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»الداخلية« البرلمانية ترفض »القوائم النسبية«
ه إلى سحب التقرير بعد إدراجه بجلسة اليوم بأغلبية 3 أعضاء وامتناع شعبان... وتوجُّ

 للطائفية والقبلية والحزبية 
ً
 لألحزاب وتكريسا

ً
• اللجنة اعتبرت التعديل تقنينا

• الحكومة: تصور جديد لقانون االنتخابات ونحتاج إلى مهلة

األردن: مقتل 3 رجال 

أمن خالل مداهمة »خلية 
تكفيرية«

السالمية يستضيف 

العربي... والقادسية 
يواجه الفحيحيل
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دوليات

رياضة

 الطعون االنتخابية 
في مرمى »الدستورية«

»االستشفاء المروري« 

لتقويم مرتكبي المخالفات 
الجسيمة

قصز العدل

محليات

ف المضاربات 
ُّ
مصر: توق

على الدوالر يربك حسابات 
السوق السوداء

»الوطني« يفتتح فرعًا 

 جديدًا بالمقر الرئيسي 
لـ »الكويتية«

اقتصاد

اقتصاد

٠٩

١١

19

األمير هنأ 

رئيس جمهورية 

األرجنتين بفوز 

منتخب بالده بكأس 
العالم

 للمواقف المعلنة، أظهر تقرير لجنة 
ً
خالفا

شــؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، المدرج 

على جدول أعمال جلسة مجلس األمة المقررة 

الــيــوم، رفضها بأغلبية الحضور )3 أعضاء( 

وامتناع النائب شعيب شعبان، االقتراحين 

بقانونين المقدمين لتعديل قانون انتخابات 

ــم  ــوائــ ــقــ ــلـــس فـــيـــمـــا يـــخـــص »الــ ــمـــجـ أعـــــضـــــاء الـ

النسبية«، مــبــررة ذلــك بــأن نظام القوائم يعد 

 لنظام األحــزاب بصورة غير مباشرة، 
ً
تقنينا

األمر الذي يؤدي إلى تكريس الطائفية والقبلية 

والحزبية.

وأضــافــت اللجنة، فــي تــقــريــرهــا، أن األخـــذ بهذا 

النظام سيؤدي إلــى اختالف المتوسط الحسابي 

االنتخابي مــن دائـــرة ألخــرى حسب عــدد ناخبيها 

مما يؤدي إلى حساب األصوات على أساس وزنها 

وثقلها ال على أساس عددها. 

ولفتت إلــى أن نــظــام الــقــوائــم يتسم بالصعوبة 

والتعقيد مــن حيث عــدم وضـــوح طريقة احتساب 

األصوات للقائمة لدى الناخبين، ويؤخذ عليه عدم 

تحديد معيار ترتيب أو تسلسل أسماء المرشحين 

في القائمة.

وفي تقرير اللجنة الثاني بشأن إنشاء المفوضية 

العيا لالنتخابات والمدرج على جلسة اليوم، والذي 

انتهت فيه اللجنة إلــى الــمــوافــقــة عليه بــاإلجــمــاع، 

 إلغاء قانون »المسيء«، أفاد ممثلو وزارة 
ً
متضمنا

ــوزارة تعكف عــلــى إعــــداد مــشــروع  ــ الــداخــلــيــة بـــأن الـ

ــمــــوضــــوع مــــع الـــجـــهـــات  قــــانــــون مـــتـــكـــامـــل بـــــــذات الــ

 لتقديمه.
ً
الحكومية ذات الصلة، وطلبوا منحهم أجال

وقــال رئيس اللجنة النائب خالد العتيبي، في 

تغريدة له: »يتفق الجميع على مبدأ تعديل النظام 

االنــتــخــابــي بــالــقــوائــم النسبية أو غــيــرهــا، ولجنة 

الداخلية والدفاع لم ترفض من حيث المبدأ قانون 

القوائم، لكن تم استعجاله بعد وضع المالحظات 

 لتكليف المجلس، 
ً
عليه للنظر بجلسة الغد استجابة

وكان من الصعوبة االنتهاء منه، وعليه تم االتفاق 

على سحبه وإدراجه«.

محيي عامر وفهد تركي
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 لـ »الوزراء« 
ً
 عاما

ً
المال أمينا

استرداد أصول وأموال والدعيج والسالم أمينين مساعدين

بـ 100 مليون دوالر من البحرين 

 لحكم ضد الرجعان
ً
تنفيذا

 
ً
 عاما

ً
صدر مرسومان بتعيين صالح المال أمينا

لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة، والشيخ تركي 

 بــالــمــجــلــس بــدرجــة 
ً
 مــســاعــدا

ً
 عــامــا

ً
الــدعــيــج أمــيــنــا

وكيل وزارة.

وصدر مرسوم ثالث بنقل األمين العام المساعد 

ــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لـــشـــؤون  ــ ــانـ ــ فــــي األمـ

المحافظات الشيخ صباح السالم للعمل بوظيفة 

األمين العام المساعد بمجلس الوزراء بنفس درجته 

الوظيفية؛ وكيل وزارة مساعد.

أعلنت النيابة العامة أمــس، 

 
ً
ــواال ــ  وأمـ

ً
ــوال ــ ــتـــردت أصـ أنــهــا اسـ

مــن مملكة البحرين بلغت 100 

 لــحــكــم 
ً
مـــلـــيـــون دوالر، تـــنـــفـــيـــذا

صــــادر ضـــد الــمــحــكــوم عليهما 

فهد الرجعان ومنى الوزان، وذلك 

في إطار التعاون القضائي بين 

النيابة ونظيرتها في المملكة.

وأعــربــت النيابة عــن شكرها 

لــلــنــيــابــة الــبــحــريــنــيــة بــرئــاســة 

النائب العام الدكتور المستشار 

علي بــن فضل البوعينين على 

ــذا  ــــي هـ ــا الــــمــــبــــذولــــة فـ جــــهــــودهــ
الشأن.

صالح المال
تركي الدعيج

صباح السالم

● بيروت - منير الربيع

تتواصل التحقيقات فــي حــادثــة االعــتــداء 

على الــدوريــة األيرلندية العاملة ضمن قوة 

األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل(، 

وقد وصل إلى بيروت فريق تحقيق أيرلندي 

خــاص، بــدأ عملياته بمعاينة جثة الجندي 

األيرلندي المقتول، باإلضافة إلى االستماع 

إلفـــادات جنديين أيرلنديين آخــريــن أصيبا 

في االعــتــداء وتــم إخراجهما من المستشفى 

ونقلهما إلى مقر كتيبتهما في بلدة الطيري 

بــأقــصــى الــجــنــوب، فــي حــيــن ينتظر الــفــريــق 

تحسن حالة جندي ثالث أصيب إصابة حرجة 

في كتفه وصدره.

وتشير مصادر متابعة إلى أن التحقيقات 

األولــيــة أظــهــرت أن دوريــــة اليونيفيل كانت 

مؤلفة مــن أربـــع ســيــارات، وتــمــت مالحقتها 

من سيارة على طول الطريق الدولي، وعند 

مدخل بلدة العاقبية، انقسمت الدورية قسمين 

للتخلص من المالحقة. 

وواصلت سيارتان السيَر على األوتستراد 

باتجاه بيروت، في حين انعطفت األخريان 

بـــاتـــجـــاه طـــريـــق فـــرعـــي لــلــتــثــبــت مــــن عــمــلــيــة 

ــول الـــســـيـــارتـــيـــن فــي  ــ ــ الـــمـــالحـــقـــة، وبــــعــــد دخـ

المفترق تم قطع الطريق عليهما، ما أدى إلى 

التوتر الــذي تطور إلــى إطــالق الــنــار. وتؤكد 

المعلومات أن السيارتين أصيبتا بـ 27 طلقة، 

.
ً
 ومركزا

ً
ما يعني أن إطالق النار كان مباشرا

ــكـــشـــف مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة أن الــجــيــش  وتـ

اللبناني استدعى العديد من شهود العيان 

الذين كانوا في الموقع عند حصول الحادث، 

وقالوا في إفاداتهم إنه بعد دخول السيارتين 

إلـــى الــبــلــدة تــم قــطــع الــطــريــق عليهما ووقــع 

ــكـــال، وعــنــدهــا صــدمــت إحــــدى ســيــارات  اإلشـ

الــدوريــة ســيــارة مدنية متوقفة على جانب 

طــلــقــت الــنــار بكثافة، لكن لدى 
ُ
الــطــريــق، ثــم أ

سؤال الشهود عن وجهة إطالق النار أو من 

هم الذين قاموا بذلك، نفوا أي علم لهم بما 
جرى.

في المقابل، تؤكد المصادر أن »حزب الله« 

الــذي يحرص على التبرؤ من هــذه العملية، 

نقل اثنين من عناصره اللذين كانا في موقع 

الحادث بعد أن أوقفهما الستجوابهما إلى 

مــركــز الــلــجــنــة األمــنــيــة فـــي بـــيـــروت الــتــابــعــة 

لــلــحــزب، لــكــن مـــن غــيــر الــمــعــروف حــتــى اآلن 

إذا كــــان الـــحـــزب ســيــســلــمــهــمــا إلــــى الــجــيــش 

الستجوابهما، أو إذا كان سيسمح بتوقيفهما 

في حال تبين أن لهما عالقة بما جرى.

فشل مساعي عقد لقاء إيراني ــ سعودي في عّمان
● طهران - فرزاد قاسمي

أعلن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية 

اإليرانية فشل مساعي عقد لقاء إيراني ـ سعودي 

على هامش »مؤتمر بغداد 2« الذي ينعقد اليوم 
في عمان. 

وقال المصدر إن السعودية لم ترد على عرض 

إيراني إلجراء لقاء قمة بين زعماء البلدين أو حتى 

 أنه 
ً
لقاء على مستوى وزيــَري الخارجية، مضيفا

ربما يكون هناك مصافحة بين الوزيرين بشكل 

مجاملة عامة فقط أو حتى تبادل كلمات قليلة لكن 

ليس أكثر من ذلك. 

 
ً
وذكر أن اللقاء الوحيد الذي يتم ترتيبه حاليا

هــو لــقــاء محتمل بــيــن وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي 

حــســيــن أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان ومـــنـــســـق الـــعـــالقـــات 

الخارجية في االتــحــاد األوروبـــي جوزيب بوريل 

ومساعده إنريكي مــورا فــي إطــار مساعي إعــادة 

إحياء االتفاق النووي فقط بالتزامن مع زيارة وفد 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران. 

وأشار إلى أن واشنطن لم ترد بعُد على اقتراح 

أوروبـــي ــــ إيــرانــي مــدعــوم مــن قطر وعــمــان إلجــراء 

مفاوضات مباشرة بين إيران والواليات المتحدة. 

وكانت »الجريدة« كشفت قبل أيام أن طهران طلبت 

وساطة أوروبية - خليجية إلجراء مفاوضات مع 
واشنطن. 

وأوضــــح أنـــه بــعــد رحــلــة الــزعــيــم الصيني شي 

جينبينغ إلى السعودية واتخاذه »مواقف معادية« 

إليـــران، فــإن موقف »تيار الــشــرق« المؤيد لتعزيز 

العالقات مع الصين وروسيا في مكتب المرشد 

، وبــدأت 
ً
 جــدا

ً
اإليــرانــي علي خامنئي بــات ضعيفا

الــضــغــوط تــنــهــال عــلــى »الــخــارجــيــة« للعمل على 

أولوية حل الخالفات مع الغرب بأسرع ما يمكن؛ 

ألنـــه ال يمكن الــتــعــويــل عــلــى الــصــيــن كحليف، أو 

روسيا التي تحتاج اليوم إلى من ينقذها.

 عــضــو فــي اللجنة 
ً
ــال الــمــصــدر، وهـــو أيــضــا وقـ

االستراتيجية للعالقات الخارجية بمكتب المرشد، 

ــة خــامــنــئــي الـــتـــي ســيــقــوم عــبــدالــلــهــيــان  ــالـ إن رسـ

 لبوريل مفادها أنه »إذا كانت 
ً
بتسليمها شفهيا

الـــدول الغربية وعــلــى رأســهــا الــواليــات المتحدة 

تريد إليران أال تكون في معسكر أعدائها فإن الوقت 

المناسب هو اآلن«.

سري مولياني إندراواتي:

اإلبحار عبر 
العواصف 

االقتصادية الكاملة
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الجامعة: انتقال المباني اإلدارية

 إلى »الشدادية« بعد غٍد
● حمد العبدلي

كشف األمين العام لجامعة 

ــكــــويــــت بــــاإلنــــابــــة د. فـــايـــز  الــ

الظفيري، أن اإلدارة الجامعية 

ــر الــــجــــامــــعــــة  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــلــــة بـ مــــمــــثــ

باإلنابة ستنتقل إلى المبنى 

اإلداري بمدينة صباح السالم 

الــجــامــعــيــة )الــــشــــداديــــة( بعد 

 تعاون كل اإلدارات 
ً
غد، مؤكدا

ومراكز العمل لتيسير عملية 
االنتقال.

وأوضــــح الــظــفــيــري أنـــه تم 

عقد اجتماع تنسيقي، صباح 

أمــــــس، بــمــكــتــب نـــائـــب مــديــر 

الجامعة للتخطيط؛ لمناقشة 

الموضوع، وتم خالله وضع 

خطة االنتقال.

يذكر أن المبنى مكون من 

 ،
ً
 بــارتــفــاع 75 مــتــرا

ً
15 طــابــقــا

وبـــمـــســـاحـــة تــســتــوعــب أكــثــر 

مـــن 2500 مـــوظـــف، ومــواقــف 

سيارات أرضية تتسع لنحو 

700 ســــــيــــــارة، إضـــــافـــــة إلــــى 

مـــواقـــف ســطــحــيــة خــارجــيــة، 

وكــان مدير الجامعة السابق 

عمد إلى تأخير تسلم المبنى، 

 على 
ً
قــبــل أن يستقيل الحــقــا

خلفية تداعيات هذا الملف.

لبنان: التحقيقات في االعتداء على »اليونيفيل« 
لبنان: التحقيقات في االعتداء على »اليونيفيل« 

ظهر سيناريو »كمين«
ُ
ظهر سيناريو »كمين«ت
ُ
ت

سيارة الحقت الدورية األيرلندية وأجبرتها على االفتراق 
سيارة الحقت الدورية األيرلندية وأجبرتها على االفتراق 

تل في لبنان لدى وصوله إلى دبلن أمس )د ب أ(
ُ
جثمان الجندي األيرلندي الذي ق

٠٥

٠٥

٠٤

أخبار الصفحة 
األولى ص ٣
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ً
العجمي: مشاريع إسكانية كثيرة ترى النور مستقبال

• شارك في مؤتمر اإلسكان العربي وأكد دعم القيادة السياسية لحل األزمة 
• »سيكون هناك إنجاز وتغيير وتقليل في مدة االنتظار«

ــة لــشــؤون  ــدولــ أكــــد وزيـــــر الــ
ــة  مـــجـــلـــس األمـــــــة وزيـــــــر الــــدولــ
ــكــــان والــتــطــويــر  لـــشـــؤون اإلســ
ــرانــــي عــــمــــار الـــعـــجـــمـــي،  ــمــ ــعــ الــ
ك  ــا ــ ــنــ ــ هــ ن  أ  ، ل و أل ا مــــــــــــــس  أ
تــوجــيــهــا ودعـــمـــا ال مـــحـــدودا 
مـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لحل 
ــة الــســكــانــيــة، بــالــتــعــاون  ــ األزمــ
ــن الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــازيــ ــهــ ــجــ بــــيــــن الــ
والتشريعي بالبالد وبوجود 
رجـــــــــــال دولـــــــــــة أكـــــــفـــــــاء داخـــــــل 

االسكان.
وكشف الوزير العجمي، في 
تصريح لـ »كونا« على هامش 
ــال مــؤتــمــر  ــمـ مــشــاركــتــه فـــي أعـ
اإلسكان العربي السابع والذي 
ــة الــرئــيــس  ــايــ يــعــقــد تـــحـــت رعــ

المصري عبدالفتاح السيسي 
ــيـــة  ــو مـــــــدن ذكـ ــ ــحـ ــ ــــوان »نـ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
مستدامة تحقق جودة الحياة« 
ــدورة )39( لمجلس وزراء  ــ والـ
اإلســكــان والتعمير الــعــرب، أن 
مشاريع اسكانية كثيرة سترى 
الـــنـــور خــــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، 
»وسيكون هناك انجاز وتغيير 

وتقليل في مدة االنتظار«.
وأكد أهمية تعزيز التعاون 
وتـــبـــادل الــخــبــرات والــتــجــارب 
بين الـــدول العربية فــي مجال 
ــى أن  ــلــ ــددا عــ ــ ــشــ ــ االســــــــكــــــــان، مــ
الكويت حرصت خالل المؤتمر 
عــلــى عـــرض تــجــاربــهــا الــثــريــة 
ســـــــواء الـــســـابـــقـــة أو الــحــالــيــة 
فــي مــجــال االســـكـــان مــن خــالل 

ات ثنائية مــع وزراء  عقد لــقــاء
االسكان بدول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي والـــــــــدول الــعــربــيــة 
لــتــبــادل الــخــبــرات والــنــقــاشــات 
حـــــــــول اإلســــــــكــــــــان والـــتـــنـــمـــيـــة 

الحضرية والمستدامة.

مشاريع رائدة

وأشــــــــــــــــــــــــــاد بــــــــالــــــــتــــــــجــــــــارب 
ــــع الـــــــرائـــــــدة الـــتـــي  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـ
تــنــفــذهــا الــــــدول الــعــربــيــة وتــم 
عرضها خالل المؤتمر السيما 
المتعلقة باالستدامة في قطاع 
االســـــــكـــــــان، مـــضـــيـــفـــا أن هــــذه 
التجارب »رائدة وتدعو للفخر«.

ــيــــة االســــتــــفــــادة  ــمــ وأكـــــــــد أهــ

مــنــهــا وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بين 
الــدول العربية في هذا الصدد 
لتحقيق التنمية المستدامة، 
مــــوضــــحــــا أن جــــــــدول أعــــمــــال 
الـــــدورة )39( لـــــوزراء االســكــان 
والتعمير الــعــرب يتضمن 12 
بــنــدا أبـــرزهـــا الــتــقــدم الــمــحــرز 
ــيــــذ خـــطـــة  ــفــ ــنــ فـــــــي مــــتــــابــــعــــة تــ
ــدامـــة 2030  ــتـ ــمـــسـ الـــتـــنـــمـــيـــة الـ
الــعــالــمــيــة والــخــطــة التنفيذية 
ــة  ــيــ ــعــــربــ لــــالســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــ
لالسكان والتنمية الحضرية 
ــــراض أهــــم  ــعـ ــ ــتـ ــ فــــضــــال عـــــن اسـ
الــتــجــارب والــمــشــاريــع الــرائــدة 
فــي الــــدول الــعــربــيــة فــي مجال 
اإلســكــان والتنمية العمرانية 

وغيرها.

الماجد يشارك في اجتماع مكافحة 
الفساد بدول »التعاون اإلسالمي«

جلسات مناقشة إلقرار اتفاقية مكة إلنفاذ قانون المكافحة
يــتــرأس وزيــر الــعــدل وزيــر األوقـــاف والــشــؤون 
اإلســالمــيــة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون تعزيز النزاهة 
عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد، وفـــد الــكــويــت الــمــشــارك في 
االجــتــمــاع الــــوزاري األول ألجــهــزة إنــفــاذ قوانين 
ــاء بمنظمة  مــكــافــحــة الــفــســاد فـــي الـــــدول األعـــضـ
التعاون اإلسالمي، العتماد مشروع قرار اتفاقية 
مكة المكرمة، والذي سيعقد في جدة السعودية، 

اليوم، ويستمر للغد.
وقال الماجد، في بيان قبيل توجهه إلى جدة، 
إن مــشــاركــتــه فــي االجــتــمــاع تشمل تــقــديــم رؤيــة 
الكويت في مجال مكافحة الفساد، من خالل البيان 
الــذي سيلقيه فــي الــجــزء رفيع المستوى بأولى 

جلسات االجتماع.
وأعرب في ذلك عن تقديره للجهود التي بذلتها 
أمــانــة منظمة التعاون اإلســالمــي والمختصون 
والخبراء من الدول األعضاء في صياغة اتفاقية 
مــكــة لــلــتــعــاون فــي مــجــال إنــفــاذ قــانــون مكافحة 
الــفــســاد، والــتــي تــم إعــدادهــا ضمن مــشــروع قــرار 

 لرفعها إلى 
ً
العــتــمــاده خــالل االجــتــمــاع، تمهيدا

مجلس خارجية الدول األعضاء، ومن ثم يتم فتح 
باب التوقيع على االتفاقية.

وذكر أن هذا االجتماع في دورته األولى لوزراء 
الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي يرسي 
 
ً
للجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد أساسا

 لــلــتــعــاون اإلســــالمــــي الــمــشــتــرك في 
ً
مــســتــقــبــلــيــا

تحديد أطــر فعالة وميسرة لتبادل المعلومات 
والسياسات والخبرات في مجال مكافحة الفساد 

وتحقيق التعاون الدولي.
وأشـــار إلــى أن االجــتــمــاع سيتضمن جلسات 
مناقشة ممتدة على مــدى فــتــرة انــعــقــاده تعنى 
بالمسائل الخاصة بالتعاون بين أجهزة إنفاذ 
الــقــانــون الــمــعــنــيــة بتطبيق الــقــوانــيــن الــوطــنــيــة 
الــخــاصــة بــمــكــافــحــة الــفــســاد مـــن نـــواحـــي تــبــادل 
الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، 
وتــقــيــيــم أوجــــه الــقــصــور والــتــحــديــات الــواقــعــيــة، 

وتدارس اآلليات الخاصة بتداركها.

نائب األمير يستقبل السعدون ويهنئ النيجراألمير يهنئ رئيس النيجر بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــواف األحـــمـــد،  ــ ــبـــالد الــشــيــخ نـ الـ
ــيـــس  ــة إلـــــــى رئـ ــئـ ــنـ ــهـ بـــبـــرقـــيـــة تـ
جــمــهــوريــة الــنــيــجــر الــصــديــقــة 
محمد بـــازوم عبر فيها سموه 
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
العيد الوطني لــبــالده، متمنيا 
ــة  ســـــمـــــوه لــــــه مــــــوفــــــور الـــصـــحـ
والعافية، ولجمهورية النيجر 
وشــعــبــهــا الــصــديــق كـــل الــتــقــدم 

واالزدهار.

استقبل سمو نــائــب األمــيــر، 
ــيــــخ مــشــعــل  ــشــ ــد الــ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
ــيـــان صــبــاح  األحــــمــــد، بــقــصــر بـ
أمس، رئيس مجلس األمة أحمد 

السعدون. 
من جهة أخــرى، بعث سموه 
ــيـــس  ــة إلـــــــى رئـ ــئـ ــنـ ــهـ بـــبـــرقـــيـــة تـ
جمهورية النيجر محمد بازوم، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ النيجر 
بالعيد الوطني

بــعــث رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نـــواف 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية النيجر الصديقة 

محمد بازوم بمناسبة العيد الوطني لبالده.

عمار العجمي

استبيان لبحث العالقة بين لقاح 
»كوفيد 19« وأعراض العيون

● عادل سامي
طرحت مجموعة من األطباء 
الــعــامــلــيــن فــي وزارة الصحة 
استبيانا لبحث العالقة بين 
ــــراض  لـــقـــاح »كــوفــيــد 19« وأعـ

العيون المصاحبة له.
وقـــال األطـــبـــاء الــمــشــاركــون 
فــي االســتــبــيــان إن الــمــشــاركــة 
فـــي هــــذه الــــدراســــة اخــتــيــاريــة 
وليست إجبارية، وال تتضمن 
أي تـــجـــارب طــبــيــة أو إعــطــاء 
أدويـــة أو أخــذ عينات حيوية 
أو إجراء فحوصات تداخلية. 
وأشــــــــــــــاروا إلـــــــى تـــعـــهـــدهـــم 
بالمحافظة على الخصوصية 
ــلـــومـــات وعــــدم  ــعـ ــمـ وســــريــــة الـ
تداولها خارج إطار البحث في 
حال الموافقة على المشاركة 
فــيــه، وأنـــه بإمكان أي مشارك 
االنـــســـحـــاب مـــن الــبــحــث دون 

إبداء األسباب.
ــــوع مــنــفــصــل،  ــــوضـ وفــــــي مـ
نـــــظـــــمـــــت رابـــــــــطـــــــــة األطــــــــبــــــــاء 
الــبــاكــســتــانــيــيــن فـــي الــكــويــت 
فعاليات اليوم الطبي المفتوح 
ــدة والــعــشــريــن  ــ ــواحـ ــ لـــلـــمـــرة الـ

فــــي الـــمـــدرســـة الــبــاكــســتــانــيــة 
في منطقة المنقف، بحضور 
ســفــيــر بــاكــســتــان فــي الــكــويــت 
مـــــالـــــك فـــــــــــــاروق، حــــيــــث تــمــت 
المعاينة والتوجيه طبيا ألكثر 
من 1200 مراجع من جنسيات 

مختلفة.
وقال مدير منطقة األحمدي 
الصحية د. أحمد الشطي، على 
هـــامـــش حــــضــــوره الــفــعــالــيــة، 
ــات  ــحــــوصــ ــفــ إن إجـــــمـــــالـــــي الــ
ــوم الـــطـــبـــي بــلــغــت  ــ ــيـ ــ خــــــالل الـ
436 تــخــطــيــطــا لــلــقــلــب و73 
ســونــارا، مــن خــالل 46 طبيبا 
ــا مــن  ــتــــطــــوعــ بــــاكــــســــتــــانــــيــــا مــ
مختلف التخصصات الطبية 
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاعــيــن 
الحكومي والخاص، باإلضافة 
إلــــى زمــالئــهــم مـــن الــصــيــادلــة 

والتمريض والفنيين.
وأكــــــــــــد الـــــشـــــطـــــي أن هـــــذه 
الفعالية السنوية تتنقل بين 
محافظات ومناطق الكويت، 
حيث تم تنظيمها سابقا في 
جــلــيــب الــشــيــوخ والــســالــمــيــة، 
الفتا إلى أن الفعالية المقبلة 
ستكون في محافظة الجهراء.

ــيـــوم الــطــبــي  ــــح أن الـ وأوضــ
الــمــفــتــوح كــــان فـــرصـــة جــيــدة 
لــلــتــعــرف عــلــى رمــــوز الجالية 
الباكستانية من العاملين في 
مختلف القطاعات، الفتا إلى 
أن الجالية الباكستانية درجت 
عــلــى تــنــظــيــم حــمــالت للتبرع 
بالدم أيضا، تعبيرا عن حبها 
لــلــكــويــت وذلـــك بــالــتــعــاون مع 

أفرع بنوك الدم بالكويت.

»البلدي« يعّدل 30 مادة في قانون البلدية 2016/33
استخدم المادة 25 العتماد الوزير لمشروع تطوير الدائري الرابع

● محمد جاسم
وافــق المجلس البلدي على 
مــشــروع تعديل قــانــون البلدية 
33 لسنة 2016، بعد تعديل 30 
مــــادة مــن أصـــل 53، وأضــــاف 7 
مــواد جديدة وعــّدل 22 سابقة، 
مع حذف المادة 27 من القانون.

واســتــخــدم الــمــجــلــس، خــالل 
اجتماعه المطول أمس، برئاسة 
عــبــدالــلــه الـــمـــحـــري، الـــمـــادة 25 
حيال رفض وزير الدولة لشؤون 
البلدية عبدالعزيز المعجل قرار 
المجلس بــشــأن عـــدم الموافقة 
على طلب الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري المتعلق باعتماد 
الــدراســة االستشارية لتصميم 
وتطوير وتحسين أداء الطريق 

الدائري الرابع.
ووافــق على االقتراح المقّدم 
مــن رئيسه بــشــأن دفــع الــرســوم 
ــقـــة عـــــن الـــتـــرخـــيـــص  الـــمـــســـتـــحـ
الصادر باستغالل الطرق العامة 
والميادين واألرصفة والساحات 
الـــعـــامـــة عــلــى دفـــعـــات ســنــويــة. 
كما وافق على االقتراح المقّدم 
مــن المهندسة علياء الفارسي 
بشأن الحماية من االشعاعات 

الــنــوويــة، وعــلــى إضــافــة رســوم 
ـــ 200 ديــــنــــار عـــلـــى مــخــيــمــات  بــ
االنتخابات، الى جانب التأمين.

ــــق عــلــى الــتــعــديــالت  كــمــا وافـ
الخاصة بتطوير مشروع المركز 
الثقافي والترفيهي فــي شــارع 
أحــمــد الــجــابــر بــمــنــطــقــة شـــرق، 
وعلى طلب شركة المشروعات 
ــرافـــق  ــاء مـ ــنـ ــثـ ــتـ الـــســـيـــاحـــيـــة اسـ
وأراضـــــــــي الـــشـــركـــة مــــن الئــحــة 
المعارض المؤقتة 930/ 2019.

غرب القيروان 

ــــراح  ــتـ ــ وأحــــــــــال الـــمـــجـــلـــس اقـ
تــخــصــيــص أرض فــــي مــنــطــقــة 
غـــرب الــقــيــروان إلـــى المؤسسة 
الــعــامــة لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة إلــى 
الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي لــمــخــاطــبــة 
مؤسسة الرعاية السكنية وهيئة 
البيئة لمعرفة المستجدات حول 

موانع تخصيص األرض. 
وقــال المدير الــعــام للبلدية، 
أحـــمـــد الــمــنــفــوحــي، إن منطقة 
ــيــــروان تــعــتــبــر أرض  ــقــ غـــــرب الــ
دفان، ويلزم معالجتها، وتحتاج 
إلى رصد ميزانيات للمعالجة.

ووافــــق الــمــجــلــس عــلــى طلب 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل 
البري تخصيص موقع مقترح 
لحوض تجميع مياه األمطار، 
وذلك للحماية من السيول حول 
مــنــطــقــة الــمــســاكــن المنخفضة 
التكاليف في محافظة الجهراء، 
وطــلــب وزارة الــكــهــربــاء والــمــاء 
والــــــطــــــاقــــــة الـــــمـــــتـــــجـــــددة حــــول 
تخصيص موقع محطة تعبئة 
ــمـــوقـــع الــمــحــطــة  ــيــــاه بــــديــــل لـ مــ
القائم والمتعارض مع مشروع 
مدينة الكويت الطبية التابعة 

للمؤسسة الــعــامــة للتأمينات 
االجــتــمــاعــيــة فـــي مــنــطــقــة شــرق 

أمغرة. 
كما وافــق على طلب الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الــبــري 
بـــاســـتـــحـــداث حــــوض لتجميع 
مياه األمطار في منطقة أمغرة 
طــريــق الــمــحــرقــة الـــواصـــل بين 
ــريــــق  ــادس وطــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـــــــدائـــــــري الـ
الـــــجـــــهـــــراء، بــــشــــرط الــتــنــســيــق 
ــع الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــزراعـــة  ــ مـ
لالستفادة من األمطار المجمعة 

وهيئة الطرق للصيانة. 
ــلـــى  ووافـــــــــــــــــق الـــــمـــــجـــــلـــــس عـ
ــات مـــحـــضـــر  ــ ــظــ ــ ــــالحــ إحـــــــالـــــــة مــ
لـــجـــنـــة مــــحــــافــــظــــة الــــعــــاصــــمــــة، 
ــادرات لــتــجــمــيــل مــديــنــة  ــبـ ــمـ ــالـ بـ
الكويت، إلى الجهاز التنفيذي، 
إلعادة صياغة كتب المبادرات 
وشرعنتها وتنظيمها لتكون 
الـــمـــبـــادرات شــامــلــة للتصميم 

واإلشراف والتنفيذ.

جانب من اجتماع »البلدي« أمس

»الشؤون«: لجنة لتعزيز المخزون االستراتيجي في »التعاونيات«
تضم 4 جهات حكومية لوضع الخطط الوطنية لتحقيق األمن الغذائي

● جورج عاطف
ــيـــل وزارة الـــشـــؤون  أصــــــدر وكـ
االجــــتــــمــــاعــــيــــة بـــــاإلنـــــابـــــة مــســلــم 
الـــســـبـــيـــعـــي، الــــقــــرار اإلداري رقـــم 
)4153/أ( لسنة 2022، بشأن تشكيل 
لــجــنــة تــعــزيــز الــمــخــزون الــغــذائــي 
االســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي الــجــمــعــيــات 

التعاونية.
ــــذي حصلت   لـــلـــقـــرار، الـ

ً
ــا ووفــــقــ

»الــجــريــدة« على نسخة مــنــه، فإن 
الــلــجــنــة جــــاءت بــرئــاســة الــوكــيــل، 
والوكيل المساعد لشؤون التعاون 
 لـــــه، إلـــــى جــــانــــب عــضــويــة 

ً
نـــائـــبـــا

مــمــثــلــي 3 جــــهــــات حـــكـــومـــيـــة مــن 
ذات العالقة، هــي: وزارة التجارة 
والصناعة، الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية، الهيئة العامة لشؤون 
 
ً
الــزراعــة والــثــروة السمكية، فضال
عن اتحاد الجمعيات التعاونية، 

و3 موظفين من »الشؤون«.
وتــــخــــتــــص الـــلـــجـــنـــة بـــالـــمـــهـــام 
التالية: اقتراح اإلجراءات وخطط 

العمل الــالزمــة لتعزيز المخزون 
الــــــغــــــذائــــــي االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي فـــي 
 
ً
الــجــمــعــيــات الـــتـــعـــاونـــيـــة، تــنــفــيــذا
للخطة االســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
لألمن الغذائي بالجمعيات، وبناء 
على قرار مجلس الوزراء رقـم 640 
عنى 

ُ
الــصــادر بهذا الــصــدد، كما ت

الــلــجــنــة بــمــتــابــعــة كــمــيــات الــســلــع 
المتوافرة في األسواق والمخازن 
التابعـة للجمعيات، للتحقق من 
توازن المخزون الغذائي داخلها، 
وتختص بالنظر في آلية توريد 
السلع بالجمعيات، واقتراح السبل 
 على 

ً
الممكنة لتطويرها، حفاظا

توازن المخزون الغذائي.
ويحق للجنة اقتراح التعديالت 
ــلـــول الــمــمــكــنــة  ــحـ الــتــشــريــعــيــة والـ
ــد  ــ ــزويــ ــ ــــالت تــ ــكــ ــ ــشــ ــ ــة مــ ــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ لـ
»التعاونيات« بالسلع والمنتجات 
بـــالـــكـــمـــيـــات الــــــالزمــــــة والـــــجـــــودة 
الــمــطــلــوبــة، وتــجــتــمــع بـــدعـــوة من 
ــه، وال يـــكـــون  ــبــ ــائــ ــا أو نــ ــيـــســـهـ رئـ
 إال بحضور 

ً
اجتماعها صحيحا

مـــعـــظـــم األعــــــضــــــاء، ويـــــجـــــوز لــهــا 
االستعانة بأي شخص ذي فائدة، 
دون أن يــكــون لــه حــق التصويت، 
ــيـــاتـــهـــا بــأغــلــبــيــة  ــدر تـــوصـ ــ ــــصـ وتـ
ــــوات الــحــاضــريــن، وفـــي حــالــة  أصـ
الـــتـــســـاوي يـــرجـــح الـــجـــانـــب الـــذي 
ت فيه الرئيس، على أن يعمل  صوَّ
 من تاريخ الصدور، 

ً
بالقرار اعتبارا

ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

مديرو »التعاونيات« المعينون

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أكـــــــــــــدت مـــــصـــــادر 
ــــؤون« عــــزم الــــــــوزارة الـــجـــاد،  ــــشـ »الـ
ــإدارة شــــؤون الــعــضــويــة  ــ مــمــثــلــة بــ
وإشــهــار الجمعيات واالتــحــادات 
التعاونية بقطاع التعاون، االنتهاء 
من إجراء انتخابات مجالس إدارة 
»التعاونيات« الُمعين مديروها، 
خالل العام المقبل، كاشفة عن أن 
هــنــاك قـــرابـــة 13 تــعــاونــيــة صـــادر 
بــحــقــهــا قـــــرارات تــعــيــيــن مــديــريــن، 
شـــارفـــت اإلدارة الــمــخــتــصــة على 

وضــــــــــع جــــــــــــدول زمــــــنــــــي إلجــــــــــراء 
 من 

ً
 اعـــتـــبـــارا

ً
انــتــخــابــاتــهــا تــبــاعــا

نهاية الشهر الجاري حتى نهاية 
يناير 2023.

