــع  وفــــتــــور ومــــراجــ
خــــالل الــســاعــة الــثــانــيــة وتــكــرر 
خالل المزاد وتركز على أسهم 
أجـــيـــلـــيـــتـــي لـــيـــخـــســـر 2.5 فــي 
المئة وزين بنسبة 2 في المئة 
بينما تــراجــع الــوطــنــي وبيتك 
 
ً
بنسبة 1 في المئة وأكثر قليال

وكـــــانـــــت خــــســــائــــر الـــبـــقـــيـــة مــن 

األسهم القيادية بحدود 2 في 
المئة كالبنكين الدولي ووربة 
ــاعـــات ومــــشــــاريــــع، وكــــان  ــنـ وصـ
اللون األخضر من نصيب سهم 
البورصة، الذي ربح ربع نقطة 

مئوية.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــــراجــــع ســهــم 
الوطنية العقارية بنسبة كبيرة 

بــلــغــت 4.8 فــي الــمــئــة وخــســرت 
ــا وأهـــلـــي  ــفـــ ــان وإيـــ ــيـــ أســــهــــم أعـــ
وجي إف إتش بنسب متفاوتة 
لتسجل المؤشرات بداية ثقيلة 

قبل ان يلفظ العام أنفاسه.
وتــــبــــايــــن أداء الــــمــــؤشــــرات 
الخليجية العاملة، أمس، وهي 
الكويت وعمان والسعودية إذ 

 
ً
 محدودا

ً
سجل األخير ارتفاعا

وســـط تــراجــع الــســيــولــة، بينما 
خــســر مــؤشــرا الــكــويــت وعــمــان 
بنسب واضــحــة وكــانــت أسعار 
بـــــرنـــــت قــــــد أقــــفــــلــــت تــــعــــامــــالت 
األسبوع الماضي على خسارة 
 
ً
وكسر سعره مستوى 80 دوالرا

للبرميل.

»أعيان لإلجارة«: شراء 30% من رأسمال شركة أغذية 
وقعت شركة أعيان لإلجارة اتفاقية لشراء 
نــســبــة 30% مــن رأســـمـــال إحــــدى الــشــركــات 

الناشئة والمتخصصة في قطاع األغذية.
وقــالــت الــشــركــة، إن قيمة الــصــفــقــة 2.25 
ــنــــار، مــتــوقــعــة االنـــتـــهـــاء مـــن كل  مــلــيــون ديــ
إجراءات نقل الحصص وإتمام الصفقة خالل 

شهرين من تاريخه.
ــر الـــمـــالـــي فــــي حـــال  ــ ــــى أن األثــ ولـــفـــتـــت إلـ
ــة ســـيـــظـــهـــر مـــــن خــــالل  ــقـ ــفـ اســــتــــكــــمــــال الـــصـ
انخفاض بند النقد والنقد المعادل، وارتفاع 
بند االستثمار في شركات زميلة بما يقارب 

2.25 مليون دينار.

»املشتركة« تتسلم كتاب ترسية مناقصة بـ 11 مليون دينار 
تــســلــمــت شـــركـــة الــمــجــمــوعــة الــمــشــتــركــة 
للمقاوالت كتاب ترسية مناقصة لمشروع 
مركز الحمد التجاري في منطقة المرقاب 

بدولة الكويت.
وقالت الشركة، إن المشروع مملوك لشركة 

الــوطــنــيــة الــمــتــحــدة الــعــقــاريــة، مــشــيــرة إلــى 
أن قيمة العقد 11 مليون دينار، ولمدة 22 
، متوقعة تحقيق نتائج جيدة خالل 

ً
شهرا

فترة التنفيذ، على أن يتم اإلفصاح عن أي 
مستجدات في هذا الخصوص في حينه.

»مزايا«: بيع وحدات تمثل %16
من املوجودات 

قرر مجلس إدارة شركة دبي للتطوير العقاري 
إحدى الشركات التابعة لشركة المزايا القابضة 
المواففة على عرض جميع وحدات أحد العقارات 
االســتــثــمــاريــة بــإمــارة دبـــي للبيع خـــالل الفترة 
المقبلة، التي تبلغ قيمتها ما يقارب 16 في المئة 

من إجمالي موجودات شركة المزايا القابضة.

»االمتياز« توقع عقد تسهيالت 
بمليوني دينار

ــة مـــجـــمـــوعـــة االمـــتـــيـــاز  ــركــ ــعــــت شــ وقــ
االستثمارية، عقد تسهيالت مصرفية 

مع أحد البنوك المحلية.
وقــالــت الشركة، إن قيمة العقد تبلغ 
مليوني دينار، الفتة إلى عدم وجود أثر 

جوهري على المركز المالي للشركة.

هيئة األسواق توافق على 
نشرة اكتتاب سندات »مشاريع« 

حــصــلــت شـــركـــة مــشــاريــع الــكــويــت 
القابضة على موافقة هيئة أسواق المال 
على نــشــرة االكــتــتــاب الــخــاصــة بشأن 
طــرح وتسويق )فــي الكويت( سندات 
دين بالدينار الكويتي بقيمة ال تتجاوز 
200 مــلــيــون ديـــنـــار عــلــى شريحتين 
)شـــريـــحـــة ثـــابـــتـــة ومـــتـــغـــيـــرة عـــلـــى أال 
 مبلغ 

ً
تتجاوز قيمة الشريحتين معا

200 مليون ديــنــار( ولــمــدة استحقاق 
6 سنوات من تاريخ اإلصــدار، وسيتم 
تحديد معدل الفائدة لكل من الشريحة 
الثابتة والمتغيرة بــنــاء على أسعار 

الفائدة في السوق وقت اإلصدار.

»البورصة«: إيقاف أسهم 
»عربي القابضة« 

أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم 
ــلـــى أســــهــــم شــركــة  ــداول عـ ــ ــتــ ــ ــ ــــف ال وقــ
مــجــمــوعــة عـــربـــي الـــقـــابـــضـــة )عـــربـــي 
 من أمــس بناء على 

ً
قابضة( اعتبارا

طلب هيئة أسواق المال.

أخبار الشركات
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»الوطني«: أسعار السلع يبدو أنها بلغت ذروتها
البنوك المركزية الكبرى تختتم العام برفع جماعي لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

ة مؤشر أسعار  تراجعت قــراء
ــيـــن فــــــي الــــــواليــــــات  ــكـ ــلـ ــهـ ــتـ ــمـــسـ الـ
الــمــتــحــدة أكــثــر مــن الــمــتــوقــع في 
إشارة واعدة إلى أن استراتيجية 
االحتياطي الفدرالي لكبح جماح 
الـــتـــضـــخـــم تـــمـــضـــي فــــي الـــمـــســـار 
السليم، إذ تباطأت وتيرة ارتفاع 
مؤشر التضخم الكلي إلى %7.1 
على أســـاس ســنــوي فــي نوفمبر 
مــقــابــل 7.7% فـــي أكـــتـــوبـــر، كما 
ة المؤشر األساسي  تباطأت قراء
إلى 6.0% على أساس سنوي في 
نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر. 
ــــواق النقد  وحــســب تــقــريــر أسـ
ــــي الــــــصــــــادر عـــــن بــنــك  ــــوعـ ــبـ ــ األسـ
الكويت الوطني، يساهم تباطؤ 
وتــــــيــــــرة ارتـــــــفـــــــاع األســـــــعـــــــار فــي 
تأكيد صحة تشديد االحتياطي 
ــــي ســـيـــاســـاتـــه الـــنـــقـــديـــة  ــــدرالـ ــفـ ــ الـ
بوتيرة أبطأ، لكن على الرغم من 
ضغوط األسعار التي يبدو أنها 
بــلــغــت ذروتــــهــــا، مـــا يــــزال مــؤشــر 
أسعار المستهلكين أعلى بكثير 
مــن المستوى المستهدف الــذي 

حدده »الفدرالي«.
وتأتي األنباء الرئيسية أمس 
من الواليات المتحدة حيث رفع 
االحتياطي الفدرالي سعر الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أســـاس، ليكون 
بذلك قد رفع سعر الفائدة للمرة 
السابعة على التوالي هذا العام. 
ــادة األصـــغـــر  ــ ــزيـ ــ وتــعــتــبــر تـــلـــك الـ
مــنــذ يــونــيــو الــمــاضــي إذ يــواجــه 
الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي تـــحـــدي إبـــطـــاء 
وتيرة التضخم مع الحفاظ على 

اقتصاده المرن. 
ــي  ــاطــ ــيــ ــتــ ــــس االحــ ــيــ ــ وأكـــــــــــد رئــ
الفدرالي جيروم باول أن السياسة 
النقدية تحتاج ألن تكون مقيدة 
 لخريطة 

ً
»بــعــض الــوقــت«. ووفــقــا

ــفــــدرالــــي عــلــى  ــقـــاط تـــصـــويـــت الــ نـ
أسعار الفائدة، تم تحديد النقطة 
التي يتوقع عندها المسؤولون 
إنـــهـــاء رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة عند 
مــــســــتــــوى قــــــــــدره 5.1%، وهــــو 
 
ً
مستوى أعــلــى مما كــان متوقعا

في السابق.

حركة األسواق

عــلــى صعيد أســعــار العمالت 
األجنبية، واصل الدوالر اتجاهه 

الهبوطي بعد ظهور مؤشرات 
دالة على تباطؤ وتيرة ارتفاع 
التضخم مما أدى بــدوره إلى 
إبـــطـــاء االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
ــديــــد ســـيـــاســـاتـــه  وتـــــيـــــرة تــــشــ
 
ً
النقدية وربما اتخاذه موقفا
ــل الـــــــدوالر  ــ . إذ وصــ

ً
مـــخـــالـــفـــا

األميركي إلى أدنى مستوياته 
عـــنـــد 103.448 بـــعـــد ظـــهـــور 
بيانات التضخم يوم الثالثاء 
الــمــاضــي. واســتــفــادت العملة 
الــمــوحــدة مــن ضــعــف الـــدوالر 
وتـــجـــاوزت حــاجــز 1.06 الــذي 
لـــم نــشــهــده مــنــذ مــايــو 2022. 
 في 

ً
كــمــا تــلــقــى الـــيـــورو دعـــمـــا

وقــــــــــت الحــــــــــق بـــــعـــــد صــــــــدور 
تعليقات رئيس البنك المركزي 
األوروبــــــــي الـــمـــتـــشـــددة بــشــأن 
الــتــوجــهــات المستقبلية. من 
جهة أخـــرى، واصــلــت األسهم 
تراجعها على مستوى العالم 
ــاع أســعــار  ــفــ بــعــد أن أدى ارتــ
الفائدة إلى العزوف عن اإلقبال 
على المخاطر، في حين تراجع 
أداء الــســنــدات بعد رفــع سعر 

الفائدة.

»المركزي« األوروبي 

شـــهـــد اجـــتـــمـــاع الــســيــاســة 
ــزي  ــركــ ــمــ ــك الــ ــنـ ــبـ ــلـ ــة لـ ــديــ ــقــ ــنــ الــ
األوروبــــــــي فـــي ديــســمــبــر رفــع 
ــرى  ــ ــر الـــــفـــــائـــــدة مـــــــرة أخــ ــعــ ســ
بمقدار 50 نقطة أساس. ومع 
وصول معدالت التضخم إلى 
مستويات ثنائية الرقم وتوقع 
المسؤولين استمرارها أعلى 
مــن مستوى 2% المستهدف 
على مـــدار الــســنــوات الــقــادمــة، 
ــــوع  ــبـ ــ ــم اجــــتــــمــــاع األسـ ــتــ ــتــ اخــ
الـــــمـــــاضـــــي ســــتــــة أشـــــهـــــر مــن 
ــة وأكــــد  ــارمــ اإلجــــــــــــراءات الــــصــ
عزمه على مواصلة سياسات 

التشديد النقدي. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن رفـــع 
سعر الفائدة كان أقل من المرة 
السابقة التي تم خاللها رفعها 
بمقدار 75 نقطة أســـاس، فإن 
كريستين الغارد، رئيسة البنك 
المركزي األوروبـــي، أكــدت أنه 
ال ينبغي عــلــى المستثمرين 
اســتــنــتــاج أي شــــيء مـــن تلك 

الـــخـــطـــوة وعــلــيــهــم إدراك أن 
 
ً
هــذا اإلجـــراء ال يعتبر تغييرا
لـــســـيـــاســـات الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
األوروبــي. ومع وصــول معدل 
الفائدة على اإليداع اآلن %2، 
 
ً
 واضحا

ً
يرى المراقبون مسارا

لرفع سعر الفائدة مرات عديدة 
 
ً
ــواق حــالــيــا ــ  لــقــيــام األســ

ً
نـــظـــرا

بــتــســعــيــر رفــــع ســعــر الــفــائــدة 
بــمــقــدار 1.25% حــتــى يونيو 
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بنك إنكلترا يرفع سعر الفائدة

 عــلــى 
ً
ــا ــعــ ــوقــ ــتــ ــا كـــــــان مــ ــمــ كــ

نطاق واسع، رفع بنك إنكلترا 
سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة 
أساس ليصل إلى 3.50% مع 
انقسام ثالثي ألعــضــاء لجنة 
السياسات النقدية، إذ صّوت 
ــد فــقــط لمصلحة  ــ عــضــو واحـ
ــدة بـــمـــقـــدار  ــائــ ــفــ ــع ســـعـــر الــ ــ رفــ
75 نقطة أســــاس، و6 أعــضــاء 
ــدار 50 نــقــطــة  ــقــ ــمــ ــا بــ ــهـ ــعـ ــرفـ لـ
أســاس وصــوت اثنان لإلبقاء 
عـــلـــيـــهـــا بـــــــدون تـــغـــيـــيـــر. وفـــي 
ــــع األمـــــر، يـــوضـــح انــقــســام  واقـ
ــاذ الـــقـــرار  ــخــ ــاء فــــي اتــ ــ األعـــــضـ
مدى تفرد الوضع االقتصادي 

للمملكة المتحدة مع اختالف 
الــمــنــاهــج الــتــي انــعــكــســت من 
خــالل تصويت أعــضــاء لجنة 

السياسات النقدية. 
ــي مـــحـــضـــر االجــــتــــمــــاع،  ــ وفــ
ــنــــة، إن غــالــبــيــة  ــلــــجــ قــــالــــت الــ
ــه »فـــي حالة  األعـــضـــاء رأوا أنـ
تــطــور االقــتــصــاد عــلــى نــطــاق 
ــا يــــتــــمــــاشــــى مـــع  ــ ــمـ ــ واســـــــــــع بـ
ــات تــــقــــريــــر الـــســـيـــاســـة  ــعــ ــوقــ تــ
الــنــقــديــة لــشــهــر نــوفــمــبــر، فقد 
تكون هناك حاجة لمواصلة 
رفــــع ســعــر الـــفـــائـــدة لتحقيق 
عودة مستدامة للتضخم إلى 
المستوى المستهدف«، وفي 
حين اتفقت اللجنة بأكملها 
على أنــه »إذا كانت التوقعات 
تشير إلى مزيد من الضغوط 
التضخمية المستمرة، فإنها 
سوف تستجيب بقوة، حسب 

الضرورة«.

الناتج المحلي اإلجمالي في 
المملكة المتحدة

 
ً
ــرا ــيـ ــل أخـ ــ ــهـــرت بــــارقــــة أمـ ظـ

القــتــصــاد الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــــدور بــيــانــات الــنــاتــج  بــعــد صـ
ــي لــشــهــر  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــمـــحـــلـــي اإلجـ

أكتوبر. إذ نما الناتج المحلي 
اإلجـــــمـــــالـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي عــلــى 
أســــــــــاس شـــــهـــــري 0.5% فــي 
 تــوقــعــات 

ً
أكـــتـــوبـــر، مـــتـــجـــاوزا

ارتــفــاعــه بنسبة 0.4%. وكــان 
ذلك بمنزلة دفعة قوية بعد أن 
 بنسبة %0.6 

ً
شهد انخفاضا

في سبتمبر. 
وكــان قطاع الخدمات أكبر 
المساهمين في النمو المسجل 
خــــالل شــهــر أكـــتـــوبـــر، إذ نما 
الــنــاتــج المحلي للقطاع %6 
بــعــد تـــراجـــعـــه بــنــســبــة %0.8 
في سبتمبر. وكان نمو قطاع 
الخدمات بدافع من نمو تجارة 
الجملة والــتــجــزئــة. وفــي ذات 
الــوقــت، استقر قطاع اإلنتاج، 
فــــي حـــيـــن نـــمـــا قـــطـــاع الــبــنــاء 
والـــتـــشـــيـــيـــد بـــنـــســـبـــة %0.8. 
مــن جهة أخـــرى، ارتــفــع قطاع 
التصنيع بنسبة 0.7% بدعم 
ــو تــصــنــيــع  ــمــ ــن نــ ــ ــيــــســــي مــ رئــ
الــمــنــتــجــات والــمــســتــحــضــرات 
ــة األســـاســـيـــة بنسبة  ــيـ الـــدوائـ
ــذا إلــــى جـــانـــب نمو  8.4%، هــ

معدات النقل بنسبة %2.3. 
وعلى الرغم من توافر سبب 
للتفاؤل بعد صـــدور بيانات 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي 

للمملكة المتحدة على أساس 
شهري، فإن االقتصاد انكمش 
بـــنـــســـبـــة 0.3% فـــــي األشــــهــــر 
الثالثة المنتهية في أكتوبر، 
عــلــى خــلــفــيــة تـــراجـــع قــطــاعــي 
الــتــصــنــيــع والــــخــــدمــــات. كــمــا 
ــــرح الــمــســتــشــار جــيــريــمــي  صـ
هــانــت بــأن المملكة المتحدة 
فــــــي حـــــالـــــة ركــــــــــود بـــالـــفـــعـــل، 
 
ً
ــــح ذلــــــــــك رســــمــــيــــا ــبـ ــ ــــصـ ــيـ ــ وسـ
بمجرد إصدار بيانات الناتج 
ــالــــي لــلــفــتــرة  ــمــ الـــمـــحـــلـــي اإلجــ
الــمــمــتــدة مــا بــيــن أكــتــوبــر إلــى 
ديـــســـمـــبـــر. وبـــصـــفـــة عــــامــــة، ال 
يــمــكــن الــتــخــفــيــف مـــن حقيقة 
أن اقتصاد المملكة المتحدة 
يــتــجــه نــحــو الــــركــــود فـــي عــام 
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البنك الوطني السويسري 
يتخذ إجراءات