ــادر أن هـــذه  ــمــــصــ ــت الــ ــ ــافـ ــ وأضـ
الــجــمــعــيــات هــــي: الــنــعــيــم، هــديــة، 
ــة،  ــيــ ــثــ ــيــ ــرمــ ــاح الــــــنــــــاصــــــر، الــ ــ ــبــ ــ صــ

أبوفطيرة، جابر العلي، إضافة إلى 
االتحاد االستهالكي )عقب االنتهاء 
مــن انــتــخــابــات الجمعيات كــافــة(، 
االتـــحـــاد اإلنـــتـــاجـــي )عــقــب إجــــراء 
انــتــخــابــات تــعــاونــيــتــي الــعــبــدلــي 
ــد، قــرطــبــة،  ــمـ والــــوفــــرة(، فــهــد األحـ

العبدلي، العمرية، حطين.

»األشغال«: رفع سقف 
أول دفعة لبيع اإلجازات

● سيد القصاص
تستعد وزارة األشغال العامة إلرســال رسائل 
إلـــى مــوظــفــيــهــا، بــوضــع قــيــمــة بــيــع اإلجـــــازات في 
حساباتهم، مبينة أنه تم رفع سقف أول دفعة من 
50 إلى 200 موظف، وجار إكمال إجراءات الصرف 
بعد اكتمال عدد الدفعة األولى ومراجعتها من قبل 

قطاع المالية في الوزارة. 
وأشارت مصادر األشغال إلى أن خبر »الجريدة« 
الخاص بدفعة المستحقين األولــى وعددهم 50 
موظفا أثار العديد من التساؤالت من الموظفين 
عن آلية الصرف ومتى تنتهي الوزارة من إجراءات 
الصرف في ظل تقدم 8 آالف موظف لبيع إجازاتهم. 
وأكــدت أن الــوزارة حريصة على سرعة صرف 
بيع اإلجـــازات، الفتة إلــى جاهزية الصرف لـــ170 
مــوظــفــا، وتنتظر الــــوزارة استكمال عــدد الدفعة 
األولــــى الـــى 200 مــوظــف لــتــوضــع أول دفــعــة في 
حــســابــات الــمــوظــفــيــن بــعــد مــراجــعــتــهــا مـــن قبل 

المراقب المالي. 
يــذكــر أن مكافأة بيع اإلجــــازات لــلـــ170 موظفا 
جاهزة في قسم الرواتب، وتسعى الوزارة إلى أن 
يتم صرف بيع اإلجــازات لكل دفعة وعددها 200 

موظف بشكل يومي.

جانب من المخزون السلعي والغذائي داخل إحدى »التعاونيات«

متابعة كميات 
السلع بأسواق 

ومخازن الجمعيات 
والتحقق من توازن 

مخزونها

أحمد الشطي
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»الداخلية« البرلمانية ترفض »القوائم النسبية«
ه إلى سحب التقرير بعد إدراجه بجلسة اليوم بأغلبية 3 أعضاء وامتناع شعبان... وتوجُّ

 للطائفية والقبلية والحزبية 
ً
 لألحزاب وتكريسا

ً
• اللجنة اعتبرت التعديل تقنينا

• الحكومة: تصور جديد لقانون االنتخابات ونحتاج إلى مهلة

األردن: مقتل 3 رجال 
أمن خالل مداهمة »خلية 

تكفيرية«

السالمية يستضيف 
العربي... والقادسية 

يواجه الفحيحيل

13

دوليات

رياضة

 الطعون االنتخابية 
في مرمى »الدستورية«

»االستشفاء المروري« 
لتقويم مرتكبي المخالفات 

الجسيمة

قصز العدل

محليات

ف المضاربات 
ُّ

مصر: توق
على الدوالر يربك حسابات 

السوق السوداء

»الوطني« يفتتح فرعًا 
 جديدًا بالمقر الرئيسي 

لـ »الكويتية«

اقتصاد

اقتصاد

٠٩

١١

19

األمير هنأ 
رئيس جمهورية 

األرجنتين بفوز 
منتخب بالده بكأس 

العالم

 للمواقف المعلنة، أظهر تقرير لجنة 
ً
خالفا

شــؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، المدرج 
على جدول أعمال جلسة مجلس األمة المقررة 
الــيــوم، رفضها بأغلبية الحضور )3 أعضاء( 
وامتناع النائب شعيب شعبان، االقتراحين 
بقانونين المقدمين لتعديل قانون انتخابات 
ــم  ــوائــ ــقــ ــلـــس فـــيـــمـــا يـــخـــص »الــ ــمـــجـ أعـــــضـــــاء الـ
النسبية«، مــبــررة ذلــك بــأن نظام القوائم يعد 
 لنظام األحــزاب بصورة غير مباشرة، 

ً
تقنينا

األمر الذي يؤدي إلى تكريس الطائفية والقبلية 
والحزبية.

وأضــافــت اللجنة، فــي تــقــريــرهــا، أن األخـــذ بهذا 
النظام سيؤدي إلــى اختالف المتوسط الحسابي 
االنتخابي مــن دائـــرة ألخــرى حسب عــدد ناخبيها 
مما يؤدي إلى حساب األصوات على أساس وزنها 

وثقلها ال على أساس عددها. 
ولفتت إلــى أن نــظــام الــقــوائــم يتسم بالصعوبة 
والتعقيد مــن حيث عــدم وضـــوح طريقة احتساب 

األصوات للقائمة لدى الناخبين، ويؤخذ عليه عدم 
تحديد معيار ترتيب أو تسلسل أسماء المرشحين 

في القائمة.
وفي تقرير اللجنة الثاني بشأن إنشاء المفوضية 
العيا لالنتخابات والمدرج على جلسة اليوم، والذي 
انتهت فيه اللجنة إلــى الــمــوافــقــة عليه بــاإلجــمــاع، 
 إلغاء قانون »المسيء«، أفاد ممثلو وزارة 

ً
متضمنا

ــوزارة تعكف عــلــى إعــــداد مــشــروع  ــ الــداخــلــيــة بـــأن الـ
ــمــــوضــــوع مــــع الـــجـــهـــات  قــــانــــون مـــتـــكـــامـــل بـــــــذات الــ

 لتقديمه.
ً
الحكومية ذات الصلة، وطلبوا منحهم أجال

وقــال رئيس اللجنة النائب خالد العتيبي، في 
تغريدة له: »يتفق الجميع على مبدأ تعديل النظام 
االنــتــخــابــي بــالــقــوائــم النسبية أو غــيــرهــا، ولجنة 
الداخلية والدفاع لم ترفض من حيث المبدأ قانون 
القوائم، لكن تم استعجاله بعد وضع المالحظات 
 لتكليف المجلس، 

ً
عليه للنظر بجلسة الغد استجابة

وكان من الصعوبة االنتهاء منه، وعليه تم االتفاق 
على سحبه وإدراجه«.

محيي عامر وفهد تركي

14

 لـ »الوزراء« 
ً
 عاما

ً
المال أمينا

والدعيج والسالم أمينين مساعدين
استرداد أصول وأموال 

بـ 100 مليون دوالر من البحرين 
 لحكم ضد الرجعان

ً
تنفيذا

 
ً
 عاما

ً
صدر مرسومان بتعيين صالح المال أمينا

لمجلس الوزراء بالدرجة الممتازة، والشيخ تركي 
 بــالــمــجــلــس بــدرجــة 

ً
 مــســاعــدا

ً
 عــامــا

ً
الــدعــيــج أمــيــنــا

وكيل وزارة.
وصدر مرسوم ثالث بنقل األمين العام المساعد 

ــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لـــشـــؤون  ــ ــانـ ــ فــــي األمـ
المحافظات الشيخ صباح السالم للعمل بوظيفة 
األمين العام المساعد بمجلس الوزراء بنفس درجته 

الوظيفية؛ وكيل وزارة مساعد.

أعلنت النيابة العامة أمــس، 
ــوااًل  ــ ــواًل وأمـ ــ ــتـــردت أصـ أنــهــا اسـ
مــن مملكة البحرين بلغت 100 
 لــحــكــم 

ً
مـــلـــيـــون دوالر، تـــنـــفـــيـــذا

صــــادر ضـــد الــمــحــكــوم عليهما 
فهد الرجعان ومنى الوزان، وذلك 
في إطار التعاون القضائي بين 

النيابة ونظيرتها في المملكة.
وأعــربــت النيابة عــن شكرها 
لــلــنــيــابــة الــبــحــريــنــيــة بــرئــاســة 
النائب العام الدكتور المستشار 
علي بــن فضل البوعينين على 
ــذا  ــــي هـ ــا الــــمــــبــــذولــــة فـ جــــهــــودهــ

الشأن.

صباح السالمتركي الدعيجصالح المال

● بيروت - منير الربيع
تتواصل التحقيقات فــي حــادثــة االعــتــداء 
على الــدوريــة األيرلندية العاملة ضمن قوة 
األمم المتحدة المؤقتة في لبنان )اليونيفيل(، 
وقد وصل إلى بيروت فريق تحقيق أيرلندي 
خــاص، بــدأ عملياته بمعاينة جثة الجندي 
األيرلندي المقتول، باإلضافة إلى االستماع 
إلفـــادات جنديين أيرلنديين آخــريــن أصيبا 
في االعــتــداء وتــم إخراجهما من المستشفى 

ونقلهما إلى مقر كتيبتهما في بلدة الطيري 
بــأقــصــى الــجــنــوب، فــي حــيــن ينتظر الــفــريــق 
تحسن حالة جندي ثالث أصيب إصابة حرجة 

في كتفه وصدره.
وتشير مصادر متابعة إلى أن التحقيقات 
األولــيــة أظــهــرت أن دوريــــة اليونيفيل كانت 
مؤلفة مــن أربـــع ســيــارات، وتــمــت مالحقتها 
من سيارة على طول الطريق الدولي، وعند 
مدخل بلدة العاقبية، انقسمت الدورية قسمين 

للتخلص من المالحقة. 

وواصلت سيارتان السيَر على األوتستراد 
باتجاه بيروت، في حين انعطفت األخريان 
بـــاتـــجـــاه طـــريـــق فـــرعـــي لــلــتــثــبــت مــــن عــمــلــيــة 
ــول الـــســـيـــارتـــيـــن فــي  ــ ــ الـــمـــالحـــقـــة، وبــــعــــد دخـ
المفترق تم قطع الطريق عليهما، ما أدى إلى 
التوتر الــذي تطور إلــى إطــالق الــنــار. وتؤكد 
المعلومات أن السيارتين أصيبتا بـ 27 طلقة، 
.
ً
 ومركزا

ً
ما يعني أن إطالق النار كان مباشرا

ــكـــشـــف مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة أن الــجــيــش  وتـ
اللبناني استدعى العديد من شهود العيان 

الذين كانوا في الموقع عند حصول الحادث، 
وقالوا في إفاداتهم إنه بعد دخول السيارتين 
إلـــى الــبــلــدة تــم قــطــع الــطــريــق عليهما ووقــع 
ــكـــال، وعــنــدهــا صــدمــت إحــــدى ســيــارات  اإلشـ
الــدوريــة ســيــارة مدنية متوقفة على جانب 
طــلــقــت الــنــار بكثافة، لكن لدى 

ُ
الــطــريــق، ثــم أ

سؤال الشهود عن وجهة إطالق النار أو من 
هم الذين قاموا بذلك، نفوا أي علم لهم بما 

جرى.
في المقابل، تؤكد المصادر أن »حزب الله« 

الــذي يحرص على التبرؤ من هــذه العملية، 
نقل اثنين من عناصره اللذين كانا في موقع 
الحادث بعد أن أوقفهما الستجوابهما إلى 
مــركــز الــلــجــنــة األمــنــيــة فـــي بـــيـــروت الــتــابــعــة 
لــلــحــزب، لــكــن مـــن غــيــر الــمــعــروف حــتــى اآلن 
إذا كــــان الـــحـــزب ســيــســلــمــهــمــا إلــــى الــجــيــش 
الستجوابهما، أو إذا كان سيسمح بتوقيفهما 

في حال تبين أن لهما عالقة بما جرى.

فشل مساعي عقد لقاء إيراني ــ سعودي في عّمان
● طهران - فرزاد قاسمي

أعلن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية 
اإليرانية فشل مساعي عقد لقاء إيراني ـ سعودي 
على هامش »مؤتمر بغداد 2« الذي ينعقد اليوم 

في عمان. 
وقال المصدر إن السعودية لم ترد على عرض 
إيراني إلجراء لقاء قمة بين زعماء البلدين أو حتى 
 أنه 

ً
لقاء على مستوى وزيــَري الخارجية، مضيفا

ربما يكون هناك مصافحة بين الوزيرين بشكل 
مجاملة عامة فقط أو حتى تبادل كلمات قليلة لكن 

ليس أكثر من ذلك. 
 
ً
وذكر أن اللقاء الوحيد الذي يتم ترتيبه حاليا

هــو لــقــاء محتمل بــيــن وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي 

حــســيــن أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان ومـــنـــســـق الـــعـــالقـــات 
الخارجية في االتــحــاد األوروبـــي جوزيب بوريل 
ومساعده إنريكي مــورا فــي إطــار مساعي إعــادة 
إحياء االتفاق النووي فقط بالتزامن مع زيارة وفد 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران. 
وأشار إلى أن واشنطن لم ترد بعُد على اقتراح 
أوروبـــي ــــ إيــرانــي مــدعــوم مــن قطر وعــمــان إلجــراء 
مفاوضات مباشرة بين إيران والواليات المتحدة. 
وكانت »الجريدة« كشفت قبل أيام أن طهران طلبت 
وساطة أوروبية - خليجية إلجراء مفاوضات مع 

واشنطن. 
وأوضــــح أنـــه بــعــد رحــلــة الــزعــيــم الصيني شي 
جينبينغ إلى السعودية واتخاذه »مواقف معادية« 
إليـــران، فــإن موقف »تيار الــشــرق« المؤيد لتعزيز 

العالقات مع الصين وروسيا في مكتب المرشد 
، وبــدأت 

ً
 جــدا

ً
اإليــرانــي علي خامنئي بــات ضعيفا

الــضــغــوط تــنــهــال عــلــى »الــخــارجــيــة« للعمل على 
أولوية حل الخالفات مع الغرب بأسرع ما يمكن؛ 
ألنـــه ال يمكن الــتــعــويــل عــلــى الــصــيــن كحليف، أو 

روسيا التي تحتاج اليوم إلى من ينقذها.
 عــضــو فــي اللجنة 

ً
ــال الــمــصــدر، وهـــو أيــضــا وقـ

االستراتيجية للعالقات الخارجية بمكتب المرشد، 
ــة خــامــنــئــي الـــتـــي ســيــقــوم عــبــدالــلــهــيــان  ــالـ إن رسـ
 لبوريل مفادها أنه »إذا كانت 

ً
بتسليمها شفهيا

الـــدول الغربية وعــلــى رأســهــا الــواليــات المتحدة 
تريد إليران أال تكون في معسكر أعدائها فإن الوقت 

المناسب هو اآلن«.

سري مولياني إندراواتي:
اإلبحار عبر 
العواصف 
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الجامعة: انتقال المباني اإلدارية
 إلى »الشدادية« بعد غٍد

● حمد العبدلي
كشف األمين العام لجامعة 
ــكــــويــــت بــــاإلنــــابــــة د. فـــايـــز  الــ
الظفيري، أن اإلدارة الجامعية 
ــر الــــجــــامــــعــــة  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــلــــة بـ مــــمــــثــ
باإلنابة ستنتقل إلى المبنى 
اإلداري بمدينة صباح السالم 
الــجــامــعــيــة )الــــشــــداديــــة( بعد 
 تعاون كل اإلدارات 

ً
غد، مؤكدا

ومراكز العمل لتيسير عملية 
االنتقال.

وأوضــــح الــظــفــيــري أنـــه تم 
عقد اجتماع تنسيقي، صباح 
أمــــــس، بــمــكــتــب نـــائـــب مــديــر 
الجامعة للتخطيط؛ لمناقشة 

الموضوع، وتم خالله وضع 
خطة االنتقال.

يذكر أن المبنى مكون من 
 ،

ً
 بــارتــفــاع 75 مــتــرا

ً
15 طــابــقــا

وبـــمـــســـاحـــة تــســتــوعــب أكــثــر 
مـــن 2500 مـــوظـــف، ومــواقــف 
سيارات أرضية تتسع لنحو 
700 ســــــيــــــارة، إضـــــافـــــة إلــــى 
مـــواقـــف ســطــحــيــة خــارجــيــة، 
وكــان مدير الجامعة السابق 
عمد إلى تأخير تسلم المبنى، 
 على 

ً
قــبــل أن يستقيل الحــقــا

خلفية تداعيات هذا الملف.

لبنان: التحقيقات في االعتداء على »اليونيفيل« لبنان: التحقيقات في االعتداء على »اليونيفيل« 
ظهر سيناريو »كمين«

ُ
ظهر سيناريو »كمين«ت
ُ
ت

سيارة الحقت الدورية األيرلندية وأجبرتها على االفتراق سيارة الحقت الدورية األيرلندية وأجبرتها على االفتراق 

تل في لبنان لدى وصوله إلى دبلن أمس )د ب أ(
ُ
جثمان الجندي األيرلندي الذي ق

٠٥

٠٥

٠٤
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 »GUST«كونا« و«
تبحثان عقد شراكة 

لتدريب الطلبة

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــت وكـــــــــالـــــــــة 
»كــــــــونــــــــا« أمـــــــــس وفـــــــــــدا مـــن 
ــيـــج لــلــعــلــوم  ــلـ جـــامـــعـــة الـــخـ
 )GUST( ــا ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ والـ
ــة  ــراكـ ــقـــد شـ ــبـــل عـ لـــبـــحـــث سـ
ــيـــنـــهـــمـــا وإقـــــــامـــــــة بــــرامــــج  بـ
تدريبية متخصصة بهدف 
إعداد وتهيئة الطلبة تمهيدا 

لدخول سوق العمل.
ــعــــرض الـــجـــانـــبـــان  ــتــ واســ
خـــال الـــزيـــارة ســبــل تــبــادل 
الــخــبــرات وتنظيم الـــدورات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ والــــــــبــــــــرامــــــــج الـ
بالشراكة مع قطاع التحرير 
بـــالـــوكـــالـــة ومــــركــــز )كــــونــــا( 
لتطوير الــقــدرات اإلعامية 
واألقـــــــــــســـــــــــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
بالجامعة في مجال اإلعام 

والصحافة.
ــل وفـــــــــد الــــجــــامــــعــــة  ــ ــثــ ــ ومــ
مــــــســــــؤول أول لـــلـــعـــاقـــات 
الــــخــــارجــــيــــة واالتــــــصــــــاالت 
االستراتيجية طال الصقر، 
ــة قـــســـم الـــعـــاقـــات  ــســ ــيــ ورئــ

العامة فجر قبازرد.

»رعاية المعوقين«: مشروع »ذوي اإلعاقة« بالتعاون مع »األوقاف«

أعـــلـــنـــت الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 
لــرعــايــة الــمــعــوقــيــن اســتــعــدادهــا 
ــة ذوي  ــ ــايـ ــ لــتــنــفــيــذ مــــشــــروع »رعـ
اإلعاقة« داخــل الكويت بالتعاون 
مع األمانة العامة لألوقاف، مشيرة 
ــة األوقـــــــاف« تتكفل  ــانـ الــــى ان »أمـ
برعاية 30 طالبا من ذوي االعاقة 
 فـــي الــمــراكــز 

ً
 وتــعــلــيــمــيــا

ً
عــاجــيــا

التابعة للجمعية ممن هم في أمس 
الحاجة لهذا الدعم. 

وقالت المديرة العامة للجمعية 
د. الهام الحمدان إن الجمعية منذ 
أن أنشئت عام 1971 كأول جمعية 
كــويــتــيــة خــيــريــة تــقــدم خدماتها 
لــألشــخــاص ذوي اإلعـــاقـــة بــدون 
 في رعايتهم 

ً
مقابل ال تدخر جهدا

ودمجهم فــي المجتمع ليكونوا 

 من مكونات 
ً
 ومكونا

ً
 أساسيا

ً
ا جزء

 من 
ً
المجتمع، مضيفة انه ايمانا

الجمعية باالهتمام بذوي اإلعاقة 
انصبت خدماتها داخــل الكويت 
وتبنت في استراتيجيتها تحقيق 
االستدامة بما يخدم رعاية ذوي 
ــة الــكــويــت  اإلعـــاقـــة وتــحــقــيــق رؤيــ

.2035
وتــــابــــعــــت أن هــــــذا الـــمـــشـــروع 
يهدف إلــى تقديم برامج الرعاية 
الـــمـــتـــكـــامـــلـــة لـــــــذوي اإلعــــــاقــــــة، اذ 
يــتــم تــقــديــم الــخــدمــات التأهيلية 
كــــخــــدمــــات الـــــعـــــاج الـــطـــبـــيـــعـــي، 
والــعــاج بالعمل، وعـــاج النطق 
واللغة، والتعليم، وتطوير وتنمية 
قـــــــــدرات الـــشـــخـــص ذي اإلعــــاقــــة 
ــار  ومــســاعــدتــه عــلــى تـــجـــاوز اآلثــ

الــســلــبــيــة الــتــي تــخــلــفــهــا اإلعــاقــة 
 
ً
 ومتكيفا

ً
 ومنتجا

ً
ليكون مستقا

مع البيئة المحيطة به.
وأشــارت الى ان هذا المشروع 
يساهم فــي تمكين ذوي اإلعــاقــة 
مــن األســــر المتعففة مــن تغطية 
 ألعــبــاء 

ً
ــعـــاج، تــخــفــيــفــا نــفــقــات الـ

 
ً
الحياة على هذه األسر، وتحقيقا

ــم بـــيـــن أفـــــراد  ــراحــ ــتــ لــلــتــكــافــل والــ
 على نشر العلم 

ً
المجتمع، وحرصا

واحتضان ذوي اإلعاقة؛ السيما 
أنه من المعلوم أن تكاليف العاج 

.
ً
مرتفعة جدا

وأكــدت الحمدان أن »الجمعية 
ــاقـــة  ــقـــدم خـــدمـــاتـــهـــا لــــــذوي اإلعـ تـ
ممن يقيمون على أرض الكويت 
الحبيبة، أرض المركز اإلنساني 

العالمي دون تمييز«، موضحة أن 
منحة األمانة العامة لألوقاف تم 
تخصيصها لعدد 30 شخصا من 
.
ً
 واحتياجا

ً
ذوي اإلعاقة األشد فقرا

ــهــــت بـــخـــالـــص الــشــكــر  وتــــوجــ

ــة الــــعــــامــــة  ــ ــانــ ــ ــــألمــ والـــــتـــــقـــــديـــــر لــ
لـــألوقـــاف والــعــامــلــيــن عــلــى هــذه 
ــم  ــ ــي دعـ ــ ــ الـــــجـــــهـــــود الـــــكـــــبـــــيـــــرة، فـ
الــفــقــراء والــمــحــتــاجــيــن فــي شتى 
بــقــاع الــعــالــم، مــشــيــدة بــالــشــراكــة 

االســتــراتــيــجــيــة بــيــن »الــجــمــعــيــة 
ــة الــمــعــوقــيــن«  ــايـ ــرعـ الـــكـــويـــتـــيـــة لـ
و»األمانة العامة لألوقاف«، التي 
أثــمــرت هــذه المشاريع المتميزة 

داخل الكويت.

مبنى الجمعية

ً
 واحتياجا

ً
... األشد فقرا

ً
 شخصا

ً
 واحتياجا

ً
... األشد فقرا

ً
الحمدان: منحة »األمانة« لـ الحمدان: منحة »األمانة« لـ 3030 شخصا

»االستشفاء المروري« لتقويم مرتكبي المخالفات الجسيمة

قال مدير إدارة التعليم باإلدارة 
الــعــامــة لـــلـــمـــرور، الــعــمــيــد حــمــود 
الــــروضــــان، إن وزارة الــداخــلــيــة، 
ــاًء عــلــى تــوجــيــهــات الــنــائــب  ــنــ وبــ
األول لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــلــــيــــة الـــشـــيـــخ طـــال  وزيــــــــر الــــداخــ
ــوزارة  الــخــالــد، ومــتــابــعــة وكــيــل الــ
الفريق أنــور البرجس، وبإشراف 
مــن الــمــديــر الــعــام إلدارة الــمــرور 
اللواء يوسف الخدة، بدأت تطبيق 
 
ً
خطة »االستشفاء المروري«، الفتا
عد حلقة في 

ُ
إلى أن هذه الخطة ت

سلسلة البرامج التوعوية التي بدأ 
قطاع المرور والعمليات تطبيقها 

.
ً
ميدانيا

وأضاف الروضان، لـ »الجريدة«، 
عد 

ُ
أن خطة االستشفاء المروري ت

حلقة الوصل بين المخالف وإدارة 
الــــمــــرور، بــحــيــث يــتــم عــمــل حلقة 
ونــــدوة نــقــاشــيــة للموقوفين في 
نــظــارة حجز الـــمـــرور، الرتكابهم 
مخالفات مرورية جسيمة يشارك 
فيها مختصون من وزارة األوقاف، 
وأطباء ودكاترة من وزارة الصحة، 
وقــانــونــيــون، إضــافــة إلــى ضباط 

مــن قــطــاع الــمــرور، بــهــدف توعية 
الــمــوقــوفــيــن بــالــمــخــالــفــات الــتــي 
ارتــكــبــوهــا، واســتــدعــت حجزهم 

 في النظارة.
ً
تحفظيا

وأوضــــــــــــــــــــح الــــــــــــــروضــــــــــــــان أن 
المشاركين في الندوة يتحدثون 
مـــع الــمــخــالــفــيــن بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــــــــه لـــــهـــــم خـــطـــيـــب  بــــحــــيــــث يــــــــوجِّ
ــائـــح  ــنـــصـ »األوقـــــــــــــــــاف« بــــعــــض الـ
 للشريعة 

ً
واألحكام الدينية، وفقا

الــــســــمــــحــــاء، فـــيـــمـــا يـــتـــرتـــب عــلــى 
مــخــالــفــات االســتــهــتــار والــرعــونــة 
وتعريض حياة اآلخرين للخطر، 
ومــا تسببه هــذه المخالفات من 
أذى يـــصـــل إلــــــى أســــــــرة مــرتــكــب 
 إلـــى أن أطــبــاء 

ً
الــمــخــالــفــة، مــشــيــرا

 
ً
وزارة الــصــحــة يــقــدمــون شــرحــا
، وبالصور، لإلصابات 

ً
تفصيليا

الخطيرة الناجمة عــن الــحــوادث 
المرورية، ومــا يترتب عليها من 
وفــيــات أو إعــاقــة دائــمــة أو إعاقة 

جزئية.
ــــدوة االســتــشــفــاء  وكـــشـــف أن نـ
المروري يتم من خالها مناقشة 
ــة الـــمـــحـــجـــوز  ــفـ ــالـ ــمـــخـ مـــرتـــكـــب الـ

مــن قــبــل جميع الــمــوجــوديــن عن 
األســبــاب التي دعته إلــى ارتكاب 
هـــذه الــمــخــالــفــة، والـــتـــي عــــادة ما 
تـــكـــون االســتــهــتــار والـــرعـــونـــة أو 
السرعة فــوق المعدل أو التفريط 
واإلهمال في القيادة، ومنها قيادة 
ــــات الـــنـــاريـــة عــلــى الــطــرق  ــــدراجـ الـ

العامة )البقي(.
ودعــا الــروضــان أولــيــاء األمــور 
ــائـــهـــم،  ــنـ ــة ســــلــــوك أبـ ــبــ ــراقــ ــى مــ ــ ــ إلـ

 فــيــمــا يتعلق بــقــيــادة 
ً
خــصــوصــا

المركبة، و»عــدم تــرك الحبل على 
الغارب«.

مـــن جــانــبــه، قــــال ضــابــط قسم 
االختبار في إدارة التعليم بإدارة 
الــمــرور العقيد جــابــر السبيعي، 
إن »االستشفاء المروري« ُيعد من 
الــبــرامــج الــتــوعــويــة المستحدثة 
في قطاع المرور والعمليات، وهو 
يــحــاكــي بــرامــج تــوعــويــة عالمية 

لــمــنــاقــشــة مــرتــكــبــي الــمــخــالــفــات 
المرورية الجسيمة في مخالفاتهم، 

وسبب ارتكابها.
وأضــاف السبيعي أن الجميع 
يعلم أن دور »الداخلية« بشكل عام، 
وقطاع المرور والعمليات بشكل 
خــاص، تربوي توعوي بامتياز، 
 إلــى أن الــقــيــادات الــمــروريــة 

ً
الفــتــا

أعــلــنــت فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة أن 
رجال المرور ليس هدفهم تحرير 

المخالفات المرورية بشكل غير 
مــــــــدروس، بــــل الــــهــــدف الــحــقــيــقــي 
والمنشود هــو توعية المخالف 

بالمخالفة المرتكبة.
عقد يومين في 

ُ
وذكر أن الندوة ت

األسبوع لألشخاص الموجودين 
ــمــــرور، ويــتــم  فـــي نـــظـــارة حــجــز الــ
مــن خـــال هـــذه الـــنـــدوات مناقشة 
األسباب التي أوصلت المخالف 

إلى نظارة المرور.

العميد حمود الروضان
العقيد جابر السبيعي خال برنامج االستشفاء المروري

محمد الشرهان

الروضان: »المرور« بدأت تطبيق برنامج خاص للموقوفين في نظارة الحجزالروضان: »المرور« بدأت تطبيق برنامج خاص للموقوفين في نظارة الحجز

التوعية 
املرورية 
وثقافة 

الشارع الهدف 
الرئيسي 

لرجال املرور 
ال تحرير 
املخالفات

السبيعي

»األبحاث«: براءة اختراع في تصنيع مشتقات الجرافين
• فهد الرمضان

حصل مركز أبحاث البترول، 
التابع لمعهد الكويت لألبحاث 
ــراءة  الــعــلــمــيــة، مـــؤخـــرا، عــلــى بــ
ــن مــكــتــب  ــراع مـــمـــنـــوحـــة مــ ــ ــتـ ــ اخـ
ــراع والـــعـــامـــات  ــتــ ــراءات االخــ ــ ــ بـ
التجارية بالواليات المتحدة، 
 ،

ً
 رائدا

ً
 علميا

ً
إثر تحقيقه إنجازا

بــــاخــــتــــراع تـــصـــنـــيـــع مــشــتــقــات 

الجرافين من اإلسفلتين، بهدف 
ــتـــكـــرة يــمــكــن  ــبـ ــاد طــــــرق مـ ــ ــجـ ــ إيـ
مـــن خــالــهــا إنـــتـــاج الــجــرافــيــن 
ــن اإلســـفـــلـــتـــيـــن،  ــ ــاتـــه مـ ــقـ ــتـ ومـــشـ
ــر مــــــن نـــفـــايـــات  ــبـ ــتـ ــعـ والـــــــــــذي يـ
صناعة الــبــتــرول أو فــي أحسن 
األحوال من المنتجات الثانوية 

منخفضة القيمة.
ــر د. فــيــصــل الــحــمــيــدان،  وذكــ
مـــن مــركــز أبـــحـــاث الـــبـــتـــرول، أن 

مــادة الجرافين تعد أرفــع مادة 
مـــعـــروفـــة عـــلـــى اإلطــــــــاق حــتــى 
اآلن، إذ تــعــادل ســمــاكــتــهــا ذرة 
كربون واحدة فقط، وقد جذبت 
هــذه الــمــادة النانوية اهتماما 
واسعا في المجتمعات العلمية 
والــقــطــاعــات الصناعية بسبب 
ــيـــزة وغــيــر  خـــصـــائـــصـــهـــا الـــمـــمـ

العادية.
وأضـــــــــاف د. الــــحــــمــــيــــدان أن 

ــــن أهــــــم الــــعــــوائــــد الــمــتــوقــعــة  مـ
ة إيــجــاد منهجية  ــبـــراء لــهــذه الـ
لتصنيع الجرافين ومشتقاته 
مــن مــركــب اإلســفــلــتــيــن، وكــذلــك 
توفير البيانات العلمية والفنية 
عن تأثير معايير التصنيع في 

جودة الجرافين المنتج.

الكويت تشهد االنقالب 
الشتوي بعد غد

أعــلــن مــتــحــف الــفــضــاء في 
مركز الشيخ عبدالله السالم 
الثقافي أن الخميس المقبل 
سيشهد »االنــقــاب الشتوي« 
ــكــــويــــت بـــأقـــصـــر نـــهـــار  ــي الــ ــ فـ
وأطول ليل، بواقع 10 ساعات 
و16 دقيقة للنهار، مقابل 13 

ساعة و44 دقيقة لليل.
ــام في  ــعـ وقـــــال الــمــشــرف الـ
متاحف المركز خالد الجمعان، 
»كـــــونـــــا«، أمـــــــس، إن زاويــــــة  لــــــ
سقوط أشعة الشمس تختلف 
من منطقة إلى أخرى في الكرة 
األرضية، فتكون عمودية في 
بعض المناطق وبزاوية مائلة 

في مناطق أخرى.
ــان أن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وأضـــــــــــــاف الـ
الــشــمــس ســتــتــعــامــد بــمــقــدار 
90 درجـــــــــــة لــــــلــــــزاويــــــة عـــلـــى 
الــمــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى مــدار 
الجدي جنوب الكرة األرضية 
الخميس المقبل، إيذانا ببداية 
فصل الصيف فلكيا في نصف 
الكرة الجنوبي، وفصل الشتاء 
فــلــكــيــا )االنـــــقـــــاب الـــشـــتـــوي( 
فــي الــنــصــف الــشــمــالــي منها، 
فــي ظــاهــرة طبيعية متكررة 

كل عام.
وأشار إلى أن زاوية سقوط 
أشـــعـــة الــشــمــس فـــي الــكــويــت 
ستكون مائلة وفـــي تناقص 
مستمر، لتبلغ أقل مقدار لها 
يوم الخميس المقبل بمقدار 
37.14 درجة، تزامنا مع غاية 

طول الليل وقصر النهار.
وأفــــــاد بــــأن زاويــــــة ســقــوط 
ــبـــدأ بــالــتــحــول  ــتـ الـــشـــمـــس سـ
ــوب الـــــــى الـــشـــمـــال  ــنــ ــجــ مـــــن الــ
)االنصراف( بعد 22 ديسمبر 
تدريجيا حتى مارس المقبل 
يــوم االعــتــدال )فصل الربيع(، 
ــد حتى  ــزايـ ــتـ وتــســتــمــر فــــي الـ
ــة فــي  ــوديــ ــمــ تـــصـــبـــح شــــبــــه عــ
ــفـــي )فـــصـــل  ــيـ االنــــــقــــــاب الـــصـ
الصيف( شهر يونيو بزاوية 

84.6 درجة في الكويت.

https://www.aljarida.com/article/8485
https://www.aljarida.com/article/8517
https://www.aljarida.com/article/8516
https://www.aljarida.com/article/8515
https://www.aljarida.com/article/8474
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)4 - 4(دراسة قانونية بشأن الئحة االحتراف رقم 25/ 2022 الصادرة من  الهيئة العامة للرياضة

ــم لـــاعـــب  ــ ــدعـ ــ ــو مـــحـــل الـ ــ ــا هـ ــ مـ
المحترف؟ )العقد وليس النادي( 

، أكدت الئحة االحتراف 
ً
مبدئيا

أن الــدعــم هــو عــبــارة عــن مبالغ 
ــن  مــيــزانــيــة الــهــيــئــة  تــخــصــص مـ
الــعــامــة لــلــريــاضــة، فــــإن تــعــريــف 
ــم وقــــــواعــــــده جـــــــاءت عــلــى  ــ ــدعـ ــ الـ
أســـاس أن  مــحــل الــدعــم هــو عقد 
االحــــــتــــــراف )مـــــــــادة 1-9 الئـــحـــة 
2022(.  أي أن الـــدعـــم الــمــالــي ال 
يصب في ميزانية النادي بشكل 
جزافي، بل بناًء على عدد  عقود 

االحتراف المسجلة لديه. 
وهــذا يعني أن الهيئة العامة 
 
ً
 مباشرا

ً
للرياضة ال تقدم دعما

لألندية بخصوص  االحتراف، بل 
إن الــدعــم ينصب بشكل مباشر 
كــمــكــافــأة لــالعــب )مـــادة 8 الئحة 
 
ً
2022(،  وهـــو مــا ينعكس دعــمــا

غــيــر مــبــاشــر لــمــيــزانــيــة الـــنـــادي 
ــم مــن  ــن قــــســ ــ ــلـــص مــ ــتـــخـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
مــرتــبــات  الــالعــبــيــن الــمــحــتــرفــيــن 

لديها. 