فــي اجتماعه ربــع السنوي 
األخـــيـــر لــتــحــديــد الــســيــاســات 
الــنــقــديــة، رفـــع الــبــنــك الوطني 
ــدة  ــائـ ــفـ ــر الـ ــعـ الــــســــويــــســــري سـ
50 نقطة أســـاس، مــن %0.50 
إلــى 1.00%. وهــذه هــي المرة 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي الــتــي 

يرفع فيها سعر الفائدة بعد 
الـــزيـــادات الــمــقــررة فــي يونيو 
)0.5%( وسبتمبر )%0.75(. 
وكــــمــــا حـــــــدث فـــــي ســبــتــمــبــر، 
عــنــدمــا تــم رفـــع ســعــر الــفــائــدة 
إلى المنطقة الموجبة، يحافظ 
البنك الوطني السويسري على 
تــعــديــلــيــن تــقــنــيــيــن مــحــدديــن 
ــار ســـوق  ــعــ لـــضـــمـــان بـــقـــاء أســ
ــال الـــســـويـــســـري قــصــيــرة  ــمــ الــ
األجل قريبة من سعر السياسة 
ــة. أواًل، اســــتــــمــــرار  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــض حــــــيــــــازات  ــويـ ــ ــعـ ــ تـــــــــــدرج تـ
ــا يــعــنــي أن  االحـــتـــيـــاطـــيـــات، مـ
ودائع البنوك التي تحتفظ بها 
لدى البنك الوطني السويسري 
ســوف يتم تعويضها بنسبة 
ــعــــدل  ــوى مــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ 1.00% )مــ
السياسة(، ولكن فقط إلى حد 

معين. 
أما الودائع التي تزيد على 
هــذا الــحــد فسيتم تعويضها 
بــنــســبــة 0.50%، مـــمـــا يــعــنــي 
أن الــخــصــم بــالــنــســبــة لسعر 
الــفــائــدة سيبقى دون تغيير 
ــقـــطـــة  ــــوى 50 نـ ــتــ ــ ــســ ــ ــد مــ ــ ــنــ ــ عــ
، ســوف يستمر 

ً
أســـاس. ثــانــيــا

الــبــنــك الـــوطـــنـــي الــســويــســري 
ــــي اســـتـــيـــعـــاب االحـــتـــيـــاطـــي  فـ
ــريـــق عــمــلــيــات الـــســـوق  عــــن طـ

المفتوحة. 
وتـــــســـــري كـــــل الـــتـــغـــيـــيـــرات 
 من 16 ديسمبر. وترك 

ً
اعتبارا

الــبــنــك الـــوطـــنـــي الــســويــســري 
 أمــــــــام 

ً
ــا ــ ــوحــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــال مــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ

إمكانية رفع سعر الفائدة في 
المستقبل. وفـــي واقـــع األمـــر، 
ــه »ال يمكن  ــد فـــي بــيــانــه أنــ أكــ
اســـتـــبـــعـــاد زيـــــــــادات إضـــافـــيـــة 
ــدة مـــــن الـــبـــنـــك  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ بـــســـعـــر الـ
الـــمـــركـــزي الــســويــســري ألنــهــا 
ــكـــون ضـــــروريـــــة لــضــمــان  ــتـ سـ
استقرار األسعار على المدى 

المتوسط«.

التضخم يتراجع في 
نوفمبر بالواليات 
المتحدة إلى %7.1 
على أساس سنوي

»المركزي« األوروبي 
يؤكد عزمه مواصلة 

رفع سعر الفائدة

بنك إنكلترا يرفع 
سعر الفائدة %0.50 

ليصل إلى %3.5

https://www.aljarida.com/article/8377


Ooredoo الــكــويــت، وهـــي أول شــركــة تقدم 
خدمات رقمية مبتكرة في الكويت، كانت ومازالت 
فعالة في إدارة حلول األعمال، وتطوير وتحديث 
البنية التحتية الرقمية الــتــي تــم استخدامها 
مــؤخــرا بتقديم Apple Pay، مــن خــال تطبيق 
MyOoredoo، مــع إعــطــاء األولــويــة فــي الوقت 
نفسه للمشاركة وترقية الخدمات والــعــروض 

للمجتمع المحلي.
في اآلونة األخيرة، وبصفتها المزود الرسمي 
لاتصاالت في الشرق األوسط وافريقيا لبطولة 
كـــأس الــعــالــم بــقــطــر، قــامــت Ooredoo الكويت 
برعاية والمشاركة فــي فعاليات نـــادي اإلدارة 
التابع لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، 
والتي أقيمت على مدى أسبوع، وتضمنت العديد 
من الفعاليات الترفيهية للطلبة المحبين لكرة 

القدم، وخلق أجــواء الحماس خــال فترة كأس 
العالم، حيث شارك الطلبة في األنشطة الترفيهية 
التي أقيمت في الجامعة، حيث تمت إقامة بطولة 
لــكــرة الـــقـــدم وعــــرض لــلــمــبــاريــات والــعــديــد من 
المسابقات، إضافة إلى سحوبات وجوائز قيمة 

تم تخصيصها لهذه الفعاليات.
وحــصــل الــطــلــبــة عــلــى فــرصــة حــضــور كــأس 
العالم خال السحب الذي أقامته Ooredoo، وتم 

توزيع 8 تذاكر، إضافة إلى جوائز قيمة.
إن المقدار الهائل لمساهمة الشركة في رعاية 
العديد مــن الفعاليات والمشاركة بها يترجم 
بشكل واضح حرصها على الحفاظ على مكانتهم 
المتميزة في سوق االتصاالت، وعملها المستمر 
من قبل الشركة، لضمان رضا العماء والحفاظ 

على نمو قاعدة العماء المخلصين.

وقــــــــعــــــــت شــــــــركــــــــة رســــــامــــــيــــــل 
ــة مع  لاستثمار اتــفــاقــيــة شــراك
ــكـــو«، المتخصصة  حــاضــنــة »إيـ
في احتضان ومساعدة وخدمة 
ــمــبــادريــن أصــحــاب المشاريع  ال
ــــر وتـــنـــمـــيـــة  ــــطــــوي ــــت ــــة، ل ــي ــ ــئ ــ ــي ــ ــب ــ ال
ـــمـــهـــنـــيـــة، ودعـــمـــهـــم  قــــدراتــــهــــم ال
لتحقيق النجاح وتقليل مخاطر 

الفشل لديهم.
ــــى أن  ــــل ــة ع ــ ــي ــ ــاق ــ ــف ــ وتــــنــــص االت
ـــفـــرص  ــر ال ــي ــوف ــت ــقـــوم »إيــــكــــو« ب تـ
االستثمارية التي تناسب رؤية 
»رساميل«، على أن تنحصر في 
المشاريع والشركات التي تعمل 

في مجال البيئة.
ــي بيان،  وأفـــادت »رســامــيــل«، ف
ــجــديــدة تعكس  بــأن االتــفــاقــيــة ال
ــمــة على  ــائ ــق ــيــجــيــتــهــا ال اســتــرات
تـــطـــويـــر قـــــــــدرات رواد األعــــمــــال 
الكويتيين، ومساعدتهم على 
خلق وتطوير الفرص المناسبة 
لاستثمار في المجال البيئي، 
والمساهمة في بناء االقتصاد 

الوطني ونموه.
ــو« تعتبر  ــك ــى أن »إي ولفتت إل
ــع  ــمــشــاري ــل ــة ل ــّرعـ حــاضــنــة ومـــسـ
البيئية الصغيرة والمتوسطة، 
ــم الفني  ــدع ــال ال ــل أشــك ــدم ك ــق وت
والقانوني الازم لها، مبينة أنها 

تدخل في تفاهمات مع الجهات 
ــتـــصـــاص  ـــحـــكـــومـــيـــة ذات االخـ ال
ــم خـــدمـــاتـــهـــا  ــ ــدي ــ ــق ــ ــت ــ ــــي ل ــئ ــ ــي ــ ــب ــ ال

لمراجعيها.
وبينت »رساميل«، المرخصة 
ــــــمــــــال، أن  ــن هـــيـــئـــة أســـــــــــواق ال ــ ــ م
ــي بهدف  ــأت ــدة ت ــجــدي ــة ال ــشــراك ال
استثمار جزء من أموالها وأموال 
عماء محافظها المتنوعة، في 
ــات بيئية، متى  مــشــاريــع وشــرك
وفرت فرصا استثمارية مناسبة.
وكشفت أن االتفاقية تتضمن 
تــرتــيــب االجـــتـــمـــاعـــات مـــع مــاك 

ـــتـــعـــرف  ـــبـــيـــئـــيـــة، وال ـــشـــركـــات ال ال
على مشاريعها، ووضــع دراســة 
ــــي  ــت ــ ـــــــفـــــــرص ال جـــــــــــدوى حـــــــــول ال
توفرها، والدخول في استثمارات 
فيها، بما يساعد على تحقيق 
ــة بــيــن  ــ ــرك ــ ــت ــ ــش ــ ــم ــ ــــحــــة ال ــــصــــل ــــم ال

الطرفين.

بـــحـــضـــور الـــعـــضـــو الــمــنــتــدب 
فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــثــمــار، 
ولفيف من الشخصيات الطبية 
واالقــتــصــاديــة الـــبـــارزة، احتفلت 
شــــركــــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــضـــمـــان 
ــــس، بــاكــتــمــال بــنــاء  الــصــحــي، أمـ
مـــســـتـــشـــفـــى ضــــمــــان بــمــحــافــظــة 
ـــل ذلــــك خــطــوة 

ّ
األحــــمــــدي، ويـــمـــث

مهمة نحو تحقيق استراتيجية 
الــشــركــة الـــرامـــيـــة إلــــى اســتــكــمــال 
مــنــظــومــتــهــا الــصــحــيــة وتــقــديــم 
أفــضــل الــخــدمــات الــطــبــيــة ورفـــع 
مـــؤشـــرات الــرعــايــة الــصــحــيــة في 

الكويت. 
وبهذه المناسبة، قــال رئيس 
ــة ضـــمـــان،  ــركــ مـــجـــلـــس إدارة شــ
مــطــلــق الــصــانــع: »نــحــتــفــل الــيــوم 
)أمس( باستكمال بناء مستشفى 
 لــجــهــد 

ً
ــان األول، تـــتـــويـــجـــا ــمـ ضـ

ســــنــــوات طـــويـــلـــة وعـــمـــل دؤوب 
ــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــــالـ ــا خـ ــ ــاوزنـ ــ ــجـ ــ تـ

التحديات، بالتعاون مع شركائنا 
فـــي وزارة الــصــحــة وغــيــرهــا من 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة، وبــذلــك 
تــكــون شــركــة ضــمــان قـــد حققت 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة وأسـ ــمـ ــهـ ــــوة مـ ــــطـ خـ
استكمال منظومتها الصحية، 
 في مرحلة استخراج 

ً
ونحن حاليا

التراخيص المطلوبة بالتعاون 
مـــــع وزارة الــــصــــحــــة. وأضـــــــاف 
ــانــــع أن هــــــذا الــمــســتــشــفــى  الــــصــ
 فــي 

ً
 أســــاســــيــــا

ً
ــرا ــنــــصــ يـــعـــتـــبـــر عــ

خطتنا لتأسيس منظومة صحية 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــشـــمـــل مــســتــشــفــيــات 
 
ً
بسعة سريرية تقارب 660 سريرا

 من مراكز الرعاية الصحية 
ً
وعددا

األولــــــيــــــة مـــــوزعـــــة فـــــي مــخــتــلــف 
المحافظات لخدمة االستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلــرعــايــة الــصــحــيــة في 
الكويت، التي تهدف إلى االرتقاء 
بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 
وتقليل األعباء المالية واإلدارية 

عن الجهات الحكومية الكويتية 
في الوقت نفسه«.

وأوضـــــــــــح: »أنـــــنـــــا فـــــي شـــركـــة 
ضــــمــــان ال نــعــتــبــر هـــــذا الـــحـــدث 
 بالشركة، بل ننظر 

ً
 خاصا

ً
حدثا

إلــيــه كــمــســاهــمــة وإضـــافـــة مهمة 
إلـــى الــقــطــاع الــصــحــي فــي سياق 
رؤيـــة شــركــة ضــمــان لــدورهــا في 
رفـــع مـــؤشـــرات الــقــطــاع الصحي 
والريادة في تطوير هذا القطاع 
الــحــيــوي بــالــكــويــت، فــقــد قطعنا 
 فـــــي اســـتـــكـــمـــال 

ً
 كــــبــــيــــرا

ً
شـــــوطـــــا

ــنـــاء مـــرافـــق الــشــركــة الــطــبــيــة،  وبـ
ــــوم فـــــخـــــورون بـــهـــذا  ــيـ ــ ــن الـ ــحــ ونــ
الــصــرح الــطــبــي الــمــتــطــور، الــذي 
ــا بـــأن  ــنـ ــتـ  مــــن رؤيـ

ً
ا يـــشـــّكـــل جـــــــزء

نــكــون الجهة الــرائــدة فــي توفير 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــتــكــامــلــة 
العالية الجودة، والتي تتضمن 
مــراكــز الرعاية الصحية األولية 
والثانوية، إضافة إلى مجموعة 

واســعــة مــن الــخــدمــات المساندة 
والـــتـــطـــويـــر والـــتـــدريـــب الــمــهــنــي 

الطبي«.
ــقــــطــــاع  وبــــــّيــــــن أن أهــــمــــيــــة الــ
ــة بـــــرزت في  الــصــحــي فـــي الــــدولــ
السنوات الماضية في ظل جائحة 
كورونا وما نتج عنها من زيادة 
االهتمام والتركيز على مستوى 
ــات الـــصـــحـــيـــة والــطــبــيــة  ــدمــ الــــخــ

المتوافرة بالكويت. 
وتـــابـــع: ال يــخــفــى عــلــيــكــم أنــه 
في حال بدء »ضمان« باستقبال 
شريحتها السكانية المستهدفة 
ــة إلــــى أي  ــافـ ــن الــمــقــيــمــيــن، إضـ مـ
شرائح أخــرى سيخفف الضغط 
عــــن وزارة الـــصـــحـــة، وبــالــتــالــي 
سينعكس على جــودة الخدمات 
الصحية للمواطنين الكويتيين.

وأشار الصانع إلى أنه »سيتم 
تــشــغــيــل الــمــســتــشــفــى بــالــتــعــاون 
ل عالمي خبير في إدارة 

ّ
مع مشغ

مــنــظــومــة صــحــيــة بــهــذا الــحــجــم، 
وهــي الــشــركــة اإلســبــانــيــة ريبيرا 
سالود )Ribera Salud(، الخبيرة 
في تقديم الرعاية الصحية منذ 
 بــإســبــانــيــا، 

ً
ــا ــامــ أكـــثـــر مــــن 30 عــ

ــــرى، وذلــك  وعــــدد مــن الــــدول األخـ
في سياق تطبيق نموذج ضمان 
الصحي وتطبيق أفضل المعايير 
والممارسات العالمية في إدارة 

وتقديم الخدمات الطبية«.

 صرح طبي مميز 

ــه، قـــــــــال الـــعـــضـــو  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــي الـ ــ الـــمـــنـــتـــدب فـ
لـــاســـتـــثـــمـــار، غــــانــــم الــغــنــيــمــان: 
»نــســعــد الـــيـــوم بــحــضــورنــا هــذا 
الـــحـــدث الــمــهــم، ونـــبـــارك لــشــركــة 
ــبـــي  ضـــــمـــــان هــــــــذا الــــــصــــــرح الـــطـ
المتميز، الذي يضم بين جنباته 
خدمات صحية متكاملة وعالية 

الجودة تحت سقف واحد. 
وأوضـــــــــــــــــــح الــــــغــــــنــــــيــــــمــــــان أن 
الــمــواطــنــيــن الــكــويــتــيــيــن شــركــاء 
أســاســيــيــن فــي رأســمــال الــشــركــة، 
حيث تم تخصيص 50 بالمئة من 
رأسمال الشركة البالغ 230 مليون 
 إلى 

ً
 أن نصل قريبا

ً
دينار لهم، آما

دعوتهم لاكتتاب في رأس المال، 
ليتم بعد ذلك إدراج أسهم الشركة 
في سوق الكويت لألوراق المالية.

استخراج التراخيص 

ــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ

الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ضــمــان، ثامر 
ــافـــي  ــحـ ــــر صـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــي مـ ــ ــ عـــــــــــرب، فـ
رنا 

َّ
عــقــده بعد الــحــفــل: »لــقــد سخ

كــــل جـــهـــودنـــا بـــتـــفـــاٍن وإخـــــاص 
فـــي مـــشـــروع بـــنـــاء مــســتــشــفــيــات 
)ضمان(، وعملنا بجد للوصول 
ــة الـــحـــالـــيـــة، وهـــي  ــلـ ــى الـــمـــرحـ ــ إلــ
اكــــــتــــــمــــــال الـــــمـــــبـــــنـــــى، مـــعـــلـــنـــيـــن 
ــا لــلــخــطــوة الــتــالــيــة،  ــتـــعـــدادنـ اسـ
الــتــي نــأمــل أن تــتــســارع الجهود 
مـــع وزارة الــصــحــة الســتــخــراج 
 
ً
الــتــراخــيــص الـــازمـــة، خصوصا
تلك المتعلقة بالكوادر الطبية، 
حتى ننتهي من إكمال المنظومة 
الصحية، ونبدأ بتقديم خدمات 
الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة األولــــــيــــــة 
والثانوية، وفق نظام المحافظة 
عــلــى الــصــحــة )HMO(، وهـــو ما 
يعني أننا سوف نعمل بموجب 
نظام رعاية صحية متكامل، من 
خال تغطيات الضمان الصحي 
وفق قوانين الكويت، وقد أصبح 
 ،

ً
 عــالــمــيــا

ً
هــــذا الـــنـــظـــام نـــمـــوذجـــا

ألنــه يساعد فــي تحسين صحة 
المجتمع، ورفع مؤشرات الرعاية 

الصحية«.
وأضاف عرب: »نحن فخورون 
بـــالـــقـــول إن شـــركـــة ضـــمـــان هي 
ــد الـــمـــشـــاريـــع الـــرئـــيـــســـة في  ــ أحـ
ركــيــزة الرعاية الصحية لرؤية 
الــكــويــت الــجــديــدة 2035، التي 
بــدأتــهــا )الــصــحــة(، الــتــي تهدف 
إلى تحقيق نقلة نوعية لقطاع 
الــرعــايــة الصحية فــي الكويت، 
من خال إعادة هيكلة الخدمات 

الصحية، وإنشاء نظام صحي 
.»