هــل يمكن تطبيق الــدعــم على 
عقود االحتراف الجزئي؟

ع فـــــي قــــانــــون  ــرِّ ــ ــــشـ ــمـ ــ ســــمــــح الـ
 2005  /49 لـــــــريـــــــاضـــــــة رقـــــــــــم  ا
ــي، وصــــدر  ــزئــ ــجــ بــــاالحــــتــــراف الــ
 بــمــقــتــضــى هــــذا الـــقـــانـــون الئــحــة 

ــزئـــي رقـــــم 713/  ــجـ االحـــــتـــــراف الـ
ــتـــي وضـــعـــت  شــرائــح  2014، والـ
لــلــدعــم الــمــالــي الـــخـــاص بــعــقــود 
االحـــتـــراف الــتــي يخصص فيها 
  مــن وقته 

ً
ا الــالعــب لــلــنــادي جـــزء

خالل الموسم الرياضي. 
لكن بــصــدور قــانــون الرياضة 
ع  رقــــم 87/ 2017 ألـــغـــى الـــمـــشـــرِّ
صــراحــة كــل الــقــوانــيــن الــســابــقــة، 
ضمنها القانون 49/ 2005، كما 
ألغى أي نص يتعارض مع هذا 

 القانون )مادة 68(. 
ــة  ــار أن الئــــحــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وعــــــلــــــى اعــ
ــزئـــي رقـــــم 713/  ــجـ االحـــــتـــــراف الـ
2014 صـــدرت بمقتضى  قــانــون 
ملغى، فإن مفاعيلها القانونية 
 
ً
ــا ــاة أيـــضـ ــغـ ــلـ ــكــــون مـ يـــجـــب أن تــ
بـــمـــجـــرد صـــــــدور الــــقــــانــــون   87/ 

 .2017
ــك، أن الئــحــة  ــ ــــى ذلــ ُيــــضــــاف إلـ
ت  االحــتــراف رقــم 25/ 2022 جاء
بـــنـــص صـــريـــح ألـــغـــت  بــمــوجــبــه 
ــتــــراف الـــجـــزئـــي رقــم  الئـــحـــة االحــ
19 الئــحــة  2014 )مــــــــادة   /713

 .)2022

وهنا ُيثار التساؤل: 
إذا أبــرم الــنــادي عقد احتراف 
محدد المدة لوقت الالعب خالل 
الموسم تحت مسمى  االحتراف 

الـــجـــزئـــي، فــهــل يــســتــحــق الــدعــم 
المذكور في الئحة االحتراف رقم 

25/ 2022؟
فـــي الــــواقــــع، لـــم تــنــص الئــحــة 
ــراف الـــُكـــلـــي  ــ ــتــ ــ ــلـــى االحــ 2022 عـ
ــفــــرغ بـــشـــكـــل تــــــــام، لــكــنــهــا  ــتــ ــمــ الــ
 بالمقابل لــم تسمح باالحتراف 
الــجــزئــي بـــأوقـــات مــحــددة خــالل 
ــل اتــخــذ  ــريــــاضــــي، بــ ــم الــ ــمـــوسـ الـ
 االحتراف في الئحة 2022 الشكل 
الــمــنــتــظــم بــمــا يــتــطــلــبــه الــمــوســم 

الرياضي )مادة 17(. 
وهــكــذا، يبدو أن الئحة 2022 
ــقـــط لــعــقــود  ســـمـــحـــت بــــالــــدعــــم فـ
االحتراف المنتظمة التي  تنص 
عــلــى الــــتــــزام الـــالعـــب بــمــمــارســة 
الرياضة خالل موسم أو عدد من 
المواسم دون  تجزئة لوقته خالل 

الموسم الواحد.  
ــت الئحة  وعــلــى هــذا، فقد نــصَّ
2022 بشكل صريح على أن مدة 
العقد يحكمها الموسم  الرياضي 
ــم يعد  لــكــل لــعــبــة )مــــادة 17(، ولـ
بـــاإلمـــكـــان تــجــزئــة وقــــت الــالعــب 

خالل الموسم.  
وهــذا يعني أن الــالعــب يلتزم 
أمــام الــنــادي بتخصيص الوقت 
الكافي لممارسة الرياضة  بشكل 
احترافي لموسم كامل من دون 
تحديد للوقت المطلوب بشكل 

ــومــــي، عـــنـــدهـــا فـــقـــط  يــســتــحــق  يــ
الدعم المالي المنصوص عليه 

في الئحة 25/ 2022. 

لـــمـــاذا يــعــتــبــر عــقــد االحـــتـــراف 
الرياضي ذو طبيعة خاصة؟  

ــــف عـــقـــد  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ال يـــــمـــــكـــــن تـ
االحتراف الرياضي على أنه عقد 
عمل تقليدي، وال يمكن  بالمقابل 
فصله بشكل تام عن عقود العمل 
والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة الــتــي 

تخضع لها عقود  العمل. 
ــتــــراف  والـــســـبـــب أن عـــقـــد االحــ
الرياضي ال يخضع فقط لمعايير 
قــانــونــيــة، بــل لمعايير  رياضية 
مــحــلــيــة وعـــالـــمـــيـــة وفـــــق قـــواعـــد 
ــة األلـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة  ــمــــارســ مــ
واألحكام التي تضعها  اتحادات 

األلعاب العالمية واألولمبية. 

ت الئحة االحتراف  لذ، فقد نصَّ
2022 عـــلـــى أن عــقــد   /25 رقــــــم 
ــقــــد ذو  طــبــيــعــة  الـــــالعـــــب هـــــو عــ
خاصة، بحيث يخضع هذا العقد 
ألحكام قانون الرياضة ولوائحه 
والــمــتــطــلــبــات  الــخــاصــة لــألنــديــة 
والــهــيــئــات الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة 

والدولية )مادة 17(. 

مــا أهــم االلــتــزامــات المتبادلة 
في عقد االحتراف الرياضي؟

ــار أهــــــــم هــــذه  ــ ــــصـ ــتـ ــ يــــمــــكــــن اخـ
االلتزامات وفق الئحة االحتراف 

رقم 25/ 2022، كما يلي: 

أواًل: التزامات الالعب )مادة 5(: 
• احترام مواعيد التدريب. 

• الــمــشــاركــة فــي المعسكرات 
التدريبية. 

• المشاركة في البطوالت. 
• بـــــــــــــــذل أقـــــــــصـــــــــى الـــــجـــــهـــــد 

واإلمكانيات. 
• الـــــــمـــــــثـــــــول لــــــالخــــــتــــــبــــــارات 

والفحوص الطبية. 
• الــحــصــول على إذن الــنــادي 
ــــارج الـــكـــويـــت، أو  قــبــل الــســفــر خـ
في حال رغبة الالعب  بممارسة 

الرياضة لدى غير ناديه. 
• احترام التحكيم. 

• التزام قواعد ُحسن السلوك. 

: التزامات النادي )العقد 
ً
ثانيا

االسترشادي في الئحة 2022(: 
• تـــــســـــديـــــد راتــــــــــــب الـــــالعـــــب 

ومكافآته. 

• الــتــقــيــد بـــالـــلـــوائـــح، ومــنــهــا 
ــــوم،  ــــدعـ ــمـ ــ ــة االحـــــــتـــــــراف الـ ــ ــحـ ــ الئـ
ــن حـــيـــث تــســهــيــل  ــ  مـ

ً
ــا خــــصــــوصــ

ات  تحصيل مكافأة الدعم  إجراء
من الهيئة العامة للرياضة.  

• الـــســـمـــاح لـــالعـــب بـــالـــتـــدرب 
بأفضل التجهيزات، بما يرتقي 

بأدائه ومستواه الفني. 
• السماح لالعب بالمشاركة 

مع المنتخب الوطني. 
• مــعــالــجــة الــــالعــــب، وتــقــديــم 
ــة  ــايــ ــرعــ ــلــــزمــــات الــ جـــمـــيـــع مــــســــتــ
الــصــحــيــة لـــه فـــي حــــال تــعــرضــه 
 إلصابة بسبب ممارسة الرياضة، 
وااللــتــزام بعالجه حتى الشفاء 

منها. 
وفــــــي الــــخــــتــــام، يـــجـــب الـــقـــول 
إنـــه ال يــمــكــن تــطــبــيــق االحــتــراف 
الشامل لجميع عقود  الالعبين 
والــُكــلــي الــمــتــفــرغ لــكــامــل وقتهم 
خــالل الموسم الرياضي، إال إذا 
استطاعت األندية  االعتماد على 
 دون انــتــظــار دعم 

ً
نفسها مــالــيــا

الدولة، أي أن االحتراف بمعناه 
الحقيقي  يتطلب أندية محترفة 
ــــح  ــربـ ــ ــيــــق الـ ــقــ ــــى تــــحــ ــلـ ــ تــــعــــمــــل عـ
ــن حـــيـــث طــبــيــعــتــهــا وشــكــلــهــا  مــ

القانوني. 
ــنــــي أن االنــــتــــقــــال  ــعــ وهــــــــــذا يــ
الـــوجـــوبـــي لـــألنـــديـــة نــحــو شــكــل 
الشركات الهادفة لتحقيق الربح 
أصــبــح مــســألــة ضــــروريــــة، ليس 
فقط لالرتقاء بــاألداء الرياضي، 
بـــل لــقــيــامــه واســــتــــمــــراره  بــشــكــل 

مستقل عن الدولة. 

د. بدر العتيبي

تنشر »الجريدة«، عبر 4 حلقات، قراءة تحليلية للدكتور بدر العتيبي في قانون رقم 25/ 2022 بشأن 
الئحة االحتراف من الهيئة العامة للرياضة، وفيما يلي الحلقة األخيرة:

االحتراف الرياضي...  بين قيود القانون وحوافز االستثمار

 

مرافعة

h.alabdullah@aljarida.com
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»تعارض المصالح« 
والعيوب الدستورية

ــة  ــقــ ــلــ ــحــ كـــــشـــــفـــــت الــ
ــة، الــــتــــي  ــ ــيــ ــ ــاشــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال
أجـــرتـــهـــا »الـــجـــريـــدة« 
ونـــشـــرت فـــي عــددهــا 
أمـــــــــــــس، عــــــــن وجــــــــود 
الـــعـــديـــد مـــن الــعــيــوب 
والــمــثــالــب فــي قانون 
ــــارض الـــمـــصـــالـــح  ــعـ ــ تـ
الــــــــــــذي وافــــــــــــق عـــلـــيـــه 
مــجــلــس األمـــــــة، وهـــو 
األمر الذي يثير مدى 
 
ً
رقابة المجلس، ممثال
باللجنة التشريعية، 
على دوره التشريعي 
في صياغة القوانين 

ومراجعتها.
كــمــا تــثــيــر الــعــيــوب 
الــــــــقــــــــانــــــــونــــــــيــــــــة فــــي 
الــتــشــريــع غــيــاب دور 
مــــجــــلــــس األمــــــــــــة فـــي 
مدى تجاوزه للعيوب 
والمثالب التي وجهت 
إلى القانون المقضي 
ــدم دســــتــــوريــــتــــه  ــ ــعــ ــ بــ
مـــن جــانــب المحكمة 
الــدســتــوريــة فـــي عــام 

 .2018
وبمراجعة األحكام 
والــقــواعــد القانونية 
ــانـــون  الـــــــــــواردة فــــي قـ
ــــارض الـــمـــصـــالـــح  ــعـ ــ تـ
الــــذي تــمــت الــمــوافــقــة 
ــــي الــــمــــداولــــة  عـــلـــيـــه فـ
ــى، يــتــضــح عــدم  ــ األولــ
ــام الـــمـــشـــّرع لــكــل  ــمــ إلــ
مــنــاحــي الــمــخــالــفــات 
ــا  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ الـــــــــــتـــــــــــي وجــ
المحكمة الدستورية 
إلى التشريع، السيما 
أن األخـــــــيـــــــرة قــضــت 
بعدم دستورية جميع 
مـــواد وأحــكــام قانون 
ــــارض الـــمـــصـــالـــح  ــعـ ــ تـ
لــمــخــالــفــة منهجيته 
ــــور  ــتـ ــ ــــدسـ ألحـــــــكـــــــام الـ
فـــي ظـــل غــيــاب الــركــن 
المادي لهذه الجرائم، 
ــة  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ وكــــــــــذلــــــــــك صـ
اإلثــــــــــــبــــــــــــات ألركـــــــــــــان 

الجريمة. 
الــعــيــوب والمثالب 
التي وردت في قانون 
ــــارض الـــمـــصـــالـــح  ــعـ ــ تـ
إمــــا لــقــصــور حــاالتــه 
أو لــــعــــيــــوب تـــشـــوب 
صــيــاغــتــه مــن شأنها 
أن تـــــهـــــدم الــــقــــانــــون 
 
ً
وتــــــســــــمــــــح مــــــــجــــــــددا
لــــــــلــــــــقــــــــضــــــــاء بـــــــعـــــــدم 
دســتــوريــتــه فــيــمــا لو 
ــا لــــجــــان  ــهــ ــتــ ــلــ ــاهــ تــــجــ
مجلس األمة باتخاذ 
إجــــــراءات الــتــصــويــب 
والــــــوضــــــوح ألحـــكـــام 
الــقــانــون، ولــذلــك فــإن 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــجــ ــالــ ــعــ مــ
 
ً
ــا ــمـ ــهـ  مـ

ً
بـــــاتـــــت أمــــــــــــرا

يستدعي إعادة النظر 
ــام الـــقـــانـــون  ــكــ فــــي أحــ
ــه لــلــمــزيــد  ــاعــ وإخــــضــ
من الــدراســة والبحث 
والــتــصــويــب بـــداًل من 
حالة االستعجال التي 
قد تؤدي إلى التسبب 
فــــــــــي إلــــــــغــــــــائــــــــه مـــــــرة 
ــــرى مـــن المحكمة  أخـ

الدستورية. 
قــــــــضــــــــيــــــــة جـــــــــــــودة 
الـــــتـــــشـــــريـــــع أشــــــــــارت 
ــة  ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ إلــــــيــــــهــــــا الــ
الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة فــــي 
قضائها بالعديد من 
األحـــكـــام الــدســتــوريــة 
عـــنـــدمـــا قـــضـــت بــعــدم 
دســـتـــوريـــة الــقــوانــيــن 
لـــعـــيـــوب نــــالــــت شــكــل 
الـــتـــشـــريـــع وســالمــتــه 
في التطبيق كقانون 
 
ً
الــتــجــمــعــات وســابــقــا
أحكام لقانون الجزاء 
بشأن الشريك الالحق 
وكذلك قانون تعارض 
ــابـــق  الــــمــــصــــالــــح الـــسـ
ــه  ــبــ ــتــــشــ وأحــــــــــكــــــــــام الــ

بالجنس اآلخر.

حسين العبدالله

الطعون االنتخابية في مرمى »الدستورية«
• المحكمة ستعيد المجلس السابق في حال قبولها طعون بطالن مرسوم الحل 
• معروض عليها بطالن االنتخابات لعدم دستورية مراسيم »المدنية والمناطق« 

في 26 و28 الــجــاري ستكون 
ــة عــلــى  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــمـ ــكـ ــمـــحـ الـ
مــوعــد الستكمال نظر الطعون 
االنتخابية المقامة على نتائج 
انــتــخــابــات مــجــلــس األمــــة، التي 
ــــن ســبــتــمــبــر  ــــي 29 مـ ــــت فـ ــريـ ــ أجـ
الماضي، بعد أن مكنت المحكمة 
الـــطـــاعـــنـــيـــن والـــمـــرشـــحـــيـــن مــن 
االطــــــــالع عـــلـــى مـــحـــاضـــر الـــفـــرز 
والــتــجــمــيــع الــــــــواردة إلــيــهــا من 
إدارة االنتخابات التابعة لوزارة 

الداخلية.
وبــــــحــــــســــــب االطـــــــــــــــــالع عـــلـــى 
األوراق من الطاعنين ووكالئهم 
ــام »الـــدســـتـــوريـــة« فـــإن جميع  أمــ
النتائج االنتخابية المعلنة لم 
تتغير من حيث مراكز الفائزين 
ــارة  الــعــشــرة، وكـــل مــا تــمــت االشـ
اليه من بعض المرشحين ممن 
فــقــدوا عضويتهم أو لــم ُيكتب 
لهم النجاح هو مجرد تكهنات 
كــشــفــت الــمــحــاضــر الــمــعــلــنــة من 
إدارة االنتخابات عن عدم دقتها، 
بل أثبتت دقــة النتائج المعلنة 
مــن اللجان القضائية المشرفة 
على سالمة العملية االنتخابية.

ال تفاوت

ــتــــائــــج  ــنــ ــــق الــ ــابـ ــ ــطـ ــ ورغـــــــــــم تـ
ــلــــجــــان  ــلــــنــــة مــــــن قــــبــــل الــ الــــمــــعــ
االنــــتــــخــــابــــيــــة مـــــع الـــمـــحـــاضـــر 
الــمــرســلــة مــن وزارة الــداخــلــيــة 
الـــتـــي تــكــشــف عـــن عــــدم وجـــود 
ــز الـــفـــائـــزيـــن  ــراكــ ــاوت فــــي مــ ــفــ تــ
ــا  ــامــ ــاك أرقــ ــنــ الــــعــــشــــرة، فــــــإن هــ
بسيطة كشفت المحاضر عن 
ــول بـــعـــض الــمــرشــحــيــن  حــــصــ
عليها، وإن كانت ال تؤثر على 

مراكز الفائزين.
وكشفت المشاهدة العملية 
ــــى  ــة الـ ــ ــلـ ــ ــرسـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــاضــ ــحــ ــمــ ــلــ لــ
»الدستورية« عن وجود العديد 
ظهر 

ُ
مــن الــمــالحــظــات عليها ت

ــعــــض رؤســـــــاء  عـــــــدم الــــــتــــــزام بــ
اللجان المشرفة على العملية 
ــــود  االنــــتــــخــــابــــيــــة، وعـــــــــدم وجــ
تواقيع على بعض المحاضر 
او وجـــود كشط وتــعــديــل على 

البعض منها، مع وجود تطابق 
تام بين عدد المقترعين وبين 
مـــن يــحــق لــهــم الــتــصــويــت في 
ــدم  ــيـــة، وعــ ــابـ ــتـــخـ الــعــمــلــيــة االنـ
اظهار االوراق الباطلة في بعض 
ــر، وهـــــي مــالحــظــات  ــمـــحـــاضـ الـ
ــانـــت ال تــبــطــل الــعــمــلــيــة  وان كـ
ــر االلـــــتـــــزام  ــ ــ ــيـــر أمـ ــثـ اال أنــــهــــا تـ
ــراف عليها بما  بضوابط االشـ
يعكس االطــمــئــنــان فــي نفوس 
المشاركين فيها من الناخبين 

والمرشحين.
وبعيدا عن تلك المالحظات 
الــتــي شــابــت بــعــض المحاضر 
ــلـــى ســالمــة  ــإن الـــطـــاعـــنـــيـــن عـ ــ فــ
االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات ووكـــــــــالءهـــــــــم 
ــات  ــســ ــلــ ــجــ ــــون فــــــــي الــ ــعـ ــ ــــسـ ــيـ ــ سـ
الـــــمـــــقـــــبـــــلـــــة الــــــــــــى الــــمــــطــــالــــبــــة 
ــادة فــــرز االصـــــــوات وفــتــح  ــاعــ بــ
ــداد  الــصــنــاديــق ومــطــابــقــة االعــ
الــــمــــوجــــودة، وهــــي مــســائــل لم 
يــكــتــب لــــ »الـــدســـتـــوريـــة« الــقــيــام 
بــهــا، رغـــم انــهــا محكمة طعون 
انــتــخــابــيــة تــمــلــك الــقــيــام بــذلــك، 
وكــانــت الــســوابــق الــقــضــائــيــة لـ 
ــة« اقـــتـــصـــرت على  ــتـــوريـ »الـــدسـ
بـــطـــالن الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
برمتها لما شابها مــن عيوب 
اجـــرائـــيـــة او بـــطـــالن الــنــتــيــجــة 
الحاصل عليها احــد الفائزين 
ــا بــعــد  ــهــ ــيــ واعــــــــــــالن الـــــفـــــائـــــز فــ
اتـــمـــام عــمــلــيــة الــجــمــع مـــن قبل 
»الدستورية« او من خالل اعادة 
االنتخاب بين الطاعنين وبين 
اصــحــاب الــمــراكــز الــفــائــزة وفق 
ــبـــاب يــــوردهــــا الـــطـــاعـــن لها  أسـ

اهمتيها.
 ومـــن هـــذه األســـبـــاب تقديم 
الطاعن كشفا يتضمن تصويت 
ــيـــة« او  ــلـ ــاقـــدي »االهـ عــــدد مـــن فـ
الـــصـــادر بحقهم احــكــام مخلة 
ــة وال يــحــق  ــ ــانـ ــ ــالـــشـــرف واالمـ بـ
ــم الــــتــــصــــويــــت، او بـــوجـــود  ــهـ لـ
ــكــــون مــجــمــوع  عـــســـكـــريـــيـــن، ويــ
عدد الممنوعين من التصويت 
يــمــثــل الـــفـــارق بــيــن الــطــاعــنــيــن 
وبين اصحاب المراكز الفائزة، 
فــعــنــدئــذ تــتــم اعــــادة االنــتــخــاب 
بــيــنــهــم خــــاصــــة اذا كـــــان عـــدد 

الــمــحــرومــيــن مـــن االنــتــخــابــات 
ثبت تصويتهم ومشاركتهم في 

العملية االنتخابية.

إعمال االختصاص

وهـــــــــــــــو مـــــــــــا يــــــــــوجــــــــــب عــــلــــى 
»الــــــــــــدســــــــــــتــــــــــــوريــــــــــــة«، إعــــــــمــــــــاال 
الخـــتـــصـــاصـــهـــا وصـــالحـــيـــتـــهـــا 
وسوابقها، النظر في طلب اعادة 
االنــتــخــاب بــيــن الــطــاعــنــيــن فقط 
وبــيــن اصــحــاب الــمــراكــز الفائزة 

ليجرى االنتخاب فيما بينهم.
وســـبـــق لــلــمــحــكــمــة أن قــــررت 
اعــادة االنتخاب بين العديد من 
الـــنـــواب الــفــائــزيــن والــطــاعــنــيــن، 
نظرا لثبوت تصويت عسكريين 
أو مـــتـــوفـــيـــن او مــــن هــــم خــــارج 
البالد، وكان الفارق بين الطاعن 
والفائز يمثل عدد االصوات التي 
شارك بها المتوفى او العسكري 

او المسافر يوم االنتخاب.
ــك فــــــان »الــــدســــتــــوريــــة«  ــ ــذلـ ــ ولـ
ســيــكــون امـــامـــهـــا فـــرصـــة الــنــظــر 
فـــــي صــــحــــة الــــطــــعــــون الـــمـــقـــامـــة 
امــــامــــهــــا عـــــن وجــــــــود تـــصـــويـــت 
ــة بـــعـــض الــعــســكــريــيــن  ــاركـ ومـــشـ
في االنتخابات الماضية، وذلك 
مــن خـــالل االطــــالع عــلــى كشوف 
تحضير الناخبين ومطابقتها 
ــــوح لـــهـــم  ــمـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ مـــــــع اســـــــمـــــــاء الـ
بــالــتــصــويــت، وفــــي حــــال ثــبــوت 
ــدد مـــن الــعــســكــريــيــن  مــشــاركــة عــ
فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، وهــم 
مــحــرومــون وفــقــا الحــكــام قانون 
ــاب، فـــانـــه يــتــعــيــن عــلــى  ــخــ ــتــ االنــ
»الــدســتــوريــة« اعــــادة االنــتــخــاب 
بين الطاعنين واصحاب المراكز 
الفائزة طالما كان الفرق بين ما 
حصل عليه الــطــاعــن واصــحــاب 
المراكز الفائزة يمثل عدد أصوات 
الــمــحــرومــيــن مــن الــمــشــاركــة في 

التصويت.
ــعــــون االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــطــ أمــــــا الــ
الــــمــــقــــامــــة عــــلــــى عــــــــدم ســـالمـــة 
العملية االنتخابية من الناحية 
ــلـــم ُيـــفـــصـــل فــيــهــا  االجــــرائــــيــــة فـ
حتى اآلن، والــتــي اقــام عــدد من 
الطاعنين فيها طلبات ببطالن 

االنتخابات لعدم سالمة مرسوم 
حل مجلس االمة.

طعون مشابهة

ــن طــلــب بـــطـــالن الــعــمــلــيــة   وعــ
ــيــــة لــــعــــدم ســالمــتــهــا  االنــــتــــخــــابــ
لمخالفة الــقــانــون الـــذي أجريت 
عليه الحكام الدستور وتحديدا 
ــادة 71 مـــن الـــدســـتـــور، فقد  ــمــ الــ
سبق لـ »الدستورية« أن تصدت 
ســابــقــا لــطــعــون مــشــابــهــة لطلب 
ــل الــمــجــلــس  بـــطـــالن مــــرســــوم حــ
فقضت في يونيو 2012 ببطالن 
مــرســوم الــحــل وبــطــالن مــرســوم 
ــوة لــالنــتــخــابــات وبــطــالن  ــدعــ الــ
االنتخابات التي اجريت، وذلك 
ألن الحكومة التي رفعت مرسوم 
ــل الـــمـــجـــلـــس ذايـــلـــتـــهـــا صــفــة  ــ حـ
الحكومة الدستورية بسبب ان 
اعـــضـــاءهـــا مــســتــقــيــلــون وكــلــف 
الــشــيــخ جـــابـــر الـــمـــبـــارك رئــيــســا 
لها، ولذلك فهي حكومة ذايلتها 
الــصــفــة الـــدســـتـــوريـــة وفــــق حكم 

المادة 107 من الدستور.
ــــالن الــــســــابــــق  ــطــ ــ ــبــ ــ ــ وبــــــعــــــد ال
لمرسوم الحل من »الدستورية« 
ُعِرض على االخيرة طعون بطلب 
بطالن العملية االنتخابية لعدم 
ــة مــــرســــوم حــــل الــمــجــلــس  ســـالمـ
ــاء الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــضـ ــدم أداء اعـ ــعــ لــ
ــام الـــبـــرلـــمـــان، وردت  ــ الــيــمــيــن امـ
»الــدســتــوريــة« عــلــى هـــذا السبب 
بأنه ليس سببا لصحة الحكومة 
ــيـــن امــــــام  ــمـ ــيـ ــلـ بـــــعـــــدم أدائـــــــهـــــــا لـ
الــمــجــلــس، وانــمــا الداء اعمالها 
امام المجلس وعضوية الوزراء 
ــاء فـــيـــه بــحــكــم  فـــيـــه ألنـــهـــم اعــــضــ
مناصبهم ويجب اداؤهم اليمين 

أمام المجلس.
ــإن الـــطـــعـــن بــبــطــالن  ــ ولــــذلــــك فـ
مرسوم الحل لعدم اداء الحكومة 
لليمين امــام مجلس االمــة الذي 
تــم حله قــد ال يـــؤدي الــى بطالن 
المجلس وعودة المنحل ليكمل 
بــاقــي مــدتــه الــدســتــوريــة، كما ان 
المحكمة سبق لها عند التصدي 
لــبــطــالن مـــرســـوم حـــل الــمــجــلــس 
في حكمها الصادر يونيو 2012 

في البطالن؛ االول اكــدت انها ال 
تــراقــب مضمون مــراســيــم الحل، 
ــى  ــا الـــتـــأكـــد أن الـــحـــل راعــ ــمــ وإنــ
ات الـــتـــي نــصــت عليها  االجــــــــراء
احكام الدستور في حكم المادة 
107 منه، ومنها ان يكون الحل 
صـــادرا عــن حكومة سليمة واال 
يكون الحل لــذات السبب للمرة 
الثانية، وهــي ضمانات اشــارت 
»الدستورية« الى انها تخضعها 
لمراقبتها دون مضمون االسباب 
الــتــي بــنــي عليها مــرســوم الحل 
عـــدا ان رقــابــتــهــا عــلــى مضمون 
االسباب بأال تكون ذات االسباب 
الــتــي تــم حــل الــمــجــلــس الــســابــق 
ــرا نــصــت عنه  بسببها يــكــون أمـ

المادة 107 من الدستور.

حالة الضرورة

ــرة  ــ ــيـ ــ ــا األســـــــبـــــــاب االخـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــيــــة عــــلــــى طــــلــــب بـــطـــالن  ــنــ ــبــ الــــمــ
الــــمــــجــــلــــس لــــــعــــــدم دســـــتـــــوريـــــة 
6 لــســنــة  5 أو  الـــــقـــــانـــــون رقــــــــم 
ــانــــون  ــل قــ ــديــ ــعــ ــأن تــ ــ ــشـ ــ 2012 بـ
ــون طــعــن  ــ ــكـ ــ ــي يـ ــكــ االنـــــتـــــخـــــاب لــ
الناخبين على البطاقة المدنية 
او بــشــأن الــــدوائــــر االنــتــخــابــيــة، 
ــتـــراقـــب  ــان »الـــــدســـــتـــــوريـــــة« سـ ــ ــ فـ
ــرورة  ــ ــــضـ ــر حــــالــــة الـ ــ ــوافـ ــ مــــــدى تـ
بتلك المراسيم مــن عدمها، وال 
يغير الــحــال إقـــرار مجلس االمــة 
فــي جلساته الــســابــقــة ألمـــر تلك 
الـــمـــراســـيـــم، وال يــحــصــنــهــا مــن 
البطالن؛ ألنها ولدت بالمخالفة 
الحــكــام الــدســتــور حــال توصلت 
ــة« فـــي حــكــمــهــا الــى  ــتـــوريـ »الـــدسـ
عـــدم دســتــوريــتــهــا ولمخالفتها 
للضوابط التي رسمتها المادة 

71 من الدستور.
ــك أن  ــ ــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــة ذلـ  ويــ
يكون هناك حدث طرأ بعد غياب 
المجلس استدعى تدخل السلطة 
التنفيذية ممثلة بسمو االمير 
ــدار مــراســيــم  ــ ــــاصـ ــة بـ ــكـــومـ والـــحـ
لها قــوة القانون، وهــي مراسيم 
ــا حــــــدث مــع  ــ الــــــضــــــرورة وهــــــو مـ
قــانــون االنــتــخــاب بــتــعــديــل عــدد 
من احكامه على سند ما طرأ بعد 
حــل المجلس مــن وجـــود تقرير 
ــن عــنــاويــن  يــفــيــد بــعــبــث نـــــال مــ
الــمــوطــن االنــتــخــابــي للناخبين 
اســـتـــدعـــى الـــتـــعـــديـــل، ألن يــكــون 

العنوان الخاص بالناخب وفق 
البطاقة المدنية.

كما أن حدثا طــرأ بعد غياب 
مــجــلــس االمــــة اســتــدعــى تعديل 
قــانــون الــدوائــر االنتخابية بما 
ادى الــى اضــافــة مناطق جديدة 
ــا فــي  ــقـ ــابـ ــن مـــــوجـــــودة سـ ــكـ ــم تـ ــ لـ
قانون الدوائر، وهو ما ادى الى 
حرمان الناخبين من المشاركة 

والتصويت.

قوانين ما قبل التعديل

وفي حال رأت »الدستورية« عدم 
تــوافــر حــالــة الـــضـــرورة بمراسيم 
تعديل قــانــون االنتخاب وقانون 
الدوائر االنتخابية فإنها ستقضي 
ــدم دســـتـــوريـــتـــهـــا، وبـــبـــطـــالن  ــعــ بــ
العملية االنتخابية التي اجريت، 
وبـــــضـــــرورة اجــــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
المعنية وفـــق الــقــوانــيــن السابقة 
قبل تعديلها وهي إجراؤها وفق 
قانون االنتخاب حسب الجداول 
السابقة وإلغاء الجداول الحديثة 
الــمــعــدلــة وفـــق الــبــطــاقــة الــمــدنــيــة، 
وكذلك الغاء اضافة المناطق، او 
أن تــقــضــي »الـــدســـتـــوريـــة« بــإبــقــاء 
تعديل البطاقة المدنية لسالمته 
وتـــوافـــر حــالــة الـــضـــرورة، وتلغي 
قانون الــدوائــر باضافة المناطق 
لعدم توافر حالة الضرورة، وهو 
ايضا ما يؤدي الى بطالن العملية 
االنــتــخــابــيــة، أو ان تقضي اخــيــرا 
ــة« بـــرفـــض الــطــعــون  ــتــــوريــ »الــــدســ
وتؤكد سالمة المراسيم بقوانين 
وتؤكد توافر حالة الضرورة التي 
ــانــــون االنـــتـــخـــاب  ــريــــت عـــلـــى قــ اجــ
وقانون الدوائر االنتخابية، وهو 
مــا يـــؤدي إلــى اســتــمــرار المجلس 
الحالي ورفــض الطعون المقامة 

على سالمة استمراره.

إذا رأت »الدستورية« 
عدم توافر حالة 

الضرورة بمراسيم 
تعديل قانون 

االنتخاب وقانون 
الدوائر فستقضي 
بعدم دستوريتها 

وبطان العملية

المحاضر كشفت 
حصول بعض 

المرشحين على 
أرقام بسيطة 

ال تؤثر على المراكز 
الفائزة 

تطابق نتائج 
اللجان االنتخابية 

ومحاضر 
»الداخلية« يشير 
إلى عدم اختاف 

مراكز الفائزين

في حال ثبوت 
مشاركة عسكريين 

في االنتخابات وهم 
محرومون بحكم 

القانون يتعين على 
المحكمة إعادة 
االنتخاب بين 

الطاعنين وأصحاب 
المراكز الفائزة

محمد بن ناجي
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»التحقيق في نقص األدوية« ترفع
تقريرها إلدراجه بجلسة 10 يناير

شمس لـ ةديرجلا●: اجتمعنا مع وزارات الصحة والمالية والتجارة لبحث األسباب
• فهد تركي

ــقـــرر الــلــجــنــة الــصــحــيــة  ــلـــن مـ أعـ
ــمـــس ان لــجــنــة  ــانــــي شـ الــــنــــائــــب هــ
الــتــحــقــيــق الــمــنــبــثــقــة عــــن الــلــجــنــة 
الصحية بتكليف من مجلس االمة 
بحثت مع ممثلي وزارات الصحة 
والـــمـــالـــيـــة والــــتــــجــــارة والــصــنــاعــة 
والهيئة الــعــامــة للصناعة قضية 
نقص االدويــــة، واالســبــاب االولــيــة 
التي ادت الى نشوئها في الكويت. 
وقـــــال شــمــس لــــ »الــــجــــريــــدة« إن 
»الــلــجــنــة اســتــمــعــت الــــى االســـبـــاب 
الجوهرية من وجهة نظر الجهات 
المعنية، وستستمر في االجتماع 
بــــالــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة االخـــــــرى 
والـــمـــعـــنـــيـــيـــن لـــكـــشـــف االســـــبـــــاب 

الحقيقية والمتسببين فـــي هــذه 
الــقــضــيــة الـــتـــي ال يــمــكــن أن تنشأ 
فــي دولــــة مــثــل الــكــويــت تمتلك كل 
االمكانات المادية والعقول البشرية 
والمرافق الصحية التي من شأنها 
إبـــعـــاد هــــذه الــقــضــيــة عـــن الــكــويــت 
والــمــحــافــظــة عــلــى أرواح وصــحــة 

المواطنين«. 
ــمـــس أن »الــلــجــنــة  وأوضـــــــــح شـ
ســـتـــعـــد تــــوصــــيــــاتــــهــــا والــــتــــقــــريــــر 
النهائي متضمنا نتائج التحقيق 
في قضية نقص االدوية بعد انهاء 
اجــتــمــاعــاتــهــا عــلــى هـــذا الصعيد، 
ولـــقـــاء كـــل الــجــهــات والــمــســؤولــيــن 
المعنيين بالقضية، وترفع تقريرها 
الى مجلس االمة ليكون على جلسة 
10 يناير المقبل كي يتخذ ما يراه 

مــنــاســبــا بــالــتــعــاون مـــع الحكومة 
ممثلة في جهاتها المعنية لمعالجة 
هــذه القضية«، مؤكدا ان المجلس 

ممثال في اللجنة الصحية لن يألو 
ــور الخاصة  جــهــدا فــي تــدبــيــر االمــ
بـــمـــعـــالـــجـــة الــــقــــضــــيــــة ســــــــــواء مــن 
الناحية المالية او الفنية او الكوادر 
الــبــشــريــة. وأكـــد أنـــه »ال تــهــاون في 
أرواح المواطنين من خالل قضية 
نقص االدوية، وعلى وزارة الصحة 
ممثلة بوزيرها وقيادييها العمل 
الجاد على دعم مخزون االدوية من 
خالل خطط عاجلة تنهي المشكلة 
ســواء من خالل ايجاد الميزانيات 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة الــمــالــيــة او 
القيام باالستيراد المباشر او العمل 
بنظام الــشــراء الخليجي الموحد 
ــة، فــمــن غير  ــ لــضــمــان تــدفــق االدويــ
المعقول أن يحدث نقص االدويــة 

في دولة الكويت«.

هاني شمس

»الداخلية والدفاع« ترفض »القوائم النسبية«: 
تقنين لنظام األحزاب وتكريس  للطائفية!

بأغلبية 3 أعضاء وامتناع واحد... وتوافق على »المفوضية العليا« باإلجماع
• الحكومة: تصور جديد لقانون االنتخابات ونحتاج إلى مهلة

محيي عامر
على عكس الــمــواقــف المعلنة، 
ــؤون الــداخــلــيــة  ــ رفـــضـــت لــجــنــة شـ
والـــدفـــاع البرلمانية االقتراحين 
ــقــــوائــــم  ــــي شــــــأن »الــ بـــقـــانـــونـــيـــن فـ
الـــنـــســـبـــيـــة«، بــأغــلــبــيــة أعــضــائــهــا 
الحضور، ثالثة مع امتناع واحد، 
مــعــلــلــة ذلـــــك بـــــأن نـــظـــام الـــقـــوائـــم 
النسبية هو تقنين لنظام األحزاب 
بصورة غير مباشرة في النظام 
الــقــانــونــي الــكــويــتــي، األمــــر الـــذي 
ــريـــس الــطــائــفــيــة  ــكـ يـــــــؤدي إلــــــى تـ

والقبلية والحزبية.
وأوردت اللجنة، فــي تقريرها 
المدرج على أعمال جلسة اليوم، 
رأي الــحــكــومــة، مبينة أن ممثلي 
وزارة الداخلية طلبوا من اللجنة 
 لــمــزيــد مــن البحث 

ً
منحهم أجــــال

ودراسة المقترحين المشار إليهما 
بوصفهما تصورا جديدا.

وعـــــــن رأيــــــهــــــا، قــــالــــت الــلــجــنــة 
إنــهــا بعد البحث والـــدراســـة رأت 
أن هـــذيـــن االقـــتـــراحـــيـــن يتعلقان 
باالنتخاب بالقوائم على أساس 
 له 

ً
التمثيل النسبي، والــذي طبقا

توزع المقاعد المخصصة لدائرة 
انــتــخــابــيــة مـــحـــددة عــلــى الــقــوائــم 
المختلفة في هــذه الــدائــرة، وذلك 
بنسبة األصوات الصحيحة التي 
تحصل عليها كل قائمة مرشحة، 
وبــعــبــارة أخـــرى فــإن المقاعد في 
كل دائــرة توزع أواًل على القوائم، 
ثـــم عــلــى مــرشــحــي هــــذه الــقــوائــم. 
ويعلن فوز القائمة أو المرشحين 
 ألسبقية تسلسل أسمائهم 

ً
وفقا

في القائمة، وذلــك بقسمة جميع 
األصــــوات الصحيحة الــتــي أدلــى 

ــرة على  ــدائـ بــهــا الــنــاخــبــون فــي الـ
عدد األعضاء المطلوب انتخابهم، 
ويـــكـــون نـــاتـــج هــــذه الــقــســمــة هو 
المتوسط الحسابي االنتخابي 
لــلــدائــرة والـــــالزم الــحــصــول عليه 
لفوز مرشح واحـــد، ومــا زاد على 
ــذا الـــمـــتـــوســـط مــــن أصـــــــوات أو  ــ هـ
ــه إال فـــي حــالــة  كـــســـور ال يــعــتــد بـ
ــرة تــعــطــى  ــ ــاغـ ــ وجــــــــود مـــقـــاعـــد شـ
للقائمة صاحبة أكبر البواقي بعد 
حساب المتوسط االنتخابي لها.

المذكرة اإليضاحية

وأضـــافـــت الــلــجــنــة أن الــمــذكــرة 
اإليضاحية لالقتراحين تضمنت 
مـــــــثـــــــااًل لــــتــــوضــــيــــح الــــمــــتــــوســــط 
ــوات  الــحــســابــي االنــتــخــابــي ألصــ
الناخبين وكيفية توزيعها على 

قوائم المرشحين في الدائرة. 
80( مــن  لـــــــمـــــــادة ) ورأت أن ا
الــدســتــور نــصــت عــلــى أن يتألف 
أعضاء مجلس األمة من خمسين 
 ينتخبون بطريق االنتخاب 

ً
عضوا

 
ً
ــــري الـــمـــبـــاشـــر وفـــقـــا ــــسـ ــام الـ ــ ــعـ ــ الـ

لـــأحـــكـــام الــــتــــي يــبــيــنــهــا قـــانـــون 
االنتخاب ويتضح من هذه المادة 
أن الــمــشــرع الــدســتــوري قــد تبنى 
االنتخاب العام السري المباشر 
ــة،  ــاء مــجــلــس األمــ الخــتــيــار أعـــضـ
حيث إن االنتخاب مقصود بذاته 
تــتــوجــه فــيــه إرادة الـــنـــاخـــب إلــى 
مرشح بعينه ضمن اقتراع سري 
عـــام دون أي قــيــود أو شــرائــح أو 
قوائم، أي بمعنى أنه لم يقيد حرية 
الناخب والمرشح في اتباع آلية 

محددة لممارسة حق االنتخاب، 
حــيــث إن الـــنـــاخـــب عــنــدمــا يــدلــي 
 
ً
بصوته ال بــد أن يقصد مرشحا

بشخصه وذاته ال أن تفرض عليه 
ــاء مــرشــحــيــن ال  ــمـ قــائــمــة بــهــا أسـ

يرغب في انتخاب أحد منهم.
وتــابــعــت بــأنــه تبين للجنة أن 
نظام القوائم النسبية هو تقنين 
ــــورة غــيــر  ــــصـ لـــنـــظـــام األحـــــــــــزاب بـ
مـــبـــاشـــرة فــــي الـــنـــظـــام الــقــانــونــي 
الــكــويــتــي األمــــر الــــذي يــــؤدي إلــى 
ــريــــس الـــطـــائـــفـــيـــة والـــقـــبـــلـــيـــة  ــكــ تــ
والــحــزبــيــة، وكـــذلـــك تــبــيــن لــهــا أن 
ــــؤدي إلــى  ــذ بـــهـــذا الـــنـــظـــام يــ ــ األخــ
اخــــتــــالف الـــمـــتـــوســـط الــحــســابــي 
االنتخابي من دائرة ألخرى حسب 
عدد الناخبين بها مما يؤدي إلى 
حـــســـاب األصـــــــــوات عـــلـــى أســــاس 
ــاس  ــا وثــقــلــهــا ال عـــلـــى أســ ــهــ وزنــ

عددها. 

نتائج االنتخابات

وذكــــــــــرت أنـــــــه اتــــضــــح لــــهــــا أن 
االقــتــراح بقانون المشار إليه في 
البند رقم )2( سيفتح مجال الطعن 
بكثرة على نتائج االنتخابات ألن 
القوائم تشكلت على أساس قبلي 
أو طائفي دون بيان معيار القبلية 
أو الــطــائــفــيــة أو تــحــديــد مــاهــيــة 
األهــــــــداف الـــوطـــنـــيـــة عــــــالوة على 
أنها لم تقرر عقوبة على مخالفة 
 عن أن هذا النظام 

ً
أحكامها، فضال

يتسم بالصعوبة والتعقيد من 
حيث عدم وضوح طريقة احتساب 
األصوات للقائمة لدى الناخبين، 
كما يؤخذ على نظام القوائم عدم 
تحديد معيار ترتيب أو تسلسل 
أســمــاء الــمــرشــحــيــن فــي الــقــائــمــة، 
ــعــــاب عـــلـــى نـــظـــام الـــقـــوائـــم أن  ويــ
الناخب ينصاع إلرادة قادة الكيان 
أو الــكــتــلــة الـــذيـــن قـــامـــوا بــوضــع 
أســـمـــاء الــمــرشــحــيــن فـــي الــقــائــمــة 
وترتيبهم فيها وفــقــا للمعايير 

الخاصة.
ــنـــة أن  ــلـــجـ ــح لـ ــ ــــضـ  اتـ

ً
وأخــــــــيــــــــرا

االقـــتـــراحـــيـــن بــقــانــونــيــن الــمــشــار 
إليهما قد ألغيا القانون رقم )42( 
لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر 
االنتخابية لعضوية مجلس األمة 
برمته ومن ضمنه إلغاء الجدول 

المتعلق بتوزيع المناطق السكنية 
على الدوائر االنتخابية.

وفــــي تــقــريــرهــا الــثــانــي بــشــأن 
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ إنــــــــشــــــــاء الـ
لالنتخابات والمدرجة على جلسة 
اليوم والــذي انتهت إلى الموافقة 
عليه باإلجماع، افاد ممثلو وزارة 
الداخلية بأن الــوزارة تعكف على 
إعداد مشروع قانون متكامل بذات 
الموضوع مع الجهات الحكومية 
 
ً
ذات الصلة، وطلبوا منحهم أجال

لتقديم هذا المشروع.
وقالت اللجنة إنها بعد البحث 
ــة رأت أهــمــيــة مــوضــوع  ــدراســ والــ
االقتراح بقانون وأن فكرته تعالج 
الخلل الذي شاب نظام االنتخاب 
الـــحـــالـــي لــتــالفــي بــعــض جــوانــب 
ــيـــه، وكــــذلــــك مــواجــهــة  الـــقـــصـــور فـ
ــنــــصــــوص  ــــض الــ ــعـ ــ ــــالل بـ ــغــ ــ ــتــ ــ اســ
ــور في  ــ ــع األمــ ــ لـــذلـــك الــخــلــل ووضـ
نصابها الصحيح فــي ضـــوء ما 
لـــوحـــظ فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة من 
نقل األصوات من دائرة انتخابية 
ــــى مــا  ــة إلــ ــافــ ــــى أخــــــــرى، بــــاإلضــ إلــ
ورد فــيــهــا مـــن تـــعـــديـــالت تحقق 
المزيد من الشفافية والعدالة من 
خــالل نصوص قانونية واضحة 
ــــذي اتـــســـم به  تـــزيـــل الـــغـــمـــوض الــ
النظام االنتخابي الحالي، وذلك 
مــن خـــالل إنــشــاء مــفــوضــيــة عليا 
لـــالنـــتـــخـــابـــات تـــتـــولـــى اإلشـــــــراف 
على العملية االنتخابية بشكل 
كـــامـــل ومـــراقـــبـــة مـــصـــادر تــمــويــل 
الـــحـــمـــالت االنــتــخــابــيــة وغــيــرهــا 
ــن اخــــتــــصــــاصــــات تـــســـاهـــم فــي  ــ مـ
تعزيز الشفافية ونزاهة العملية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، كـــمـــا أن الــمــقــتــرح 
سيمكن الكويتيين المقيمين في 
الخارج من المشاركة في االنتخاب 
أسوة بالكويتيين المقيمين داخل 
 فإن األحكام 

ً
دولة الكويت، وأخيرا

الـــــــــواردة فــــي الـــمـــقـــتـــرح ستسهل 
عــلــى الــنــاخــب عــمــلــيــة التسجيل 
التلقائي في الجداول االنتخابية، 
وذلــــــــــك حـــســـبـــمـــا هــــــو وارد فــي 
عنوانه الثابت في الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية، وستحد من 
ظاهرة النقل والتالعب في القيود 
االنتخابية، ومن ثم ستكون نتائج 
االنتخابات مــرآة حقيقية تعكس 

التعبير عن إرادة األمة.

انتقد النائب أحمد الري تعطيل جهات حكومية لصرف البدل 
النقدي لالجازات الخاصة بموظفي الدولة.

وقال الري على حسابه في »تويتر« إن تعطيل اجراءات صرف 
بدل االجازات من قبل الوزارات المختلفة يتطلب تدخل مجلس 
ــــوزراء لتوجيه مختلف الــجــهــات بــضــرورة التنفيذ السريع  الـ
ات، خصوصا ان موظفي الجهات  للقانون وتسهيل االجـــــراء

أحمد الريتقدموا بطلباتهم منذ اكثر من ٧ أشهر.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الشاهين: تحويل 1.8 مليون مقيم للضمان 
الصحي يخفف 400 مليون دينار عن المال العام

أعلن النائب أسامة الشاهين 
تقدمه بسؤال برلماني واقتراح 
برغبة حــول شركة مستشفيات 
الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، مــــؤكــــدا أن 
»الــصــحــة أولـــويـــة ال تــقــل أهمية 
عــن غيرها مــن أولــويــات الوطن 

والمواطنين«. 
وأوضح الشاهين، في تصريح 
صحافي بمجلس األمة، أن شركة 
الــضــمــان الــصــحــي أنــشــئــت منذ 
2014 بــهــدف تأسيس منظومة 
صــحــيــة تــخــدم أكــثــر مــن مليون 
و800 ألــف مقيم ما سيوفر لهم 
خدمة صحية، ويخفف تكاليف 
عالجهم على المال العام بمقدار 

401 مليون دينار سنويا. 
ــــاف ان تــحــويــل مليون   وأضـ
و800 ألـــف مــقــيــم لمستشفيات 
ومستوصفات الضمان الصحي 
ــام ومــواعــيــد  ــ سيحد مــن االزدحــ

أسامة الشاهين

ــــول  ــــدخـ ــة والـــتـــحـــالـــيـــل والـ ــ ــعـ ــ األشـ
للعيادات بدرجة كبيرة.

وبين أن تفعيل الشركة سيؤدي 
إلى تأثير اقتصادي كبير حيث إن 
هــذه الشركة مملوكة للمال العام 

بــــ 24% ولــلــمــواطــنــيــن بنسبة 
50% باكتتاب عــام، مضيفا أن 
األرباح التي ستحققها ستعود 
ــــى الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة  إلـ
والــمــواطــنــيــن بــجــانــب ربــحــيــة 
البورصة واالقتصاد الوطني من 
خالل الشريك االستراتيجي وفق 

النسبة اإلضافية من الملكية.
ــر الــشــاهــيــن إن الــشــركــة  وذكــ
ــاح أحـــــدث  ــتــ ــتــ ــم افــ ــ ــ جـــــاهـــــزة وتـ
منشآتها في مستشفى محافظة 
ــع جــنــوب  ــقـ األحـــــمـــــدي الــــــــذي يـ
الصباحية بسعة سريرية 323 
سريرا و21 وحدة عناية مركزة 
و14 غـــرفـــة عــمــلــيــات جــراحــيــة 
ومــركــز أشــعــة ضــخــم سيخفف 
االزدحام ويحقق أرباحا وخدمة 

ومنفعة للمواطنين. 

الري: تعطيل صرف بدل اإلجازات
يتطلب تدخل مجلس الوزراء

خلف دميثير في ذمة الله
ــع الـــمـــرض  ــ بـــعـــد صــــــــراع مـ
ــة نـــيـــابـــيـــة طـــويـــلـــة،  ــلــ إثــــــر رحــ
كــان خاللها مــن أبـــرز الــنــواب 
المدافعين عن قضايا الكويت 
، فـــقـــدت 

ً
 وخـــــارجـــــيـــــا

ً
ــا ــيــ ــلــ داخــ

الكويت النائب السابق خلف 
دميثير العنزي. 

ــام 1946،  ــ ُوِلــــــــد الـــفـــقـــيـــد عــ
وحصل على دبلوم المعلمين، 
وحـــاز عضوية مجلس األمــة 
مدة 12 دورة متتالية منذ عام 
ــخــب 

ُ
1981 حــتــى 2016، وانــت

فــــي عـــضـــويـــة لـــجـــان عـــديـــدة، 
مثل الشؤون المالية، وحماية 
المال العام، وتقصي حقائق 
الـــــغـــــزو الـــــعـــــراقـــــي، وشـــــــؤون 
ــروة الــســمــكــيــة،  ــثــ ــة والــ ــزراعــ الــ
كــمــا حــــاز عــضــويــة المجلس 
الوطني عــام 1990، ومجلس 
محافظة العاصمة عام 1989، 
 لمادة 

ً
وسبق له أن عمل معلما

التربية البدنية بمدرسة معن 
بــــن زائـــــــدة االبـــتـــدائـــيـــة، وفـــي 
مرحلة من شبابه كــان رحمه 

 في كرة القدم بنادي 
ً
الله العبا

ــــي، وشـــغـــل  ــاضـ ــ ــريـ ــ الـــنـــصـــر الـ
عضوية نادي الصليبيخات.

ــــل  ويـــعـــد دمــيــثــيــر مــــن أوائـ
مــن طــالــبــوا بــإســقــاط قــروض 
الــمــواطــنــيــن، وعــقــب ترشحه 
ــابـــات مــجــلــس 2020،  ــتـــخـ النـ
صرح بأنه »كما اجتهدنا من 
أجــل حماية مصالح الشعب 
طـــوال 40 سنة مــن العضوية 

سنواصل العمل على الــدوام 
ــــذود عـــن مــصــالــح  ــل الــ مـــن أجــ

المواطنين وأموالهم«.
ــتـــي آلــمــهــا  و»الــــجــــريــــدة« الـ
هذا المصاب تتقدم إلى أسرة 
الفقيد بأحر التعازي، سائلة 
الله تعالى أن يسكنه فسيح 
ــه  جــنــاتــه، ويــلــهــم أهـــلـــه وذويــ
الصبر والسلوان، »إنا لله وإنا 

إليه راجعون«.

»الداخلية« البرلمانية في اجتماعها الخميس الماضي الذي صوتت خالله على »القوائم النسبية«

إلغاء قانون »المسيء«
أدخــلــت لجنة شـــؤون الــداخــلــيــة والـــدفـــاع في 
االقــتــراح بقانون الــذي انتهت فيه إلــى الموافقة 
ــاع بــــشــــأن إنــــشــــاء الـــمـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا  ــمــ بــــاإلجــ
لالنتخابات مادة جديدة تنص على إلغاء القانون 

 باسم »المسيء«.
ً
المعروف إعالميا

ــتــــراح بــقــانــون عــلــى إلـــغـــاء الــفــقــرة  ونــــص االقــ
الثانية من المادة )2( التي تتعلق بالحرمان من 
حــق االنــتــخــاب والــتــرشــيــح لــكــل مــن أديـــن بحكم 

نهائي فــي جريمة المساس بــالــذات اإللهية، أو 
األنبياء، أو الذات األميرية، وكل من المواد )13(، 
)14(، )15(، )17( التي تتعلق بمواعيد الطعن على 
قرار لجنة القيد، والفصل فيها من قبل المحكمة، 
و24 الــتــي تتعلق بــالــتــنــازل عــن الــتــرشــيــح قبل 
ــام عــلــى األقــــل، و42  مــيــعــاد االنــتــخــاب بسبعة أيـ
 من المادة )44( من 

ً
 وثالثا

ً
و43، والبندين ثانيا
القانون المشار إليه.

في وقت رفضت لجنة شؤون 
الداخلية والدفاع البرلمانية 

باألغلبية االقتراحين بقانونين 
في شأن »القوائم النسبية«، 
وافقت باإلجماع على إنشاء 

المفوضية العليا  لالنتخابات.

https://www.aljarida.com/article/8562
https://www.aljarida.com/article/8558
https://www.aljarida.com/article/8477
https://www.aljarida.com/article/8480
https://www.aljarida.com/article/8467


بلغت اليابان مرحلة مفصلية في جهودها الرامية إلى إعادة رسم 
استراتيجيتها الدفاعية، وزيادة إنفاقها الوطني على الدفاع، واكتساب 

قدرات صاروخية إلطالق ضربات مضادة.
في 16 ديسمبر، صادقت حكومة فوميو كيشيدا على ثالث وثائق 
أمنية أساسية قد تشّكل نقطة تحّول بارزة في مساعي اليابان للحفاظ 
على سياسة ذات وجهة دفاعية حصرية بعد حقبة الحرب، حيث تتجه 
اليابان للعودة إلى مكانة »الدولة الطبيعية« على المدى الطويل عبر 
السماح للبلد بالحصول على قدرات هجومية )أو حتى استعمالها( 
لضرب القواعد الصاروخية الخاصة باألعداء في حال تعّرضت طوكيو 

ح.
ّ
لهجوم مسل

رّكز تلك الوثائق األمنية بشكٍل أساسي على طريقة التعامل مع 
ُ
ت

صعود الصين، فكيف ستدافع اليابان عن نفسها في وجه التطور 
الصيني العسكري المتسارع؟ وما مستوى القدرات والميزانية الدفاعية 
التي تحتاج اليابان إلى مواجهتها؟ إنها األسئلة المحورية في تلك 

الوثائق، مع أنها غير معلنة بشكٍل صريح.
تتعارض اللغة المستعملة لإلشارة إلى الصين مع الطريقة التي 
ِصف فيها استراتيجية األمن القومي كوريا الجنوبية باعتبارها 

َ
ت

»مصدر تهديد خطير ووشيك على األمن القومي الياباني أكثر من أي 
 على وضع الصين، يقول مسؤول في الحكومة 

ً
وقت مضى«. تعليقا

اليابانية: »يجب أن تطّور اليابان قدراتها الدفاعية عبر مراقبة أهداف 
الصين الوطنية ونزعاتها وقدراتها العسكرية، لكن تبقى الصين ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، لذا يجب أن نشّجعها على االنخراط في إطار 
العمل الدولي، فعند تقييم مختلف الجوانب العسكرية، واالقتصادية، 
والدبلوماسية، من غير المفيد أن نستعمل كلمة »تهديد« للتكلم عن 
الصين«. أضاف المسؤول نفسه أن استراتيجية األمن القومي التي 
نشرتها الحكومة األميركية في شهر أكتوبر تعتبر الصين »أكبر عائق 
جيوسياسي أمام الواليات المتحدة«، وأكد على وجود تنسيق تام بين 

طوكيو وواشنطن في الوثائق المهمة.
 إلى الصين »كمصدر تهديد« 

ً
لكن أشارت الواليات المتحدة أحيانا

في وثائقها المهمة، فوفق االستراتيجية الجديدة التي أعّدتها البحرية 
األميركية وسالح مشاة البحرية وخفر السواحل، في ديسمبر 2020، 
: السيطرة عبر القوة البحرية المتكاملة 

ً
والمعروفة باسم »التفوق بحرا

عتبر الصين في مناسبات متكررة »مصدر 
ُ
في جميع المجاالت«، ت

تهديد«. يميل أي إطار عمل ثنائي )مثل اعتبار أي بلد آخر »مصدر 
تهديد« أو عدم وضعه في هذه الخانة( إلى تأجيج المواجهات أو زعزعة 
االستقرار. قد يؤدي هذا اإلطار إلى تصاعد مستوى القومية والنزعة 
الوطنية في كل بلد وفقدان السيطرة على الوضع، ال سيما إذا تزامن 

مع مشاكل تاريخية أو نزاعات على األراضي.
على صعيد آخـــر، ُيــضــِعــف أي مــوقــف غــامــض نــظــام الــــردع ضد 
سبب 

ُ
البلدان األخرى وقد يزيد مخاطر اندالع الصراعات، كذلك، قد ت

االستراتيجيات الغامضة حاالت سوء تفاهم، وتطلق صراعات غير 
مّهد لظروف خطيرة، وفي المقابل، تؤثر االستراتيجية 

ُ
متوقعة، وت

الواضحة على المؤسسات الوطنية بسهولة، وتزيد القدرة على تنفيذ 
السياسات، وترفع مستوى الشفافية الداخلية والخارجية.

 أن الجيش األميركي سيحمي تايوان 
ً
أعلن الرئيس جو بايدن مرارا

إذا أقدمت الصين على غــزو الجزيرة، ويبدو أن بايدن يريد بهذه 
ض احتمال وقوع حاالت طوارئ في تايوان، وما من 

ّ
الطريقة أن ُيخف

إجماع حول هذا الموضوع، وال حتى داخل الواليات المتحدة، لكن 
يظن النقاد أن وضوح بايدن يزيد مخاطر الصراع.

تعتبر الواليات المتحدة الصين »مناِفستها الوحيدة التي تنوي 
إعادة رسم معالم النظام الدولي وتملك قدرات اقتصادية ودبلوماسية 
وعسكرية وتكنولوجية متزايدة لتحقيق هذا الهدف«، كذلك، اعتبرت 
يها 

ّ
واشنطن العقد المقبل مرحلة مفصلية: إنها الفترة التي تغط

الوثائق األمنية الجديدة الصادرة عن اليابان.
؟ يبدو أن البلد 

ً
كيف ُيفترض أن تتعامل اليابان مع الصين إذا

سيتابع التخبط لإلجابة عن هذا السؤال خالل العقد المقبل.
* »دبلومات«

 بشكل 
ً
 مضطربا

ً
يبدو أن الهند ستنهي عاما

احتفالي، حيث ستحتفل بمناسبة مــرور 75 
 على االستقالل وبداية رئاستها لمجموعة 

ً
عاما

العشرين. لكن هناك حدث مهم آخر يلوح في 
األفق حيث يقّدر خبراء األمم المتحدة أنه في 
 على 

ً
14 أبــريــل 2023 ستتفوق الهند رسميا

 
ً
الصين بحيث تصبح الــدولــة األكــثــر تــعــدادا

للسكان في العالم.
 لالحتفال 

ً
إن هـــذا ليس بــالــضــرورة سببا

حيث تصل مساحة الصين إلى ما يقرب من 9.6 
ماليين كيلومتر مربع )3.7 ماليين ميل مربع( 
مقارنة بمساحة الهند التي تبلغ 3.3 ماليين 
كيلومتر مربع مما يجعل الكثافة السكانية 
 من الكثافة 

ً
في الهند أعلى بثالث مرات تقريبا

السكانية فــي الصين. ومــع ذلــك وعلى عكس 
الصين تكافح الهند إلطعام وتعليم ورعاية 
سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة وعلى 
الرغم من معدل النمو المذهل فيها على مدى 

العقود الثالثة الماضية.
ينطوي النمو السكاني على فرص وتحديات 
حيث من المتوقع أن يزيد تعداد سكان الهند 
خالل العقود األربعة القادمة ليصل الى نحو 
1.7 مليار نسمة وذلـــك قبل أن ينخفض إلى 
 إلى 

ً
1.1 مليار نسمة بحلول سنة 2100، ونظرا

االنخفاض في معدالت الوفيات والخصوبة 
فـــإن نــافــذة الــفــرص الــمــتــاحــة للهند مــن أجــل 
استخدام نمو الــقــوى العاملة المنتجة فيها 
 .

ً
لتعزيز التنمية االقتصادية هي محدودة جدا

لكن األنماط اإلقليمية غير المتكافئة، إذا 
لم يتم التعامل معها يمكن أن تحول العائد 
الديموغرافي للهند إلــى انقسام ديموغرافي 
دائـــم، فبينما تستمر الــواليــات الشمالية في 
الهند فــي الــنــمــو، استقر النمو السكاني في 
جنوب الهند بالفعل، وفي بعض الواليات مثل 
والية كيراال في الجنوب وناغاالند في الشمال 
الشرقي، بدأ عدد السكان بالفعل باالنكماش، 
وهذا يعني أن أجزاء من الهند قد تشهد طفرات 
في عدد المواليد في حين تكافح مناطق أخرى 

مع شيخوخة السكان.
ومــع ذلــك فــإن التغير المناخي يجعل من 
الصعب جدا التنبؤ باالتجاهات الديموغرافية 
فالبالد تشهد أنــواء مناخية حــادة- أعاصير 
ومـــوجـــات حـــر وجـــفـــاف وفـــيـــضـــانـــات- بشكل 
مــتــكــرر مــمــا يــثــيــر الــقــلــق، وفــــي حــيــن تفيض 
بعض األنهار، يجف البعض اآلخر كما يعاني 
الماليين في طول شبه القارة الهندية وعرضها 
بالفعل من ندرة المياه، مما يؤدي إلى نزوح 
جماعي وهجرة من مناطق غير صالحة للسكن 
حيث ينتج عن ذلك تفاقم االنقسام اإلقليمي. 

قــــد تــــكــــون الــــتــــداعــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة لــهــذه 
االتجاهات أكثر شمولية فلقد نما عدد سكان 
الهند من 350 مليون إلى أكثر من مليار بين 
عــامــي 1947 و1997، حــيــث كــانــت الـــواليـــات 
 والــتــي 

ً
ــل تعليما الشمالية األكــثــر فــقــرا واألقــ

تتحدث اللغة الهندية إلى حد كبير مسؤولة 

عــن جـــزء كبير مــن تــلــك الـــزيـــادة، فــي حــيــن أن 
الواليات الجنوبية قلصت عدد السكان بشكل 
أكثر فعالية بسبب التنمية البشرية وسياسات 
التعليم األفــضــل، وبينما العائالت الشمالية 
لديها 6-7 أطفال في المتوسط لعقود من الزمن، 
انخفض متوسط الهنود الجنوبيين بسرعة 

ليصل إلى طفلين لكل أسرة.
نظرا إلى أن الهند دولــة ديموقراطية، كان 
 
ً
من الواجب أن يكون لدى الشمال األكثر تعدادا
لــلــســكــان عـــدد أكــبــر مـــن الــمــقــاعــد البرلمانية 
وبــالــتــالــي قـــوة ســيــاســيــة أكـــبـــر، لــكــن فـــي عــام 
 على عـــدم مــكــافــأة عـــدم الــقــدرة 

ً
1976وحـــرصـــا

على الحد مــن عــدد السكان مــن خــالل المزيد 
من التأثير السياسي، جمدت رئيسة الــوزراء 
إنديرا غاندي التمثيل البرلماني ليبقى على 
مستوى التعداد السكاني لسنة1971، لقد كان 
مــن الــمــفــتــرض أن تنتهي صــالحــيــة التعديل 
الدستوري الذي سمح بالتجميد بعد 25 عاما 
لكن رئيس الوزراء أتال بيهاري فاجبايي جدده 

لمدة ربع قرن آخر.
ونتيجة لذلك، يمثل بعض نواب الجنوب أقل 
من مليوني ناخب في حين يمثل بعض نواب 
الشمال ما يصل إلى 2.9 مليون، ويبدو أن حزب 
بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه رئيس 
الــوزراء ناريندرا مودي والذي يحظى بتأييد 
ساحق من الناخبين في المناطق الشمالية 
الــهــنــدوســيــة الــنــاطــقــة بالهندية مصمم على 
إنهاء هذه الحالة الشاذة واستعادة التمثيل 
المتكافئ عندما ينتهي التعديل مــرة أخــرى 

في سنة 2026.
وعلى الرغم من أن هذا السيناريو سيجعل 
، فإنه سيمنح 

ً
البرلمان الهندي أكثر تمثيال

 أغلبية الثلثين، مما 
ً
الواليات الشمالية أيضا

يمّكن حزب بهاراتيا جاناتا من تعديل الدستور 
مــتــى شـــاء وبــــدون مـــراعـــاة لــرغــبــات الــواليــات 
الجنوبية، وستكون حكومة مودي قادرة على 
تبني ســيــاســات قومية قــد تجدها الــواليــات 
األقل تعدادا للسكان غير مستساغة أو تمييزية 
مما يهدد الوحدة الوطنية في الهند التي تم 

تحقيقها بشق األنفس.
أما اليوم فنجد أن واليتين شماليتين فقط 
بيهار وأوتــار براديش مسؤولتان عن الجزء 
األكبر من الزيادة السكانية في الهند، وبتعداد 
يصل إلــى 220 مليون نسمة فــإن واليــة أوتــار 
براديش كانت ستصبح خامس أكبر دولة في 
العالم من حيث عدد السكان لو كانت مستقلة، 
وإن هذه الواليات التي لديها بالفعل تأثير أكبر 
من الــالزم على السياسة الهندية من المرجح 
أن تكتسب المزيد من القوة مع نمو سكانها 

خالل العقد المقبل.
إن الجهل بتنظيم النسل وفوائد العائالت 
 هو في 

ً
 في الشمال األقل تعليما

ً
األصغر حجما

الغالب العامل الرئيس وراء النمو السكاني غير 
المتساوي في الهند، فبينما نجحت الواليات 
الجنوبية بالفعل في تحقيق تغييرات كبيرة 

 إلـــى مستويات تعليمية 
ً
وهـــذا يــعــود جــزئــيــا

أفــضــل بــيــن الـــنـــســـاء، ال تــــزال مــعــرفــة الـــقـــراءة 
والــكــتــابــة بــيــن نــســاء الــشــمــال أقـــل بكثير من 
المعدل العام على مستوى الهند، وفــي حين 
زاد عــــدد ســكــان بــيــهــار بــنــســبــة 25.4% بين 
سنة 2001 وسنة 2011، زاد عدد سكان والية 
كيراال بنسة 4.9% فقط، لقد تم تأجيل التعداد 
السكاني سنة 2021 بسبب جائحة كوفيد19، 
ولكن من المرجح ان هذه الفجوة قد اتسعت 

خالل اإلحدى عشرة سنة الماضية.
في غضون ذلك، لم يتعاف سوق العمل في 
 لمركز مراقبة 

ً
الهند تماما من الجائحة، ووفقا

االقتصاد الهندي، انخفض التوظيف في الهند 
من 408.9 ماليين في 2019-2020 إلــى 387.2 
مليون في 2020-2021 مع ارتفاع معدل البطالة 
خالل العام األول من األزمة، وفي حين تعافى 
الــتــوظــيــف مــنــذ ذلـــك الــحــيــن، إال أن الــوظــائــف 
انخفضت بمقدار 4.5 ماليين وظيفة مقارنة 

بما كانت عليه الحال قبل الجائحة.
إن الزيادة الحادة في البطالة بين الشباب 
تبعث على القلق بشكل خاص، لقد ارتفع معدل 
البطالة للهنود الذين تتراوح أعمارهم بين 19 
و25 عاما إلــى 23% على المستوى الوطني 
وليصل إلى 40% في واليتي كيراال وكشمير 
كما تراجعت خالل السنوات القليلة الماضية 
مشاركة اإلنــاث في القوى العاملة التي كانت 
في السابق متوافقة مع االتجاهات العالمية، 
أما على طرف النقيض فقد شهد جنوب الهند 
انتشارا للمنشآت المخصصة للمساعدة على 
العيش، حيث ال يوجد لدى العديد من اآلباء 
المسنين من يعتني بهم بعد أن هاجر أبناؤهم 

 عن فرص عمل أفضل.
ً
بحثا

وبــــدال مــن بـــدء عـــام 2023 بنفس تــفــاؤلــي، 
تكافح الهند مع تفاقم االنقسام بين الشمال 
والــجــنــوب والــتــمــدن غــيــر المنضبط ونقص 
ــــدرة الـــمـــوارد وشــيــخــوخــة الــســكــان  الــمــيــاه ونـ
فـــي بــعــض الــمــنــاطــق وتـــزايـــد بــطــالــة الــشــبــاب 
في مناطق أخــرى. إن النمو المذهل والتطور 
االقتصادي في الهند يعطينا سببا لألمل وقد 
أثبت الهنود أنهم يتمتعون بالمرونة وبالقدرة 
عــلــى إيــجــاد الــحــلــول فــي األوقـــــات العصيبة، 
ولكن الغتنام الــفــرص التي يتيحها التحول 
الديموغرافي الذي يلوح في األفق، يجب على 
الهند اإلقــــرار بــهــذه االتــجــاهــات ومعالجتها، 
وخــالف ذلــك فــإن ما بــدا وكأنه عائد يمكن أن 

يؤدي الى وقوع كارثة.