ً
 وطبيا

ً
حديث ومتقدم إداريا

نتائج مثمرة 

كما شارك سفير الصين، زانغ 
 
ً
جيانوي، فــي االحــتــفــال، مبينا
فــي كلمة لـــه، أن تــدشــيــن مبنى 
مستشفى ضــمــان جـــاء نتيجة 
تضافر الــجــهــود بين »ضــمــان« 
وشــركــة الــصــنــاعــات المعدنية 
الصينية )MCC( خال السنوات 
الماضية، وهــو دليل حــي على 
دفع الجانب الصيني للمواءمة 
بين مبادرة »الــحــزام والطريق« 
الصينية ورؤيــة كويت جديدة 
2035، وتــعــمــيــق الــتــعــاون بين 

الطرفين.
وقال: منذ فترة طويلة، أولت 
الحكومة الكويتية أهمية كبيرة 
ــال الــــطــــبــــي والــــصــــحــــي،  ــجـ ــمـ ــلـ لـ
وعززت مشاريع خدمات الصحة 
العامة باستمرار، وبذلت أقصى 
الــجــهــود لــلــتــحــســيــن المستمر 
لــلــمــســتــوى الــطــبــي، وأن شركة 
ضمان باعتبارها أول مؤسسة 
رعاية صحية في منطقة الشرق 
األوسط بالشراكة بين القطاعين 
العام والخاص PPP، هي من أهم 
ركائز قطاع الصحة في كويت 
2035، وحــقــقــت نــتــائــج مثمرة 

منذ انشائها.
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»ديليفرو« دعت سائقيها لمتابعة مباريات 
كأس العالم على شاطئ البالجات

دعــــت ديــلــيــفــرو أكـــثـــر مـــن 100 
ــائـــق مــــن ســائــقــيــهــا لــمــشــاهــدة  سـ
ــات كـــــــأس الــــعــــالــــم 2022  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
وتشجيع أندية كرة القدم المفضلة 
لديهم، ووفرت لهم تذاكر مجانية 
إلى KWT FAN BOX، وهو المكان 
 مباريات 

ّ
األبـــرز فــي الــكــويــت لــبــث

 عــلــى شــاطــئ 
ً
كـــأس الــعــالــم حــالــيــا

 
ً
الباجات. اشتركت ديليفرو أيضا
مــع شــيــك شـــاك لــتــقــديــم الــوجــبــات 
والمشروبات المفضلة للسائقين 

أثناء مشاهدة كأس العالم.
وقدمت ديليفرو هذه المبادرة 
ــدة الـــتـــي  ــديــ ــعــ ــــرق الــ ــــطـ ــــدى الـ ــــإحـ كـ
ـــــظـــــهـــــر بـــــهـــــا مــــنــــصــــة تــــوصــــيــــل 

ُ
ت

المواد الغذائية دعمها المستمر 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــيــ ــقــ ــائــ ــا لــــســ ــ ــرهــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وتــ

مجهودهم االستثنائي على مدار 
ــابـــق مــــن هـــذا  ــــت سـ الــــعــــام. فــــي وقـ
الــشــهــر، استطلعت ديــلــيــفــرو آراء 
ــرة الــقــدم  الــســائــقــيــن حــــول فــــرق كــ
 إلــى 

ً
الــمــفــضــلــة لــديــهــم، واســـتـــنـــادا

نتائج االستطاع، اختارت الشركة 
ــاريـــات مــخــصــصــة لــســائــقــيــهــا  ــبـ مـ

ليحضروها ويستمتعوا بها.
ــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ وعـــــلـــــقـــــت الـــــــمـــــــديـــــــرة الـ
ــام  ــهـ ـــ »ديــــلــــيــــفــــرو الـــــكـــــويـــــت« سـ ــ ــ ل
الحسيني، على هــذا قائلة: »نــود 
أن نشكر سائقينا على تفانيهم، 
ورفع مستوى الجودة والمعايير 
الخاصة بصناعة توصيل الطعام 

المحلية بشكل مستمر«.
وأضــافــت الحسيني: »يسعدنا 
ــــأس الـــــعـــــالـــــم مـــع  ــكــ ــ االحــــــتــــــفــــــال بــ

ــة  ــــن ومــــنــــحــــهــــم فــــرصــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ ــــسـ الـ
االســـتـــمـــتـــاع بـــمـــشـــاهـــدة ســلــســلــة 
ــأس الــــعــــالــــم مــع  ــ ــات كــ ــاريــ ــبــ مــــن مــ
أصدقائهم وزمائهم ومجتمعنا 
ــلــــي مــــــن عـــــشـــــاق الــــطــــعــــام.  ــمــــحــ الــ
هـــذه الــمــبــادرة هــي إحـــدى الــطــرق 
الــعــديــدة الــتــي نــود االحــتــفــال بها 
ورد الجميل لسائقينا، وال يسعنا 
االنــتــظــار لنظهر لــهــم الــمــزيــد من 

التقدير في المستقبل«.

»»OoredooOoredoo« ترعى فعالية نادي ا« ترعى فعالية نادي اإلإلدارةدارة
في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيافي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

»المطوع التجارية« توقع اتفاقية امتياز
مع »جو آند ذا جوس« إلطالق عالمتها التجارية

ــلـــنـــت شــــركــــة عـــلـــي عـــبـــدالـــوهـــاب  أعـ
الـــمـــطـــوع الـــتـــجـــاريـــة أمـــــس، تــوقــيــعــهــا 
اتفاقية امتياز مــع شركة »جــو آنــد ذا 
جــوس« Joe & The Juice الدنماركية 
 فــــي بـــيـــع الــعــصــائــر 

ً
ــدة عـــالـــمـــيـــا ــ ــرائـ ــ الـ

والقهوة والمأكوالت الصحية في بيئة 
ــراد التــبــاع  ــ شــبــابــيــة عــمــلــيــة تــلــهــم األفــ

أنماط حياة صحية.
وأســـســـت »جــــو آنــــد ذا جـــــوس« في 
كوبنهاغن، ولديها اليوم أكثر من 300 
فرع في 16 دولــة حول العالم، بما في 
ذلك نيويورك وريكيافيك ولندن ودبي 
ــريـــاض، وتــقــدم مــحــاتــهــا خــيــارات  والـ
متنوعة وسريعة من العصائر المغذية 
والقهوة والــشــاي واألطعمة الصحية 
والنباتية، في أجواء عصرية وممتعة 
ومــريــحــة لــكــل الــعــمــاء خــاصــة الــذيــن 
.
ً
 وسريعا

ً
يتبعون أسلوب حياة صحيا

ــائــــب الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  وقـــــــال نــ
فــي شــركــة عــلــي عــبــدالــوهــاب المطوع 
التجارية خالد المطوع: »سعداء جدا 
اليوم بتوقيع اتفاقية امتياز مع جو آند 
ذا جوس إلطاق هذه العامة التجارية 
المميزة في الكويت، وإضافة اسم رائد 
 إلى محفظتنا في قطاع األغذية 

ً
عالميا

والمشروبات، ونتشارك مع جو آند ذا 
، يتمثل في االهتمام 

ً
 ساميا

ً
جوس هدفا

بجيل الشباب الصاعد، وتوفير بيئة 
عملية ومنصة إبداعية صحية وسليمة 

تشجعهم على االجتهاد والعطاء«.
وأضاف المطوع: »أن المستهلك من 
جــيــل الــشــبــاب المهتم بصحته الــيــوم 
 
ً
ســيــجــد فـــي جـــو آنـــد ذا جـــوس خــيــارا
 لاستمتاع بقهوته أو تناول 

ً
مثاليا

الــعــصــيــر أو وجـــبـــة صــحــيــة فــــي جــو 
شبابي ديناميكي وممتع«.

مــن جهته، ذكــر الــرئــيــس التنفيذي 

لــشــركــة »جــــو آنــــد ذا جـــــوس« تــومــاس 
ــذه  ــــن خــــــال هـ ــعـــى مـ نــــــوروكــــــس: »نـــسـ
الــــشــــراكــــة إلـــــى دخــــــول أحـــــد األســــــواق 
 في العالم. دخولنا اليوم 

ً
األسرع نموا

في السوق الكويتي هو امتداد لخطة 
توسع استراتيجية هدفها افتتاح 10 
مــحــات جـــديـــدة لــنــا فـــي دول مجلس 
ــي الــســنــتــيــن  ــ الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فـ
الــمــقــبــلــتــيــن، و50 مــحــا فــي الــســنــوات 

العشر القادمة«. 

وتابع نوروكس: »اختيارنا لشركة 
عــلــي عــبــدالــوهــاب الــمــطــوع الــتــجــاريــة 
 لـــنـــا فــــي الـــكـــويـــت هــــو بــســبــب 

ً
وكــــيــــا

ــا الــــذاخــــر  ــ ــهـ ــ ســمــعــتــهــا الـــعـــريـــقـــة وإرثـ
ومحفظتها الغنية بالعامات التجارية 
الرائدة في قطاع السلع االستهاكية، 
ونــتــطــلــع إلـــى تـــرك بــصــمــة فــي الــســوق 
الكويتي، ونحن متحمسون الستقبال 
المستهلك الــكــويــتــي فــي أول فـــرع لنا 

.»
ً
 جدا

ً
قريبا

الغنيمان والصانع وعرب مع السفير الصيني خال حفل االنتهاء من بناء المستشفى

رائد اليوسفي مع إحدى الفائزات

خال توقيع االتفاقية

فيصل المطوع ونائبه خالد المطوع مع فريق عمل »جو آند ذا جوس«

»رساميل« توقع اتفاقية شراكة مع »إيكو«

ــــي كـــلـــمـــة لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــعـــيـــة الــطــبــيــة  فـ
الكويتية، قال الدكتور إبراهيم الطوالة، إن 
من شأن تضافر الجهود بين وزارة الصحة 
وشركة ضمان، أن يؤثر على الخدمة المقدمة 
في مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات 
 
ً
التابعة لوزارة الصحة بشكل ملموس، داعيا
جــمــيــع الــجــهــات ذات الــصــلــة إلـــى الــتــعــاون 
إلنجاز أهداف شركة ضمان كونها مبادرة 

حكومية يشارك فيها القطاع الخاص وتعود 
بالنفع على جميع أهل الكويت.

وأضاف أن تفعيل خدمات شركة ضمان 
 ليس فقط على الشريحة 

ً
سينعكس إيجابيا

 على الــمــواطــن الــذي 
ً
المستفيدة، بــل أيــضــا

سيحصل على خدمات أفضل بسبب تقليل 
االزدحام في المراكز الصحية والمستشفيات 

التابعة لوزارة الصحة.

أكد مدير مركز ضمان للرعاية الصحية األولية محمد العازمي اهتمام 
 بالمعايير الدولية 

ً
الشركة بتقديم أعلى مستوى للخدمات الطبية التزاما

التي تشرف عليها جهات عالمية متخصصة مثل اللجنة الدولية المشتركة 
)JCI( التي حصلت شركة ضمان على اعتمادها لكافة مراكزها الطبية 
حيث إن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على صحة الشريحة المستهدفة.

 )HMO( وقال العازمي، إن تبني الشركة لنموذج المحافظة على الصحة
يقود إلــى التركيز على الوقاية الصحية مما يــؤدي إلــى تعزيز الصحة 

المجتمعية ومؤشرات الرعاية الصحية. 

الحتضان المبادرين أصحاب المشاريع البيئية وتطوير وتنمية قدراتهم المهنية

»الضمان« تستكمل بناء مستشفاها األول في األحمدي
 لالكتتاب العام ثم اإلدراج 

ً
ل عالمي إسباني •الغنيمان: نأمل أن نصل قريبا

ّ
• الصانع: تدشينه بالتعاون مع مشغ

ل إضافة نوعية إلى القطاع الطبي والبنية التحتية الطبية
ّ

• عرب: يشك
عيسى عبدالسالم

تضافر 
الجهود 

سيؤثر على 
الخدمة 
المقدمة 

بشكل 
ملموس

الطوالة

معايير دولية  إنجاز األهداف

https://www.aljarida.com/article/8363
https://www.aljarida.com/article/8400
https://www.aljarida.com/article/8398
https://www.aljarida.com/article/8396
https://www.aljarida.com/article/8395


كرمت اللجنة المنظمة لجائزة الكويت 
ــإدارة االتــصــاالت  لــإبــداع الــمــديــر األول بــ
والــعــاقــات المؤسسية فــي بــنــك بوبيان 
وليد الصقعبي باختياره لجائزة الكويت 
لإبداع في مجال العاقات العامة، نظرا 
لدوره وما حققه مع البنك، وتأكيدا ألهمية 
دور العاقات العامة في ترسيخ الصورة 

الذهنية اإليجابية للبنك بالمجتمع.
وانـــضـــم الــصــقــعــبــي إلــــى بــنــك بــوبــيــان 
عــام 2017، حيث تـــدرج فــي عمله بـــإدارة 
االتــصــاالت والــعــاقــات المؤسسية التي 
تــقــوم بمهام الــعــاقــات الــعــامــة فــي البنك 
حتى وصل إلى منصب مدير أول باإلدارة 
الـــتـــي تــعــنــى بــكــل األنــشــطــة والــفــعــالــيــات 

والتواصل مع الجمهور وعماء البنك.
ونــــجــــح مــــع فــــريــــق إدارة االتــــصــــاالت 
والـــــعـــــاقـــــات الـــمـــؤســـســـيـــة بـــالـــبـــنـــك فــي 
التخطيط وتنفيذ العديد من الفعاليات 
والحمات اإلعامية، إلى جانب حمات 
المسؤولية االجتماعية التي أبــرزت دور 
البنك في خدمة المجتمع، إلى جانب ما 
قــامــوا بــه فــي مختلف وســائــل الــتــواصــل 
االجــــتــــمــــاعــــي. وتـــكـــتـــســـب هـــــذه الـــجـــائـــزة 
أهميتها من كونها تعتمد على االستفتاء 
الذي تجريه اللجنة المنظمة بين مختلف 
الــقــطــاعــات الــمــخــتــصــة، وبـــنـــاء عــلــى آراء 
المعنيين بمجال العاقات العامة واإلعام 

والثقافة والفنون.
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»الخليج« يطلق مبادرة االستدامة البيئية بالتعاون مع 5 »تعاونيات«

لتغيير ثقافة المجتمع نحو االعتماد على األكياس القابلة إلعادة االستخدام
ــار جـــهـــوده لــتــرســيــخ  ــ فـــي إطـ
ــادئ االســـــتـــــدامـــــة، وضـــمـــن  ــ ــبـ ــ مـ
استراتيجيته لعام 2025، أطلق 
بــنــك الــخــلــيــج، بــالــتــعــاون مــع 5 
من كبرى الجمعيات التعاونية 
في الكويت، مبادرة »االستدامة 
البيئية«، التي تستهدف تغيير 
ثقافة المجتمع نحو االعتماد 
ــيـــاس الــقــابــلــة إلعــــادة  عــلــى األكـ
االســـــــتـــــــخـــــــدام، ضــــمــــن جـــهـــود 

الحفاظ على بيئة الكويت.
ــبـــادرة »الــخــلــيــج«  وتـــواكـــب مـ
لـــــــــاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة الــــــبــــــيــــــئــــــيــــــة، 
االستراتيجية البيئية للدولة 
التي أطلقتها ضمن رؤية »كويت 
جــــديــــدة 2035«، إضــــافــــة إلـــى 
التشريعات المعنية بالبيئة، 
وقوانين حماية البيئة، وترشيد 
اســتــهــاك الـــمـــوارد الطبيعية، 
وخفض نسب التلوث، والحفاظ 
ــة الـــبـــيـــئـــة، وإعــــــادة  عـــلـــى ســـامـ
تــأهــيــل مــنــظــومــاتــهــا، وحــمــايــة 
التنوع البيولوجي، وتحسين 
كفاءة إدارة النفايات، وتوظيف 
ــنـــاء  ــتــــجــــددة، وبـ ــمــ ــات الــ ــاقــ ــطــ الــ
وتطوير الــقــدرات الوطنية في 

مجال العمل البيئي. 
ــال نــــائــــب الـــمـــديـــر الـــعـــام  ــ ــ وقـ
لــــاتــــصــــاالت الـــمـــؤســـســـيـــة فــي 
ــر، فــي  ــ ــيـ ــ ــيـــج« أحـــمـــد األمـ ــلـ »الـــخـ
مؤتمر صحافي، أمس، إن البنك 
يـــقـــوم بـــــدور بـــــارز فـــي تــرســيــخ 
مــبــادئ االســتــدامــة المجتمعية 
ــة والـــبـــيـــئـــيـــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
ــــاق  ــــن خــــــال إطـ الـــمـــجـــتـــمـــع، مـ
مبادرات نوعية ومنتقاة القت 

 في المجتمع.
ً
صدى واسعا

ــادرة  ــ ــبـ ــ ــــي مـ ــأتــ ــ وأضــــــــــــاف: »تــ
)الــخــلــيــج( لــاســتــدامــة البيئية 

جانب من المؤتمر الصحافي أحمد األمير

ضـــــمـــــن هــــــــــذه الــــســــلــــســــلــــة مـــن 
المبادرات الهادفة إلى ترسيخ 
مفاهيم االستدامة بالمجتمع، 
وفــــــي ســـبـــيـــل تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
الــــــمــــــبــــــادرة، ولـــقـــنـــاعـــتـــنـــا بــــأن 
مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة، 
وجدنا من المناسب إطاق هذه 
الــمــبــادرة مــع عـــدد مــحــدود من 

كبرى الجمعيات في الكويت.
وتابع: »يسعدنا التعاون مع 
الجمعيات المشاركة بالمبادرة 
فــي تحقيق أهــدافــهــا، مــن خال 
تزويدها بنحو 100 ألف كيس 
مــــن األكــــيــــاس الـــقـــابـــلـــة إلعـــــادة 
االســــتــــخــــدام، لــتــوزيــعــهــا عــلــى 
المساهمين، لتكون خطوة أولى 
نــحــو تــغــيــيــر الــنــهــج والــثــقــافــة، 
 مــن 

ً
ــا ــيــ ــاســ  أســ

ً
ا لــتــصــبــح جــــــــزء

سلوكهم اليومي«.
وأشــار إلى أن هذه المبادرة 
ســـتـــعـــقـــبـــهـــا مـــــــبـــــــادرات أخـــــرى 
متنوعة تصب في نفس االتجاه، 
 على تغيير ثقافة 

ً
»نركز حاليا

المجتمع، ونأمل في المستقبل 
ــرارات  الــقــريــب أن تــتــرجــم إلـــى قـ

ــم  حــــكــــومــــيــــة وقــــــوانــــــيــــــن تــــدعــ
وتــعــزز جهود القطاع الخاص 
والمجتمع المدني فــي حماية 

بيئة الكويت«.
ــيــــــــر: »أوجـــــــــه  واخـــــتـــــتـــــم األمــــــ
الــشــكــر إلـــى رؤســــاء ومــســؤولــي 
الجمعيات المشاركة في مبادرة 
)الخليج(، وأود أن أطلق رسالة 
في نهاية كلمتي مفادها )بيئة 
الكويت أمانة يجب أن نتكاتف 

 للحفاظ عليها(«.
ً
جميعا

الجمعيات التعاونية

ــاء  مــن جــانــبــهــم، تــوجــه رؤسـ
ومــــــــــســــــــــؤولــــــــــو الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات 
ــون فــي  ــاركــ ــشــ ــمــ الـــتـــعـــاونـــيـــة الــ
الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي بــالــشــكــر 
إلـــــى »الـــخـــلـــيـــج«، إلطــــــاق هـــذه 
الــمــبــادرة الــمــتــمــيــزة، مشيدين 
بأهدافها، المتمثلة في تغيير 
ثقافة المجتمع نحو االعتماد 
ــيـــاس الــقــابــلــة إلعــــادة  عــلــى األكـ

االستخدام.
وقـــال أحــمــد الـــراشـــد، رئيس 

مجلس إدارة جمعية الضاحية 
والمنصورية: »نشكر )الخليج( 
على اختيار جمعية الضاحية 
ــلــــمــــشــــاركــــة  والـــــمـــــنـــــصـــــوريـــــة لــ
ــبـــادرة الــمــتــمــيــزة،  ــذه الـــمـ فـــي هــ
 دور الجمعية في 

ً
مــســتــعــرضــا

خدمة المجتمع، وتعاونها مع 
مــؤســســات الــقــطــاعــيــن الــخــاص 
ــام فــــي تــنــفــيــذ مــــبــــادرات  ــعـــ والـــ

متنوعة«.
وأشار حامد اإلبراهيم، عضو 
مجلس إدارة جمعية الروضة 
وحــــولــــي، إلــــى الــــــدور الــحــيــوي 
الـــــــــذي تـــــقـــــوم بــــــه الـــجـــمـــعـــيـــات 
الــتــعــاونــيــة بــالــكــويــت فـــي دعــم 
 ،

ً
 واقتصاديا

ً
المجتمع اجتماعيا

وحرصها كذلك على دعم جهود 
الــدولــة والمجتمع فــي الحفاظ 
 بـــــدور 

ً
ــلــــى الــــبــــيــــئــــة، مــــشــــيــــدا عــ

»الــخــلــيــج« والــقــطــاع المصرفي 
الكويتي ككل في دعم المجتمع 
بشكل عام، من خال إطاق مثل 

تلك المبادرات النوعية. 
أمــــا عـــــادل الـــســـريـــع، الــمــديــر 
الـــعـــام لــجــمــعــيــة مـــشـــرف، فــقــال: 

»تكتسب هــذه الــمــبــادرة أهمية 
خاصة، كونها إحدى المبادرات 
النوعية التي تستهدف حماية 
بيئة الكويت، ونشكر )الخليج( 
أواًل على إطاق هذه المبادرة، 
 عــلــى اخــتــيــارنــا لنكون 

ً
وثــانــيــا

 منها«.
ً
ا جزء

وأضاف: »في ظل المتغيرات 
المناخية التي يشهدها العالم، 
وفي القلب منه الكويت، استغل 
ــاقـــي  ــة ألدعـــــــــو بـ ــ ــــرصـ ــفـ ــ هــــــــذه الـ
مــؤســســات الــقــطــاعــيــن الــخــاص 
والعام للتوسع في إطاق مثل 
ــادرات الـــهـــادفـــة إلـــى  ــبــ ــمــ تـــلـــك الــ
تــغــيــيــر ثــقــافــة الــمــجــتــمــع نحو 

الحفاظ على البيئة«. 
وأكــد خالد الدرباس، رئيس 
مجلس إدارة جمعية الشامية 
والشويخ، حرص مجلس إدارة 
الجمعية على المشاركة بفاعلية 
ــبـــادرة »الــخــلــيــج«،  كــبــيــرة فـــي مـ
ــيـــع الــــمــــســــاهــــمــــيــــن مــن  ــتـــشـــجـ لـ
أهـــالـــي الــمــنــطــقــة عــلــى الــتــحــول 
نحو استخدام األكياس القابلة 
 عن 

ً
ــادة االســتــخــدام، مــعــربــا إلعـ

تــمــنــيــاتــه بــالــتــوفــيــق للقائمين 
على تنفيذ المبادرة، سواء من 
الجمعيات التعاونية الزميلة أو 

في »الخليج«.
ولفت محمد السعيد، عضو 
0مجلس إدارة جمعية كيفان، 
إلى أن حماية البيئة في الكويت 
تــحــتــاج إلــــى مــــبــــادرات عــديــدة 
ــتـــمـــعـــي مــــــن كــل  وتـــــــعـــــــاون مـــجـ
الجهات، و«نشكر لبنك الخليج 
عد 

ُ
إطاق هذه المبادرة، التي ت

ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة بــفــاعــلــيــة،  فــــرصــ
ــة الـــمـــجـــتـــمـــع بــأهــمــيــة  ــيــ وتــــوعــ
الــحــفــاظ على البيئة والتحول 
نحو استخدام األكياس القابلة 

إلعادة االستخدام«. 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أشـــاد 
عـــبـــدالـــلـــه أشـــكـــنـــانـــي مــــن إدارة 
ــــام في  الــعــاقــات الــعــامــة واإلعـ
الهيئة العامة للبيئة بالمبادرة 
 
ً
التي أطلقها »الخليج«، مؤكدا
 فــي 

ً
ــألـــو جــــهــــدا أن الــهــيــئــة ال تـ

ســبــيــل حــمــايــة بــيــئــة الــكــويــت، 
ودعم جميع المبادرات التي من 
شأنها أن تصب في هذا االتجاه.

وعــن تأثير الباستيك على 
بيئة الكويت، قال وليد الفاضل، 
ــيـــس مــجــلــس إدارة الــمــبــرة  رئـ
التطوعية البيئية ورئيس فريق 
الـــغـــوص الــكــويــتــي، إن الــفــريــق 
 نــحــو 10 

ً
يــســتــخــرج أســبــوعــيــا

أطنان من مخلفات الباستيك 
ــنـــوب  ــمــــال وجـ فــــي ســــواحــــل شــ
ــزر الـــكـــويـــتـــيـــة،  ــ ــُجــ ــ ــ الـــكـــويـــت وال
 إلــى مــا تــذكــره التقارير 

ً
مشيرا

الدولية من أن نحو مليون طائر 
 مـــن أكــل 

ً
بــحــري يــمــوت ســنــويــا

الــبــاســتــيــك، وأن بــعــض أجـــزاء 
الباستيك تحتاج إلى 500 سنة 

كي تتحلل. 
وأضــــــــاف: »األمـــــــر يــســتــدعــي 
أواًل الشعور بالمشكلة، ومن ثم 
العاج، وبالفعل العديد من دول 
العام نجحت في ذلك، ومن هنا 
تنبع أهمية مــبــادرة )الخليج(، 
 أنــهــا تتم بالتعاون 

ً
خــصــوصــا

مع الجمعيات التعاونية التي 
تتواجد بعمق داخل المناطق، 
ــكــــل وثـــــيـــــق مــع  وتـــــرتـــــبـــــط بــــشــ

العوائل الكويتية«. 

  بيئة الكويت 
أمانة تحتاج 

إلى تكاتف 
الجميع للحفاظ 

عليها 
أحمد األمير

  نتعاون مع 
القطاعين 

الخاص والعام 
لتنفيذ مبادرات 

نوعية  
أحمد الراشد

  دور مهم 
لـ »الخليج« في 
دعم المجتمع 

بمثل هذه 
المبادرات   

حامد اإلبراهيم

»بوبيان«: تكريم وليد الصقعبي بجائزة الكويت 
لإلبداع في مجال العالقات العامة

أمين الملتقى اإلعامي العربي ماضي الخميس مكرمًا الصقعبي

الحساوي: اتحاد المصارف ساهم في إبراز دور البنوك
 على تأسيسه

ً
خالل كلمته في حفل االستقبال بمناسبة مرور 40 عاما

ــال األمـــيـــن الـــعـــام التـــحـــاد مـــصـــارف الـــكـــويـــت، د. حمد  قــ
 
ً
الحساوي، إن االتحاد يكتسب أهميته من كونه يمثل قطاعا

 
ً
 نجح في ترسيخ مكانته على مختلف الصعد، محليا

ً
قويا

 أن االتحاد ساهم منذ نشأته في 
ً
، مؤكدا

ً
 وعالميا

ً
وإقليميا

إبراز وتعزيز دور البنوك في خدمة االقتصاد الوطني، وإياء 
الشأن المصرفي األهمية التي يستحقها في إطــار نهضة 

اقتصاد بلدنا الحبيب الكويت.
وأعرب الحساوي، في كلمته خال حفل استقبال االتحاد، 
 على تأسيسه، والذي حضره رئيس 

ً
بمناسبة مرور 40 عاما

ديــوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ولفيف من 
القيادات المصرفية الحالية والسابقة عن اعتزازه بتشريف 
االتحاد بالنخبة من قطاع المصارف في االحتفالية التي 
 
ً
نظمها االتحاد مصارف الكويت بمناسبة مــرور 40 عاما
 على نشأة 

ً
على تأسيسه، التي تتزامن مع مــرور 80 عاما

 بمسيرة االتحاد الزاخرة 
ً
القطاع المصرفي الكويتي، مشيدا

باإلنجازات. وشدد الحساوي على سعادته بأن يكون حاضرا 
رت العمل 

ْ
ث

َ
في هذا الحدث المهم مع قامات مصرفية مؤثرة أ

االقتصادي والمصرفي بالكويت وخارجها، ولها إنجازات 
وبصمات واضحة في خدمة القطاع المصرفي الكويتي.

 في دور 
ً
 وأوضـــح أن السنوات الماضية شهدت تــطــورا

االتحاد لمواكبة نمو القطاع المصرفي الكويتي وازدهاره، 
ــــات الــتــي عصفت بــاالقــتــصــاد، مؤكدا  على الــرغــم مــن األزمـ
 في 

ً
دما

ُ
حرص االتحاد على مواصلة األداء المتميز والمضي ق

المسيره برؤية طموحة مرتكزين على المكتسبات واإلنجازات 
 في ظل 

ً
التي تحققت نحو مستقبل زاهر وواعد أكثر تطورا

ما تشهده الصناعة المصرفية من حقبة جديدة في مجال 
التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

 وأكد الحساوي أن القطاع المصرفي الكويتي مر خال 
 الماضية بالعديد مــن األزمــــات، إال أنــه بفضل 

ً
الـــ 80 عــامــا

السياسات الحصيفة لبنك الكويت المركزي، وحكمة القيادة 
المصرفية التي قــادت دفــة القطاع خــال العقود الماضية، 
والمساهمات التي قّدمها االتحاد في دعم النشاط االقتصادي، 
واالجتماعي، تمّكن القطاع من العبور إلى بر األمان، وأثبت 
في مواجهة كل أزمة قوته وصابته وقدرته على مواصلة 
النمو، وتحقيق النجاحات.  وذكر أنه في هذا اليوم أثارنا 
تكريم رؤساء مجلس إدارة االتحاد واألمناء العامين السابقين 
ا بمجهوداتهم وعطاءاتهم المتميزة في 

ّ
 من

ً
 وعرفانا

ً
تقديرا

خدمة االتحاد والقطاع المصرفي طوال فترة توليهم رئاسة 
مجلس إدارته وأمانته العامة، وما شهده االتحاد من إنجازات 
ونــجــاحــات خــالــهــا. وقـــد تــم تكريم عـــدد مــن الشخصيات 

والقامات المصرفية خال الحفل، وهم أول رئيس مجلس 
إدارة التحاد مصارف الكويت في الفترة بين عام 1981 وحتى 
عام 1986، فهد البحر، والمغفور له بــإذن الله تعالى سعد 
الناهض، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت بين عام 
1987 وحتى 1995، ويتسلمها عنه وزير التجارة والصناعة 
وزيــر الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
مــازن الناهض. وتــم تكريم الشيخ أحمد العبدالله، رئيس 
مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت بين عام 1996 وحتى 
1997 وصالح الفاح، رئيس مجلس إدارة االتحاد بين عام 
1998 وحتى عام 1999 وناصر الساير، رئيس مجلس إدارة 
االتــحــاد بين عــام 2000 وحتى عــام 2006، ويتسلمها عنه 
عبدالله الساير وعبدالمجيد الشطي، رئيس مجلس إدارة 

االتحاد بين عام 2007 وحتى عام 2009.
وخال الحفل أيضا تم تكريم: حمد المرزوق، رئيس مجلس 
إدارة االتحاد بين عام 2010 وحتى عام 2015 وماجد العجيل، 
ورئيس مجلس إدارة االتحاد بين عام 2016 وحتى عام 2018 
وعادل الماجد، رئيس مجلس إدارة االتحاد بين عام 2019 
وحتى عام 2021 وفريد كلندر، األمين العام التحاد مصارف 
الــكــويــت األســبــق ويــوســف الــجــاســم، األمــيــن الــعــام التحاد 

مصارف الكويت السابق.

»الوطني«: التسجيل مستمر في 
ن« حتى 29 الجاري

ّ
برنامج »تمك

يستمر التسجيل في برنامج »تمّكن« لتدريب 
ــهـــادات الــجــامــعــيــة مـــن الــكــويــتــيــيــن  حــمــلــة الـــشـ
وتأهيلهم لــدخــول ســوق الــعــمــل، الـــذي تنظمه 
شــركــة »Creative Confidence« بــرعــايــة بنك 
الكويت الوطني كــداعــم استراتيجي، إذ يقدم 
ــــدورات الــتــي تعمل عــلــى تطوير  للمتدربين الـ
مــهــاراتــهــم لــيــتــحــولــوا إلـــى قـــوى عــامــلــة فاعلة 

وحقيقية. 
ــن بـــالـــتـــســـجـــيـــل زيــــــارة  ــيــ ــبــ ــراغــ وبــــإمــــكــــان الــ
https://www. مـــوقـــع كــريــيــتــف كــونــفــيــدنــس
creativeconfidence.co/tamakan/ حتى 29 
ــراءات  ــ ديــســمــبــر الــــجــــاري، ومــــن مــتــطــلــبــات إجــ
التسجيل أن يكون المتقدمون من الكويتيين 
والـــكـــويـــتـــيـــات الــجــامــعــيــيــن حـــديـــثـــي الــتــخــرج 
إذ يــقــومــون بتعبئة نــمــوذج تــقــديــم طــلــب عبر 
اإلنترنت، ويتم تقييمه وبناًء عليه، وإذا كان 
المتقدم يناسب الشروط المطلوبة، يتم االتصال 
به إلجراء مقابلة، بالتالي تتم عملية اختياره 

كأحد المشاركين أو المشاركات.
ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء 
مـــن 9 يــنــايــر 2023 وحـــتـــى 20 مـــــارس 2023 
ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع 
 
ً
تدريب البنك، ويتطلب هــذا البرنامج التزاما

 من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية 
ً
كاما

بدوام كامل.
وكــــان الــبــرنــامــج قــد فـــاز بــجــائــزة الــمــشــروع 
الــرائــد فــي الــعــمــل االجــتــمــاعــي الخليجي على 
مــســتــوى الــقــطــاع الــتــجــاري الــخــاص مــن لجنة 
وزراء الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، باعتباره تجربة تدريبية 
مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف 
إلى نقلهم لمستوى احترافي من التنمية الذاتية 
إلى جانب أنه يعد فرصة استثنائية للكفاءات 
الوطنية الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع 
من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا 

إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.
وقالت مسؤولة العاقات العامة في »الوطني« 
أســـمـــاء بـــن حــســيــن، إن الــبــنــك فـــخـــور بــنــتــائــج 
البرنامج في العام الماضي، وهو ملتزم بتوفير 
 من إيمانه بأهمية دعم 

ً
الدعم الازم له انطاقا

شــبــاب الــكــويــت، السيما أن مثل هــذه البرامج 
تـــســـهـــم بـــشـــكـــل فــــعــــال فــــي تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهـــم 

وإمكاناتهم وتمكينهم. 
وأضــافــت بــن حسين: »لــقــد تــم تصميم هذا 

الــبــرنــامــج ليلبي أصــحــاب الــطــمــوح ويــســاعــد 
الـــخـــريـــجـــيـــن فــــي اخـــتـــيـــار مـــســـارهـــم الــمــهــنــي 
واألكاديمي بوضوح أكثر. يوفر البرنامج فرصة 
استثنائية لحديثي التخرج ليطوروا معرفتهم 
ويصبحوا أقرب إلى فرصهم الوظيفية وأكثر 
جــرأة وخــبــرة تجاه مــا ينتظرهم مــن تحديات 

.»
ً
ومغامرات مهنية مستقبا

ويؤمن »الوطني« بأهمية دعم شباب الكويت، 
وهـــو مــلــتــزم بتبني كــل الــبــرامــج الــهــادفــة إلــى 
تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم،وتأتي 
مشاركة البنك لتؤكد حرص هذه المؤسسة على 

تقديم فرص فريدة للشباب الكويتيين.
يشارك البنك في البرنامج من خال التدريب 
وتقديم األعمال وتحدياتها وصواًل إلى المراحل 
ن  النهائية لاختبار، السيما أن برنامج تمكَّ
يــمــثــل تــجــربــة تــدريــبــيــة مــبــتــكــرة لــلــخــريــجــيــن 
الكويتيين الشباب وفرصة تطوير فريدة قبل 

البدء بعملهم األول. 
ــدنـــس« شـــركـــة  ــيـ ــفـ ــونـ ــتـــف كـ ــيـ ــريـ وتـــعـــتـــبـــر »كـ
ــــارات وتـــــدريـــــب كـــويـــتـــيـــة مــتــخــصــصــة  ــــشـ ــتـ ــ اسـ
ــتــــعــــاون، ومــــن الــمــهــم  بـــاالبـــتـــكـــار واإلبــــــــداع والــ
توفير هذه الفرصة، التي هي جسر عبور بين 
المرحلتين الدراسية والمهنية، السيما أنه قد 
يكون من الصعب العثور على فرص عمل كبيرة 
للخريجين من دون اكتساب خبرة سوق العمل 
المطلوبة، ولاطاع على المزيد من التفاصيل 

يمكن للراغبين زيارة موقع البرنامج.