* وكيل األمين العام السابق لألمم 
المتحدة، ووزير الدولة الهندي السابق 
للشؤون الخارجية ووزير الدولة لتنمية 
الموارد البشرية، وحاليا نائب في البرلمان 
عن حزب الكونغرس الوطني الهندي.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«

فـــي أثـــنـــاء افـــتـــتـــاح قــمــة وزراء الــمــالــيــة 
ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة 
العشرين في 12 أكتوبر 2022، حــذرت من 
م يواجه مخاطر متنامية ومتزايدة 

َ
أن العال

التعقيد بسبب التضخم المرتفع، والنمو 
الــضــعــيــف، وانـــعـــدام أمـــن الــطــاقــة والـــغـــذاء، 
وتــغــيــر الــمــنــاخ، والــتــفــتــت الجيوسياسي، 
وتصاعد أزمات الديون، وستتحمل البلدان 
المنخفضة الدخل وطــأة العبء األكبر عن 
كل هذا، لكن االقتصادات المتوسطة الدخل 
وحتى المتقدمة ستواجه احتمال االنزالق 

إلى قدر كبير من األلم والمعاناة.
من الواضح أن االقتصاد العالمي يتجه 
نــحــو عــاصــفــة كــامــلــة، فــقــد خــلــفــت جائحة 
 ،

ً
 على اقتصاداتنا جميعا

ً
كــورونــا نــدوبــا

وعملت على التعجيل بانخفاض الطلب 
الــكــلــي والــــعــــرض الـــكـــلـــي، فـــهـــذه األعـــــراض 
تشبه تــلــك الــتــي تــصــاحــب »فـــخ الــســيــولــة«، 
حيث يكون التمويل من ِقَبل أطــراف ثالثة 
 فــي حين يظل 

ً
فــي الــقــطــاع الــمــالــي مرتفعا

، ولـــحـــل هـــذه 
ً
االقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي راكـــــــــدا

المشكلة، اقترح رجل االقتصاد العظيم من 
القرن العشرين جون ماينارد كينز انتهاج 
سياسة مالية معاكسة للدورة االقتصادية، 
فــــإذا كــــان االقـــتـــصـــاد يــعــمــل عــلــى مـــا يــــرام، 
فيجب كبح عجز الموازنة السنوية، أما إذا 
كــان االقتصاد في تباطؤ، فيجب السماح 

للعجز بالنمو.
بموجب قــانــون صــدر عــام 2003، قامت 
إندونيسيا بضبط سياستها المالية من 
خــــالل الــحــد مـــن عــجــز الـــمـــوازنـــة الــســنــويــة 
بحيث ال يتجاوز 3% من الناتج المحلي 
اإلجـــمـــالـــي، وإجــمــالــي الـــديـــن الـــعـــام بــمــا ال 
يــتــجــاوز 60% )بــاســتــخــدام ذات المعايير 
الــمــعــمــول بــهــا بــمــوجــب مــيــثــاق االســتــقــرار 
والنمو في االتحاد األوروبي(، ولكن عندما 
تسببت الجائحة فــي انكماش االقتصاد، 
كــان مــن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة 
فــــوق 3% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
لخلق الــحــيــز الــكــافــي للتحفيز، ولتمكين 
هــذه المرونة، تنازلت الحكومة عن سقف 

عجز الموازنة.
فــي غــضــون أســابــيــع مــن إعــــالن منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة فـــي الــــحــــادي عــشــر من 
مارس 2020 عن الجائحة، عملت الحكومة 
اإلندونيسية على تعديل قانون الميزانية 
بحيث يسمح بتوسيع العجز، ثــم تنامى 
الــعــجــز الـــســـنـــوي فـــي إنــدونــيــســيــا ليصل 
إلـــى 6.5% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
في عام 2020، قبل أن ينخفض إلى %4.6 
فــي عــام 2021 مــع تعافي االقــتــصــاد، وفي 
كــتــاب »الــحــفــاظ على إندونيسيا آمــنــة من 
جــائــحــة كــوفــيــد 19«، الــــذي نــشــرتــه وزارة 
المالية اإلندونيسية في عام 2022، نوضح 
بالتفصيل كــيــف تمكنت إنــدونــيــســيــا من 

أن تصبح واحــــدة مــن الــــدول القليلة على 
ــم التي حافظت على أدائها 

َ
مستوى الــعــال

االقتصادي حتى أثناء صدمة الطلب الكلي 
العالمية.

ــز، حـــافـــظـــت الـــحـــكـــومـــة  ــجــ ــعــ ــيـــع الــ ــتـــوسـ بـ
اإلندونيسية على النمو من االنكماش بأكثر 
مــن 2.1% فــي عــام 2020، ونجحت فــي خلق 
الظروف المناسبة لنمو بلغ 3.7% في عام 
2021، مع بقاء تضخم أسعار المستهلك عند 
مستوى منخفض بلغ 1.7% في عام 2020، 
ونحو 1.9% في عام 2021، عالوة على ذلك، 
في عام 2021، ازداد الناتج االقتصادي بنحو 
 بذلك مستواه في عام 2019، 

ً
1.6%، متجاوزا

وفي عامنا هــذا، من المتوقع أن يكون عجز 
 من عام 2023، 

ً
ا الموازنة نحو 4.5%، ولكن بدء

يجب أن يعود العجز إلى أقل من 3%، لو لم 
تندلع أزمة أخرى.

بعد العاصفة االقــتــصــاديــة األولــيــة التي 
أثارتها جائحة كوفيد 19، أصبح االقتصاد 
العالمي اآلن فــي خضم عاصفة ثانية، فقد 
ــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة عـــلـــى الــتــنــقــل  تــســبــبــت الـ
وغــيــر ذلــك مــن تــدابــيــر الصحة الــعــامــة أثناء 
أوج الجائحة في تعطيل الخدمات، وتعقيد 
ــــاج فــي  ــتـ ــ ــد، وتـــقـــلـــيـــص اإلنـ ــوريــ ــتــ ســـالســـل الــ
قطاعات أساسية مثل أشباه الموصالت )التي 
تستخدم في العديد من المنتجات المصنعة 
األخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك الــســيــارات الــجــديــدة(. 
تناقص إجمالي القيمة المضافة في التصنيع 
العالمي بنحو 4% خــالل الــفــتــرة مــن 2019 
إلى 2020، كما انخفض عدد السفن األم التي 

تشحن البضائع بين الموانئ الكبرى.
على النقيض من العاصفة األولى، جلبت 
 
ً
 أضــعــف وتضخما

ً
الــعــاصــفــة الــثــانــيــة نــمــوا

أعلى،  بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج والنقل 
العالميين، والتي سجلت المزيد من االرتفاع 
فــي عــام 2022 بسبب ارتــفــاع أســعــار الــمــواد 
الهيدروكربونية والــمــواد الغذائية، وارتفع 
سعر النفط الخام اإلندونيسي فوق مستوى 
 مــن 

ً
100 دوالر لــلــبــرمــيــل واســـتـــقـــر قـــريـــبـــا

توقعات اإلجماع عند مستوى 105 دوالرات 
للبرميل، في المتوسط، ومع ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية، انزلق عشرات الماليين من 
البشر إلى حالة انعدام األمــن الغذائي، ومن 
المؤسف أن أسعار الغذاء، بصرف النظر عن 
األحداث الجارية في المجال الجيوسياسي، 
من المرجح أن تظل مرتفعة بسبب الصدمات 

المناخية المستمرة.
 
ً
فرضت ضغوط الغذاء والطاقة هذه عبئا
 على االقتصاد العالمي، الــذي ال يزال 

ً
ثقيال

يــنــاضــل لــلــشــفــاء مـــن الـــجـــراح الــتــي خلفتها 
الجائحة على سالسل القيمة العالمية، ومع 
 على 

ً
ذلك، ال يزال االقتصاد اإلندونيسي قادرا

الصمود نسبيا، لعدة أسباب:
أواًل: تميل ارتباطات إندونيسيا بسالسل 
الــقــيــمــة الــعــالــمــيــة نــحــو مــنــتــجــات األطــعــمــة 

والمشروبات أكثر من ميلها نحو السيارات 
: تـــولـــد إنــدونــيــســيــا 

ً
واإللـــكـــتـــرونـــيـــات. ثـــانـــيـــا

حصة وفــيــرة مــن احتياجاتها مــن الكهرباء 
من مصادر الطاقة المتجددة.

: تتمتع إندونيسيا بميزة نسبية 
ً
ثــالــثــا

في الــمــواد الخام أكثر من السلع الوسيطة، 
وهـــذا يعني أنــهــا أقــل ُعــرضــة لنقص أشباه 
الــمــوصــالت، كــمــا يــعــنــي أنــهــا اســتــفــادت من 
الدخل غير المتوقع وفائض الحساب الجاري 
عندما ارتفعت أسعار المنتجات األولية )بما 
فـــي ذلـــك زيـــت الــنــخــيــل، والــفــحــم، والــمــطــاط، 
ــام 2021، ولــكــن بــرغــم ذلـــك،  والــنــيــكــل( فـــي عـ
بالنظر إلــى المستقبل، ال تـــزال إندونيسيا 
تــســعــى إلــــى تــعــزيــز الــتــصــنــيــع الــمــحــلــي من 
خــالل إنــتــاج المزيد مــن السلع الوسيطة، ال 
سيما لسالسل القيمة العالمية الرئيسية مثل 

السيارات واإللكترونيات.
في عام 2022، التقت صدمة الجائحة التي 
أثــــرت عــلــى الــطــلــب الــكــلــي بــصــدمــات جــديــدة 
مــرتــبــطــة بــالــمــعــروض مـــن الـــغـــذاء والــطــاقــة 
نتيجة للحرب الدائرة في أوكرانيا، مما أدى 
إلى توقعات بحدوث ركود تضخمي عالمي 
في عام 2023، لكن اقتصاد إندونيسيا ال يزال 
يــتــحــرك فــي اتــجــاه إيــجــابــي، فــي ظــل تحسن 
كبير في كل من الطلب الكلي، قياسا بمؤشر 
ثــقــة المستهلك، والــمــعــروض الــكــلــي قياسا 

بمؤشر مديري المشتريات.
ــفـــاع مــؤشــر أســـعـــار المستهلك  ســمــح ارتـ
إلندونيسيا بالحفاظ على النمو القوي في 
الــربــع الــثــانــي مــن عــام 2022، عندما تجاوز 
نــمــو اســـتـــهـــالك األســـــر عــلــى أســـــاس ســنــوي 
النمو االقتصادي اإلجمالي للمرة األولى منذ 
اندلعت الجائحة، ومــع استمرار مؤشر ثقة 
المستهلك في االرتفاع من 123.2 في يوليو 
إلى 124.7 في أغسطس، وزيادة مؤشر مديري 
المشتريات فــي الــربــع الثالث مــن عــام 2022 
مــن 51.3 فــي يوليو إلــى 53.7 فــي سبتمبر، 
استمر تحسن أداء إندونيسيا االقتصادي 

مع تقدم العام.
عــلــى خلفية االقــتــصــاد الــعــالــمــي الــُمــعــِتــم 
اآلفـــاق عــل نحو مــتــزايــد، تشكل إندونيسيا 
وِقلة من بلدان أخرى حالة استثنائية، ويجب 
أن تــســتــمــر ذات الـــمـــزايـــا الـــتـــي ســـاعـــدت في 
وقايتها من العواصف في السنوات القليلة 
األخيرة في أداء ذات الوظيفة مرة أخرى في 

عام 2023.
* وزيرة مالية جمهورية إندونيسيا.
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تاكاهاشي كوسوكي*

شاشي ثارور* سري مولياني إندراواتي*

االنقسام الديموغرافي بالهند يلوح في األفق  اإلبحار عبر العواصف االقتصادية الكاملة

نقطة تحّول كبرى في 
سياسة اليابان الدفاعية

بالرغم من وجــود بعض المالحظات على برنامج عمل 
الحكومة فإن فيه مرتكزات إصالحية نحو تحقيق التنمية 
االجتماعية وتحسين جــودة حياة المواطنين، ومنهجية 

ثابتة غير مرتبطة باالجتهادات الشخصية.
ولتحقيق غايات برنامج العمل كان البد من إعادة هيكلة 
الــجــهــاز الــحــكــومــي بــتــحــويــلــه مـــن قـــطـــاع مــشــغــل وحــاضــن 
لألنشطة االقتصادية إلى قطاع منظم ومراقب لها، مع تمكين 
وإشراك القطاع الخاص الذي تقع عليه مسؤوليات تاريخية 

في تعزيز وتنمية مسيرة التنمية االقتصادية الوطنية.
برنامج عمل الحكومة جاء على مجموعة من التحديات 
والتطلعات شكلت 10 محاور رئيسة تمحورت حــول 117 
ــرارات تنفيذية  ــ مــبــادرة حـــددت لــهــا مــســارات تشريعية وقـ
ومــدة زمنية وبعضها وضعت لها تكلفة مالية تقديرية، 
فــهــذه الــمــرة قــد نــقــول عــن برنامج العمل الحكومي إن فيه 
محاور مستحقة، لكن بعض محاوره نتائجها تتجاوز المدة 
القصوى المحددة بأربع سنوات، وهي بذلك ترفع المسؤولية 
عن الجهات المنفذة كما جاء في المحور البيئي الذي نص 
على تحسين جودة الهواء والتحول إلى استخدام الغاز أو 
؛ وتعزيز الرقابة على االنبعاثات 

ً
أنواع من الوقود أقل تلويثا

 تنفيذ استراتيجية التحول 
ً
عن المصادر المتحركة، وأيضا

للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060م.
وبالرغم مــن إشــارة برنامج العمل الحكومي الواضحة 
في الديباجة التمهيدية عن دور القطاع الخاص في تنمية 
االقتصاد فإنه لم يحدد آليات تنفيذية ملزمة تجعل منه 
 كما فعلت مع القطاعات 

ً
 اقتصاديا

ً
 وشريكا

ً
 منتجا

ً
قطاعا

الحكومية، ناهيك عن التعرض لقضية توظيف الكويتيين 
فيه.

محور التعليم هو اآلخــر عليه عالمات استفهام، حيث 
جــــاء بــمــجــمــوعــة مـــن األهـــــــداف الـــتـــي لـــم تـــوضـــح بــالــشــكــل 
المطلوب، كما أن بعضها لم توضع له اآلليات التنفيذية 
بالرغم من تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، فعلى 
ســبــيــل الــمــثــال ذكــــر الــبــرنــامــج إحـــــداث نــقــالت نــوعــيــة في 
المنظومة التعليمية كإعداد مناهج تمكينية للتحول إلى 
االقــتــصــاد الــمــعــرفــي وتنفيذ مــشــروع مـــدارس األفـــق لرفع 
مستوى مهنة التدريس وتطوير جودة المناهج الدراسية 
واالخــتــبــارات الــوطــنــيــة الــمــوحــدة وتــطــويــر معايير نظام 
التعليم لتحسين نتائج ومخرجات التعليم، إال أنه تجاوز 
المحرك األساسي لتطوير التعليم وهو الكليات الحاضنة 

لهذا التعليم.
في هذا المحور حــددت الحكومة موعد افتتاح جامعة 
عبدالله السالم واستكمال تشغيلها فــي الــعــام الــدراســي 
 تحدٍّ كبير نتطلع أن نراه حيز التنفيذ، 

ً
القادم، وهو فعال

ونجاحها في ذلــك هو بمنزلة رسالة حكومية للمجتمع 
الكويتي عن جديتها والتزاماتها بما وعدت فيه.

على الجانب اآلخر لم يتطرق برنامج الحكومة إلى آليات 
تطوير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والــتــدريــب رغم 
أنها الحاضن األكبر لطالب وطالبات الكويت والمؤسسة 
األهم في مد سوق العمل باحتياجاته من العمالة الوطنية 
الفنية والتطبيقية، وبــالــرغــم مــن أن مــســار إصــالحــه جاء 
بعد دراسات مستفيضة أوصت بفصل قطاع الكليات عن 
التدريب وقرار مجلس إدارة الهيئة الذي أوصى به ورفع 

تقريره لمجلس الوزراء التخاذ القرار.
جرعة التفاؤل لبرنامج عمل الحكومة لن تكتمل إال من 
خالل حملة تسويقية ومواجهة إعالمية تقوم بها الجهات 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــرد عــلــى االســـتـــفـــســـارات ولــمــعــرفــة الــعــوائــد 

المنفعية من كل محور ومبادرة.
ودمتم سالمين.

 
ً
نـــقـــولـــهـــا بــــصــــدق شــــكــــرا
ــلــــى أفـــضـــل   عــ

ً
قــــطــــر، شـــــكـــــرا

تــنــظــيــم لـــكـــأس الــعــالــم مــنــذ 
أول بــطــولــة أقــيــمــت قــبــل ما 
 على 

ً
يقارب مئة عام، شكرا

نــــقــــل زوار قــــطــــر لـــحـــضـــور 
مــبــاريــات الــكــأس عــلــى متن 
طائرات أفضل شركة طيران 
 على بناء 

ً
في العالم، شكرا

واحــد مــن أفــضــل الــمــطــارات 
 
ً
ــرا ــكـ ــبـــال الــــــــــزوار، شـ ــقـ ــتـ السـ
ــيــــب  ــتــــرحــ ــــى حـــــــفـــــــاوة الــ ــلـ ــ عـ
 
ً
واالبتسامة الدائمة، شكرا

ــــرق عــالــمــيــة  عـــلـــى شــبــكــة طـ
ومحطات قطارات ووسائل 
ــقـــارب  ــا يـ ــمـ ــقـــل مـــجـــانـــيـــة لـ نـ

الــمــلــيــون ونــصــف الــمــلــيــون 
زائــــر دخـــلـــوا إلـــى األراضــــي 
ــة  ــ ــعــ ــ ــة خــــــــــالل أربــ ــ ــريــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ الــ

أسابيع.
ــنـــاء  ــلــــى بـ  قــــطــــر عــ

ً
شـــــكـــــرا

 
ً
ــر فـــنـــدقـــا ــة عــــشــ ــ ــتـ ــ ــئــــة وسـ مــ

واآلالف من الشقق الفندقية 
وســـــفـــــن عــــمــــالقــــة إلســــكــــان 
 على 

ً
زوار الــبــطــولــة، شــكــرا

الرعاية الطبية، والحماية 
األمنية واآلالف من المقاهي 

والمطاعم.
 عــــــلــــــى لــــوســــيــــل 

ً
شـــــــــكـــــــــرا

ــة  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ ــ والـــــــثـــــــمـــــــامـــــــة وال
التعليمية وأحــمــد بــن علي 
و974 وغــيــرهــا مــن مــالعــب 
تــعــتــبــر األجــــمــــل واألحــــــدث 
 أن بعضها 

ً
في العالم، علما

ــى دول  ســيــفــكــك ويـــرســـل إلــ
.
ً
أكثر احتياجا

ــة  ــ  قـــطـــر عـــلـــى رؤيـ
ً
ــرا ــ ــكـ ــ شـ

الــلــحــمــة الــخــلــيــجــيــة تــعــود 
 مــن خــالل مــونــديــال 

ً
مــجــددا

قــطــر، فــقــد ســعــدت كمواطن 
خــلــيــجــي بــرؤيــة ســمــو ولــي 
ــودي األمـــيـــر  ــعــ ــســ الـــعـــهـــد الــ
ــو  ــان وهــ ــمــ ــلــ مـــحـــمـــد بـــــن ســ
ــتـــوشـــح بـــالـــعـــلـــم الـــقـــطـــري  يـ

ويــشــجــع فــريــقــه، كــذلــك فعل 
آالف الــــســــعــــوديــــيــــن، كـــمـــا 
ــا أشـــاهـــد سمو  ســعــدت وأنــ
ــر قـــطـــر وهــــــو يـــتـــوشـــح  ــيــ أمــ
بالعلم الــســعــودي ويشجع 
 
ً
فـــريـــقـــه كــــذلــــك فـــعـــل أيـــضـــا
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ لــ ا اآلالف مـــــــن 

القطريين.
رغــم التشكيك واإلصـــرار 
على إثـــارة قضايا جانبية 
كــــــالــــــمــــــثــــــلــــــيــــــيــــــن وشــــــــــــرب 
الـــــــخـــــــمـــــــور فــــــــي الـــــمـــــالعـــــب 
ــاب أوروبـــــــا  ــعـ ــيـ ــتـ وعـــــــدم اسـ
القديمة كما أسماها وزير 
الخارجية األميركي األسبق 
ــاول، نــجــح  ــ الـــراحـــل كـــولـــن بـ
ــيــــر الــــعــــربــــي  الــــبــــلــــد الــــصــــغــ
الــمــســلــم فـــي تــنــظــيــم أفــضــل 
ــالـــم، وســيــتــعــب مــن  كــــأس عـ
سيستضيف البطولة بعده 
ــــى  ــــي الـــتـــنـــظـــيـــم ألنــــــه أرسـ فـ
مــــعــــايــــيــــر جــــــديــــــدة عـــالـــيـــة 
الــجــودة لتنظيم البطوالت 
شاء من شاء، وأبى من أبى، 

ونقطة على السطر.
ــلــــت الــــرســــالــــة؟  ــهـــل وصــ فـ

آمل ذلك.

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

برنامج عمل الحكومة 
2026 - 2022

 من 
ً
حمة الخليجية تعود مجددا

ُّ
 قطر على رؤية الل

ً
شكرا

خالل مونديال قطر، فقد سعدت كمواطن خليجي برؤية 
سمو ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان وهو 

يتوشح بالعلم القطري ويشجع فريقه، كذلك فعل آالف 
السعوديين، كما سعدت وأنا أشاهد سمو أمير قطر وهو 
 
ً
يتوشح بالعلم السعودي ويشجع فريقه كذلك فعل أيضا

اآلالف من المواطنين القطريين.

 قطر
ً
شكرا

قيس األسطى

 مقال الكاتب هيبوليت فوفاك
ً
غدا
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2603.0722.677

ن المتضررين من مقاضاة 
ّ
هيئة األسواق تمك

مجالس اإلدارات في البورصة
 في شركة مشطوبة

ً
 وقياديا

ً
سلسلة قضايا جديدة ضد 12 عضوا

ــئـــة أســــــــــواق الــــمــــال جراح الناصر ــيـ ــتـــحـــت هـ فـ
الــــطــــريــــق أمـــــــام الـــمـــســـاهـــمـــيـــن فــي 
بـــــورصـــــة الــــكــــويــــت مـــــن أصــــحــــاب 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــات فــــــــي الــ ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ الــ
ــول عـــلـــى  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــوبـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
التعويض المناسب مــن مجالس 
اإلدارات واألجهزة التنفيذية التي 
تــاعــبــت أو تــســبــبــت فـــي اإلضــــرار 

بأموال المساهمين.
وفـــي ســابــقــة بــبــورصــة الكويت 
تقدم تحالف مساهمين يضم 15 
مــســاهــمــا يــمــلــكــون أكــثــر مـــن 16.5 
مليون سهم ضد 12 عضو مجلس 
إدارة وتنفيذي في شركة مشطوبة، 
طالبين التعويض الجابر للضرر 
لما ارتكبوه من ممارسات ضارة 
بالشركة، حيث إنه وفقا للثابت من 
عمليات الفحص والرقابة وأعمال 

التدقيق التي قامت بها الهيئة فإن 
الشركة لم تلتزم باتخاذ اإلجراءات 
ــة لــتــســجــيــل أصـــولـــهـــا ذات  الــــازمــ
القيمة الجوهرية بمبالغ تعكس 
قيمتها الـــعـــادلـــة، فــضــا عـــن عــدم 
اســتــيــفــاء جــــزء مـــن هــــذه األصــــول 
للمتطلبات الرقابية الازم توافرها 
لاعتراف بها كأصول لدى الشركة. 
كما رصدت الهيئة على الشركة 
ماحظات جسيمة ومخلة تخص 
مجلس اإلدارة وأطراف ذات عاقة 
خالفوا أحكام القانون فيما يتعلق 
بــعــمــلــيــات اإلفــــصــــاح والــشــفــافــيــة، 
وكذلك تعليمات حوكمة الشركات 
وقــــواعــــد اإلدراج، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تــقــديــم مــعــلــومــات مضللة للهيئة 
وجـــمـــهـــور الــمــتــعــامــلــيــن، وأيـــضـــا 
تــســبــب مــجــلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية في إيقاف أسهم الشركة 
بسبب ماحظات جسيمة ارتكبت 

أكثر من مرة.
وطــالــب المساهمون المدعون 
على الشركة بندب خبراء لانتقال 
إلى الشركة واالطاع على سجاتها 
وتقارير مدققي الحسابات الداخلي 
ــن الــمــراجــعــة  ــوازيــ والـــخـــارجـــي ومــ
الشهرية والقيود اليومية، وتحديد 
األمــوال السائلة والقارات وغيرها 
كأصول ثابتة أو متداولة وقيمتها 
الحقيقية، وبيان التجاوزات بشأن 
األصول، وبيان أصول وموجودات 
ــقــــارات  الـــشـــركـــة مــــن مـــنـــقـــوالت وعــ
ــقـــوق انـــتـــفـــاع، وكــذلــك  ــهـــم وحـ وأسـ
ــاح  ــ ــ ــد وأربـ ــ ــوائـ ــ بـــيـــان إيــــــــــرادات وعـ
الشركة ومقارنتها بالمثل، وبيان 
مــصــروفــات ونــفــقــات الــشــركــة وهل 

كانت حقيقية وضرورية أم مفتعلة 
وتم تضخيمها وزيادتها؟

في سياق متصل، أكدت مصادر 
أن تــلــك الـــخـــطـــوة ســتــغــيــر الــكــثــيــر 
مـــن مـــمـــارســـات مــجــالــس اإلدارات 
في البورصة، حيث سيكون هناك 
حــســاب عــبــر الــقــضــاء، طــالــمــا يتم 
االســـتـــقـــواء عــلــى األقــلــيــات صــغــار 
ــــرارات الــجــمــعــيــة  ــقـ ــ الــمــســاهــمــيــن بـ
ــويــــت وفــــق  ــتــــصــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ الــ
األغلبية التي يحشدها المخالفون 

والمتاعبون في أصول الشركات.
وبــــذلــــك يــــكــــون تــمــكــيــن صــغــار 
المساهمين واألقليات من استرداد 
حقوقهم وطلب التعويض أكبر نقلة 
نوعية في السوق، بعد أن تم شطب 
أكثر مــن 70 شركة مــدرجــة بسبب 

تجاوزات ومخالفات.

تسهيل وميكنة التنفيذ الجبري
في السوق

• عيسى عبدالسالم
ــــرت بـــورصـــة الــكــويــت لــــــأوراق الــمــالــيــة  أجـ
بالتعاون مع هيئة أسواق المال تعديات على 
كتاب قواعد البورصة بإضافة الفصل الثاني 
عــشــر بــعــنــوان التنفيذ الــجــبــري عــلــى األوراق 

المالية، لتسهيل اإلجراءات وميكنتها. 
وتضمنت التعديات بداية من تسلم طلب 
التنفيذ وتحديد موقع البيع وتعيين القائم 

على عملية البيع، إضافة إلى تحديد وسيلة 
البيع ســواء عن طريق نظام التداول في حال 
كانت األسهم مدرجة أو من خال نظام األسهم 
غير المدرجة في حال كانت األسهم غير مدرجة 
أو من خال نظام المزايدة العادية، إضافة إلى 
فتح حساب تــداول مؤقت، واإلعــان عن البيع 
بلوحة إعانات البورصة وما يليه من إجراءات 

تساعد على تسهيل تنفيذ كل اإلجراءات.

»المركزي«: سندات وتوّرق
بـ 240 مليون دينار

أعــلــن بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي أنـــه تــم تخصيص آخـــر إصـــدار 
لسندات وتــورق »المركزي« بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون 

دينار، ألجل 3 أشهر بمعدل عائد 4.125 في المئة.

سيولة البورصة تتراجع إلى 22.7 مليون دينار... والمكاسب محدودة

• علي العنزي
ارتــــــــــــدت مـــــــؤشـــــــرات بــــورصــــة 
ــــت، أمــــــــس، بــــعــــد خــســائــر  ــــويـ ــكـ ــ الـ
ــة، أمــــس األول، وربــحــت  ــحــ واضــ
ــة  ــعـ الــــمــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة األربـ
لكن تراجعت المتغيرات الثاثة 
)القيمة وكمية األسهم المتداولة 

وعدد الصفقات(.
ــســــوق الـــعـــام  وربــــــح مـــؤشـــر الــ
نسبة 0.26 فــي الــمــئــة أي 18.78 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــقــــفــــل عـ ــيــ ــة لــ ــطــ ــقــ نــ
ــكـــن بــســيــولــة  7297.32 نـــقـــطـــة لـ
، هي األدنى خال هذا 

ً
ضعيفة جدا

العام، إذ توقفت عند 22.7 مليون 
دينار تداولت 78.4 مليون سهم، 
وهي من الجلسات القائل خال 
عامين ينخفض فيها عدد األسهم 
المتداولة دون 100 مليون سهم، 
وتم تنفيذ 6483 صفقة، وتــداُول 
 ربح منها 55 وخسر 

ً
115 سهما

46 بينما استقر 14 دون تغير.
وســجــل مــؤشــر الـــســـوق األول 
 أكبر بقليل بدعم القياديين 

ً
نموا

بيتك والــوطــنــي لــيــربــح المؤشر 
نسبة 0.29 فــي الــمــئــة أي 23.72 

ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــقــــفــــل عـ ــيــ ــة لــ ــطــ ــقــ نــ
8111.24 نقطة وبسيولة محدودة 
قريبة من 17 مليون دينار تداولت 
36.3 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 3972 
 مقابل 

ً
صــفــقــة، وربــــح 13 ســهــمــا

تراجع 9 أسهم واستقرار 3 أسهم 
دون تغير.

وكــــــــانــــــــت مـــــكـــــاســـــب الـــــســـــوق 
الرئيسي أقـــل، وهـــي نسبة 0.12 
فــي الــمــئــة أي 6.63 نــقــاط ليقفل 
على مستوى 5628.99 نقطة وتم 
 ربـــح مــنــهــا 42 

ً
ــــداول 90 ســهــمــا تـ

 وخسر 37 بينما استقر 11 
ً
سهما

 دون تغير.
ً
سهما

فتور أكبر

ــــات مـــــؤشـــــرات  ــامـ ــ ــعـ ــ بــــــــــدأت تـ
بــورصــة الــكــويــت الرئيسية على 
هـــــــــدوء وفـــــتـــــور كـــبـــيـــريـــن إذ لــم 
تــتــجــاوز سيولة الدقيقة األولـــى 
ربـــع مــلــيــون ديــنــار كــويــتــي فقط، 
وكانت موزعة على مجموعة من 
األسهم القيادية كبيتك وأجيليتي 
كــذلــك الــبــنــك الــوطــنــي وجميعها 
بدأت التعامات على ارتفاع لكن 

ارتــفــاعــات لــم تــكــن مقنعة وبعد 
 
ً
مرور نصف عمر الجلسة تقريبا

ــي تـــعـــامـــات  ــ ــــدوء فـ ــهــ ــ اســـتـــمـــر الــ
 إذ 

ً
بــورصــة الكويت أو زاد قليا

تـــركـــزت الـــتـــعـــامـــات عــلــى أســهــم 
قــطــاع الــبــنــوك وبــشــكــل إيــجــابــي 

 عـــلـــى بــيــتــك ووطـــنـــي 
ً
خـــصـــوصـــا

ــة بــيــنــمــا عــلــى الــطــرف  وبــنــك وربــ
 على 

ً
اآلخر كان الضغط مضاعفا

سهم أجيليتي ليسجل خسائر 
أكبر بعد محاوالت تماسك فوق 
مستوى 700 فلس لكنها لم تنجح 

ليسجل الــســهــم خــســارة جــديــدة 
بنسبة 1.2 في المئة.

وخـــــــســـــــر كـــــــذلـــــــك ســـــهـــــم زيـــــن 
والــــصــــنــــاعــــات، لـــكـــن بــنــســب أقـــل 
وتــراجــع سهم الــبــورصــة بنسبة 
فاقت 1.5 فــي المئة، كذلك خسر 

ســـهـــم الـــغـــانـــم بــنــســبــة مـــحـــدودة 
ــرف اآلخــــــر مــن  ــطــ بــيــنــمــا عـــلـــى الــ
أســـهـــم الــــســــوق الـــرئـــيـــســـي كــانــت 
ــنـــاك تـــعـــامـــات إيـــجـــابـــيـــة على  هـ
ســـهـــم وطـــنـــيـــة د ق الــــــذي ســجــل 
 وسهم الصالحية 

ً
 أيضا

ً
ارتفاعا

وكــانــت االرتــفــاعــات األكــبــر لسهم 
عــربــي قــابــضــة الـــذي نــمــا بنسبة 
 بــعــد 

ً
ــا ــلــــســ 45 فــ  

ً
15% مـــحـــقـــقـــا

عــودتــه لــلــتــداول مــن إيــقــاف لمدة 
.
ً
يوم تقريبا

ــا  ــفـ ــــات إيـ ــامـ ــ ــعـ ــ وتـــــراجـــــعـــــت تـ

ــــش إذ لــم  ــــي إف إتــ وأعـــــيـــــان وجــ
 
ً
 واضــحــا

ً
تسجل عليهما نشاطا

واستقر إيــفــا وأعــيــان دون تغير 
لــتــنــتــهــي الـــجـــلـــســـة عـــلـــى الـــلـــون 
األخضر لكن بالسيولة هي األقل 

خال عام 2022.

السوق السعودي يتراجع %0.6
أنهى »مؤشر السوق السعودي«، جلسة أمس، على تراجع 
 عند 10186 نقطة )- 66 نقطة(، وبتداوالت 

ً
بنسبة 0.6%، مغلقا

بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 4.1 مليارات ريال.
وتراجع سهما »مصرف الراجحي« و»األهلي السعودي« عند 

73 ريااًل )- 1%( لأول و48 ريااًل )- 2%( للثاني.
وهــبــط ســهــم »كـــابـــات الـــريـــاض« بــنــســبــة 12% فـــي أولـــى 
جلساته بالسوق السعودي، عند 37.80 ريااًل )- 5.20 رياالت 

للسهم مقارنة بسعر اإلدراج البالغ 43 ريااًل(.
وشهد السهم تداوالت نشطة بلغت نحو 13 مليون سهم 

بقيمة 522 مليون ريال تمت عن طريق نحو 47 ألف صفقة.
وأنهت أسهم »معادن« و»جبل عمر« و»إس تي سي« و»دار 
األركان« و»بترو رابغ« و»مصرف اإلنماء« و»سابك للمغذيات« 
و»المواساة« و»جــريــر«، تداوالتها أمــس، على تراجع بنسب 

تراوح بين 1و%4.