أسماء بن حسين

»وربة« يعلن فائزي »السنبلة« 
األسبوعي و»الحصالة«

أعــلــن بــنــك وربــــة أســـمـــاء الــفــائــزيــن فـــي ســحــوبــات السنبلة 
ــة« فــي عمل  ــ األســبــوعــيــة وحــســاب الــحــصــالــة، وسيستمر »وربـ
السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة، وخمسة 
رابحين لحساب الحصالة، بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة وموظفي بنك وربة.
وبالنسبة للعماء الذين حالفهم الحظ خال سحب السنبلة 
األسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عماء بنك وربة، حصل كل 
منهم على 1000 دينار، وهم: فيصل أحمد العوضي، خالد فاح 
راشــد الــبــربــر، ريــم سمير نعمة الــشــمــري، ياسين خالد مهلهل 
ــازي عــايــض العتيبي، بـــدر نــصــر الــلــه سيد  الــيــاســيــن، مــاجــد غـ
عــبــدالــوهــاب، أنـــور غــديــر مــربــد الــشــمــري، فهد محمد العفاسي 
المطيري، هشام عباس طالب الكندري، أيمن أحمد سليمان سالم.
كما يبارك بنك وربــة لفائزي سحب »الحصالة الرقمية 
ــوراء محمد إدريـــس  األســبــوعــي« لــعــمــاء Bloom، وهـــم: حــ
محمد، يعقوب طارق عبدالله الحنيان، فاطمة ثامر موسى 
الشمري، عبير أحمد اوقــيــان الــعــازمــي، عبدالله إسماعيل 

علي األنصاري.

 في »مكافآتكم الطالبية عندنا«
ً
»بيتك«: 20 فائزا

أعـــلـــن بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي )بــيــتــك( 
أســمــاء 20 فــائــزا بـــ 500 ديــنــار لكل منهم، 
ضمن السحب الشهري من حملة »مكافآتكم 
الطابية عندنا« لعماء »حسابي« للشباب، 
الــتــي تــمــنــح الــعــمــاء فــرصــة الـــفـــوز بأكبر 
سحب حصري بـ100 الف دينار خال فترة 
الحملة التي تستمر الى نهاية العام، إضافة 
الى فرصة فوز 4 عماء بالجائزة الكبرى 

وقيمتها 5 آالف دينار على مدار الحملة.
ــيـــســـي  وجـــــــــرى الــــســــحــــب بـــالـــمـــقـــر الـــرئـ
»بيتك« تحت إشراف ممثل وزارة التجارة  لـ

والصناعة.
والــفــائــزون هـــم: فيصل زيـــد الــمــطــيــري، 
وهــديــل فـــاح الــرشــيــدي، وفــاطــمــة يوسف 
الــكــنــدري، ومناير طــال العميرة، وحصة 
مرزوق العتيبي، وطال عبدالله الرشيدي، 
ــازمـــي، ومـــوضـــي أحــمــد  ــعـ ــدر الـ وتـــهـــانـــي بــ
ناصر، ومريم توفيق يوسف، وعبدالعزيز 
سلمان الديحاني، ودانــة يعقوب الرشيد، 
وعبدالهادي فاح الهاجري، وريما عبدالله 
العدواني، ومنيرة مبارك الهاجري، وسعد 

ــارة مــحــمــد الــعــازمــي،  ــ ــارس الــعــويــد، وسـ فــ
وعبدالله مــهــدي الــعــازمــي، وأبــــرار فيصل 
اإلبراهيم، ومشعل ناصر العازمي، وفيصل 

جمعان العازمي.
ويــأتــي إطـــاق هــذه الحملة بمميزاتها 
ــة  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ اإلضــــــــــافــــــــــيــــــــــة ضـــــــمـــــــن اســ
ــام بــــعــــمــــائــــه، حــيــث  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاالهـ ــ »بـــــيـــــتـــــك« بـ
يــــقــــّدم الـــبـــنـــك مـــمـــيـــزات مــخــتــلــفــة لــعــمــاء 
ــمـــات خــاصــة  بـــرنـــامـــج »حـــســـابـــي« مــــن حـ

وخــصــومــات وجــوائــز ومــكــافــآت حصرية. 
وتتيح حملة »مكافآتكم الطابية عندنا« 
الــتــي يــوفــرهــا »بــيــتــك« لــعــمــاء »حــســابــي« 
للشباب، أكبر سحب حصري بقيمة 100 
ألف دينار، خال فترة الحملة الممتدة الى 
نهاية العام الحالي، إضافة الى العديد من 
الــمــزايــا والـــعـــروض مــنــهــا: بــطــاقــة مسبقة 
، الــمــشــاركــة 

ً
الـــدفـــع لــلــســنــة األولـــــى مـــجـــانـــا

فـــي بــرنــامــج مــكــافــآت »بــيــتــك« والــحــصــول 
على 1000 نقطة من مكافآت »بيتك« عند 
التفعيل، وعروض مميزة وعروض نهاية 
األســـبـــوع وخـــدمـــات مــصــرفــيــة عــلــى مـــدار 

الساعة.
ويتمكن العماء الذين يحصلون على 
المكافأة الطابية من خــال حسابهم في 
»بيتك« مــن الحصول على فــرصــة لدخول 
السحب على الجوائز الشهرية أو في نهاية 
الحملة، عند تحويلهم المكافأة الطابية 
من خال حسابهم في »بيتك«، حيث تتاح 
فـــرصـــة الـــربـــح والــــدخــــول فـــي الــســحــب في 

الشهر التالي من تحويل المكافأة.

»التجاري« يكافئ الرابح في 
سحب النجمة األسبوعي

أجرى البنك التجاري سحبه 
األسبوعي على حساب النجمة، 
ــاه الـــرئـــيـــســـي،  ــنـ ــبـ أمـــــــس، فــــي مـ
بحضور عبدالعزيز أشكناني 
 وزارة التجارة والصناعة. 

ً
ممثا

ـــــــى الـــــبـــــنـــــك الــــســــحــــب 
َّ
وغـــــــط

مباشرة عبر وسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي، وفـــــاز بـــه ســامــي 
خليل الــســمــور بــجــائــزة 5.000 

دينار.
ُيـــــذكـــــر أن جـــــوائـــــز حـــســـاب 
الــنــجــمــة مــمــيــزة بــحــجــم مبالغ 
الــجــوائــز الــمــقــدمــة، إضــافــة إلى 
تــنــوعــهــا طــــوال الــســنــة، والــتــي 
تتضمن ســحــوبــات أسبوعية 
بقيمة 5.000 ديــنــار، وشهرية 
بقيمة 20.000 ديـــنـــار، إضــافــة 

إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 
500.000 ديــنــار، وســحــب آخــر 
الــعــام على أكــبــر جــائــزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في 
العالم بقيمة 1.500.000 دينار. 
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أظهرت نتائج االنتخابات 
في فيجي وصول البالد إلى 

مأزق سياسي أمس، بعد فشل 
رئيس الوزراء الحالي حزب 

»فيجي  أواًل« فرانك باينيماراما 
ومنافسه سيتيفيني رابوكا في 
تحقيق غالبية برملانية واضحة.

ورغم أن فيجي دولة صغيرة 
يبلغ عدد سكانها 900 ألف 

نسمة فإن لنتيجة انتخاباتها 
ارتدادات إقليمية، فقد أقام 

باينيماراما، الذي وصل إلى 
السلطة في انقالب عام 2006، 
لكنه أعطى شرعية لحكومته 

بفوزه في انتخابات عامي 
2014 و2018، عالقات وثيقة مع 
الصني، في حني يقترح رابوكا 

تقليص هذه العالقات.

سلة أخبار

فيجي: مأزق انتخابي 
سياسي بنكهة »صينية«

بعد مسلسل قضائي دام أشهرًا، 
طردت إسرائيل أمس إلى فرنسا 

املحامي الفرنسي الفلسطيني 
صالح الحموري )37 عامًا(، 

الذي كانت تحتجزه من دون 
تهمة رسمية )اعتقال إداري( 

في سجن اسرائيلي منذ مارس. 
وقالت »الداخلية« اإلسرائيلية 

إن الترحيل تم بقرار من وزيرة 
الداخلية ايليت شاكيد بسحب 

تصريح إقامة الحموري بصفته 
من مواليد القدس الشرقية 

املحتلة. وتشتبه إسرائيل بوجود 
صالت بني الحموري و«الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطني« 
املنظمة اليسارية املصنفة 

»إرهابية« في إسرائيل وأوروبا.

إسرائيل »تنفي« محاميًا 
فرنسيًا ـ مقدسيًا

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني، خالل اتصال 
هاتفي تلقاه من منسق البيت 

األبيض لشؤون الشرق األوسط 
بريت ماكغورك، ليل السبت ـ 

األحد، عزمه إرسال وفد برئاسة 
وزير الخارجية فؤاد حسني إلى 

واشنطن في األيام املقبلة، في 
خطوة تهدف إلى تعزيز العالقات 

والتعاون املشترك بني البلدين، 
فيما يترقب الخبراء ما يمكن أن 

تسفر عنه املباحثات بني الجانبني 
بشأن مستقبل الوجود العسكري 

لـ »التحالف الدولي« الذي تقوده 
واشنطن بالعراق. 

وشدد السوداني وماكغورك خالل 
االتصال على أهمية مواصلة 

الجهود لضمان الهزيمة الدائمة 
لـ »داعش«، ودعم دور بغداد 

اإلقليمي في مّد الجسور بني دول 
املنطقة، وتعزيز التعاون بموجب 

اتفاقية اإلطار االستراتيجي.

السوداني يعتزم إرسال
وفد رفيع لواشنطن

تونس: المعارضة »المشتتة« تدعو النتخابات رئاسية… وخيارات سعيد محدودة
تساؤالت عن دور الجيش إذا استفحلت األزمة السياسية بعد »فشل« االنتخابات البرلمانية

دعت أطياف متنوعة من المعارضة التونسية إلى انتخابات 
رئاسية مبكرة، بعد امتناع أكثر من 90 في المئة من الناخبين 
عن المشاركة في االنتخابات التشريعية، التي جرت أمس، وتعد 

األولى بعد تعديالت دستورية قام بها الرئيس قيس سعيد.
وجــاءت نسبة اإلقبال األولية التي وصلت إلى 8.8% أقل 
من معدل التضخم الذي يبلغ 9.8%، مما يسلط الضوء على 
الضغوط االقتصادية التي تسببت في خيبة أمل العديد من 

التونسيين من السياسة وغضبهم من القيادات.
وطالبت زعيمة حزب »الدستور الحر« عبير موسى بإعالن 
شغور منصب الرئيس والدعوة النتخابات رئاسية مبكرة، 
مبينة أن »أكــثــر مــن 90% قــالــوا نرفض االعــتــراف بمشروع« 

سعيد.
 النتائج تؤّكد »بصفة قاطعة 

ّ
واعتبر حزب »الراية الوطنّية« أن

فشل رئيس الجمهورية في تشكيل مجلس شعب صــوري«، 
 على ضرورة »احترام إرادة الشعب التونسي بعدم إجراء 

ً
مشددا

أّي دور ثان أو إعالن لنتائج لها واعتبارها في حكم المعدوم«.
وقال رئيس »جبهة اإلنقاذ الوطني« أحمد نجيب الشابي، 
إن االنتخابات »تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج 
 األحزاب السياسية األخرى إلى »االتفاق 

ً
قيس سعيد«، داعيا

على تعيين قــاٍض كبير قــادر على اإلشـــراف على انتخابات 
رئاسية جديدة«.

وأضاف زعيم التحالف، الذي يضم حركة النهضة اإلسالمية: 
 
ً
 شعبي كبير عن عملية سعيد المرفوضة داخليا

ّ
»هــذا تخل

«، التي بدأها بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس 
ً
وخارجيا

الحكومة في 25 يوليو 2021، قبل احتكار جميع السلطات. 

وفي وقت سابق، اعتبر زعيم الجبهة، أن »ما حصل زلزال 
بقوة 8.8 على مقياس ريختر«، في إشــارة لنسبة المشاركة، 
8.8% وهــي األدنـــى التي تشهدها تونس منذ بــدء االنتقال 
 أن سعيد فقد الشرعية وعليه 

ً
الديمقراطي في 2011، مؤكدا

أن يترك منصبه، ودعا إلى احتجاجات واعتصامات حاشدة.
والــمــعــارضــة الــســيــاســيــة، لــديــهــا مــعــضــالت تــبــدو مزمنة. 
فالعديد من قادتها ال يتمتعون بشعبية بسبب الشلل السياسي 
والركود االقتصادي واتهامات شعبية لهم بخدمة مصالح 
ذاتية فقط عندما كانوا في الحكومة. وهي منقسمة بين أحزاب 

ظهر قدرة 
ُ
 بقدر رفضها لسعيد، ولم ت

ً
تزدري بعضها بعضا

عالية على تعبئة االحتجاجات الجماهيرية في الشوارع التي 
تقول إنها تؤيدها. في المقابل، الرئيس سعيد أمام خيارات 
محدودة: إما تجاهل النتائج وغض النظر عن ذلك أو السعي 
التفاق مع معارضين يصفهم بالخونة وأعداء الدولة من خالل 
 لتعزيز حكم الرجل 

ً
مراجعة أجندته. لكن سعيد قد يتجه أيضا

الواحد بالقول، إن التونسيين رفضوا فكرة البرلمان برمتها.
مع مواجهة تونس ألزمة اقتصادية وبينما توشك المالية 
العامة للدولة على االنهيار وتزيد الحاجة إلــى خطة إنقاذ 

خارجية تتطلب تخفيضات ضخمة فــي اإلنــفــاق الــعــام، من 
المتوقع أن تــزداد حــدة التوتر السياسي على كل من سعيد 

وخصومه.
وقـــال أحمد إدريــــس، مدير معهد تونس للسياسة: »بعد 
امتناع أكثر من 90 بالمئة من التونسيين عن التصويت، لم 
يعد بإمكان الرئيس أن يغني باستمرار عن الشرعية بالطريقة 

التي اعتاد عليها«.
وأضاف »إما استخالص الدرس والدعوة النتخابات رئاسية 
وبرلمانية جديدة قد تفتح صفحة جديدة في تاريخ البالد، أو 
 لم يكن وهو ما قد يعمق 

ً
 في برنامجه وكأن شيئا

ً
المضي قدما

 
ً
«. ورجح إدريس أن يمضي الرئيس قدما

ً
األزمة بشكل كبير جدا

في خططه، لكنه قال إن ذلك »ينطوي على مخاطرة أكبر بكثير 
هذه المرة وقد يجعل أي اتفاق لتونس بما فيها مع صندوق 
… ألن غياب الشرعية ستكون له تداعيات محلية 

ً
النقد الغيا

، يفتقر سعيد إلى الدعم 
ً
 مستقال

ً
ودولية«. وبصفته سياسيا

الوطني مــن جهاز حزبي يمكنه التعبئة لمصلحته ويقول 
أنــصــاره، إنــه الوحيد الــذي يــحــارب ماكينات اإلعـــالم ورجــال 
األعمال. كما أنه أبعد الحلفاء المحتملين، مثل اتحاد الشغل 
صاحب التأثير القوي، من خالل رفضه إدراجهم في خططه 

وتمسكه بخطط فردية شعارها »الشعب يريد«.
ويبقى ســـؤال مفتوح إلــى أي مــدى يمكن أن يعتمد على 
الجهات األمنية أو العسكرية في مساندته إذا استفحلت األزمة 
 نأى الجيش بنفسه عن أي دور سياسي 

ً
السياسية؟ وتاريخيا

في البلد، بينما لم يستعمل حتى اآلن سعيد القوات األمنية في 
حملة كبيرة على معارضيه.

فرز األصوات من موظفي الهيئة العليا لالنتخابات في تونس أمس )أ ف ب(

واشنطن منعت كييف من اغتيال رئيس ا ألركان الروسي
زيلينسكي يدعو العالم إلى دعم صيغة سالم تنهي الحرب 

مع تحذير الدبلوماسي األميركي المخضرم هنري كيسنجر 
من أن »رغــبــات البعض« في تفكيك روسيا ستؤدي إلــى فوضى 
نووية، تصدت إدارة الرئيس جو بايدن لخطة نظيره األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي لشن هجوم على رئيس األركان الروسي 

فاليري غيراسيموف، بغرض اغتياله.
ونقلت صحيفة »نــيــويــورك تايمز« عــن مسؤولين أميركيين 
أن إدارة بــايــدن أول مــن اكــتــشــف أن غــيــراســيــمــوف كـــان يخطط 
لزيارة الخطوط األمامية لقواته في أوكرانيا، لكنها لم تمرر هذه 
 من أن تــؤدي محاولة 

ً
المعلومات إلــى إدارة زيلينسكي، »خــوفــا

اغتياله إلى حرب بين الواليات المتحدة وروسيا«.
ــزيــــارة، حـــاول  وأوضـــحـــت أنـــه بــعــدمــا عــلــمــت كــيــيــف بــأنــبــاء الــ
المسؤولون األميركيون دون جدوى إقناع أوكرانيا بإلغاء الهجوم، 
حيث مضت أوكرانيا في تنفيذ مخططها لكن غيراسيموف لم 

يصب بأذى.
 في مقر 

ً
وبعد قضاء الرئيس فالديمير بوتين يوم الجمعة كامال

العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا، واطلع على أعمال الفروع، 
وعقد اجتماعات منفصلة مــع الــقــادة، زار وزيــر دفــاعــه سيرغي 
شــويــغــو، أمـــس، المنطقة الجنوبية، وتفقد تجمعات الــوحــدات 

الروسية على الخط األمامي في منطقة العمليات.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن »شويغو، استمع، في مركز 

ات القوات  ــراء الــقــيــادة، إلــى تقارير مــن الــقــادة حــول الــوضــع وإجــ
الروسية في مناطق العمليات«.

وفـــي حــيــن أعــلــنــت الــمــنــدوبــة األمــيــركــيــة لـــدى األمــــم المتحدة 
استعداد بايدن للتحدث إلى بوتين بشأن خطة سالم في أوكرانيا، 
دعا زيلينسكي دول العالم إلى االنخراط في صيغة سالم عالمية 

من أجل توحيد الجهود إلنهاء الحرب.
في هذه األثناء، استهدف الجيش األوكراني منطقة بيلغورود 
الروسية المحاذية، بحسب الحاكم فياتشسالف غالكوف، الذي 

أكد مقتل شخص وإصابة أربعة وتدمير 14 منزاًل.
 فــي االنفراجة 

ً
 بـــارزا

ً
إلــى ذلـــك، أكــد كيسنجر، الـــذي لعب دورا

الــســيــاســيــة لــلــحــرب الـــبـــاردة بــيــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة واالتـــحـــاد 
 لــلــخــارجــيــة فــي عــهــد الرئيسين 

ً
ــرا ــ الــســوفــيــاتــي عــنــدمــا كـــان وزيـ

الجمهوريين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، أن الوقت يقترب 
من أجل إحــالل سالم قائم على التفاوض في أوكرانيا للحد من 
مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة أخرى، لكنه حذر من أن رغبة 

البعض في تفكيك روسيا قد تؤدي إلى فوضى نووية.
وفــي مقال بمجلة »ذا سبيكتاتور« البريطانية، تحت عنوان 
»ُسبل تجنب حرب عالمية أخرى«، قال كيسنجر: »إن الوقت يقترب 
للبناء على التغييرات االستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها 
في هيكل جديد نحو تحقيق السالم من خالل المفاوضات، ويجب 

أن تربط عملية السالم أوكرانيا بحلف شمال األطلسي. خيار التزام 
 إلطالق 

ً
 أنه اقترح في مايو وقفا

ً
الحياد لم يعد له مغزى«، مبينا

النار تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط األمامية التي كانت 
عليها قبل بدء غزوها ألوكرانيا في 24 فبراير، لكن شبه جزيرة 

القرم ستبقى محل »مفاوضات«.
( إجراء استفتاء تحت إشراف دولي 

ً
واقترح كيسنجر )99 عاما

للبت في أمر األراضي التي أعلنت روسيا ضمها في حالة ما إذا 
ثبت استحالة العودة إلى المشهد الذي كانت عليه األوضاع عام 
2014، وحذر من أن الرغبة في أن تبدو روسيا كدولة »عاجزة«، أو 
ظهر 

ُ
حتى السعي إلى تفكيكها، قد تطلق العنان للفوضى، ولم ت

 ألي من المسارين.
ً
أوكرانيا أو أي دولة غربية تأييدا

وتــابــع: »إن تفكيك روســيــا أو تدمير قــدرتــهــا على )مــمــارســة( 
السياسة االستراتيجية يمكن أن يــحــول أراضــيــهــا، الــتــي تضم 
11 منطقة زمنية، إلى فراغ متنازع عليه، وقد تقرر مجتمعاتها 
المتنافسة تسوية نزاعاتها بالعنف، وقد تسعى دول أخرى إلى 
زيــادة مطالبها بالقوة، وستتضاعف كل هــذه المخاطر بسبب 
وجود اآلالف من األسلحة النووية التي تجعل روسيا واحدة من 

أكبر قوتين نوويتين في العالم«. 
وفــي تصريحات صــادمــة، وصــف البابا فرنسيس الــنــزاع في 

أوكرانيا بأنه حرب عالمية، ولن ينتهي في المستقبل القريب. غيراسيموف بمقر عمليات أوكرانيا أمس األول )رويترز(

ماكرون يسعى للقاء سعودي ـ إيراني في »مؤتمر بغداد 2« بعّمان
 لرئيس وزراء العراق الجديد... والجيش األردني ينتشر بكثافة

ً
ل اختبارا

ّ
االجتماع يشك

تتجه األنظار في المنطقة 
إلى قّمة عمان، وسط رهانات 

على احتمال حصول لقاء 
إيراني - سعودي من شأنه 

تجديد الحوار أو التواصل بين 
الطرفين بعد انقطاع ألشهر، 
ويسعى إليه الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون الذي 
سيحضر االجتماع.

طهران   -  فرزاد قاسمي -  بيروت- منير الربيع

، في 
ً
ــدا ــ يــســتــضــيــف األردن غــ

مـــركـــز الــمــلــك حــســيــن بـــن طــالل 
للمؤتمرات على البحر الميت، 
قـــمـــة »مـــؤتـــمـــر بــــغــــداد 2«، الــتــي 
تـــأتـــي بــعــد »مــؤتــمــر بـــغـــداد 1«، 
الذي عقد في العاصمة العراقية 
نهاية أغسطس الماضي، وسط 
ب لمناقشات إقليمية ومساٍع 

ّ
ترق

فــرنــســيــة لــعــقــد لـــقـــاء إيــــرانــــي - 
سعودي.  

وســتــشــارك فــي هــذه النسخة 
الــبــحــريــن وســلــطــنــة عـــمـــان إلــى 
جــــــانــــــب مـــــصـــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة 
واإلمــارات وقطر وتركيا وإيران 

والعراق وفرنسا.
ــة بــعــد  ــّمــ ــقــ وســــــــوف تـــعـــقـــد الــ
ــن لـــلـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــيــ ــارتــ زيــ
إيمانويل ماكرون إلى قطر، التي 
جــاء خاللها على تناول الملف 
 
ً
اللبناني، والذي سيكون حاضرا

في القّمة، إضافة إلى الرهان على 
احــتــمــال حــصــول لــقــاء إيــرانــي - 
سعودي من شأنه تجديد الحوار 
أو التواصل بين الطرفين بعد 

انقطاع ألشهر.

مستوى تمثيل إيران 
والسعودية 

وفيما لم يتضح بعد مستوى 
تمثيل السعودية، وإذا كان ولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
األمير محمد بن سلمان هو من 
ل المملكة فــي االجتماع، 

ّ
سيمث

أعــلــنــت وكــالــة األنــبــاء اإليــرانــيــة 
)إرنا( أن وزير الخارجية حسين 
أمير عبداللهيان سيمثل البالد 
بالقمة، في أول زيارة رسمية له 
مه منصبه فــي أواخــر 

ّ
منذ تسل

أغسطس 2021.
إال أن مصادر إيرانية قالت لـ 
»الجريدة«، إن النقاشات استمرت 
ــيـــرة حــول  حــتــى الــلــحــظــات األخـ

مستوى التمثيل، وإنه في حال 
تبّين أن هــنــاك فــرصــة إيجابية 
ــعــــودي ـ ايـــــرانـــــي، فـــإن  لـــلـــقـــاء ســ
الـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي قــد 

يتوجه بنفسه إلى األردن.  
وســــــــواء ذهـــــب عــبــدالــلــهــيــان 
أو رئــيــســي إلــــى األردن، فــإنــهــا 
ســـتـــكـــون أول زيـــــــارة لــمــســؤول 
إيراني رفيع، بعد نحو 7 أشهر 
من تحذير العاهل األردني، الملك 
عبدالله الثاني، من احتمال ملء 
ــفــــراغ الـــذي  ــا الــ إيــــــران ووكـــالئـــهـ
فه روسيا في سورية، وما 

ّ
تخل

يمكن أن ينتج عنه مــن مشاكل 
على طول الحدود المشتركة. 

اختبار للسوداني 

 
ً
ــّمــــة امـــتـــحـــانـــا وســــتــــكــــون الــــقــ
أول لــرئــيــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 

مـــحـــمـــد شــــيــــاع الــــســــودانــــي فــي 
ــعــــربــــيــــة. وتـــكـــشـــف  عــــالقــــاتــــه الــ
مـــصـــادر مــتــابــعــة أن الــتــســويــة 
الــتــي أدت إلـــى حــصــول تقاطع 
ــــي لــتــشــكــيــل  ــركـ ــ ــيـ ــ إيـــــــرانـــــــي ـ أمـ
الحكومة العراقية مبنية على 
نــقــطــتــيــن أســاســيــتــيــن؛ األولــــى 
وقف العراقيين لتزويد النظام 
السوري بالنفط والمساعدات، 
والثانية وقــف تخفيض نسبة 
ــزب الــلــه فـــي الــشــأن  تـــدخـــالت حـ

العراقي.
ــراق  ــعــ ــمـــر الــ وفــــــي حــــــال اســـتـ
 بهذه الشروط األميركية، 

ً
ملتزما

فإن الوضع في سورية سيتفاقم 
 ،

ً
 ومــعــيــشــيــا

ً
 ومــالــيــا

ً
اقــتــصــاديــا

 داخل بيئة النظام هذا 
ً
خصوصا

من جهة، إضافة إلى الوضع في 
الــجــنــوب الــســوري الـــذي يتفلت 
من يد النظام السوري والروس 

حـــتـــى الـــــذيـــــن يـــنـــســـحـــبـــون مــن 
مــنــاطــق ســوريــة مــتــعــددة لــزوم 
احتياجات الحرب في أوكرانيا.
كــــــــذلــــــــك ال يـــــمـــــكـــــن إغــــــفــــــال 
االضطرابات في السويداء ضد 
الحكومة الــســوريــة، وبالتالي، 
ــلـــف الــــجــــنــــوب الــــســــوري  فــــــإن مـ
 بــقــوة فــي قمة 

ً
سيكون حــاضــرا

 للموقع األساسي 
ً
عــّمــان، نــظــرا

واالستراتيجي لألردن بالنسبة 
إلى مناطق جنوب سورية. 

كل هذه الملفات ال بّد لها أن 
تحضر فــي قــمــة األردن، والــتــي 
سيسعى خــاللــهــا مــاكــرون إلــى 
إثارة الملف اللبناني مع رؤساء 
 
ً
ومــســؤولــيــن هـــنـــاك، خــصــوصــا
ــل الــــتــــواصــــل الـــفـــرنـــســـي  ــ ــــي ظـ فـ
الـــســـعـــودي الــمــســتــمــر، كـــمـــا أن 
مــاكــرون ســيــحــاول فــتــح قــنــوات 
التواصل السعودية - اإليرانية 

 
ً
حــــول الــمــلــف الــلــبــنــانــي ســعــيــا
 األمر 

ّ
للوصول إلى تسوية، لكن

 بمستوى تمثيل 
ً
يبقى مرتبطا

البلدين. وال بّد من انتظار القّمة 
لتلّمس جملة وقــائــع وأحـــداث، 
ــادرة على إحــداث  وإن لــم تكن قـ
تغيير فــوري أو فعلي، إال أنها 
ستعطي مؤشرات حيال اتجاه 
ــن مـــلـــفـــات  ــ ــي عـــــــدد مــ ــ األمـــــــــــور فــ

المنطقة. 
ــه أن  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــر اإللـ وأعـــــلـــــن قــــصــ
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون ســيــتــوجــه، الـــيـــوم، إلــى 
حاملة الــطــائــرات شــارل ديغول 
الراسية قبالة مصر، لالحتفال 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــد الـــــمـــــيـــــالد مـــــــع ال ــيــ ــعــ بــ
الفرنسية، قبل حضور المؤتمر.
وقـــال »اإللــيــزيــه« إن المؤتمر 
»يتعلق بتقديم الدعم واالستقرار 
ــلــــعــــراق  واألمــــــــــــن واالزدهـــــــــــــــــار لــ

والتعامل مع المنطقة بأكملها، 
بـــمـــا أن الــــعــــراق بـــلـــد أســـاســـي« 
ـــالل مـــعـــالـــجـــة الــمــشــاكــل  مــــن خـــ
الـــمـــشـــتـــركـــة؛ مـــثـــل االحـــتـــبـــاس 

الحراري واألمن الغذائي.
كـــمـــا أفـــــــــادت الــــرئــــاســــة بـــأن 
»رئــيــس الــجــمــهــوريــة سيتطرق 
 
ّ
الــى أزمـــات المنطقة« فيما تهز

إيــران موجة تظاهرات يقابلها 
قمع دام.

وســيــتــولــى الــجــيــش األردنـــي 
ــة الـــقـــمـــة، بـــعـــد أيـــــــام مــن  ــايـ حـــمـ
مقتل ضابط شرطة بارز خالل 

احتجاجات.
وبحسب بيان عسكري، فإنه 
سيتم نشر قوات وآليات تابعة 
للجيش عــلــى الــطــريــق الــمــؤدي 
من مطار الملكة علياء الدولي 
الى منطقة البحر الميت لتأمين 

القمة.

انتشار القوات األمنية األردنية في محافظة معان الجنوبية أمس األول )أ ف ب(
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المحترف
األميركي
ميرفي

حقق المتسابق الكويتي فيصل بوربيع 
لــقــب بــطــل أبـــطـــال الـــعـــالـــم بــفــئــة »ســـتـــوك« 
للمبتدئين، ضمن منافسات بطولة تايلند 
الــدولــيــة لــلــدراجــات المائية، ثالث مراحل 
الــبــطــولــة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا الــمــنــظــمــة 

.)I.J.S.B.A( الدولية للعبة
ــيــــس وفــــــد الـــــنـــــادي الـــبـــحـــري  وقـــــــال رئــ
الرياضي الكويتي عبدالله بوربيع، إن ما 
حققه البطل الواعد فيصل يأتي استكمااًل 
لــإنــجــازات الكبيرة الــتــي يحققها أبطال 
الكويت على مستوى أعــلــى محفل دولــي 

في سباقات الدراجات المائية.
ن بوربيع أن المتسابق حقق اللقب  وبيَّ
ــا في  ــ مــن خـــال الــمــشــاركــة بــبــطــولــة أوروبـ
بولندا، وبطولة العالم في واليــة أريزونا 
األمــيــركــيــة والــخــتــامــيــة فـــي تــايــلــنــد، الــتــي 
انطلقت في 14 الجاري، بمشاركة قرابة 300 
متسابق موزعين على 20 فئة، واختتمت 

منافساتها أمس.

وكــــــان الـــمـــتـــســـابـــق الـــكـــويـــتـــي عــبــدالــلــه 
الفاضل حقق أمس األول لقب بطل أبطال 
ــتـــوك«  ــثـــاثـــي( بــفــئــة »سـ ــاج الـ ــتــ الـــعـــالـــم )الــ
لكبار المحترفين )PRO(، ضمن منافسات 

البطولة ذاتها في تايلند. )كونا(

يستضيف الفريق األول لكرة 
القدم بنادي النصر، اليوم، نظيره 
الساحل في الساعة الرابعة مساًء 
على استاد عبدالله الخليفة، في 
افــتــتــاح الــجــولــة الــحــاديــة عشرة 
من منافسات دوري زين الممتاز، 
ــلـــى أن يــلــتــقــي بـــعـــدهـــا فــريــقــا  عـ
ــجـــهـــراء، عــلــى اســتــاد  كــاظــمــة والـ
الــصــداقــة والــســام عند السابعة 
، وتستكمل بقية مباريات 

ً
إال ثلثا

ي القادسية 
َ
الجولة غدا بمواجهت

والفحيحيل، والسالمية والعربي، 
ــد بـــمـــواجـــهـــة الـــكـــويـــت  ــ وبــــعــــد غـ
 أن الــبــطــولــة 

ً
والـــتـــضـــامـــن، عــلــمــا

ستتوقف بعد هذه الجولة، حتى 
الثالث من فبراير المقبل، بسبب 
إقامة مباريات »خليجي 25« في 
 من السادس من 

ً
البصرة اعتبارا

الشهر المقبل.
وأنــهــى فريق الكويت الجولة 
ــعـــاشـــرة فـــي صــــــدارة الــتــرتــيــب  الـ
برصيد 21، ومــن ثــم العربي في 

 
ً
الوصافة 17 نقطة، وكاظمة ثالثا
»16« نقطة، وفي المركزين الرابع 
والــخــامــس، السالمية والــجــهــراء 
عــلــى الــتــرتــيــب، ولــكــل منهما 13 
ــي الـــمـــركـــز الــــســــادس  ــ ــقـــطـــة، وفــ نـ
التضامن )12 نقطة(، وبالرصيد 
نفسه الفحيحيل والقادسية في 
المركزين السابع والــثــامــن على 
الـــتـــرتـــيـــب، ومــــن ثـــم الــنــصــر )11 

نقطة(، والساحل )8 نقاط(.

النصر والساحل

في المباراة األولى، التي تجمع 
النصر مع الساحل، يبحث النصر 
عن الفوز، الذي غاب عن العنابي 
مــنــذ 4 جــــــوالت، بـــواقـــع خــســارة 
و3 تعادالت، في المقابل يتطلع 
الــســاحــل إلـــى مــواصــلــة صحوته 
األخــيــرة، التي مّكنته من تجاوز 

كاظمة، ومن ثم القادسية.
ويأمل مدرب العنابي، د. محمد 

الـــمـــشـــعـــان، بـــاســـتـــعـــادة عــــدد من 
األوراق الــمــؤثــرة الــتــي غــابــت عن 
الفريق في المباراة األخيرة أمام 
العربي، والــذي قــّدم فيها الفريق 
، مّكنه من العودة في 

ً
أداء حماسيا

الوقت المحتسب بداًل من الضائع 
بهدف التعادل.