تابعة لـ »تنظيف« تفوز بمناقصةتابعة لـ »تنظيف« تفوز بمناقصة
بـ بـ 1.151.15 مليون دينار  مليون دينار 

حــازت شركة الجهراء لمعدات التنظيف، التابعة بنسبة 
99% للشركة الوطنية للتنظيف، ترسية مناقصة تابعة لوزارة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تتعلق بأعمال استئجار 
آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية، بقيمة 
1.15 مليون ديــنــار، لمدة 3 ســنــوات. وتوقعت »تنظيف« أن 
، مع 

ً
تبلغ نسبة األرباح المتوقعة من تنفيذ العقد 5% تقريبا

 لظروف السوق والتنفيذ.
ً
احتمال الزيادة أو النقصان تبعا

»صناعات« تتسلم كتاب ترسية مناقصة»صناعات« تتسلم كتاب ترسية مناقصة
بـ بـ 2.122.12 مليون دينار  مليون دينار 

 من شركة البترول 
ً
تسلمت شركة الصناعات الوطنية، كتابا

الوطنية الكويتية يفيد بترسية مزايدة خاصة ببيع مواد 
المحفزات المستهلكة في مصفاة ميناء عبدالله؛ بالتحالف 
مع شريك دولي خارجي. وقالت إن قيمة الترسية 2.12 مليون 
دينار، موضحة أن األثر المالي سيتحدد في 6 أشهر خال 
فترة تنفيذ المشروع؛ الرتباطه بالمصاريف الخاصة بتنفيذ 

بنود العقد داخل وخارج الكويت.

إعادة تداول »عربي القابضة« بعد التعقيب على ُحكم
ستطالب بتعويض ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة

قررت بورصة الكويت، إعادة التداول على أسهم 
شركة مجموعة عربي القابضة، أمس بعدما أفصحت 
الشركة عن حكم االستئناف في القضية رقم 2019/192 
مستأنفة 2021/177 – 179/ 2021، عن كامل طلبات 
ودفوع الشركة المذكورة بصحيفتي استئنافها، التي 

بني عليها حكم المحكمة.
وصـــدر حكم محكمة استئناف لمصلحة شركة 
ــوى نـــدب خبير  مــجــمــوعــة عــربــي الــقــابــضــة، فـــي دعــ
ات  لمحاسبة وكــيــل الــمــؤســســيــن عــن كيفية إجــــراء
تــأســيــس شـــركـــة مــســتــشــفــيــات الـــضـــمـــان الــصــحــي؛ 

الخميس الماضي.
وأوضحت الشركة، أن الطلبات التي نصت عليها 
، وقبل الفصل في 

ً
صحيفة الدعوى قبول الطعن شكا

الموضوع الحكم في الطعن بتزوير الشركة المستأنف 
 ومحاضر اجتماعات الجمعية العمومية 

ً
ضدها ثانيا

للشركة على نحو ما ورد بمذكرة الطلب العارض 
المقدمة لجلسة 28 يوليو 2020 لمحكمة أول درجة 

عن طريق ندب لجنة من خبراء وزارة العدل.
ــراءات  ــ وتــضــم الــلــجــنــة خــبــيــر متخصص فـــي إجـ
تأسيس الشركات واألوراق المالية تكون مهمتها 

االطاع على كل المستندات واألوراق لدى الخصوم 
فـــي الــــدعــــوى، لــبــيــان هـــل تــمــت إجـــــــراءات االكــتــتــاب 
 »شركة 

ً
فــي أسهم الشركة المستأنف ضدها ثانيا

مستشفيات الضمان الصحي« على نحو ما هو مقرر 
بنصوص القانون رقــم 7 /2010 وقــانــون الشركات 

والمواد من 6 إلى 18 من النظام األساسي للشركة.
 لحصص 

ً
أم أن األمر برمته ال يعدو أن يكون سدادا

المواطنين من الهيئة العامة لاستثمار على نحو 
مــا ورد بكتاب الهيئة الــمــؤرخ 10 يوليو 2014 مع 
بيان هل سددت حصص المواطنين بحساب الشركة 
 تحت التأسيس المخصص 

ً
المستأنف ضدها ثانيا

لتلقي أمــوال االكتتاب في األسهم، أم بحساب جار 
لدى البنك المستأنف ضده عاشر أو بالجملة تحقيق 
دفاع الشركة المستأنفة الوارد بمذكرة شواهد التزوير 

المقدمة لجلسة 28 يونيو 2021.
ولبيان سند حضور جميع من صوت في الجمعية 
العمومية للشركة المستأنف ضدها الثانية المنعقدة 
في 17 فبراير 2020، وهل تتفق مع القرارات المنظمة 
لحضور الجمعيات العمومية للشركات المساهمة 
مــن عــدمــه، وفــي الــحــالــة األولـــى تقديم صـــورة منها 

للمحكمة الموقرة بصفتها الخبير األعلى. كما نصت 
صحيفة الــدعــوى بــالــدفــع بسقوط نــشــرة االكتتاب 
موضوع الدعوى، التي صادقت عليها هيئة أسواق 
المال في 29 أكتوبر 2014، لعدم استكمال إجراءات 
االكتتاب العام خال المواعيد المقررة بالمادة 126 
من قانون الشركات، والدفع ببطان اكتتاب الهيئة 
العامة لاستثمار نيابة عن المواطنين الكويتيين 

مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحملت صحيفة الدعوى في البند الخامس إلغاء 
 ببطان 

ً
ــة والــقــضــاء مــجــددا حكم محكمة أول درجـ

قرارات الجمعية العمومية للشركة المستأنف ضدها 
 موضوع الدعوى الصادرة في 17 فبراير 2020.

ً
ثانيا

وببطان الدعوة لحضور تلك الجمعية وما يترتب 
ــزام وكــيــل المؤسسين  على ذلـــك كله مــن آثـــار مــع إلــ
المستأنف ضـــده أواًل والهيئة الــعــامــة لاستثمار 
، وفهد محمد مبارك العجمي 

ً
المستأنف ضده ثالثا

 عــلــى ســبــيــل الــتــضــامــن 
ً
الــمــســتــأنــف ضــــده تـــاســـعـــا

والـــتـــضـــامـــم بــــأن يـــســـدد 5001 ديـــنـــار عــلــى سبيل 
التعويض المؤقت وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب 

المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي.

وأوضحت الشركة بشأن منطوق الحكم أنه تم قبول 
، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم 

ً
االستئنافين شكا

المستأنف وببطان قرارات الجمعية العامة لشركة 
مستشفيات الضمان الصحي المنعقدة بتاريخ 17 

فبراير2020، وما يترتب على ذلك من آثار.
كما قضى بإلزام المستأنفة عليها الثالثة الهيئة 
العامة لاستثمار فــي االستئناف 179/ 2021 بأن 
تؤدي للمستأنفة مجموعة عربي القابضة 5001 دينار 
 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في 

ً
 مؤقتا

ً
تعويضا

 الهيئة 
ً
االستئنافين، وألزمت المستأنف عليها ثالثا

العامة لاستثمار بالمصروفات عن درجتي التقاضي 
و500 دينار أتعاب المحاماة.

وأشارت الشركة إلى عمل إفصاح مكمل بيان كامل 
الطلبات التي تــم قبولها مــن المحكمة المختصة، 
والطلبات التي تم رفضها فور حصولها على حيثيات 

الحكم المفصح عنه بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.
وعن األثر المالي، قالت إنه سينتج عنه تعويض 
مؤقت بقيمة 5001 دينار من الهيئة العامة لاستثمار، 
مع أحقية الشركة بالمطالبة بالتعويضات نتيجة ما 

فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.

رسوم التنازل عن الشاليهات ثابتة... رغم موقعها
»المالية«: القرار هدفه تعظيم اإليرادات غير النفطية للدولة

• جراح الناصر
بــعــد فــــرض وزارة الــمــالــيــة رســـومـــا جـــديـــدة لــبــدل 
االنتفاع والخدمات عن الشاليهات وقسائم االستغال 
الـــزراعـــي وغــيــرهــمــا مــن أمـــاك الـــدولـــة الــعــقــاريــة، أكــد 
مصدر في الوزارة أن رسوم التنازل عن حق استغال 
الشاليهات ثابتة على جميع المنشآت بالدولة، سواء 

كان موقعها شمال الدولة أو جنوبها.
وأفــــاد الــمــصــدر بـــأن هـــذه الــرســوم الــمــفــروضــة من 
الوزارة ال تنظر إلى قيمة الشاليه السوقية، حيث إن 
القرار يشمل ويطبق على جميع أماك الدولة العقارية 
المنتفع بــهــا، مبينا أن قـــرار تعديل بعض األحــكــام 

المتعلقة برسوم الخدمات للشاليهات وقطع األراضي 
الواردة بالقرار رقم 40 لسنة 2016، والخاص بإصدار 
الئحة بدل االنتفاع بأماك الدولة الخاصة العقارية 
ورسوم الخدمات، وحد تلك الرسوم على كل المواقع.

»الجريدة«، أنه مع تطبيق  وتوقعت مصادر مطلعة، لـ
هذا القرار ستساهم الرسوم الجديدة في قفزة كبيرة 
بإيرادات الدولة غير النفطية، مشيرة إلى أنها ستسعى 
إلــى تطبيق كــل المقترحات التي تساهم فــي إيجاد 
موارد جديدة تصب في ميزانية الدولة غير النفطية.

وعن العائد المتوقع من زيادة رسوم االنتفاع من 
الــشــالــيــهــات، أوضـــح الــمــصــدر أنـــه ال يمكن احتساب 
العائد في الوقت الراهن وقبل تطبيق القرار، السيما 

أنه قد يكون هناك عزوف عن التنازل أو اإلقبال عليها، 
فالعملية يحكمها العرض والطلب.

ــنـــار رســـمـــا عـــن الــمــتــر  ــدد الـــقـــرار 10 آالف ديـ ــ وحـ
الــطــولــي للواجهة البحرية مقابل الــتــنــازل عــن حق 
استغال شاليه/ قطعة أرض )خط أول(، بينما حدد 
5 آالف ديــنــار عــن المتر الطولي للواجهة األمامية 
مقابل التنازل عن حق استغال شاليه/ قطعة أرض 

)خط ثان(.
وبين أن تطبيق زيادة رسوم التنازالت على أماك 
الدولة، وتحديدا الشاليهات والمزارع، جاء من خال 
تعديل القرارات المتعلقة بإعادة النظر في تسعير 
أماك الدولة، مضيفا أن هناك عدة دراســات تجرى 

حــالــيــا لــمــزيــد مــن إعــــادة الــنــظــر فــي رســـوم االنــتــفــاع 
بأماك الدولة العقارية ومنها الصناعية.

 
ً
ولفتت المصادر إلى أن »المالية« ال تأخذ رسوما

للتنازل عن وفاة مالك الشاليه، السيما أنه عن الوفاة 
ال يستحق منه رسوم للتنازل للورثة، أما في حالة نية 
الورثة التنازل فعليهم دفع رسوم للدولة، أما لو رغب 
أحد الورثة في عدم الدخول بملكية الشاليه، فعليه 

تقديم كتاب خطي للوزارة.
وتأتي إجراءات تحويل الشاليه الى الورثة، بهدف 
تحويل ترخيصه لهم وتسليمهم حـــدوده، للحفاظ 
على حيازة الشاليه والتقيد بالحدود المبرم بها عقد 
مع الـــوزارة، حيث يتم عن طريق ســداد بدل االنتفاع 

عن استغال الشاليه للسنة المالية، وتعبئة نموذج 
تحويل ترخيص الشاليه الى الورثة، موقع من قبل 
جميع الورثة المذكورين في حصر الورثة، الصادر 
مــن وزارة الــعــدل، أو مــن ينوب عنهم بوكالة رسمية 
معتمدة وصادرة من وزارة العدل، وتسليم نسخة من 
البطاقات المدنية الخاصة بجميع الورثة، إضافة الى 
ة ذمــة من وزارة الكهرباء والماء خاصة  تسليم بــراء
بالشاليه، وتسليم الترخيص األصلي للشاليه، ومن 
ثــم يتم تحويل الطلب الــى قسم الــرقــابــة والمتابعة 
المختص للكشف على الشاليه لبيان وضع المنشآت 
المقامة، مع التأكد من عدم وجود تجاوزات للشاليه 
وبالنهاية يتم إصدار ترخيص جديد بأسماء الورثة.

أخبار الشركات

فتور في تعامالت األسهم القيادية وارتدادات غير مؤثرة ألسهم قطاع البنوكفتور في تعامالت األسهم القيادية وارتدادات غير مؤثرة ألسهم قطاع البنوك
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التويجري: »بوبيان« نجح في تغيير 
مفاهيم الصيرفة اإلسالمية

خالل محاضرته أمام أعضاء هيئة التدريس والطلبة بجامعة الكويت
ــقــــى الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــخـــدمـــات  ألــ
المصرفية الشخصية والــرقــمــيــة فــي بنك 
بوبيان، عبدالله التويجري، محاضرة في 
جامعة الكويت بالشدادية، بحضور نخبة 
من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة مميزة 
مــن طلبة الجامعة بجميع التخصصات، 
حيث تــطــّرق فيها إلــى نجاح بنك بوبيان 
خــالل السنوات األخــيــرة في تغيير الكثير 
من المفاهيم المرتبطة بالبنوك والصيرفة 
بصورة عامة، واإلسالمية منها على وجه 
الخصوص، من خالل المنتجات والخدمات 
التي طرحها وخدمة العمالء التي تميز بها.
وأضاف أن موارد البنك البشرية تعتبر 
الثروة الحقيقية وكلمة السر وراء اإلنجازات 
الــتــي حققها البنك ونجاحاته المتتالية، 
 حــرص اإلدارة العليا لبنك بوبيان 

ً
مــؤكــدا

على تطوير هذه الموارد واالستثمار فيها 
بكل الوسائل الممكنة وفق أحدث المعايير 

العالمية.
ً
البنك الثالث محليا

ولفت التويجري إلى احتفال البنك الشهر 
 عــلــى انطالقته 

ً
الــمــاضــي بــمــرور 18 عــامــا

كـــإحـــدى الــمــؤســســات الــمــالــيــة اإلســالمــيــة، 
وتحّوله من مجرد مصرف عادي إلى واحد 
من أبرز بنوك الكويت والمنطقة، من خالل 
 قبل 10 

ً
صعوده من المرتبة األخيرة محليا

أعوام إلى المركز الثالث بين بنوك الكويت 
، وارتـــفـــاع األصــــول مــن 4 مــلــيــارات 

ً
جــمــيــعــا

.
ً
دوالر إلى نحو 26 مليارا حاليا

وقــــــــــال: »ُيــــمــــكــــن تـــلـــخـــيـــص ســـــر نـــجـــاح 
ــا وضــع  ــرزهـ الــبــنــك فـــي مــجــمــوعــة نــقــاط أبـ
استراتيجية واضحة وتكوين فريق تنفيذي 
من أصحاب الخبرات والعودة ألساسيات 
الــعــمــل الــمــصــرفــي والـــتـــركـــيـــز عــلــى خــدمــة 
العمالء واالستثمار في الخدمات المصرفية 
الرقمية واالستثمار في الــمــوارد البشرية 

والتركيز على العنصر الوطني«.

البنك الرقمي األول
وأشــــار إلــى نــجــاح البنك فــي تأكيد ريــادتــه 
للخدمات المصرفية الرقمية حتى تمّكن من 
حصد عشرات الجوائز في مختلف المجاالت، 
إال أن أكثرها أهمية جائزة أفضل بنك إسالمي 
في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية 
Best Islamic Digital Bank من مؤسسة غلوبل 
فاينانس العالمية، إلى جانب جوائز مؤسسة 

ســيــرفــس هــيــرو لــخــدمــة الــعــمــالء؛ ســــواء على 
مستوى البنوك اإلسالمية أو القطاع الخاص 

الكويتي.
وأضاف: »استمر البنك في خطواته التوسعية 
الرقمية من خالل استحواذه قبل عامين على 
بنك لندن والــشــرق األوســــط، الـــذي يمتلك فيه 
 71 بالمئة مــن األســهــم، ثــم جـــاء إعــالن 

ً
حــالــيــا

بنك بوبيان العام الماضي عن انطالق أعمال 
عالمته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل 
في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي 
إسالمي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم 
خدماته للجميع؛ ســواء من عمالء بوبيان أو 

غيرهم«.
وأشار إلى أن »بوبيان« يطمح في أن ُيصبح 
البنك اإلسالمي المفضل لعمالء دول مجلس 
التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، حيث 
تـــم وضــــع مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــبـــادئ الــرئــيــســيــة 
ضمن استراتيجية الــتــحــّول الخاصة بالبنك 
بعد االستحواذ من بينها بناء عالمة تجارية 
مــســتــدامــة تــركــز عــلــى الــعــمــالء ومنسجمة مع 

مجموعة بنك بوبيان.

أعلى نسبة كوادر وطنية
ــرى، قـــال الــتــويــجــري إن  ــ  مـــن نــاحــيــة أخـ
ــلــــى مـــؤســـســـات  »بــــوبــــيــــان« يــعــتــبــر مــــن أعــ
 للعمالة الوطنية، 

ً
القطاع الخاص توظيفا

مثل أكثر من 80 بالمئة، في الوقت 
ُ
التي ت

الــذي يسعى البنك إلــى استقطاب الكوادر 
الــنــســائــيــة، حــيــث بــلــغــت نــســبــة الــمــوظــفــات 
26 بالمئة من إجمالي القوى العاملة على 

مستوى البنك.
ــاف: »خـــالل عـــام 2022 ارتــفــعــت نسبة  ــ وأضـ
السيدات العامالت في البنك، وشغل عدد منهن 
مناصب قيادية في إدارات مختلفة فيه، وهو ما 

 لدورها 
ً
يؤكد حرصه على تمكين المرأة، نظرا

المهم في رحلة نجاح البنك«.

قوة البنك
 على ســؤال حــول قــوة البنك، قــال إنها 

ً
وردا

تــكــمــن فـــي االســتــراتــيــجــيــات الـــواضـــحـــة الــتــي 
وضعتها أكبر شركات االستشارات العالمية، 
إلى جانب الطلب المتنامي في السوق الكويتي 
على الخدمات والمنتجات المالية اإلسالمية 
واالستثمار فــي الــمــوارد البشرية، إلــى جانب 
االستثمار بقوة في الخدمات المصرفية الرقمية 
منذ ســنــوات، مــع وجـــود فــريــق تنفيذي عالي 
المستوى والتركيز على خدمة العمالء والسرعة 

في اإلنجاز وتنفيذ األفكار.
 وصفه بأنه 

ً
ولفت إلى أن البنك يفضل دائما

»مودرن إسالمي«، حيث احتل مكانة مرموقة في 
السوق، في ظل غياب الخدمات الحديثة المقدمة 
من البنوك اإلسالمية األخرى آنذاك، ليأتي البنك 
حينها ويسّد تلك الفجوة، وكــان ذلــك من أهم 

عوامل نجاحه. 
وأضــاف أن اسم »بوبيان« ارتبط على مدار 
السنوات األخير بعبارة »ألول مرة في الكويت 
والـــتـــفـــوق بــخــدمــة الـــعـــمـــالء«، مــمــا مــنــح البنك 
أفضلية جعلته االختيار األفــضــل للكثير من 
العمالء الراغبين في الحصول على الخدمات 

والمنتجات المميزة.

التويجري أثناء المحاضرة

كرمت هيئة جائزة الكويت لإلبداع لعام 
2022 في حفلها السنوي، الــذي أقيم في 12 
الجاري، برعاية وزير اإلعالم والثقافة، حملة 
التوعية المصرفية »لنكن على درايــة«، التي 
أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع 
اتــحــاد مــصــارف الكويت والــبــنــوك الكويتية 
وجهات أخرى، بهدف تعزيز الثقافة المالية 
لدى المجتمع ونشر الوعي المصرفي والمالي 

بجائزة اإلبداع في المسؤولية المجتمعية.
وجــــــاء تـــكـــريـــم الـــحـــمـــلـــة تـــأكـــيـــدا لـــدورهـــا 

الحيوي الذي لعبته طوال العامين الماضي 
والحالي، من خالل سلسلة متواصلة ومكثفة 
ــال الــفــنــيــة اإلبـــداعـــيـــة واإلنــتــاجــيــة  ــمـ مـــن األعـ
والــفــعــالــيــات فــي الــعــديــد مــن الــمــوضــوعــات، 
منها ما يتعلق باالحتيال اإللكتروني وغسل 
األموال واالدخار والتوعية بطرق االستثمار 
الخطيرة واالقتراض والبطاقات وغيرها من 
المواضيع، حيث استطاعت خاللها الوصول 
إلــى شريحة واسعة من الجمهور، ووصلت 
عــــدد الــمــشــاهــدات وحـــــاالت ظــهــور مــحــتــوى 

خالل تسعة أشهر من العام الجاري إلى ما 
يقارب 90 مليون مشاهدة، من خالل منصات 
التواصل االجتماعي المختلفة خالف بقية 

الفعاليات والمنصات األخرى.

مواردنا البشرية كلمة 
السر في نجاحنا 

ونسعى إلى تطويرها 
بمختلف الوسائل

ف المضاربات على الدوالر يربك حسابات السوق السوداء
ُّ
مصر: توق

 مع استقراره في البنوك
ً
تراجع بالسوق الموازية إلى مستوى 29 جنيها

من المتوقع أن تشهد السوق 
السوداء المزيد من التراجعات 

في سعر صرف الدوالر خالل 
 أن 

ً
األيام المقبلة، خصوصا

التوقعات تشير إلى أن البنك 
المركزي يعتزم إصدار عدة 
قرارات من شأنها تخفيف 

الطلب على الدوالر من خارج 
السوق الرسمية.

ســيــطــرت حـــالـــة مـــن االرتـــبـــاك 
والحذر الشديد على تجار الدوالر 
والمتعاملين في السوق الموازية 
للصرف في مصر. وفي تعامالت 
ــد، واصـــل  ــ مــتــأخــرة مـــن يـــوم األحـ
سعر صرف الدوالر نزوله خارج 
الـــســـوق الــرســمــيــة إلــــى مــســتــوى 
 
ً
، مــقــابــل 38 جــنــيــهــا

ً
29 جــنــيــهــا

فــي تعامالت الجمعة الماضية، 
وسيطرت منشورات البيع على 
الــصــفــحــات الـــتـــي تــتــابــع أســعــار 
الصرف على منصات التواصل، 
فيما بدأ صغار التجار تحركاتهم 
 للتخلص مــن الـــدوالرات 

ً
سريعا

 الستمرار 
ً
التي بحوزتهم تحسبا

نزول األسعار.
تأتي هذه الخسائر على الرغم 
ـــل الــبــنــك الــمــركــزي 

ّ
مـــن عـــدم تـــدخ

المصري حتى اآلن، لكنها ترتبط 
بــشــكــل مــبــاشــر بـــإعـــالن مــوافــقــة 
الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 
النقد الدولي على حزمة التمويل 

الخاصة بمصر.
فـــي ســـوق الـــصـــرف الــرســمــيــة، 
اســتــقــرت أســعــار صـــرف الــــدوالر 
مقابل الجنيه المصري في البنوك 
المصرية. وكــان سعر صرفه قد 
 مقابل الجنيه 

ً
 كبيرا

ً
شهد تحركا

المصري خالل الفترة الماضية، 
حيث ارتفع خالل الشهر الماضي 

.
ً
ما بين 50 و60 قرشا

ــر بــنــكــيــن مــــن حــيــث  ــبـ ــي أكـ ــ وفـ
األصول والتعامالت، سجل سعر 
صرف الدوالر لدى البنك األهلي 
الــمــصــري وبـــنـــك مــصــر مــســتــوى 
24.61 جــنــيــهــا لــلــشــراء، و24.66 

للبيع.
وفــي الــبــنــوك الــخــاصــة، سجل 
سعر الصرف في البنك التجاري 
الــــدولــــي مـــصـــر، مــســتــوى 24.65 
جنيها لــلــشــراء، و24.72 للبيع، 
وفـــي الــبــنــك الــمــصــري الخليجي 

ســـجـــل 24.69 جــنــيــهــا لـــلـــشـــراء، 
و24.72 جنيها للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، 
سجلت متوسطات أسعار الدوالر 
مــقــابــل الــجــنــيــه الــمــصــري 24.66 

جنيها للشراء، و24.74 للبيع.
ومن المتوقع أن تشهد السوق 
السوداء المزيد من التراجعات في 
سعر صــرف الــدوالر خــالل األيــام 
الــمــقــبــلــة، خـــاصـــة أن الــتــوقــعــات 
ــى أن الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  ــ تــشــيــر إلـ
ــتـــزم إصــــــــدار عـــدة  ــعـ الــــمــــصــــري يـ
قرارات من شأنها تخفيف الطلب 
ــــدوالر مـــن خــــارج الــســوق  عــلــى الــ
الــرســمــيــة، الســيــمــا بــعــد وصـــول 
أول شريحة تمويلية من صندوق 

النقد الدولي.
ــديــــث، كــشــف  ووفــــــق بـــيـــان حــ
مــجــلــس الــــــــوزراء الـــمـــصـــري، أن 

االتـــــــفـــــــاق الـــــــــذي أقـــــــــره مـــجـــلـــس 
ــــدوق والـــتـــمـــويـــل  ــنـ ــ ــــصـ إدارة الـ
المصاحب له حصول السلطات 
المصرية، سيتيح حزمة تمويل 
خــــارجــــيــــة إضــــافــــيــــة مـــــن خــــالل 
ــن الـــمـــؤســـســـات  عـــــدد مـــتـــنـــوع مــ
الدولية واإلقليمية، وكذلك من 
ــواق الـــمـــال الــعــالــمــيــة.  ــ خـــالل أسـ
ويــتــيــح االتـــفـــاق الـــقـــدرة لــلــدولــة 
المصرية على التقدم للحصول 
عــلــى تــمــويــل إضـــافـــي مـــن خــالل 
»صندوق المرونة واالستدامة«، 
ــا  ــ ـ

ً
ــث ــ ــديـ ــ الــــــــــــذي تــــــــم إنـــــــــشـــــــــاؤه حـ

بصندوق النقد الدولي.
ل موافقة صندوق النقد 

ّ
وتمث

الـــدولـــي عــلــى بــرنــامــج اإلصــــالح 
االقــــتــــصــــادي الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل 
تـــأكـــيـــدا إضـــافـــيـــا عـــلـــى مــســانــدة 
المجتمع الدولي وشركاء التنمية 

ــــالح االقــتــصــادي  لــبــرنــامــج اإلصـ
ــــري، كــــمــــا تـــعـــكـــس كـــذلـــك  ــــصـ ــمـ ــ الـ
الثقة بــقــدرات مصر على الــوفــاء 
بالتزاماتها الدولية وقدرتها على 
تحقيق معدالت النمو االقتصادي 

المستهدفة.
وأشــــــــــــــار مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
المصري إلى أن موافقة مجلس 
ــلـــى تــقــريــر  ــنــــدوق عـ إدارة الــــصــ
الخبراء والذي تم االتفاق عليه 
مــع الحكومة المصرية والبنك 
ــركــــزي الـــمـــصـــري فــــي شــهــر  ــمــ الــ
أكتوبر الماضي، وذلك دون أي 
شــروط أو أعــبــاء إضــافــيــة، إنما 
ــاد الـــمـــصـــري  ــتـــصـ يـــضـــيـــف لـــالقـ
شــــهــــادة ثـــقـــة جــــديــــدة، ويــعــطــي 
كذلك إشــارة إيجابية لألسواق 
الــمــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، ودفــعــة 
قـــويـــة لــتــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــارات 

ــارة  ــتـــجـ والـــتـــصـــديـــر وحــــركــــة الـ
الدولية مع مصر.

ــــالح  ــ ــج اإلصـ ــامــ ــرنــ ويـــــهـــــدف بــ
االقـــتـــصـــادي الــشــامــل والــوطــنــي 
الـــمـــصـــري إلــــى تــعــزيــز اســتــقــرار 
االقتصاد الكلي وضمان استدامة 
ين العام في المدى المتوسط،  الدَّ
ــلــــى تــــعــــزيــــز صـــالبـــة  والــــعــــمــــل عــ
االقـــتـــصـــاد الـــمـــصـــري ومـــرونـــتـــه 
وقدرته على مواجهة الصدمات 
الــخــارجــيــة، والــتــي زادت حدتها 
وتكرارها على المستوى العالمي 
أخــيــرا، وكــذلــك يتضمن برنامج 
اإلصــــــالح االقـــتـــصـــادي الــوطــنــي 
الــــشــــامــــل لـــمـــصـــر مــــحــــورا مــهــمــا 
ــان  مــرتــبــطــا بــتــعــزيــز شــبــكــة األمــ
االجتماعي بشكل يضمن الفاعلية 

واالستهداف.
)العربية نت(

»االحتياطي« الهندي: غرامة »االحتياطي« الهندي: غرامة 322322  
ألف دوالر على بنك البحرين والكويتألف دوالر على بنك البحرين والكويت

»RBI« البنك فشل في االمتثال لتوجيهات

فــرض بنك االحتياطي 
RBI( غــــرامــــة  ــــدي ) ــنـ ــ ــهـ ــ لـ ا
مــالــيــة 2.66 كـــرور روبــيــة 
)322 ألف دوالر( على بنك 
الــبــحــريــن والـــكـــويـــت )ش. 
م. ب - عـــمـــلـــيـــات الـــهـــنـــد( 
لعدم امتثاله للتوجيهات 
الــتــنــظــيــمــيــة بـــشـــأن إطـــار 
عمل األمن السيبراني في 

البنوك.
وبــــــحــــــســــــب »بـــــيـــــزنـــــس 
اليـــــــــــــــــن«، كــــــشــــــف فــــحــــص 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
لــلــبــنــك الـــــذي أجــــــراه بــنــك 
االحــتــيــاطــي الـــهـــنـــدي فــي 
أكـــتـــوبـــر 2021، وحـــــادث 
األمـــــن الـــســـيـــبـــرانـــي الــــذي 
أبــلــغ عــنــه الــبــنــك، وجميع 
ـــقـــة 

ّ
الـــــمـــــراســـــالت الـــمـــتـــعـــل

ــال  ــثــ ــتــ ــن عـــــــدم االمــ ــ بـــــــه، عــ
ــذكـــورة  ــمـ لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات الـ
ا لبيان البنك 

ً
أعــاله ، وفق

المركزي.
ــــي«  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــال »االحـ
الــهــنــدي إن عــدم االمتثال 
ــذكـــورة  ــمـ لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات الـ
أعـــاله كـــان إلـــى حــد كبير 
بـــســـبـــب فـــشـــل الـــبـــنـــك فــي 
تــنــفــيــذ أنــظــمــة الكــتــشــاف 
األنــــشــــطــــة الــــداخــــلــــيــــة أو 
الخارجية غير المعتادة 
وغـــيـــر الـــمـــصـــّرح بــهــا فــي 
قــاعــدة بــيــانــاتــه؛ وتمكين 
سجالت التدقيق لقاعدة 
الــبــيــانــات ونــظــام تشغيل 
الخوادم؛ وتنفيذ مصادقة 
متعددة العوامل للوصول 
إلــــــى الــــــخــــــوادم الـــمـــهـــمـــة؛ 
لديها خطة إلدارة األزمات 
السيبرانية؛ من بين أمور 

أخرى.

ــــك، تــم  وإضـــافـــة إلــــى ذلـ
إصـــــــــــدار إشــــــعــــــار لـــلـــبـــنـــك 
ــــن ســـبـــب عـــدم  ــه عـ ــ ــــالغـ إلبـ
فرض العقوبة عليه لعدم 
االمتثال لتوجيهات بنك 
ا 

ً
االحتياطي الهندي، وفق

للبيان.
ــر فـــــي رد  ــظــ ــنــ ــد الــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــــى اإلشــــــعــــــار،  ــلـ ــ ــــك عـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
والــــتــــقــــديــــمــــات الـــشـــفـــويـــة 
ــة أثـــــنـــــاء جــلــســة  ــقــــدمــ ــمــ الــ
االســـــتـــــمـــــاع الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــقـــديـــمـــات اإلضـــافـــيـــة  ــتـ والـ
ــلـــص  الــــــتــــــي قـــــــّدمـــــــهـــــــا، خـ
»االحتياطي« الهندي إلى 
أن تـــهـــمـــة عـــــدم االمـــتـــثـــال 
لــتــوجــيــه »RBI« الــمــذكــور 
ــرر  ــ ــبـ ــ أعـــــــــــاله مــــــــبــــــــررة، ويـ
فـــرض غــرامــة مــالــيــة، إلــى 
ــدم االمـــتـــثـــال لــهــذه  حـــد عــ

التوجيهات.
ــذه  ــ وقـــــــــد تـــــــم فـــــــــرض هـ
العقوبة في إطار ممارسة 
المخولة لبنك  السلطات 
ــــدي  ــنـ ــ ــهـ ــ االحــــــتــــــيــــــاطــــــي الـ
بـــمـــوجـــب أحــــكــــام قـــانـــون 
تنظيم البنوك لعام 1949 

)القانون(.
ــــراء  ويــســتــنــد هــــذا اإلجـ
إلـــــى أوجــــــه الـــقـــصـــور فــي 
ــال الـــتـــنـــظـــيـــمـــي،  ــ ــثــ ــ ــتــ ــ االمــ
ــقــــصــــود مــنــه  ــمــ ــــس الــ ــيـ ــ ولـ
الـــنـــطـــق بـــشـــأن صـــحـــة أي 
معاملة أو اتفاقية أبرمها 
البنك مع عمالئه، كما قال 

»االحتياطي« الهندي.
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ــاج  ــتــ ــيـــمـــكـــس إلنــ ــة سـ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
ــزة مــشــاركــتــهــا في  ــاهـ الـــخـــرســـانـــة الـــجـ
معرض البناء )بيتك(، الذي يقام بأرض 

المعارض الدولية في منطقة مشرف.
وقـــالـــت مـــديـــرة الــمــجــمــوعــة لتطوير 
األعــــمــــال والـــتـــســـويـــق فــــي »ســيــمــكــس« 
ســـارة الــشــمــري، إن الشركة تــشــارك في 
فعاليات هذا المعرض، الذي يضم نخبة 
من الشركات المحلية المتخصصة في 
قطاع اإلنشاء والبناء، في إطار حرصها 
على إبراز أعمالها وخدماتها المختلفة.

وأشارت إلى أن قطاع اإلنشاء والبناء 
ــيـــة وحــــلــــواًل  ــنـــاعـ ــــورات صـ ــطــ ــ يـــشـــهـــد تــ
ــك فــــــإن هـــذه  ــذلــ ابــــتــــكــــاريــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، لــ
 للعمالء 

ً
 مباشرا

ً
المعارض توفر اطالعا

على أبرز المنتجات الصناعية الجديدة.

ودعت الشمري المواطنين والمقيمين 
ــنـــاء إلـــى  ــبـ ــل الــمــهــتــمــيــن بـــأعـــمـــال الـ ــ وكـ
حــضــور الــمــعــرض، الـــذي يستمر حتى 
24 الـــجـــاري، لــالطــالع عــلــى الــتــطــورات 
الصناعية التي يشهدها قطاع البناء، 
والتعرف على أعمال الشركة وما تقدمه 

من خدمات.
وأكــدت أن »سيمكس« حريصة على 
التواجد في كل المعارض والفعاليات 
الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــحــقــق الـــتـــواصـــل مع 
الــعــمــالء والمستهلكين، واالطــــالع عن 
ــــرب عــلــى أعــمــال الــشــركــة، وخــدمــاتــهــا 

ُ
ق

الــمــخــتــلــفــة فـــي مـــجـــال الـــبـــنـــاء وإنـــتـــاج 
الخرسانة الجاهزة.

وأشــــارت إلــى أن حملة »الــكــل فــايــز«، 
التي أطلقتها »سيمكس« في 4 الجاري 

 عــلــى ســـيـــارة كيا 
ً
والــمــتــضــمــنــة ســحــبــا

سبورتاج موديل ٢٠٢٣ وجوائز أخرى 
مختلفة، مازالت مستمرة إلى 4 مارس 
2023، موضحة أن أي استفسارات بشأن 
هذه الحملة سيتم الرد عليها مباشرة 
مــن العاملين فــي الشركة الموجودين 
فـــي مــعــرض الــبــنــاء بــــأرض الــمــعــارض 

في مشرف.
ولفتت إلى أن حملة »الكل فايز« مع 
»ســيــمــكــس« تشمل إضــافــة إلـــى جــائــرة 
ســـيـــارة كــيــا ســـبـــورتـــاج مـــوديـــل ٢٠٢٣ 
جــوائــز أخـــرى، مثل تلفزيون حجم ٦٥ 
بوصة، وأحدث جهاز آيفون للرابحين 
الثاني والثالث، إضافة إلى حصول كل 
مشترك على هدية فــوريــة عند دخوله 

السحب.