ويــــعــــول الـــنـــصـــر عـــلـــى مــحــمــد 
دحــــــــام، إلـــــى جــــانــــب الــنــيــجــيــري 

سيسوجو، ومشعل فواز، وخالد 
شــــامــــان، والـــعـــديـــد مــــن األوراق 

الرابحة.
ويــــدرك الــمــشــعــان أن الساحل 
ــة فــي  ــهــــولــ الــــــــــذي تـــــــجـــــــاوزه بــــســ
مباراة الدور األول 3/1، ليس هو 
الــفــريــق الــــذي ســيــواجــهــه الــيــوم، 
وســط تــطــور أداء، ونتائج أبناء 
ــر الــــذي يتطلب  أبـــو حــلــيــفــة، األمــ

 على 
ً
، ومنضبطا

ً
أداء منسجما

مستوى الخطوط الثاثة.
عـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر، يــدخــل 
الساحل المباراة مع مدربه محمد 
دهيليس، وهو في أفضل حاالته 
الــفــنــيــة والـــبـــدنـــيـــة، عــلــى أمــــل أن 
تستمر هذه الحالة، للتقدم قليا 
في جدول الترتيب، وربما مغادرة 
المركز األخير، للمرة األولــى في 
الموسم الحالي حال الفوز على 

النصر.
 مــن 

ً
ــل، عــــــــددا ــاحــ ــســ ــلـــك الــ ــمـ ويـ

األوراق الرابحة، السيما البرازيلي 
جيوفاني، وفيصل عجب، وراشد 
المطيري، الحاصل على جائزة 
أفضل العب في الجولة الماضية، 
إلى جانب طارق عجون، وأحمد 
غـــازي، وعبدالمحسن العجمي، 

وحمد الحبسي.
ومــــــــن الـــمـــنـــتـــظـــر أن يـــفـــرض 
دهـــيـــلـــيـــس رقــــابــــة لــصــيــقــة عــلــى 
دحــــام، وســيــســوجــو، إلـــى جانب 

مــشــعــل فـــــــواز، لــتــجــفــيــف مــنــابــع 
الخطورة، على أن يعزز من قدرة 
الفريق الدفاعية، للخروج بنقطة 
التعادل على أقل تقدير من استاد 

علي صباح السالم.

كاظمة والجهراء

وفـــي ثــانــي مــبــاريــات الــجــولــة، 
ــي صــاحــب الــضــيــافــة )فــريــق 

ّ
يــمــن

ــة( الـــــنـــــفـــــَس، بـــمـــواصـــلـــة  ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ كـ
االنتصارات مع مدربه الروماني 
ــان، الـــــــــذي نــــجــــح مــع  ــ ــتــ ــ ــــي ســ ــلـ ــ ايـ
الــعــنــابــي فــي الــمــبــاراة الماضية 
أمـــــــام الـــفـــحـــيـــحـــيـــل، فــــي تــحــقــيــق 
األهـــم، وهــو الــفــوز بهدف ألحمد 

العرسان.
ــــى  ــــي إلـ ــالـ ــ ــقـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ويــــتــــطــــلــــع الـ
استعادة ورقــتــه الرابحة شبيب 
الخالدي، ليكون إلى جانب ناصر 
فرج، وعمر الحبيتر، والعرسان، 
والنيجيري أومو، لصنع الفارق 

 أن 
ً
فـــي مــواجــهــة الـــجـــهـــراء، عــلــمــا

نـــتـــيـــجـــة مـــــبـــــاراة الـــفـــريـــقـــيـــن فــي 
الـــــــدور األول انـــتـــهـــت بــالــتــعــادل 
اإليجابي بهدف لكل فريق، حيث 
أدرك كاظمة الــتــعــادل فــي الوقت 

المحتسب بداًل من الضائع.
فــي الــمــقــابــل، يسعى الــجــهــراء 
إلى استعادة نغمة االنتصارات، 
ــي الـــمـــبـــاراة  الـــتـــي غـــابـــت عـــنـــه فــ
ــام الــكــويــت، ويـــدرك  الــمــاضــيــة أمــ
أبناء القصر األحمر مع مدربهم 
السلوفيني ســانــدي أن مهمتهم 
فـــي الــعــديــلــيــة لـــن تـــكـــون ســهــلــة، 
 أن البرتقالي من الفرق 

ً
خصوصا

التي تجيد في المناطق الدفاعية.
ويعّول الجهراء على مهاجمه 
ــروي،  ــ ــ ــي إبــــــــــدو، وعــــلــــي مـ ــانــ ــغــ الــ
ــد بـــــاجـــــيـــــه، وعـــــــــــدد مـــن  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ومـ
الاعبين لصنع الفارق، والخروج 

بنقطة التعادل على أقل تقدير.
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فيصل بوربيع عقب تتويجه

الخليفة يتوج المنتخب الكويتي

● جابر الشريفي
يدشن الفريق األول لكرة السلة بنادي كاظمة مشواره اليوم في البطولة 
 في الثامنة مساًء على نظيره الهال 

ً
اآلسيوية لألندية، حين يحل ضيفا

 لقاء شباب 
ً
السعودي، ضمن منافسات المجموعة األولى، التي تشهد أيضا

األهلي اإلماراتي مع البشائر العماني.
ويمثل السلة الكويتية في هذه البطولة ناديا كاظمة والكويت، 
 فــي افتتاح 

ً
ــدا حــيــث يلعب اآلخــيــر مــع الــســد الــقــطــري غــ

منافسات المجموعة الثانية.
ــقــام البطولة، التي تضم عمالقة األندية 

ُ
وت

اآلسيوية، بنظام الذهاب واإلياب ألول مرة في 
تاريخها، بعد إلغاء االتحاد الدولي للعبة 
)الفيبا( نــظــام »الــتــجــمــع«، واعتمد نظام 

الذهاب واإلياب.
م  وينص نظام البطولة على أن تقسَّ
الــفــرق اآلســيــويــة وفـــق »الـــــزون«، إذ 
يضم زون الخليج مجموعتين، 
وغرب آسيا مجموعتين، وشرق 
آســيــا مــجــمــوعــة، وأســتــرالــيــا 

مجموعة.
، وتعاقد مع المحترف 

ً
وكان كاظمة استعد للبطولة محليا

األميركي يونغ، ليكون المحترف الثالث، إلى جانب مواطنيه 
ميرفي وويليامز.

 كاظمة في أفضل حاالته
 أفضل حاالته، إذ يتصدر الدوري الكويتي 

ً
ويعيش »البرتقالي« حاليا

 عن مشاركته في البطولة 
ً
إلى جانب الكويت برصيد 14 نقطة، فضا

العربية لألندية، والتي وصل فيها للدور نصف النهائي، وخرج أمام 
 لكأس 

ً
األهلي المصري )الوصيف(، كما تغلب على الكويت، وحل بطا

. ويسعى كاظمة إلى الفوز في مباراة اليوم، والدخول بقوة 
ً
السوبر أيضا

في منافسات المجموعة األولى، ليحقق بداية جيدة.
ويعتمد المدرب الصربي لكاظمة على جهود العبيه المميزين، مثل: 
أحمد البلوشي، وعبدالعزيز الحميدي، ويــوســف بورحمة، ومحمد 

الوراد، إضافة إلى محترفيه الثاثة.

تجرى في السادسة مساء اليوم مراسم القرعة لبطولة النخبة 
العربية الثانية للتنس للفردي والزوجي رجال، في قاعة المؤتمرات 
باالتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي 
للتنس، بحضور األمــيــن الــعــام لاتحاد العربي فالح العتيبي، 
وعدد من أعضاء مجلس إدارة االتحاد الكويتي للتنس، والاعبين 
 وتستمر حتى 

ً
المشاركين في البطولة، التي تنطلق منافساتها غدا

27 ديسمبر الجاري، على ماعب مجمع الشيخ جابر العبدالله 
الدولي.

وتوافد مساء أمس جميع الاعبين العرب الـ 24 المشاركين في 
البطولة، وكان في استقبالهم لجنة العاقات العامة في االتحاد 
الكويتي للتنس منظم البطولة، وأشرفت على إكمال اإلجــراءات، 

واصطحابهم إلى مقر إقامتهم في فندق كراون بازا الفروانية.
وســيــوزع المصنفون العرب على 4 مجموعات، بحيث تضم 
كل مجموعة 6 العبين، على أال يتواجد العبان من نفس البلد في 
مجموعة واحــدة، باستثناء منتخب الكويت لمشاركته بخمسة 

العبين، على أن يتأهل األول من كل مجموعة للدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة، فيما ســتــقــام مــواجــهــات 

الزوجي بنظام خروج المغلوب.
ــــب مــنــتــخــب تـــونـــس للتنس  ــال العـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ

والمصنف الثاني في باده محمد عزيز دقاز إن المنافسة 
في »النخبة« العربية تعد صعبة على جميع المشاركين؛ ألنها 
تضم أفضل المصنفين العرب المعتمدين في االتحاد الدولي للعبة 

)ATP(، وآمل المنافسة على المراكز األولى.
من جهته، أكد العب منتخب الجزائر توفيق سهتالي جاهزيته 
 في فرنسا، 

ً
 تدريبيا

ً
: »أقمت معسكرا

ً
العالية للمشاركة، مضيفا

للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، وآمل التأهل لألدوار 
النهائية رغم صعوبة المواجهات المتوقعة في دور المجموعات. 
ويشارك المنتخب الوطني للتنس بخمسة العبين هم: عيسى 
قبازرد، وعبدالحميد محبوب جمعة، وبدر العبدالله، وعلي الشطي، 

ويعقوب يوسف، وحسين الشطي.

 في بطولة البحرين لليخوت
ً
 في بطولة البحرين لليخوت»الشراع« يحل ثالثا
ً
»الشراع« يحل ثالثا

حقق المنتخب الكويتي للشراع كأس 
المركز الثالث في بطولة البحرين لليخوت 
الــشــراعــيــة فــي نسختها الــعــشــريــن، التي 
نــظــمــهــا االتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــلــريــاضــات 
ــتـــوى دول مــجــلــس  ــسـ ــلـــى مـ ــة عـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
التعاون، برعاية وحضور رئيس االتحاد 
البحريني والعربي للشراع الشيخ خليفة 
آل خليفة، وبمشاركة نخبة مــن الحكام 

الدوليين.
وضم قارب منتخب الكويت سالم قلي 
، ومهدي الحواج وســارة العساف، 

ً
قــائــدا

وبإشراف المدرب زين العابدين، ورئيس 

ــد أحـــمـــد الــفــيــلــكــاوي، فــيــمــا شملت  ــوفـ الـ
البطولة 10 سباقات أقيمت على امتداد 

ثاثة أيام.
ــاد الــفــيــلــكــاوي بــمــا حققه  ــ بــــــدوره، أشـ
منتخب الكويت مــن إنــجــاز، وبالتنظيم 
الرائع والدعم الكبير الــذي قدمه النادي 
 برئيس 

ً
البحري الرياضي الكويتي، ممثا

النادي واألب الروحي للرياضات البحرية 
ــلـــواء فــهــد الــفــهــد، ونــائــبــه  فـــي الــكــويــت الـ
المهندس أحمد الغانم، وأمين السر العام 

خالد الفودري.

»األولمبية« ترفض احتجاج 
كاظمة على »الكرة«

● حازم ماهر
تلقى مجلس إدارة نادي كاظمة أمس 
 برفض اللجنة األولمبية 

ً
األحــد كتابا

الكويتية احتجاج النادي على قرارات 
لــجــنــة االنـــضـــبـــاط، الــقــاضــيــة بــإيــقــاف 
العبي الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
مبارك سعيد 3 مباريات، وعماد الدين 
عــزي مباراتين، إلــى جانب تغريم كل 
منهما 300 دينار، لما بدر منهما في 
مواجهة القادسية بالدور األول لبطولة 

كأس سمو ولي العهد.
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة األولـــمـــبـــيـــة، في 
ــادرة عــن  ــ ــــصـ كـــتـــابـــهـــا، أن الـــــقـــــرارات الـ
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــاط واالســ ــ ــبـ ــ ــــضـ لـــجـــنـــتـــي االنـ

صحيحة.
وكـــان مجلس إدارة االتــحــاد رفض 
طــعــن كــاظــمــة عــلــى قــانــونــيــة لجنتي 

ــنـــاف واالنــــضــــبــــاط، واعـــتـــبـــار  ــئـ ــتـ االسـ
قراراتهما باطلة.

وتوجه مسؤولو النادي إلى اللجنة 
األولـــمـــبـــيـــة، حــيــث طــالــبــوا فـــي طعنهم 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة لــلــنــظــر فـــي قــــرار لجنة 
االنـــضـــبـــاط، مـــع إمــــــداده بــتــقــاريــر حكم 
مباراة القادسية، والمراقب العام، والتي 
دفعت »االنضباط« إلى اتخاذ عقوبتها.

كما طالبوا »األولمبية« بتشكيل لجنة 
تحقيق لــاســتــمــاع إلـــى حــجــة االتــحــاد 
لنفي ادعاء النادي وإلغاء عقوبة اإليقاف 
عــلــى الــاعــبــيــن، ومــــا تــرتــب عــلــيــهــا من 
آثـــار مــاديــة ومــعــنــويــة أضـــرت بالفريق 
بخسارته مباراتين فقد على اثرها ثاث 
نقاط مهمة أمام النادي العربي في دوري 
زين بنتيجة 2-3، وخسارته كأس السوبر 

أمام الكويت 1-2، وهو ما تم رفضه.

صراع صدارة بين »طائرة« القادسية 
والكويت في »الممتاز«

● محمد عبدالعزيز
تــقــام الـــيـــوم مـــبـــاراتـــان فـــي مــنــافــســات الــجــولــة 
ــــدوري الــمــمــتــاز لــلــكــرة الــطــائــرة،  الــخــامــســة مــن الـ
حيث يلتقي فــي السابعة وخمس عشرة دقيقة 
مساًء الكويت مع القادسية، تسبقها في الخامسة 
وخمس عشرة دقيقة مباراة العربي مع الساحل، 
جرى المباراتان على صالة االتحاد بمجمع 

ُ
وت

الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
في المباراة األولى، يتطلع القادسية، المتصدر 
بـــ 12 نقطة والمنتشي بفوز مهم على الجهراء 
في الجولة الماضية، لتحقيق نتيجة إيجابية، 
لــابــتــعــاد بــقــمــة الــتــرتــيــب عــلــى حــســاب الــكــويــت، 
الثالث بـ 9 نقاط، الساعي لمشاركة خصمه في 

الصدارة.
ــدرب »األصـــــفـــــر«، األرجــنــتــيــنــي  ــ وســـيـــحـــاول مــ
جوليان، استغال جميع أوراقه الرابحة، للتصدي 
 بـــتـــألـــق مــحــتــرفــيــه؛ 

ً
ــا ــومـ ــدعـ ــويـــت، مـ ــكـ لـــطـــمـــوح الـ

البرازيلي دايغالما، والــروســي فيكتور، وراشــد 
عنبر، وناصر دشتي.

على الجانب اآلخر، يأمل مواطنه مدرب »األبيض«، 
داميان، استثمار خبرة العبيه ومستواهم المميز في 
الفترة األخيرة لحسم اللقاء لمصلحته، والدخول 
 على المخضرم عبدالله 

ً
في صراع المقدمة، معتمدا

جــاســم وعــبــدالــرحــمــن العتيبي وعــبــدالــعــزيــز نجم 
والمحترفين الروسي إيفان واأللباني غازميند.

العربي والساحل

وفــي المباراة الثانية، ستكون الفرصة سانحة 
 
ً
ــام الــعــربــي، الــثــانــي بـــ 10 نــقــاط، لــلــعــودة مــجــددا أمـ
للصدارة، في حل تعثر القادسية أمام الكويت، من 
خـــال تحقيق فـــوز ربــمــا يــكــون بــمــتــنــاول يـــده على 
حساب الساحل األخير من دون رصيد، للفارق الفني 

بين الفريقين.

 ألبطال العالم بفئة 
ً
بوربيع بطال

»ستوك« للمبتدئين

مراسم  قرعة بطولة النخبة العربية للتنس تجرى اليوممراسم  قرعة بطولة النخبة العربية للتنس تجرى اليوم
المصنفون العرب يوزعون على 4 مجموعات

بدر العبدالله

البرتقالي يلتقي الهالل السعودي البرتقالي يلتقي الهالل السعودي 
في افتتاح »آسيوية السلة«في افتتاح »آسيوية السلة«

تفتتح اليوم منافسات الجولة 
الـ 11 من دوري زين الممتاز 

ي النصر 
َ
لكرة القدم، بمواجهت

والساحل، وكاظمة والجهراء، 
ستكمل الجولة 

ُ
على أن ت

ي القادسية 
َ
 بمواجهت

ً
غدا

والفحيحيل، والسالمية 
والعربي، وبعد غد بمواجهة 

الكويت والتضامن.

العنابي يضم األردني أحمد سمير
أعلن نادي النصر، التعاقد مع العب خط الوسط األردني أحمد 

سمير، لتدعيم صفوف الفريق األول.
( ألندية الجزيرة والرمثا والــوحــدات 

ً
ولعب سمير )31 عــامــا

األردني، والعروبة اإلماراتي. ونجح الاعب مع نادي الوحدات في 
حصد ألقاب الدوري وكأس الكؤوس، وكأس األردن ودرع االتحاد 
األردني. فيما شارك مع المنتخب األردني في 80 مباراة دولية.

وكــان النصر أنهى عقد البرازيلي توريس بالتراضي، لعدم 
االقتناع بمستواه.

ب السنوسي والفنيني اإليقاف يغيِّ
يفتقد فريقا العربي والسالمية لكرة القدم 
ــتـــي ســتــجــمــع بــيــنــهــمــا  فــــي مـــواجـــهـــة الــــغــــد، الـ
بــالــجــولــة الــحــاديــة عــشــرة، الــمــحــتــرف الليبي 
السنوسي الــهــادي، ومــبــارك الفنيني، لتراكم 

اإلنذارات.
ـــل عـــلـــى الــبــطــاقــة  ــان الـــســـنـــوســـي تـــحـــصَّ ــ وكــ
الصفراء الثالثة في مواجهة النصر بالجولة 

الماضية، وهو ما ينطبق على الفنيني، الذي 
نال البطاقة أمام التضامن، في مباراة خسرها 

الفريق بهدف من دون رد.
 