وأكدت الشمري أن »سيمكس«، التي 
ــعــد إحــــدى شــركــات مــجــمــوعــة الــمــانــع 

ُ
ت

ــة، احـــتـــلـــت مـــكـــانـــة بـــــــارزة فــي  ــابـــضـ ــقـ الـ
السوق، واكتسبت ثقة كبار المقاولين 
واالستشاريين المشهورين في غضون 
سنوات قليلة من تأسيسها، من خالل 
توفير أفضل أنواع الخرسانة الجاهزة.
ــكــــس«، الـــتـــي  ــمــ ــيــ ــــت أن »ســ ــحــ ــ وأوضــ
 ،

ً
مضى على إنشائها أكثر من 18 عاما

حصلت على شــهــادة اآليـــزو بــنــاًء على 
النجاح الذي حققته في ضبط الجودة 
والـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا لــعــمــالئــهــا، 
ــة تــشــهــد  ــركــ ــدة أن مـــصـــانـــع الــــشــ ــ ــؤكـ ــ مـ
تــطــورات مستمرة، لمواكبة متطلبات 
البناء وتلبية حجم الطلب المتزايد على 

الخرسانة الجاهزة.

ــبـــة مــــــــرور عـــــــام عــلــى  ــنـــاسـ ــمـ بـ
ــام مـــجـــمـــع »يـــونـــي  ــ ــ افـــتـــتـــاحـــه، أقـ
لــيــنــك«، الـــواقـــع فـــي قــلــب منطقة 
الـــشـــويـــخ الـــصـــنـــاعـــيـــة، احـــتـــفـــااًل 
ــه، فـــــــي 16 ديـــســـمـــبـــر  ــ ــاحـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ بـ
 
ً
الــجــاري. وتضمن الحفل عرضا

 ألبرز أنشطة الشركات في 
ً
موجزا

 ،
ً
المجمع، الذي يضم 45 معرضا

ــه وجـــهـــة تـــســـوق فــريــدة  حــيــث انــ
لجميع مـــواد الــبــنــاء ومتطلبات 
التصميم الــداخــلــي بــمــا فــي ذلــك 
ــن  ــ ــزائـ ــ ــبــــات اإلضــــــــــــاءة وخـ ــيــ ــركــ تــ
الـــمـــطـــبـــخ واألدوات الـــصـــحـــيـــة 
والــعــديــد مـــن الـــمـــواد اإلنــشــائــيــة 
األخرى، إضافة إلى وجود محال 
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»األهلي« يرعى بطولة النخبة »األهلي« يرعى بطولة النخبة 
العربية للتنس العربية للتنس 20222022

أعرب البنك األهلي الكويتي عن 
سعادته واعتزازه بتقديم رعايته 
لبطولة النخبة الــعــربــيــة للتنس 
2022، الــــتــــي يـــتـــولـــى تــنــظــيــمــهــا 

االتحاد الكويتي للتنس. 
وســـوف تجري منافسات هذه 
البطولة على مالعب مجمع الشيخ 
جابر العبدالله الدولي للتنس من 

20 إلى 27 الجاري. 
سيشارك مجموعة مــن أفضل 
الــالعــبــيــن الــعــرب فــي بــطــولــة هــذا 
ــاريـــات في  ــبـ ــمـ الــــعــــام. وســـتـــقـــام الـ
المالعب المفتوحة ذات المستوى 
العالمي في المجمع، والــذي يسع 
 من المتفرجين. وإضافة 

ً
 كبيرا

ً
عددا

ــبـــاريـــات  ــمـ ــلـــى ذلـــــــك، ســتــنــقــل الـ عـ
مباشرة عبر قناة الكويت الرسمية، 
إضــافــة إلــى القنوات التلفزيونية 

والرياضية األخرى.
 على رعــايــة »األهــلــي« 

ً
وتعليقا

لبطولة النخبة الــعــربــيــة للتنس 
ــقـــطـــامـــي،  2022، قــــالــــت لـــيـــلـــى الـ
ــعـــالقـــات  رئـــيـــســـة االتـــــصـــــاالت والـ
 
ً
الخارجية في البنك: »سعداء جدا
بــرعــايــة بــطــولــة الــنــخــبــة العربية 
لــلــتــنــس الـــتـــي تــنــظــمــهــا الــكــويــت 
ــاد الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــس.  ــ ــحـ ــ مــــع االتـ
ستقام هذه البطولة على مستوى 
البطوالت اإلقليمية، حيث ستضم 
ــن أفـــضـــل الـــالعـــبـــيـــن في  نــخــبــة مــ
الــعــالــم الــعــربــي، والــذيــن يشكلون 
مصدر إلــهــام للمواهب الوطنية، 
وتشجيع الــشــبــاب على ممارسة 
الرياضة واللياقة البدنية، كجزء 
من أسلوب الحياة الصحية. مثل 
ــذه الـــبـــطـــوالت تــحــفــز الــعــالقــات  هــ
المجتمعية، وتضع الكويت بقوة 
ــــوالت الــتــنــس  ــطـ ــ ــة بـ ــطـ ــريـ ــلـــى خـ عـ
العربية«. وأضافت ليلى: »تعكس 
هــذه الــمــبــادرة حرصنا والتزامنا 
تـــجـــاه الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
وتعزيز الحياة الصحية، من خالل 
زيادة الوعي بأهمية الرياضة على 
ــفـــردي والمجتمعي  الــمــســتــوى الـ
 نــســعــى لــبــنــاء 

ً
ــا ــمــ والـــعـــالـــمـــي. دائــ

ليلى القطامي

مجتمعات نابضة بالحياة، ووثيقة 
الـــتـــرابـــط، عــبــر وجـــودنـــا، وتــقــديــم 
الدعم بصورة متواصلة لألنشطة 
التي من شأنها االرتقاء بمستوى 
الرياضة في الــوطــن. نؤمن بشدة 
بأن هذا األمر مهم، ويساهم بشكل 
مباشر في تحسين الصحة العامة، 
حيث نتطلع لرؤيتكم، وأن تكونوا 
 من هذا الحدث الذي ال ُينسى. 

ً
جزءا

سيكون ممثلو )األهلي( جاهزين 
لإلجابة عن أسئلتكم«.

عد هذه الرعاية األحــدث في 
ُ
وت

سلسلة مــن الـــمـــبـــادرات الصحية 
والفعاليات الرياضية المماثلة، 
والــتــي يــرعــاهــا »األهـــلـــي«، بما في 
ذلك بطولة البنك لكرة القدم، التي 
 من البرنامج االجتماعي 

ً
عد جزءا

ُ
ت

الــــســــنــــوي لـــلـــبـــنـــك، والـــــــــذي صــمــم 
لــلــتــفــاعــل مـــع الـــشـــبـــاب، مـــن خــالل 
تشجيع الرياضة وأسلوب الحياة 

الصحية منذ سن مبكرة. 
وعلى المستوى الوطني، يفخر 
»األهـــلـــي« برعايته لبطولة سمو 
أمير البالد لكرة القدم، وهي تعتبر 
واحدة من أقدم بطوالت كرة القدم 
وأكثرها عراقة في البالد. كما كان 
 للمباريات النهائية 

ً
البنك راعــيــا

ــلــــدورة الـــــ 29 لـــكـــأس ســمــو ولــي  لــ
العهد لكرة القدم بين فريقي الكويت 
ــم تنظيمها  ــتــــي تــ ــربــــي، والــ ــعــ والــ
ــاد الكويتي  بــالــتــعــاون مـــع االتـــحـ
لكرة القدم على استاد جابر األحمد 

الدولي. 

 بـ 1.2 مليون دينار 
ً
»ديلويت« تقدم عرضا

إلدارة محطة كهرباء الكويت
ضمن 5 عطاءات تلقاها مجلس الوزراء لمشروع محطة شمال الشعيبة للطاقة

قــــــــدمــــــــت شــــــــركــــــــة ديـــــلـــــويـــــت 
Deloitte الــــتــــي يـــقـــع مــقــرهــا 
 
ً
فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة عــرضــا
بــقــيــمــة 1.2 مــلــيــون ديـــنـــار )3.9 
ماليين دوالر( في مناقصة عقد 
 
ً
استشارات المعامالت تماشيا

ــمـــخـــطـــط  ــة الـ مـــــــع الــــخــــصــــخــــصــ
لـــهـــا لــمــحــطــة شـــمـــال الــشــعــيــبــة 
لــلــطــاقــة والـــمـــيـــاه )NSPP( الــتــي 
تبلغ قيمتها 1.26 مليار دوالر. 
وبحسب »مــيــد« قدمت »إرنست 
ــقــــرهــــا  آنــــــــد يــــــونــــــغ« )EY(، ومــ
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، ثـــانـــي أقـــل 
عرض بقيمة 1.36 مليون دينار، 
ات تلقتها األمــانــة  بين 5 عــطــاء
الـــعـــامـــة لــمــجــلــس الـــــــــــوزراء فــي 
 من 

ً
ديسمبر 21، تشمل كذلك كال

KPMG هولندا، وPWC المملكة 
الـــمـــتـــحـــدة، ومـــجـــمـــوعـــة الــنــظــم 

الهندسية في الكويت.
ات الثالثة  ومـــن بــيــن الــعــطــاء
الموافق عليها، قدمت PWC أعلى 
ســعــر يــبــلــغ 2.4 مــلــيــون ديــنــار، 
فيما أعــاد العميل تقديم العقد 

في أغسطس من العام الماضي.
 
ً
وقـــدمـــت أربـــعـــة فــــرق عــرضــا
لــلــدور االســتــشــاري للمعامالت 
عـــنـــدمـــا تــــم طـــرحـــهـــا ألول مـــرة 
فـــي 2020، بــمــا فـــي ذلــــك EY و
 Tribe باإلضافة إلى ،Deloitte
Infrastructure ومقرها أبوظبي 

.Cranmore Partnersو
وقال مصدر لـ »ميد« في ذلك 
الــوقــت إن إعـــادة التقديم كانت 
مطلوبة بسبب تفاصيل بسيطة 
تــتــعــلــق بــكــيــان ضـــمـــان الــعــطــاء 
ــدد فـــــي طــــلــــب الــــعــــروض  ــحــ ــمــ الــ
األصــــلــــي، وســـيـــتـــكـــون بــرنــامــج 
الخصخصة المقترح من ثالث 

مراحل بحسب مالك المشروع.
ــة  ــيــ وتـــغـــطـــي الـــمـــرحـــلـــة األولــ
إنشاء شركة مساهمة كويتية، 
والــتــي ستمتلك أصــــول محطة 
ــة  ــاقــ ــطــ ــلــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ شـــــــمـــــــال الـ
والمياه وسيقوم المستشارون 
المختارون بإجراء تقييم للشركة 
وأصـــولـــهـــا، وصـــيـــاغـــة اتــفــاقــيــة 
ــراء الــمــيــاه  ــ تــحــويــل الــطــاقــة وشـ

)ECWPA( بين الشركة المساهمة 
 )MEW( ووزارة الكهرباء والماء

التي تمتلك األصل حالًيا.
وســتــغــطــي الــمــرحــلــة الثانية 
ــاءات أســـهـــم الــشــركــة  ــطــ ــــرح عــ طـ
الـــمـــســـاهـــمـــة وإجـــــــــــراءات إعـــــادة 
الــتــأهــيــل الــمــطــلــوبــة لتحسين 
ة المصنع. فيما ستشمل  كــفــاء
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة نــقــل األســهــم 
لــلــمــوظــفــيــن والـــجـــمـــهـــور. ومـــن 
الـــمـــتـــوقـــع أن تــكــتــمــل الــمــرحــلــة 
 والمرحلة 

ً
األولى خالل 14 شهرا

 والثالثة 
ً
الثانية خالل 29 شهرا

.
ً
خالل 36 شهرا

الطاقة التصميمية

ــم اخـــتـــيـــار مــحــطــة شــمــال  ــ وتـ
ــة وتـــحـــلـــيـــة  ــاقــ ــطــ ــلــ الــــشــــعــــيــــبــــة لــ
الـــمـــيـــاه عــلــى أســـــاس الــهــنــدســة 
 )EPC( والـــمـــشـــتـــريـــات والـــبـــنـــاء
بنظام تسليم المفتاح في 2010-
12 كــمــشــروع خــصــخــصــة رائـــد 
فــي الـــبـــالد. وتــبــلــغ قــــدرة توليد 

الطاقة الصافية لمحطة الوقود 
ــاواط. كما  ــغـ ــيـ ــمــــزدوج 778 مـ الــ
أن لــديــهــا ثـــالث وحــــدات تحلية 
متعددة المراحل )MSF( بسعة 
45 مليون غالون إمبراطوري في 

.)MIGD( اليوم
 لــــــــــــوزارة الـــكـــهـــربـــاء 

ً
ووفــــــقــــــا

والمياه، تستخدم المحطة الغاز 
الطبيعي للتشغيل ووقود الغاز 
السائل كوقود احتياطي عندما 
يــكــون الــغــاز الطبيعي إمـــا غير 
متوفر أو خــارج حــدود الجودة 
أو الــضــغــط الــمــحــددة. وأشـــارت 
»ميد« إلى أن توفر توليد الطاقة 
فـــي الــمــحــطــة بــيــن عــامــي 2015 
و2017 بمتوسط 74 فــي المئة 
وتوافر إنتاج المياه بلغ 80 في 
المئة، أقل من معايير الصناعة 

العالمية.
ــن شــركــة  فــيــمــا قـــــاد فـــريـــق مــ
 Fisia ميتسوي اليابانية وشركة
Italimpianti اإليطالية تنفيذ 
عقد EPC الخاص بالمشروع في 

عام 2009.

»البترول« تجري تجربة إخالء وهمي 
للعاملين في المجمع النفطي

أجرت مؤسسة البترول الكويتية أمس تجربة إخالء 
وهمي للعاملين في مجمع القطاع النفطي )مؤسسة 
البترول الكويتية - وزارة النفط(، لقياس مدى تعامل 
الموظفين مع إجراءات الطوارئ، والقدرة على مواجهة 
مختلف األزمــات، بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع 

المدني واإلدارة العامة لإلطفاء.
ــار الجهود  ــــالء فــي إطــ ويــأتــي تنفيذ عملية اإلخـ
الحثيثة التي تبذلها دائرة الصحة والسالمة والبيئة 
في مؤسسة البترول الكويتية، من أجل المحافظة على 

صحة العاملين، وتجنيبهم التعرض للمخاطر.
وجاءت نتائج تجربة اإلخالء بما يعكس النجاح 
الــتــام مــن حــيــث االســتــجــابــة الــفــوريــة مــن الموظفين 
لمعطيات التجربة، والتعامل معها وفق ما هو مطلوب، 
بما يؤكد حرص مؤسسة البترول الكويتية على اتباع 

معايير األمـــن والــســالمــة المثلى، بما يتماشى مع 
توجهات خطة الطوارئ الخاصة بالمبنى.

»يوني لينك« يحتفل بمرور عام على افتتاحه

لقطة جماعية

مختصة بالسيارات وخدماتها، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــحـــال الــغــذائــيــة 
مــــن مــطــعــم وكـــافـــتـــيـــريـــا وكــافــيــه 
مختص بالقهوة وأجهزتها. كما 
يضم متاجر مختصة في األثاث، 

حيث يوفر العديد من العالمات 
ــلـــف الــــمــــواد  ــتـ الــــتــــجــــاريــــة، ومـــخـ
األخرى من اختيار الجمهور، فهو 
وجهة تسوق واحدة تقدم حلواًل 

لمختلف االحتياجات.

»سيمكس« تشارك في معرض البناء بأرض المعارض
 ابتكارية

ً
الشمري: قطاع اإلنشاء والبناء يشهد تطورات صناعية وحلوال

جانب من المشاركة سارة الشمري

أخطاء فنية شابت دراسات موقع استرجاع 
الشعلة في »األحمدي«

ذكـــر مــصــدر نــفــطــي مطلع، 
أن هــنــاك أخــطــاء فنية شابت 
الــدراســات الهندسية األولــيــة 
الــــــخــــــاصــــــة بـــــمـــــوقـــــع وحــــــــدة 
اســــتــــرجــــاع غـــــــــازات الــشــعــلــة 
بــوحــدة »AGRP« فــي مصفاة 
ميناء األحمدي، ومصنع الغاز 
التابع لشركة البترول الوطنية 
الــكــويــتــيــة، األمــــر الــــذي تــرتــب 
عليه إعـــادة دراســـة وتصميم 

موقع بديل للوحدة.
وقـــال الــمــصــدر، إن الشركة 
أسندت هذا المشروع إلى أحد 
المقاولين في أغسطس 2021 

ولمدة 10 أشهر. 
وأضــــــــــــاف أن اســــتــــشــــاري 
المشروع طلب تأجيل تاريخ 
ــة  بـــــــــدء الــــــــــدراســــــــــات الــــخــــاصــ
 أن الشركة 

ً
بالمشروع، مبينا

ــقـــت عــلــى طــلــبــه، مـــن دون  وافـ
إصــــــــدار أي أوامــــــــر تــغــيــيــريــة 
ــــى أن   إلـ

ً
ــه، الفــــتــــا ــ أو تـــعـــديـــل لـ

ذلــك التأخير وصــل إلــى أكثر 
مــــــن 7 أشـــــهـــــر حــــتــــى مــــــارس 
 أن ذلـــك ُيعد 

ً
2022، مــوضــحــا

مخالفة لالتفاقية فيما بين 
الـــطـــرفـــيـــن، الـــتـــي تـــنـــص عــلــى 

تسلم الـــرد بين كــل مــن دائــرة 
المصفاة والمشروعات خالل 
 إلـــى 

ً
ــيــــرا ــقــــط، مــــشــ 10 أيـــــــام فــ

تــأخــر دائـــــرة ضــمــان الــجــودة 
بــمــصــفــاة األحــــمــــدي فـــي الـــرد 
على المستندات والرسومات 
الخاصة بذلك المشروع لمدة 

7 أشهر.
وأوضح المصدر أنه سيتم 
ــزم مــن  ــلــ ــا يــ ــ ــاذ جـــمـــيـــع مـ ــ ــــخـ اتـ
إجراءات لالنتهاء من المشروع 
خــالل الفترة القليلة المقبلة، 
 عــن مــتــابــعــة األداء من 

ً
فــضــال

قــبــل اإلدارة الــعــلــيــا لــلــشــركــة، 
ــل كـــــــل الــــصــــعــــوبــــات  ــ ــيــ ــ ــ ــذل ــ وتــ
ــات الــــتــــي قـــــد تـــكـــون  ــبــ ــقــ ــعــ والــ
 
ً
 في ذلــك التأخير، الفتا

ً
سببا

ــزام الـــشـــركـــة بجميع  ــتــ إلــــى الــ
الشروط التعاقدية في العقد، 
ــقــــاول،  ــمــ وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا عـــلـــى الــ
وااللــتــزام باللوائح المعمول 
بها، وكذا اإلجراءات القانونية، 
بما يكفل حفظ حقوق الشركة.
على صعيد آخـــر، اعتمدت 
 ،

ً
»الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة«، أخـــيـــرا

ــدة لــضــمــان ســرعــة  ــديـ آلـــيـــة جـ
مة  بّت جميع المطالبات المقدَّ

من المقاولين العاملين معها 
في مشاريع الشركة، من خالل 
إلــزامــهــم بــتــقــديــم مطالباتهم 
مــرفــقــة بــالــمــســتــنــدات الــالزمــة 
ــهــا من 

ّ
إلثــبــات حــقــوقــهــم، وبــت

ــانـــب الـــشـــركـــة قـــبـــل انــتــهــاء  جـ
مــة عنها،  عــقــود الــحــزم الــمــقــدَّ
ن الشركة   إلى أن ذلك يمكِّ

ً
الفتا

مــــن إصـــــــدار أوامـــــــر تــغــيــيــريــة 
بشأنها، حيث تخضع لموافقة 
لة بــإصــدارهــا،  اللجان المخوَّ
 للرقابة على التسويات 

ً
إحكاما

المالية لتلك المطالبات، لما 
ــار عــلــى صحة  فــي ذلـــك مــن آثــ
تــكــلــفــة الـــمـــشـــاريـــع واألعــــمــــال 

والبيانات المالية للشركة. 
ــدر إلـــــى أنـــه  ــمـــصـ وأشـــــــار الـ
ــار، فــإن هناك  ضمن ذلــك اإلطــ
آلـــيـــة تــتــبــعــهــا الـــشـــركـــة لفض 
المنازعات، منصوص عليها 
ــود مـــع  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــع الــ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــد تـ ــ ــنـ ــ عـ
 أن أسباب 

ً
المقاولين، موضحا

الــتــأخــر فــي تسوية مطالبات 
بــعــض الــمــقــاولــيــن تــرجــع إلــى 
أن المقاول صاحب المطالبة 
لم يوفر المعلومات المطلوبة 

آللية التحاسب.

أشرف عجمي
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أعــلــن بــنــك الــخــلــيــج حــســن يــونــس أســيــري 
 بسيارة مرسيدس بنز G500 في السحب 

ً
فائزا

الثالث واألخير لحساب الراتب )للكويتيين( 
لعام 2022، لينضم بذلك إلــى قائمة سعداء 
الحظ الفائزين بسحوبات حساب الراتب منذ 
بداية العام، والتي تشمل 3 فائزين بسيارة 
Mercedes-Benz G 500، و3 رابحين لجائزة 

12 ضعف الراتب.
ــز بـــالـــســـيـــارة  ــائــ ــفــ ــن الــ ــ وجـــــــرى اإلعـــــــــان عـ
»مرسيدس بنز G500« في سحب جرى على 
الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة مارينا إف إم، 
تحت إشراف وبحضور ممثلي وزارة التجارة 

والصناعة.
ــعــــام  ــة، قـــــــال الــــمــــديــــر الــ ــبــ ــنــــاســ ــمــ ــــذه الــ ــهـ ــ بـ
للمجموعة المصرفية لألفراد محمد القطان: 
»يسعدنا الــيــوم أن نهنئ الفائز الجديد في 
 أنه بمجرد 

ً
سحوبات حساب الراتب«، مضيفا

قيام الموظف الكويتي بتحويل الراتب إلى 
 فـــي 6 

ً
بــنــك الــخــلــيــج، يــتــم تــســجــيــلــه تــلــقــائــيــا

سحوبات مجدولة طــوال الــعــام، ثاثة منها 
تمنح العميل فرصة للفوز بـ 12 ضعف الراتب، 
وثاثة أخرى تمكنه من المنافسة على جائزة 

.Mercedes-Benz G 500 بسيارة
وعن المميزات التي يوفرها بنك الخليج 

لعماء حساب الــراتــب، إلــى جانب التسجيل 
الــتــلــقــائــي فــي الــســحــوبــات الــســنــويــة، أوضــح 
الــقــطــان: »يــحــصــل العميل عــلــى هــديــة نقدية 
لغاية 1000 دينار، وبطاقة ائتمانية مجانية 
 عن 

ً
لــمــدة سنتين عند فتح الــحــســاب، فــضــا

إمكانية الحصول على قرض استهاكي لغاية 
 ،

ً
25 ألف دينار، أو قرض سكني لغاية 70 ألفا

بحيث ال تزيد فترة السداد على 15 سنة«.
وأفــاد بأن حساب الراتب من بنك الخليج 
يعد الحساب الوحيد في الكويت الذي يقدم 

 خاصة مصممة حسب حاجة العميل، 
ً
عروضا

فــي إطـــار حـــرص الــبــنــك عــلــى مــكــافــأة عمائه 
 أن 

ً
ومساعدتهم على تحقيق أحامهم، مبينا

 خاصة للكويتيين 
ً
بنك الخليج يقدم عروضا

العاملين في القطاع الحكومي والعسكري، 
والحصول على هدية نقدية، إلى جانب بطاقة 

ائتمانية مجانية لمدة سنتين.
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 بالمقر الرئيسي لـ »الكويتية«
ً
 جديدا

ً
»الوطني« يفتتح فرعا

الصقر: شراكتنا معها استراتيجية وتعزز تقديمنا أفضل الخدمات لعمالئنا
يحرص بنك الكويت الوطني 
عــلــى تــقــديــم خـــدمـــات مــتــمــيــزة 
ومــتــطــورة لــكــل عــمــائــه أينما 
كـــــانـــــوا، وفــــــي إطـــــــار الـــشـــراكـــة 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع 
ــطــــوط الـــجـــويـــة  ــخــ ــالــ ــك بــ ــنــ ــبــ الــ
الكويتية والممتدة على مدى 
سنوات طويلة، افتتح »الوطني« 
ــه الــــجــــديــــد داخــــــــل الــمــقــر  ــرعــ فــ

الرئيسي للشركة. 
ويــســتــهــدف الـــفـــرع الــجــديــد 
تقديم الخدمات المصرفية لكل 
مــوظــفــي الــخــطــوط الــكــويــتــيــة، 
بما يوفره من حلول مصرفية 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــل وخـ ــامــ ــكــ ــالــ ــة بــ ــيــ ــمــ رقــ
ــمــكــن عـــمـــاء الــبــنــك 

ُ
تــفــاعــلــيــة ت

ــة إتـــمـــام  ــركــ ــن مـــوظـــفـــي الــــشــ ــ مـ
معاماتهم بسرعة وسهولة.

ــم افــتــتــاح الــفــرع الــجــديــد  وتـ
بحضور نائب رئيس مجلس 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ اإلدارة الــ
لمجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر، ورئيس مجلس 
إدارة »الكويتية« الكابتن علي 
الـــدخـــان، والــرئــيــس التنفيذي 
لـــ »الــوطــنــي - الــكــويــت« صــاح 
الــفــلــيــج، والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للخطوط الكويتية المهندس 
ــر الـــعـــام  ــديـ ــمـ ــي والـ ــ ــ مـــعـــن رزوقـ
لمجموعة الخدمات المصرفية 
الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي »الــــوطــــنــــي«، 
محمد العثمان، ومــديــر دائــرة 
االتصال المؤسسي والعاقات 
الــعــامــة فـــي »الــكــويــتــيــة« خــالــد 
البستان، ومــديــر دائـــرة خدمة 
العماء في »الكويتية«، مشعل 
ــانــــب عـــدد  الــــمــــطــــيــــري، إلــــــى جــ
ــن قـــيـــاديـــي ومـــوظـــفـــي الــبــنــك  مـ

والشركة. 
وبهذه المناسبة، قال الصقر: 
»تمتد شراكتنا االستراتيجية 
مع الخطوط الكويتية لسنوات 
طـــويـــلـــة مــــن الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر 
الـــذي ســاهــم فــي تــقــديــم أفضل 
الــخــدمــات والـــعـــروض لعماء 
الــمــؤســســتــيــن، ضــمــن حرصنا 
عـــلـــى تـــرســـيـــخ عـــاقـــاتـــنـــا مــع 
جميع المؤسسات الرائدة في 

مختلف المجاالت«.
وأكد الصقر نهج »الوطني« 
الثابت في توفير كل الخدمات 
المتميزة لعماء البنك أينما 

الصقر والدخان يتوسطان القيادات التنفيذية بالبنك والشركة أثناء افتتاح الفرع عصام الصقر وعلي الدخان

جولة تفقدية بمبنى »الكويتية«

كـــــانـــــوا، بـــفـــضـــل شـــبـــكـــة فــــروع 
وأجــــهــــزة الـــســـحـــب والــــصــــراف 
التفاعلي المنتشرة بكال أرجاء 
الــكــويــت، إلـــى جــانــب الــقــنــوات 
الـــرقـــمـــيـــة الـــمـــتـــنـــوعـــة واألكـــثـــر 
 بــمــا يــجــعــل »الــوطــنــي« 

ً
تـــطـــورا

 ألقرب لعمائه.
ً
دائما

وأضاف: »نعمل على تطوير 
ــا لـــتـــصـــبـــح مـــســـتـــدامـــة  ــنــ فــــروعــ
ــا بــمــا  ــهـ ــاتـ وتــــطــــويــــر كــــل خـــدمـ
يمكنها من التكامل مع قنواتنا 
ــة مــن  ــاقــ ــقــــديــــم بــ الــــرقــــمــــيــــة، وتــ
الـــخـــدمـــات الــمــتــمــيــزة وحــلــول 
الــــدفــــع الــــمــــتــــطــــورة، فــــي إطــــار 
حرصنا على حصول عمائنا 
بمختلف شرائحهم على تجربة 

مصرفية استثنائية«.
ــال الــــدخــــان:  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قــ
»عــــاقــــة الــــخــــطــــوط الــكــويــتــيــة 
وثــيــقــة مــع )الــوطــنــي( وممتدة 
 
ً
وتـــاريـــخـــيـــة، ونـــحـــرص دائـــمـــا
على ترسيخها فــي ظــل ثقتنا 
بــالــمــؤســســة الـــرائـــدة بالقطاع 
المصرفي الكويتي، وقدرتها 
على دعم جهودنا في مختلف 
الــمــجــاالت بما يحقق أهدافنا 
االستراتيجية تجاه موظفينا 

وعمائنا«.
ــاح فـــرع  ــتــ ــتــ وأوضـــــــــح أن افــ
ــقـــر  ــمـ ــالـ الـــــوطـــــنـــــي الـــــجـــــديـــــد بـ
الرئيسي للشركة يأتي في إطار 
حرص »الكويتية« على توفير 

بيئة عمل مناسبة ومشجعة 
تساعد في تعزيز األداء المتميز 
لموظفي »الكويتية«، بما يسهم 
في تحسين جودة ما نقدمه من 
خــدمــات استثنائية لعمائنا 

ولركابنا الكرام.
واخــتــتــم الـــدخـــان تصريحه 
بتأكيد توطيد أواصـــر الصلة 
والتعاون المشترك مع أحد أهم 
البنوك المرموقة في المنطقة، 
 عــن 

ً
ــا ــربـ ــعـ وهـــــو )الــــوطــــنــــي(، مـ

أمــلــه فـــي تــعــزيــز هــــذه الــعــاقــة 

المتينة بما يعود بالمصلحة 
عــــــــلــــــــى جــــــمــــــيــــــع األطــــــــــــــــــــــراف.
ــتــــاح، زار وفـــد  ــتــ ــقـــب االفــ وعـ
»الوطني« مرافق المقر الرئيسي 
للخطوط الكويتية المختلفة، 
بما فيها معرض الشركة الدائم، 
والـــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــاريـــخ 
وإنجازات ومراحل نمو الطائر 
األزرق منذ تأسيسه عام 1954، 
إضافة إلى زيارة مركز التحكم 
بالعمليات واالطاع على حالة 
وصول ومغادرة الرحات على 

ل 
ّ
جميع الــوجــهــات الــتــي تشغ

لها »الــكــويــتــيــة« بكل تفاصيل 
ــة؛ بـــدايـــة من  ــلـ إجــــــــراءات الـــرحـ
 بخط سيرها 

ً
إقــاعــهــا، مــــرورا

ووصولها إلــى وجهتها حتى 
عودتها إلى أرض الوطن.

ويــــــمــــــتــــــد الــــــــتــــــــعــــــــاون بـــيـــن 
»الـــــــوطـــــــنـــــــي« و»الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة« 
ــعــــددة عــلــى  ــتــ ــاالت مــ ــ ــجـ ــ إلــــــى مـ
 Visa صــعــيــد تــقــديــم بــطــاقــات
Infinite الوطني - »الكويتية« 
ــادي الـــواحـــة( االئــتــمــانــيــة و ــ )نـ

Visa Signature الـــوطـــنـــي - 
ــة(  ــواحــ ــيـــة« )نـــــــادي الــ ــتـ ــكـــويـ »الـ
 Visa Platinumاالئــتــمــانــيــة و
الــوطــنــي - »الــكــويــتــيــة« )نـــادي 
الــواحــة( مسبقة الدفع، إضافة 
إلـــــــــــى الـــــــشـــــــراكـــــــة فــــــــي مــــجــــال 

المسؤولية االجتماعية.
 Visa وكـــــــــــانـــــــــــت شـــــــــركـــــــــة 
العالمية قــد كــّرمــت »الــوطــنــي« 
و»الكويتية« على النجاح الذي 
أحرزته بطاقات Visa الوطني 
ــادي الـــواحـــة(،  - »الــكــويــتــيــة« )نــ

 
ً
بصفتها »البطاقة األسرع نموا

في السوق«.
ويــواصــل »الــوطــنــي« تعزيز 
ــادي فــــي الـــســـوق  ــ ــريـ ــ مـــوقـــعـــه الـ
الــمــصــرفــيــة مـــن خــــال شبكته 
المصرفية المحلية األكبر على 
مــســتــوى الــكــويــت، حــيــث يمتد 
انتشار مجموعة »الوطني« من 
 عــلــى مستوى 

ً
خـــال 67 فـــرعـــا

الكويت، إضافة إلــى ما يتميز 
به »الوطني« بأضخم شبكة من 
أجهزة السحب اآللي المملوكة 
للبنك عــلــى مــســتــوى الــكــويــت، 
بنحو 450 جهاز سحب وإيداع 
نقدي داخل الفروع وخارجها.

  نهجنا الثابت 
في توفير 
الخدمات 
المتميزة 

لعمالئنا أينما 
كانوا يجعلنا 
 األقرب 

ً
دائما

لهم
الصقر 

  عالقتنا 
وثيقة مع 

»الوطني« ونثق 
بقدراته على 
دعم جهودنا 

في مختلف 
المجاالت

الدخان

  نطور فروعنا 
لتتكامل مع 

قنواتنا الرقمية 
وتسهم في 

إثراء التجربة 
المصرفية 

لعمالئنا
الصقر

  الفرع الجديد 
لـ »الوطني« 

يعكس حرصنا 
على توفير 

بيئة عمل 
استثنائية 
لموظفينا

الدخان

»الخليج« يعلن الفائز بالسحب الثالث »الخليج« يعلن الفائز بالسحب الثالث 
واألخير لـ »الراتب« في واألخير لـ »الراتب« في 20222022

G500 فاز بسيارة مرسيدس بنز

حسن أسيري الرابع من اليمين في صورة جماعية عقب تسلمه مفاتيح السيارة

»التجاري« يوزع كسوة الشتاء على عمال »التجاري« يوزع كسوة الشتاء على عمال 
التنظيف والبناء بمواقع عملهمالتنظيف والبناء بمواقع عملهم

ضمن فعاليات حملة »هّون عليهم«
بـــالـــتـــزامـــن مــــع دخــــــول فــصــل 
الـــشـــتـــاء، قـــــام قـــطـــاع الـــتـــواصـــل 
المؤسسي فــي البنك التجاري 
ــارة مـــواقـــع عمل  ــزيــ الــكــويــتــي بــ
عمال التنظيف والبناء، لتوزيع 
كسوة الشتاء عليهم، فــي إطــار 
الفعاليات اإلنسانية المرتبطة 
ــلـــيـــهـــم«، الــتــي  بــحــمــلــة »هـــــــون عـ
أطــلــقــهــا مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى 10 
سنوات، وحازت جائزة المشروع 
االجتماعي الرائد على مستوى 
دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار 
حرص البنك الدائم على االهتمام 
بــهــذه الــفــئــة، وتــوزيــع المابس 
الشتوية على العمال بمناسبة 
دخول موسم الشتاء وانخفاض 

درجات الحرارة، بما يساعدهم 
على تافي إصابتهم بأي أضرار 
صحية قــد تلحق بهم جــراء أي 
موجات برد تتعرض لها الباد.