ً
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن الــعــربــي يــعــانــي غــيــابــا
آخر لبندر السامة لإصابة، فيما يغيب من 
بداية الموسم مساعد ندا عن السالمية بسبب 

.
ً
اإلصابة أيضا

في افتتاح الجولة الـ في افتتاح الجولة الـ 1111 من منافسات دوري »زين« الممتاز من منافسات دوري »زين« الممتاز

النصر يستضيف الساحل
وكاظمة يلتقي الجهراء

جانب من لقاء سابق لكاظمة والجهراء

https://www.aljarida.com/article/8443
https://www.aljarida.com/article/8440
https://www.aljarida.com/article/8437
https://www.aljarida.com/article/8435
https://www.aljarida.com/article/8433
https://www.aljarida.com/article/8428
https://www.aljarida.com/article/8425
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وفيات

جميلة علي إسماعيل حيدر
زوجة: موسى مجيد دشتي

60 عاما، شيعت، الرميثية، حسينية القائم، ق3، ش 
البغلي، م27، مقابل مدرسة مال حسن الكندري، ت: 

90055750
شاهة زيد متعب البصمان 

زوجة: ناصر صحن فهد الخرينج
ــيـــعـــت، الــــرابــــيــــة، ق4، ش9، م20، ت:  67 عــــامــــا، شـ

66855727 ،67008009
فهد حمود عيد الهيلع

85 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 99800302
وليد عبدالله عبدالوهاب الحسينان

61 عــامــا، شــيــع، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة فقط، 
النساء،: اليرموك، ق4، ش2، ج6، م10، ت: 55626555، 

55889902
رعد سالم عواد الجندل

70 عــامــا، شــيــع، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة فقط، 
النساء: قرطبة، ق3، ش1، ج3، م38، ت: 99680494، 

66621990
كامل أحمد محمد البندري القطان

67 عاما، شيع، الرجال: حسينية األوحد، المنصورية، 
)الـــعـــزاء ابـــتـــداء مــن الـــيـــوم(، الــنــســاء: الــشــعــب، شــارع 

المنامة، ق6، م56، ت: 66680405
غنية محمد علي

زوجة: محمد عبدالرضا العلي
77 عاما، شيعت، سلوى، ق3، شارع مبارك الهميم، م

A18، ت: 97979000، 94499449
هاشمية انتيش حسين

أرملة: أحمد سالم عبدالعزيز الراشد
ــا، شـــيـــعـــت، الــــعــــزاء فــــي الـــمـــقـــبـــرة فـــقـــط، ت:  ــامــ 72 عــ

90077590 ،99728286
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

   9

 
ً
 07:39 صبـــاحــــــا

 08:11 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
02:02 صبـــاحــــــا

  
ً
01:46 ظـــــــــــهــــــــــرا

عمان: فوهة بركانية ُعمرها ٦٠ مليون عام جنازة وهمية لشاب قتل »جني«!
ــلـــوم األرض  ــلـــن قـــســـم عـ أعـ
بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم فــــي جــامــعــة 
الــســلــطــان قــابــوس العمانية 
اكتشاف فوهة نيزكية يبلغ 
ــطــرهــا 1000 متر فــي واليــة 

ُ
ق

مــحــوت، وُعــمــرهــا 60 مليون 
عام.

ــح د. صبحي نصر،  وُيــرجِّ
أســتــاذ بــقــســم عــلــوم األرض، 
ــلــــه مـــوقـــع  ــقــ فــــــي تــــصــــريــــح نــ

ــا الــــيــــوم، أمــــس األول،  ــيـ روسـ
أن يــكــون ُعــمــرهــا 60 مليون 
طر النيزك الذي 

ُ
عام، كما أن ق

ب في ظهور هذه الفوهة  تسبَّ
، مما 

ً
يتراوح بين 50 و60 مترا

يجعلها إحدى أكبر الفوهات 
الصدمية فــي منطقة الشرق 

األوسط.

كشف الطبيب المصري حمدي 
سليمان، وهــو جــار لشاب عائد 
من الموت، تفاصيل الواقعة التي 
شهدتها قرية بحر البقر، التابعة 

لمركز الحسينية بالشرقية.
ــال ســلــيــمــان، فـــي لـــقـــاء مع  ــ وقـ
فضائية »القاهرة والناس«، ونقله 
موقع روسيا اليوم، أمس، إن أهل 
الــشــاب اعــتــقــدوا أنــه يعاني مس 
الجن، وأحضروا له دجااًل أقنعهم 

أن الــجــن لـــن يـــخـــرج، ألن الــشــاب 
قتله، ولــذا فلن يغادر جسده إال 
 ،

ً
بعمل جنازة للشاب والجني معا

يرضى عنها ملك الجان، ففعلوا 
ذلــك وأثــنــاء وجــود الكثيرين من 
الـــحـــاضـــريـــن لـــلـــصـــوان فــوجــئــوا 
بخروج الشاب من النعش الذي 

ظل فيه من الظهر حتى العشاء.

ً
فرس نهر يبتلع طفال
ً
فرس نهر يبتلع طفال

ــــرس  هــــــاجــــــم حـــــــيـــــــوان فـ
 يــبــلــغ عــامــيــن، 

ً
الــنــهــر طــفــال

قبل أن يبتلع نصف جسده 
، حسبما 

ً
ويبصقه خــارجــا

أفــــــــــــاد بــــــيــــــان صــــــــــــادر عـــن 
الشرطة األوغندية، الجمعة.

وقـــالـــت شــبــكــة »ســــي إن 
إن«، فــي الــخــبــر الـــذي نقله 
مــــوقــــع الــــحــــرة نـــــت، أمــــس، 
إن الطفل تعرض للهجوم 
فــي 4 الــجــاري، فــي الثالثة 
مساء بالتوقيت المحلي في 
منطقة كــاتــوي كــابــاتــورو، 
جنوب غرب أوغندا، عندما 

كان يلعب قرب منزله.
ــة عـــن  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ ونـــــقـــــلـــــت الـ
مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــشـــرطـــة 
األوغندية القول إن الطفل 
نــجــا بــســبــب شــجــاعــة أحــد 
سكان المنطقة، الــذي هرع 
للمكان ورمـــى فــرس النهر 
بالحجارة إلخافته، وأجبره 

على إخراج الطفل من فمه.
ـــة أن  ـــشــــــرطـــ وذكــــــــــــــرت الـــ
ــادة  ــيــ ــل إلـــــــى عــ ــقــ ــل نــ ــفــ ــطــ الــ
قريبة إلصابته بجروح في 
قل إلى مستشفى 

ُ
يده، ثم ن

آخـــــــر لـــتـــلـــقـــي الــــمــــزيــــد مــن 
ــه خــرج  الــــعــــالج، مـــؤكـــدة أنــ
من المستشفى بعد شفائه 
 ضد 

ً
التام، كما تلقى لقاحا

داء الكلب.
ويعد حيوان فرس النهر 
واحدا من أخطر الحيوانات 
عــلــى األرض، ويــمــكــنــه أن 
يــقــســم زورقـــــا صــغــيــرا إلــى 

نصفين بواسطة فكيه.

البريطانيون جاهزون للحرب!البريطانيون جاهزون للحرب!

الفرعون يعود إلى مكانه في بطرسبورغ
أعـــــادت إدارة اآلثـــــار والــمــتــاحــف في 
مــديــنــة بــطــرســبــورغ الـــروســـيـــة تــركــيــب 
تمثال »أبوالهول حارس المدينة« على 
الــجــســر الــمــصــري فـــوق نــهــر فونتانكا 

بالمدينة، بعد خضوعه لعملية ترميم 
دقيقة ومكلفة.

وقالت الخدمة الصحافية للمتحف 
ــان نــقــلــه مــوقــع  ــيـ لــلــصــحــافــيــيــن، فــــي بـ

روســيــا الـــيـــوم، أمـــس األول: تــم تفكيك 
المنحوتات في سبتمبر الماضي، ليتم 
فحصها بعناية من قبل اختصاصيي 
متحف النحت الحضري، وتــم الكشف 
عــن الــعــديــد مــن بـــؤر الــتــآكــل المعدني، 
وفقدان طبقة الذهب من بعض تفاصيل 
العناصر الزخرفية، مثل التاج وشال 
نيميسا. وتــم تسجيل أضــرار جسيمة 
في الطالء الملون الذي يحمي المعدن 

من التآكل.
وأشـــــــــــار الـــمـــتـــحـــف إلـــــــى أن عــمــلــيــة 
الــتــرمــيــم الـــتـــي اســتــخــدمــت فــيــهــا أكــثــر 
الطرق عناية لمعالجة المعادن، أظهرت 
حــــارس الــمــديــنــة الــــذي عــانــى أكــثــر من 
، رغــم الــجــراح خالل 

ً
غيره، وظــل صــامــدا

الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة )أبـــوالـــهـــول(، 
وخــالل عملية الترميم تم شفاء جميع 
جــراح »أبــوالــهــول« ومعالجتها بمركب 
ــدأ، وتــــم طـــالؤه  فــوســفــاتــي يــمــنــع الــــصــ
عيد تجديد 

ُ
بلون البرونز المؤكسد، وأ

طبقة التذهيب بسماكة أربعة ميكرون. 
صبت ألول مرة 

ُ
ومنحوتات أبوالهول ن

في أغسطس 1826.
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درايش

ــيـــك  ــنـ ــيـ ــي ثـــــــــــــوانـــــــــــــي...  أرتــــــــشــــــــف نـــــــــــور عـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ عـ
ــي ســـــكـــــن فــــــــي الــــحــــنــــايــــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاي الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وأروي ظـ

ــيـــك ــي فـ ــ ــ ــوتـ ــ ــ ـ
ْ
ــن ــ ــ ــح الــــــــــِنــــــــــدي مـ ــ ــبــ ــ ــــصــ يــــــــا قـــــــهـــــــوة الــ

ــــــــــــــي بـــــــقـــــــايـــــــا
ّ
ــــــــــــك مــــــــــــــا أخــــــــــــــل

ّ
وأشـــــــــــــــــربـــــــــــــــــك كــــــــــــل

والـــــمـــــشـــــكـــــلـــــه كـــــــــل مـــــــــا شـــــــــربـــــــــتـــــــــك... أنـــــــــاديـــــــــك: 
ــي تــــــــــجــــــــــّدد ظـــــــمـــــــايـــــــا!! ــ ــنــ ــ ــيــ ــ إرجــــــــــــــــع بـــــــــــــَعـــــــــــــد... فــ

ــر يـــعـــطـــيـــك ــ ــبـ ــ ــــصـ ــــى ربـــــــــي مـــــــن الـ ــــسـ إجـــــــــلـــــــــس... عـ
مــــــــمــــــــا عــــــــــطــــــــــاك مــــــــــــن الــــــــحــــــــســــــــن والــــــــحــــــــاليــــــــا 

ــــــــلــــــــتــــــــنــــــــي شـــــــرابـــــــيـــــــك 
ّ

ُحــــــــــــمــــــــــــرة شــــــــفــــــــايــــــــف دخ
ــا ــ ــايــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــ ـــــــــه أشــــــــــــــــــوف ال

ّ
وفــــــــــــــي لــــــمــــــعــــــة الـــــــــشـــــــــف

ــــــــــــك، كــــــــثــــــــيــــــــره مـــــعـــــانـــــيـــــك 
ّ
مــــــــــــا يــــــنــــــشــــــبــــــع مــــــــــــن

وفــــــــــــــي حـــــــضـــــــرتـــــــك عـــــــــنـــــــــدي تـــــــشـــــــع الـــــــــــزوايـــــــــــا 
ونــــــــجــــــــل الـــــــعـــــــيـــــــون الــــــفــــــاتــــــنــــــه دون تـــشـــكـــيـــك 

الشــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــّوت فـــــــــــــي ضـــــــــمـــــــــيـــــــــري ســـــــــوايـــــــــا
ــد يــــغــــلــــيــــك  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــه عـ ــ ــبــ ــ ــلــ ــ وأنــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي قــ

ــا ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ يــــــــا الـــــــحـــــــاكـــــــم الـــــــلـــــــي مــــــــا درى فــــــــي الــ

في التثمين وحوله، القضية تتجاوز حــدود المعقول، إلى 
الالمعقول.

وأي دارس لــمــيــزانــيــات التثمين عــبــر الــســنــوات سيكتشف 
 درجـــة ارتــبــاط ارتــفــاع مــيــزانــيــات التثمين بالتغيرات 

ً
ســريــعــا

السياسية، فعندما غاب المجلس من 1976 وحتى عودته 1981، 
 كما 

ً
ارتفعت مخصصات التثمين بأضعاف ما كانت عليه سابقا

 مراجعة مقولة »األمور كانت على خير 
ً
سنرى، فصار ضروريا

ما يرام« في تلك الحقبة.
كان قرار الشيخ عبدالله السالم بالحد من الملكية الخاصة، 
عام 1954، من أخطر القرارات في تاريخ الكويت، وكان بسبب 
 لتثمينها. 

ً
سعار المطالبات باالستيالء على األراضي، تمهيدا

وقد زادت الضغوط على الشيخ عبدالله السالم، لدرجة أنه أعلن 
استقالته مرتين، في بدايات توليه الحكم، فاضطر إلى أن يتخذ 

ذلك القرار للحد من االستيالء المطلق على البلد.
ولو لم يصدر ذلك القرار في ذلك الوقت المبكر من إعادة إنتاج 
االقتصاد السياسي، لكانت الكويت اليوم مملوكة بالكامل بين 
شخصين أو 3 من الشيوخ. فوثائق سندات الهبة كانت تحدد 
األرض بـ »يحدها الفضاء شمااًل« هكذا، أو »يحدها األفق« هكذا.

، أو »حوطة خزعل« في المنقف 
ً
وليس »سدرة العوسجية« مثال

، ولذلك أصدر الشيخ قراره التاريخي، محواًل الكويت 
ً
 مثال

ً
جنوبا

 إلى أمالك دولة.
ً
كلها تقريبا

، لــدرجــة تــزويــر وثائق 
ً
وبــالــتــالــي، وقــد بلغ التسّيب مبلغا

األراضي من قبل مسؤولين كبار في البلدية، ومّرت دون حساب، 
وخاللها ظهرت لنا الشخصية األسطورية »فّراش البلدية«، الذي 
بعد عن البالد دون 

ُ
اتهموه بأنه كان المسؤول عن التزوير، وأ

حتى محاكمة، ولوال سؤال برلماني وّجهه النائب السابق أحمد 
النفيسي في مجلس 1971، وجرأة وزير الدولة عبدالعزيز حسين 
في الّرد، لما كان هناك ذكر لتلك الفضيحة الكبرى، المرتبطة 

 آخر. 
ً
بالتثمين، إال أن لذلك حديثا

، تم إنفاق أكثر من ملياَري دينار 
ً
 تقريبا

ً
على مدى 29 عاما

امتدت من 1952 إلــی 1981، حتى مع تغيير سعر العملة من 
الروبية إلى الدينار.

 أنه في حين بلغت ميزانية خطة التنمية عام 1952 
ً
وكان الفتا

نحو 10 ماليين دينار، والتي شملت المستشفيات والمناطق 
الجديدة والمدارس والطرق وتقطير المياه، وجامعة الكويت 
التي استخدمت كثانوية الشويخ لعدم وجــود عــدد كــاٍف من 
الطلبة، تم رصد ميزانية 5 ماليين دينار للتثمين، أي نصف 
ميزانية التنمية الحقيقية ال ميزانيات التنمية التي نراها وال 

نراها.
أدرك محمد العدساني، منذ توليه رئاسة المجلس البلدي، 
العه 

ّ
خطورة استمرار التثمين على كيان البلد، وبالذات بعد اط

على الدراستين الدوليتين عن االقتصاد الكويتي، اللتين طالبتا 
بإيقاف التثمين لضرره الفادح. 

كــان الرجل من أولئك األشــخــاص المخلصين، الحريصين 
على إصالح الخلل الواضح، فكان أن أدى واجبه بفطنة والتزام، 
مثله مثل كثيرين من أهل البالد الذين حاولوا، فتعّرضوا لألذى، 

واألمثلة على ذلك كثيرة مع األسف. وللحديث بقية.

محمد العدساني 
أ. د. غانم النجاروالمهمة المستحيلة

تزايدت في بريطانيا »حركة االستعداد«، مع 
قيام الكثيرين بتخزين الكثير من اإلمدادات في 
منازلهم، في صورة تشبه أولئك الذين يوشكون 

على دخول حرب.
وذكرت شبكة سكاي نيوز، أمس، أن »منتديات 
التحضير« وقنوات على »يوتيوب« تجذب آالف 
 ألن الناس باتوا 

ً
، نظرا

ً
المستخدمين أسبوعيا

يــطــلــبــون نــصــائــح بــشــأن مــــاذا يــشــتــرون ومــــاذا 
نون في حالة الطوارئ.

ّ
يخز

وعلى سبيل المثال، خلف باب مغلق في منزل 

مــواطــن ُيــدعــى بـــاري، ثّمة غرفة مليئة بالطعام 
واإلســعــافــات األولـــيـــة والــمــصــابــيــح الــتــي تعمل 
 
ً
بــالــبــطــاريــات، حيث قــال إنــه مستعد اآلن جيدا
لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة وانقطاع التيار 

الكهربائي ونقص الوقود.
 مـــن مجموعة 

ً
ا وقــــال بـــــاري، الــــذي يــعــد جـــــزء

متنامية فــي بريطانيا تــعــّرف نفسها بعبارة: 
»نأمل باألفضل، لكن نستعد لألسوأ«: »نصيحتي 
 في منازلهم لما 

ً
نوا طعاما

ّ
للناس هي أن يخز

 أنه يمكن تخزين مشاعل 
ً
«، مضيفا

ً
يكفي أسبوعا

ومصابيح تعمل بالبطاريات، فاألمر سهل، وهي 
مكلفة في حال انقطاع الكهرباء.

وال يكتفي هذا المواطن البريطاني بتخزين 
الطعام، فثّمة أسلحة ومسدسات.

ــر »مـــجـــرد  ــ ــ  عـــلـــى ذلـــــك ذكـــــر أن األمـ
ً
وتـــعـــلـــيـــقـــا

هواية«، لكن في حالة تصاعد األزمة الحالية في 
بريطانيا، فهذه األسلحة يمكن أن تساعد في 
 أن »الناس 

ً
حالة انهيار القانون والنظام، مضيفا

يمكن أن تصاب بالجنون بسرعة«.
وكانت حركة االستعداد بدأت أواًل في الواليات 

المتحدة، وارتبطت بالتأهب ألحــداث شبيهة بـ 
»يوم القيامة«.

وتقول أستاذة علم النفس، ساريتا روبنسون، 
 أكــثــر 

ً
 عـــامـــا

ً
إن هــــذه الــحــركــة أصــبــحــت اتـــجـــاهـــا

.
ً
شيوعا

وأضافت أن األمــر يتصل بالحصول على ما 
يكفي من المخزونات في حال عجزت الحكومة 

.
ً
والسلطات المحلية عن فعل األشياء فورا
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