وأوضحت نائبة المدير العام 
ــتــــواصــــل الــمــؤســســي  لـــقـــطـــاع الــ
أماني الورع أن البنك التجاري، 
ــام مـــع دخـــول  ــل عــ وكـــمـــا عــهــد كـ
فصل الشتاء، يقوم بإعداد كسوة 
الشتاء من مابس ومستلزمات 
تناسب بــرودة الجو وتوزيعها 
عــلــى عــمــال الــتــنــظــيــف والــبــنــاء، 
وذلـــك فــي مــواقــع عملهم، ضمن 
ــادة لــحــمــلــة  ــتـ ــعـ ــمـ الـــفـــعـــالـــيـــات الـ
»هــــــــــــّون عــــلــــيــــهــــم«، وفــــــــي إطــــــار 
أنشطة المسؤولية االجتماعية 
ــتـــه الـــهـــادفـــة إلــى  ــالـ لــلــبــنــك ورسـ

ــات الـــمـــجـــتـــمـــع. ــ ــئـ ــ ــل فـ ــ ــة كــ ــ ــدمـ ــ خـ
وأضـــــافـــــت الـــــــــورع أن حــمــلــة 
ــّون عــلــيــهــم«، الــمــكــرســة لمد  ــ »هــ
ــعـــون والـــمـــســـاعـــدة لــعــمــال  ــد الـ يـ
 
ً
التنظيف والبناء، تأتي تقديرا
 لما 

ً
من البنك لهذه الفئة، نظرا

يقومون به من جهود في حماية 
البيئة، والمحافظة على النظافة 
الــعــامــة فــي الـــشـــوارع، إذ تحتم 
عليهم طبيعة أعمالهم التواجد 
بــــالــــشــــوارع فــــي أجــــــــواء إمـــــا أن 
تكون شديدة البرودة في فصل 
الــشــتــاء أو شــديــدة الـــحـــرارة في 
فصل الصيف، مؤكدة أن الفرحة 
ــتــــي لـــمـــســـهـــا فـــريـــق  والـــــرضـــــا الــ
التواصل المؤسسي فــي عيون 
العاملين أثناء تسلمهم المابس 

الشتوية وبــعــض المستلزمات 
والــهــدايــا عند توزيعها عليهم 
في مواقع أعمالهم بالشوارع، ال 

يمكن وصفها.
وكــشــف أن الــبــنــك الــتــجــاري، 
ومـــن خـــال بــرامــج الــمــســؤولــيــة 
االجتماعية الشاملة والمبتكرة، 
 لــدعــم 

ً
 جــــديــــدا

ً
أرســــــى مـــفـــهـــومـــا

ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ومــــســــاعــــدة فــــئــــات عـ
المجتمع، مشيرة إلــى أن حملة 
ــلـــيـــهـــم« مـــســـتـــمـــرة مــن  »هـــــــــّون عـ
خــال أجندة تهدف إلــى ترتيب 
ــــارات لــألمــاكــن الــتــي يتواجد  زيـ
بها عمال التنظيف والبناء، في 
إطـــار مساعي البنك المستمرة 
ــؤازرة فــئــات  ــ ــ لــمــد يـــد الـــعـــون ومـ

المجتمع كافة.

https://www.aljarida.com/article/8510
https://www.aljarida.com/article/8509
https://www.aljarida.com/article/8506
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عزة إبراهيم

خبريات

تواصل الفنانة اللبنانية 
هيفاء وهبي غيابها عن 

السباق الرمضاني، بعدما 
فضلت االعتذار عن تجربة 

درامية رشحت لها خالل 
الفترة املاضية، لتكتفي 
بالتركيز في السينما، 

وأغنيتها الجديدة التي 
تتفرغ لها حاليا، وتستعد 

لطرحها قريبا بعنوان 
»الدلع كله«.

وتعمل هيفاء حاليا على 
األغنية التي تقدمها 

باللهجة املصرية كعادتها 
في أغلب أغنياتها، 

وستطرحها منفردة قريبا، 
وهي من كلمات الشاعر 

محمد مصطفى ملك، 
وامللحن محمود أنور، وقام 

بتوزيعها موسيقيا رامي 
سمير.

في الوقت نفسه أوشكت 
هيفاء على االنتهاء من 

تصوير دورها بفيلم 
»رمسيس باريس« مع 

مصطفى خاطر وحمدي 
امليرغني، حيث تم تصوير 

جزء من أحداث الفيلم 
بالعاصمة الفرنسية، 

وتتبقى مشاهد خارجية 
محدودة في شوارع 

القاهرة، يعمل املخرج أحمد 
خالد موسى على االنتهاء 

منها خالل الفترة املقبلة.

هيفاء وهبي تتفرغ 
لـ »الدلع كله«

 
ً
حل الفنان أحمد رزق بديال
للفنان األردني إياد نصار 

في بطولة مسلسل »حضرة 
العمدة«، املقرر عرضه خالل 
رمضان املقبل، بعدما اعتذر 

إياد الرتباطه بمشاريع 
أخرى ستجعله غير قادر 

على التفرغ للمسلسل 
بشكل شبه كامل، السيما 

مع وجود عدد كبير من 
مواقع التصوير الخاصة 

باملسلسل.
ووقع رزق تعاقد العمل مع 
شركة فنون مصر املنتجة 
للمسلسل، ليكون تجربته 

الدرامية الوحيدة في 
رمضان، حيث يلعب إحدى 

الشخصيات الرئيسية 
بمجريات األحداث التي 

تدور بالصعيد، من 
خالل بطلة العمل روبي، 

التي بدأت تصوير أول 
مشاهدها باملسلسل 

مؤخرا، في موقع تصوير 
على طريق مصر – 

إسكندرية الصحراوي، 
ويتبقى تصوير املشاهد 
في مواقع أخرى بمدينة 

اإلنتاج اإلعالمي. 

أحمد رزق »حضرة العمدة« 
 من إياد نصار

ً
بدال

يسعى الفنان مصطفى 
قمر إلى العودة للسينما 
الصيف املقبل، من خالل 
فيلم »أوالد حريم كريم«، 

الذي يعتبر الجزء الثاني 
من فيلم »حريم كريم«، الذي 
قدمه قبل أكثر من 17 عاما، 

وحقق نجاحا كبيرا.
مشروع الفيلم الجديد، 

الذي كتبته السيناريست 
زينب عزيز، ويخرجه علي 

إدريس، مخرج الجزء األول، 
يتوقع أن ينطلق تصويره 
في فبراير املقبل، مع رغبة 
الشركة املنتجة في عرضه 

بالصاالت السينمائية 
خالل الصيف املقبل.

وسيشهد الجزء الجديد 
ظهور شخصيات جديدة 

باألحداث، خاصة مع 
رحيل الفنان طلعت زكريا، 

الذي لن تتم إعادة تقديم 
شخصيته، وستكون فيه 

مساحة أكبر بالفيلم لعدد 
كبير من الشباب، منهم 
تيام مصطفى قمر الذي 

سيشارك والده في العمل.

»أوالد حريم كريم« 
في صيف 2023

 بمعرض »رسامين الخليج« 
ً
 إبداعيا

ً
74 عمال

• فضة المعيلي
ــتــح مــعــرض »رســامــيــن الــخــلــيــج« في 

ُ
افــت

مــركــز عــبــدالــعــزيــز حــســيــن الــثــقــافــي- قــاعــة 
مــعــجــب الـــدوســـري. وتــنــوعــت الــمــشــاركــات 
التشكيلية من دول الخليج، من خالل الرؤى 
 
ً
واألســـالـــيـــب الــفــنــيــة، الــتــي رصــــدت أفـــكـــارا
تشكيلية مــخــتــلــفــة، فمنها أعــمــال رسمت 
الطبيعة، إلى جانب اختيار مواضيع التراث 

والتجريد وغيرها.
وبهذه المناسبة، قالت مشرفة مجموعة 
»رســامــيــن الــخــلــيــج« فـــي الــكــويــت، الــفــنــانــة 
ــمــــعــــرض ُيــنــظــم  ــيــــري، إن الــ ــفــ ــاء الــــظــ ــ ــمـ ــ أسـ
ألول مــرة فــي الــكــويــت، موضحة أنــه يضم 
 
ً
حــوالــي 74 لــوحــة، ويجمع نحو 42 فنانا
موا   مــن دول الخليج، قدَّ

ً
وفنانة تشكيليا

أعمااًل تتنوع بين لوحات فنية وخزفيات، 
باستخدام أحدث التقنيات.

»الجريدة« جالت في المعرض، والتقت 
مجموعة من المشاركين، منهم التشكيلية 
خــديــجــة الــحــوســنــي، الــتــي شــاركــت بثالث 
ــتـــخـــدمـــت خــط  ــفـــي عـــمـــل اسـ حــــروفــــيــــات، فـ

ــر الـــجـــلـــيـــل« مــــع أوراق الـــذهـــب  ــمـــجـــوهـ »الـ
والفضة، وفي لوحتين حروفيات باستخدام 

ألوان االكريليك.
ــاركــــت الــفــنــانــة ابـــتـــهـــال الــحــوســنــي  وشــ
بعملين؛ أحدهما تجريدي، واآلخر واقعي 
مـــن الــــتــــراث، مــســتــخــدمــة ألـــــوان اإلكــريــلــيــك 
دت خاللهما خبرتها طوال  والباستيل، جسَّ
، مشيرة إلى 

ً
مسيرة فنية ُعمرها 25 عاما

أنها شاركت في المعرض مع أسرتها، حيث 
إن زوجها سلطان الغيثي وابنتها شيخة 

يشاركان بأعمالهما في ذات المعرض.
ــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــــــرت الـــفـــنـــانـــة شــريــفــة  ــ مـ
المضحي أنــهــا شــاركــت بعمل عــن الخيل، 
أطلقت عليه »الجموح« ترصد فيه الغضب 
والـــهـــدوء بــنــفــس الـــوقـــت، ورســمــتــه بــألــوان 
نــاريــة وهــادئــة، الفــتــة إلــى أنــهــا تــرســم منذ 

.
ً
16 عاما

وشاركت الفنانة دالل العياف بعملين عن 
الزخرفة؛ أحدهما باستخدام اللون األزرق، 
واآلخر باللون األخضر عن طريق التلوين 

بتقنية »ون ستروك« وخلطها بالزخرفة.
ـــرت الــفــنــانــة عـــواطـــف كــاكــولــي عن  وعـــبَّ
سعادتها بالمشاركة، الفتة إلى أنها رسمت 
 باإلكريليك. وأشـــادت الفنانة 

ً
 ملونا

ً
طــيــرا

م  كلثم بالسالح بتنظيم المعرض، الذي قدَّ
ــة، وهــــي جــمــعــهــم كــفــنــانــيــن من  ــعـ فــكــرة رائـ
دول الخليج في مكان واحد، موضحة أنها 
شاركت بثالثة أعمال زيتية على كانفاس 
بــأحــجــام مــخــتــلــفــة، الفـــتـــة إلــــى ُحــبــهــا لفن 

البورتريه، الذي يعكس الطبيعة وغيرها.
أمــا الفنانة ياسمين المطوع، فشاركت 
بعملين باستخدام ألوان مائية رسمت بها 
حديقتها في والية أريزونا، مشيرة إلى أنها 

.
ً
ترسم منذ 15 عاما

الظفيري تتوسط فنانات المعرض

من أعمال المعرض

رحيل الطبيب األديب يحيى الرخاويرحيل الطبيب األديب يحيى الرخاوي
ال

َّ
• القاهرة - أحمد الجم

ــدت مـــــصـــــر أحــــــــــد أبــــــــرز  ــ ــ ــقـ ــ ــ فـ
ــطــــب  ــــي األدب والــ رمــــــوزهــــــا فــ
النفسي، الحائز جائزة الدولة 
التشجيعية في اآلداب، د. يحيى 
، الــذي 

ً
الـــرخـــاوي، عــن 89 عـــامـــا

خرجت جنازته أمس من مسجد 
بالل بن رباح بمنطقة المقطم- 

شرق القاهرة.
وقبل رحيله بساعات، كانت 
ــة لـــنـــقـــابـــة  ــيــ ــمــ الـــصـــفـــحـــة الــــرســ
ــر مـــوقـــع  ــبــ ــرت عــ ــ ــشـ ــ ــاء نـ ــ ــ ــبـ ــ ــ األطـ
فيسبوك تدوينة طالبت فيها 
النقابة بالدعاء بالشفاء العاجل 

للعالم يحيى الرخاوي.
ُيشار إلى أن الرخاوي طبيب 
نفسي وأديـــب مــصــري ُولـــد في 
ــام 1933، وحــصــل  ــ الـــقـــاهـــرة عـ
على دكتوراه الطب النفسي عام 

1963، ودبلوم األمراض النفسية 
والعصبية عام 1961. له العديد 
مــن الــمــؤلــفــات، الــتــي تصل إلى 
، أشهرها: »حكمة 

ً
نحو 40 كتابا

الــمــجــانــيــن«، و»عــنــدمــا يتعرى 

اإلنــســان«، و»عــلــم النفس تحت 
ــبـــادئ األمــــراض  الــمــجــهــر«، و»مـ

النفسية«.
أشرف على 34 دراسة علمية 
للماجستير والــدكــتــوراه، وهو 
عضو مؤسس للكلية الملكية 
ــد نــال  لــأطــبــاء الــنــفــســيــيــن. وقــ
جــائــزة الــدولــة التشجيعية في 
اآلداب عن روايته )المشي على 

الصراط( عام 1979.
ــاوي، الـــــذي ُيــعــد  ــ ــرخـ ــ عــمــل الـ
أشهر طبيب نفسي فــي مصر، 
 للطب الشرعي بعدة 

ً
مستشارا

مــحــاكــم فــي مــصــر والــســعــوديــة 
ــولــــى عــضــويــة  والــــــســــــودان، وتــ
المجلس األعلى للثقافة بلجنة 
الــتــربــيــة وعــلــم الــنــفــس ولــجــنــة 

الثقافة العلمية.

يحيى الرخاوي

 لـ »الشحاتين« بالرياض تؤكد تألق المسرح الكويتي
ً
الجزاف: 90 عرضا

يحرص الفنان الكوميدي بشار 
الجزاف على التنويع في أعماله 

الدرامية بالفترة األخيرة، 
ورغم حالة النشاط الفني 

 فقد قرر 
ً
التي يعيشها حاليا

الغياب عن الموسم الدرامي 
لرمضان المقبل، واعتبرها 

فترة استجمام و»استراحة 
محارب«، قبل انطالق عروضه 
المسرحية الجديدة في موسم 

عيد الفطر.

قال الفنان بشار الجزاف إنه 
 بأعمال درامية 

ً
منشغل حاليا

متنوعة بين الدراما والتلفزيون 
 عن استعداده 

ً
والمسرح، فضال

لـــخـــوض الـــمـــوســـم الــمــســرحــي 
لــعــيــد الـــفـــطـــر الــمــقــبــل )2023( 
بعمل يفاجئ الجمهور، وهو ما 
قرر معه الخروج من المنافسة 
الــــدرامــــيــــة لـــرمـــضـــان الــمــقــبــل، 
واعــتــبــارهــا فــتــرة راحـــة فاصلة 
بــيــن أعــمــالــه الــحــالــيــة ومــســرح 

عيد الفطر.
ــم  ــمـــوسـ وحـــــــــــول وجـــــــــــــوده بـ
الـــــــــــــريـــــــــــــاض، قـــــــــــــال الــــــــجــــــــزاف 
»الــجــريــدة«: »تـــم االنــتــهــاء من  لـــ
عــروض مسرحية 

)الشحاتين( في موسم الرياض 
٢٠٢٢ على مسرح محمد العلي 
فــي الــبــولــيــڤــارد، بعدما انتهت 
عروضها بالكويت، وتم طلبها 
بالرياض في السعودية من ِقبل 
هيئة الترفيه، حيث القت صدى 
 من الجمهور، الذي 

ً
 جدا

ً
جميال

استمتع بالمسرحية، وكــانــت 
هناك إشادات كثيرة بنجاحها، 
حيث دخلت عرضها الـــ ٩٠ في 
ر عن سعادتي بهذا  الرياض. أعبِّ
النجاح، وهــذا الحضور داخــل 
الكويت وخارجها، ما يدل على 
ريــــادة وتــفــوق وتــألــق المسرح 
الكويتي بشكل واضح للجميع، 

فالتزال المسرحيات الكويتية 
، والــمــطــلــوبــة 

ً
األولـــــى خــلــيــجــيــا

على كل المسارح«.
تـــصـــدى لــبــطــولــة مــســرحــيــة 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــيــــن« مـــجـ ــاتــ »الــــشــــحــ
نــجــوم الــكــومــيــديــا، هـــم: مــبــارك 
المانع، وسلطان الفرج، وهند 
الـــبـــلـــوشـــي، وبــــشــــار الــــجــــزاف، 
ــمــــالن  ــد عــــــاشــــــور، وشــ ــمــ ومــــحــ
المجيبل، ومــشــاري المجيبل، 
ودانــــة، وغــالــيــة، إخــــراج محمد 
الحملي، وتأليف بدر محارب، 
وديكور وأزياء جاسم خريبط، 
واإلنتاج لشركة سلطان الفرج 

لإلنتاج الفني. 
ــلــــة،  ــبــ ــقــ ــمــ وعــــــــــن أعــــــمــــــالــــــه الــ
قـــــــــال الـــــــجـــــــزاف: 
»انـــتـــهـــيـــت قــبــل 
أيام من مشروع 
 
ً
جــــــمــــــيــــــل جـــــــــــدا

مــــــــــع الــــــمــــــخــــــرج 
ــبــــدع عـــبـــاس  ــمــ الــ
اليوسفي لشركة 
دورز بــرودكــشــن، 
وسيكون مفاجأة 
ــلـــن  ــهـــور أعـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ
 .

ً
عــــــنــــــهــــــا قـــــــريـــــــبـــــــا

يـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــل هــــــــــــــذا 
الـــمـــشـــروع الــعــديــد 

مـــن الـــمـــفـــاجـــآت، عــلــى مــســتــوى 
ــراج والــقــصــة،  ــ الــفــنــانــيــن واإلخـــ
وأتــمــنــى أن يــحــوز هـــذا العمل 
الفني الجديد رضا المشاهدين، 
حيث استغرق أكثر من شهرين 
فـــي الــتــجــهــيــز والــتــنــفــيــذ، وهــي 
الفترة التي بــذل فيها المخرج 
 
ً
 كبيرا

ً
عــبــاس الــيــوســفــي جــهــدا

لكي يظهر بشكل يليق بذائقة 
الجمهور«.

وحول تعلقه بالعمل اإلذاعي، 
أكد الجزاف: »أنا عاشق لأثير، 
وتجاربي فيه ال تتوقف، لذلك 
متها  بعد عدة برامج إذاعية قدَّ
في السابق وحققت جماهيرية 
، لديَّ اآلن مشروع 

ً
 كبيرا

ً
ونجاحا

إذاعي مختلف في إذاعة جديدة 
ــــن خـــالل  اســـمـــهـــا ســـتـــديـــو ٨ مـ
تــطــبــيــق إلـــكـــتـــرونـــي يــســتــطــيــع 
ــتـــمـــع أن يـــحـــصـــل عــلــيــه  الـــمـــسـ
بــســهــولــة، ويــســتــمــع لــبــرامــجــه 
فـــي أي وقــــت وأي مـــكـــان، وهــو 
تطور طبيعي لإلذاعة في عصر 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، حيث 
ــة بـــرودكـــاســـت فيها  ــ نــقــدم إذاعـ
الــعــديــد مــن الــبــرامــج الــتــي تهم 
جميع شرائح المجتمع؛ برامج 
ــا شــلــهــوب،  عــائــلــيــة تــقــديــم رشــ
ــج أطــــفــــال تـــقـــديـــم مــنــار  ــ ــرامـ ــ وبـ

صــــنــــقــــور، وبـــــرامـــــج صــبــاحــيــة 
تـــــقـــــديـــــم طــــــــــالل مـــــلـــــك ونــــــــوف 
ســـلـــطـــان، وبــــرامــــج اجــتــمــاعــيــة 
مثل )ديوانيتنا( مــن تقديمي، 
بالتعاون مع علي خاجة وخالد 
 هناك برامج 

ً
بن حسين، وأيضا

ومفاجآت قادمة خاصة باإلذاعة 
 ،

ً
يــجــري الــتــحــضــيــر لــهــا حــالــيــا

على أن يتم انطالقها في العام 
الجديد«.

بشار الجزاف

الجزاف بملصق برنامج ديوانيتنا ملصق »الشحاتين« بموسم 

الرياض

كشف لـ ةديرجلا• أن رمضان المقبل »استراحة محارب« قبل مسرح العيد

الحملي: أشارك في رمضان بدراما »البوشيه«
• فضة المعيلي

كشف الفنان محمد الحملي 
ــه فــــي الـــمـــوســـم  ــتـ ــاركـ عــــن مـــشـ
الــرمــضــانــي المقبل مــن خالل 
الــمــســلــســل الــــدرامــــي الــتــراثــي 
»الـــــبـــــوشـــــيـــــه«، الـــــــــذي انـــتـــهـــى 
 بــالــتــعــاون 

ً
تـــصـــويـــره أخــــيــــرا

مع الفنانين: جاسم النبهان، 
وعبدالرحمن العقل، ومحمد 
جـــــــابـــــــر، ومـــــــريـــــــم الـــــصـــــالـــــح، 
وعـــصـــريـــة الـــــزامـــــل، وســلــمــى 
ســــالــــم، ومـــحـــمـــد الـــصـــيـــرفـــي، 
ــم.  ــرهـ ــيـ ــطـــي وغـ ــد الـــشـ ــمـ ومـــحـ
المسلسل تأليف فايز العامر، 
ــراج حسين أبـــل، وإنــتــاج  وإخــ
مشترك بين عبدالرحمن العقل 

والحملي.
ر ألكثر 

ِّ
وأضـــاف أنــه يحض

مــــــن عــــمــــل مــــســــرحــــي خــــاص 
ــال، ســـيـــكـــشـــف عــنــهــا  ــ ــفـ ــ ــــاألطـ بـ
 عـــن ســعــادتــه 

ً
، مـــعـــربـــا

ً
ــا ــبـ قـــريـ

ــه الــمــســرحــيــة  ــالـ ــمـ بـــنـــجـــاح أعـ
الــتــي قــام مــن خاللها بتقديم 
أعمال قديمة بصيغة جديدة، 
: »لـــديَّ تــوجــه جــديــد في 

ً
قــائــال

شركتي اإلنتاجية )باك ستيج 
ــادة مــســرحــيــات  ــإعــ قـــــــروب(، بــ
ســـابـــقـــة نـــاجـــحـــة، وإنــتــاجــهــا 
ــتـــعـــانـــة  ــع االسـ ــ ــد، مـ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ مـ
بـــعـــدد مـــن الـــنـــجـــوم الـــقـــدامـــى، 

حتى ال تتالشى روح العمل 
المسرحي«.

ــد الحملي أن التجربة  وأكـ
أثبتت نجاحها، وكان آخرها 
 
ً
مسرحية »كــشــمــش«، مضيفا
أنــه »مــن الــرائــع تجربة إعــادة 
الــقــديــم فــي ثـــوب جــديــد، على 

مـــســـتـــويـــات فــنــيــة وإنــتــاجــيــة 
ونــفــســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة نــالــت 
ــان الــــجــــمــــهــــور، مــا  ــتــــحــــســ اســ
يــدفــعــنــا لــالســتــمــرار فـــي تلك 

التجربة«.

الحملي في مسرحية كشمش

سمية الخشاب

تستعد الفنانة سمية الخشاب للوقوف على خشبة المسرح 
، بعد غياب طويل، من خالل العرض المسرحي »كازينو 

ً
مجددا

بديعة«، الذي تحدد عرضه نهاية الشهر الجاري.
وينطلق العرض للمرة األولى بمصر في 29 ديسمبر 
على مسرح الماركيه بكايرو فيستيفال مول، ويتناول 
 من حياة الفنانة الراحلة بديعة مصابني. وُيفترض 

ً
جانبا

أن تستمر عروض المسرحية مدة أسبوعين في القاهرة 
ــعــرض خــارج مصر فــي وقــت الحــق، 

ُ
بشكل مبدئي، على أن ت

 ضمن فعاليات موسم الرياض، بجانب جولة خليجية، 
ً
وتحديدا

وفق اتفاقات تجريها الشركة المنتجة.
مسرحية »كازينو بديعة« بطولة: الفنانة سمية الخشاب، أحمد 
فتحي، إدوارد، طــارق اإلبــيــاري، عــالء مــرســي، عــالء زينهم، إيمي 
طلعت زكـــريـــا، وألـــحـــان الــمــســرحــيــة مــن تــقــديــم هيثم الخميسي، 
واالســتــعــراضــات مــن تصميم عــاطــف عـــوض، ومـــن إخــــراج طــارق 

اإلبياري، وتأليف أحمد اإلبياري.
ُيذكر أن آخر أعمال الخشاب مسلسل »موسى« في موسم رمضان 
2021، مع الفنانين: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، 
هبة مجدي، ضياء عبدالخالق، أسماء جالل، مفيد عاشور، فريدة 
سيف النصر، ومن إخراج محمد سالمة، وتأليف ناصر عبدالرحمن.

سمية الخشاب في »كازينو سمية الخشاب في »كازينو 
بديعة« بموسم الرياضبديعة« بموسم الرياض
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سلة أخبار

انتشرت قوات األمن بكثافة 
في العاصمة السودانية 

الخرطوم، أمس، وأغلقت عددًا 
من الجسور الرئيسية الرابطة 

بني مدن العاصمة الثالث لصد 
احتجاجات جديدة خرجت 

بالتزامن مع الذكرى الرابعة لـ 
»حراك 19 ديسمبر« الذي أطاح 

بالرئيس عمر البشير بعد 
سيطرة على الحكم استمرت 

30 عاما. إلى ذلك، أعلن الجيش 
السوداني، أن عملية تبادل 

لألسرى مع إثيوبيا جرت في 
منطقة القالبات الحدودية، تحت 
إشراف الصليب األحمر الدولي، 

وشملت تسليم الخرطوم 53 
جنديًا مقابل تسلم 11 سودانيًا.

قضت املحكمة العليا البريطانية 
أمس، بقانونية خطط الحكومة 

لترحيل طالبي اللجوء إلى 
رواندا. 

وجرى رفع العديد من الطعون 
على املقترحات املعلنة من وزيرة 

الداخلية حينها بريتي باتيل 
في أبريل، والتي وصفتها بأنها 

»االتفاق األول في العالم« مع دولة 
تقع بشرق إفريقيا في محاولة 

لردع املهاجرين من عبور القناة 
اإلنكليزية.

ولم تنطلق أول رحلة ترحيل، 
التي كان من املقرر أن تقلع في 

14 يونيو املاضي، وسط سلسلة 
من االعتراضات ضد إزالة األفراد 

والسياسة كلها.
غير أن كبار قضاة املحكمة العليا 

في لندن رفضوا املرافعات التي 
تفيد بأن خطط توفير تذاكر بال 

عودة إلى رواندا غير قانونية.

تتوجه وزيرة الخارجية 
األسترالية بيني وونغ اليوم إلى 
بكني للقاء نظيرها الصيني وانغ 
يي، في أول زيارة من نوعها منذ 

4 سنوات، بما يشير إلى مزيد 
من التحسن في العالقة التي 

بدأت قبل 50 عاما.
وقال رئيس الوزراء األسترالي 

أنتوني ألبانيز، خالل إعالنه 
عن الزيارة، إنه »يسعى إلرساء 

عالقات مستقرة مع الصني، 
وسوف نتعاون حيث نستطيع، 

ونختلف حيث يجب«.
وكانت آخر زيارة رسمية قام بها 

وزير خارجية أسترالي لبكني 
عام 2018، ومنذ ذلك الحني بدأت 

العالقات في التدهور، ووصلت 
إلى حد اتهام أستراليا لبكني 
باستخدام االقتصاد كسالح 

عقابي، بعد دعوة كانبيرا 
للتحقيق في منشأ فيروس 

كورونا.

السودان: احتجاجات جديدة
وتبادل أسرى مع إثيوبيا

المحكمة البريطانية العليا 
ن الترحيل لرواندا

ّ
تقن

وزيرة خارجية أستراليا 
تزور الصين بعد »قطيعة«

ذكر »الحرس الثوري« اإليراني، 
أمس، أن 4 من أفراد قوات 

تلوا في 
ُ
»الباسيج« التابعة له ق

هجوم وقع بمنطقة سروان 
بمحافظة بلوشستان سيستان 

املضطربة، وأن من قتلوهم 
فروا لباكستان املجاورة بعد أن 

تعرضوا إلطالق نار. 
وشهدت زاهدان عاصمة اإلقليم 
بعض أكثر االضطرابات دموية 
خالل موجة االحتجاجات التي 

تجتاح البالد منذ منتصف 
سبتمبر املاضي، بعد وفاة الشابة 
مهسا أميني وهي محتجزة لدى 

شرطة األخالق، إذ قتلت قوات 
األمن 120 في صدامات.

إيران: مقتل 4 من »الباسيج«
 بهجوم في بلوشستان

األردن: مقتل 3 رجال أمن خالل مداهمة »خلية تكفيرية«
•تصفية »إرهابي« واعتقال 9 متورطين في مصرع الدالبيح • »الخليجي« يتضامن مع عّمان ويدعم إجراءاتها

ــــن أفـــــــــراد الـــشـــرطـــة  قـــتـــل 3 مـ
ــة، أمــــس، لـــدى مــداهــمــة  ــيــ األردنــ
مــخــبــأ لــمــســلــحــيــن يــشــتــبــه في 
ــابـــط خـــالل  تـــورطـــهـــم بــقــتــل ضـ
أعــمــال شــغــب فــي مــديــنــة معان 
ــــالد يــــــوم الــجــمــعــة  ــبـ ــ ــنــــوب الـ جــ

الماضي.
ــعــــام،  ــان لــــألمــــن الــ وقــــــــال بــــيــ
ــة الــــثــــالثــــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ إن أفــــــــــــراد الـ
»استشهدوا« في مداهمة لخلية 
إرهــابــيــة نــائــمــة »تــحــمــل الفكر 
التكفيري«، في إشارة لمسلحين 

إسالميين.
وقالت مصادر أمنية طلبت 
عدم الكشف عن هويتها لوكالة 
األنـــبـــاء األلــمــانــيــة )د. ب. أ( إن 
هــنــاك أدلـــة على أن المجموعة 

الــتــي اســتــهــدفــتــهــا قــــوات األمــن 
بــالــمــداهــمــة تــتــبــع فــكــر تنظيم 
داعـــــــــــش، وتــــــحــــــاول اســـتـــغـــالل 
االضــطــرابــات لزعزعة استقرار 
ــالـــت مـــديـــريـــة األمـــن  الــــبــــالد. وقـ
العام، في بيان، إن »قــوة أمنية 
خــاصــة قــامــت بتنفيذ مداهمة 
لــخــلــيــة مــــعــــان، بـــعـــد أن قــــادت 
التحقيقات التي قام بها الفريق 
الــتــحــقــيــقــي الـــمـــكـــلـــف بــحــادثــة 
الــــدالبــــيــــح بـــحـــصـــر االشـــتـــبـــاه 
بمجموعة من األشقاء من حملة 

الفكر التكفيري«. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن »الـــقـــوة 
حاصرت مكان وجود المشتبه 
ــور بــدء  ــم فــ ــام أحـــدهـ بـــهـــم، إذ قــ
المداهمة بإطالق عيارات نارية 

كثيفة مــن ســالح أوتوماتيكي 
ــوة، وتـــــم تــطــبــيــق  ــ ــقـ ــ بـــاتـــجـــاه الـ
قواعد االشتباك معه، مما أسفر 
عــــن اســـتـــشـــهـــاد 3 مــــن ضــبــاط 
وأفــراد القوة وإصابة 5 آخرين 

ومقتل اإلرهابي ُمطلق النار«. 
وأكــــد أن »الــمــداهــمــة أفــضــت 
إللقاء القبض على 9 أشخاص 
مشتبه بتورطهم في القضية، 
ــهــــم 4 أشــــــقــــــاء لــــإرهــــابــــي  ــنــ مــ
الــمــقــتــول و3 آخـــريـــن مـــن أبــنــاء 
ــم شـــخـــصـــان  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ أحـــــــدهـــــــم ومـ
بطت 

ُ
آخران كانا برفقتهم، وض

بحوزتهم مجموعة من األسلحة 
الــنــاريــة األتــومــاتــيــكــيــة وكمية 

كبيرة من الذخيرة«.
ولقي اإلعالن عن مقتل رجال 

 من 
ً
 واســعــا

ً
األمـــن الـــ 3 تعاطفا

مــســتــخــدمــي مـــواقـــع الــتــواصــل، 
خاصة بعد الكشف عن تفاصيل 

تتعلق بحياتهم.
ومــســاء أمـــس األول، أصـــدرت 
 أعلنت 

ً
قبيلة بــنــي حــســن بــيــانــا

فيه تمديد مهلة منحتها للقوات 
األمنية للقبض على قاتل العقيد 
، »عـــلـــى إثــر 

ً
الـــدالبـــيـــح، أســـبـــوعـــا

زيــارة الملك عبدالله الثاني إلى 
بيت عــزاء الــدالبــيــح، وبــنــاء على 
توجيهاته السامية بسرعة إلقاء 
 
ً
ــرا ــظـ الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــجـــانـــي، ونـ

لـــظـــروف الــقــضــيــة وخــطــورتــهــا، 
وما قد يترتب عليها من عواقب 

وخيمة«.
والجمعة الماضية، دان الملك 

 
ً
عــبــدالــلــه مقتل الــعــقــيــد، متعهدا

بـــأن »يـــنـــال الــمــجــرم عــقــابــه أمـــام 
الــعــدالــة عــلــى جريمته الــنــكــراء«. 
وشــهــدت مــحــافــظــات فــي جنوب 
ــات ســلــمــيــة فــي  ــ ــرابــ ــ األردن إضــ
 عــلــى ارتــفــاع 

ً
الــغــالــب، احــتــجــاجــا

أسعار المحروقات، بدأت بسائقي 
الشاحنات، وانضّم إليهم سائقو 
سيارات أجرة وحافالت عمومية 

.
ً
أحيانا

ــد األمــــيــــن الـــعـــام  ــ ــك، أكـ ــ ــــى ذلــ إلـ
لمجلس التعاون، نايف الحجرف، 
تــضــامــن ووقــــــوف دول مجلس 
التعاون مع األردن في مواجهة 
كـــل مـــا ُيـــهـــدد أمــنــه واســـتـــقـــراره، 
 بمقتل رجال األمن الثالثة.

ً
معزيا

ــام مـــوقـــف  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ وأكـــــــد األمـ

دول المجلس الــثــابــت فــي إدانــة 
كــــــــل أشــــــــكــــــــال وصــــــــــــور الــــعــــنــــف 
والتطرف واإلرهــاب مهما كانت 
دوافــعــه ومسبباته. وشــدد على 
دعـــم دول الــمــجــلــس لــمــا يتخذه 
ات وتـــدابـــيـــر  األردن مــــن إجـــــــــراء
أمــــنــــيــــة لــــصــــون أمــــنــــه وســــالمــــة 
جميع الــمــواطــنــيــن والمقيمين، 
 بيقظة السلطات األمنية 

ً
مشيدا

األردنــيــة وقدرتها على التعامل 
 ،

ً
مــع الــعــنــاصــر الــمــطــلــوبــة أمــنــيــا

ــعـــزيـــز   إلــــــــى ضــــــــــــرورة تـ
ً
داعـــــــيـــــــا

ــي فـــي مــواجــهــة  ــدولــ ــاون الــ ــعـ ــتـ الـ
اإلرهاب وتجفيف منابعه المالية 

والفكرية والتنظيمية.
)عمان - أ ف ب، رويترز،
 د ب أ(

ي »يتنشط« بحمالت ضد الحلبوسي
ّ
العراق: االنقسام السن

● بغداد - محمد البصري
، بــعــد أن 

ً
هـــدأت الــســاحــة الشيعية فــي الــعــراق نــســبــيــا

حسمت طهران المنافسات لمصلحتها بوصول محمد 
 المدن ذات الغالبية السنّية 

ّ
السوداني الى السلطة، لكن

 حــول مصير 
ً
 حــادا

ً
تعيش هــذه األيــام سجااًل وانقساما

ي( محمد الحلبوسي، حيث يقول 
ّ
رئيس البرلمان )السن

مــنــافــســوه إنـــه مــن حقبة الــرئــيــس الــســابــق بــرهــم صالح 
ورئيَسي الوزراء عادل عبدالمهدي ومصطفى الكاظمي، 
وجميعهم غادروا مناصبهم، فلماذا يصمد الحلبوسي 

في موقعه؟
وتتداول األوساط السياسية في بغداد سيناريوهات 
حــول مــدى قـــدرة رئــيــس البرلمان على خــوض مواجهة 
مع خصومه في المناطق السنّية، ال لضعف في نفوذه 
أو نقص في حلفائه، بل ألن المؤشرات تقول إن حلفاء 
ي ينجح في مضاعفة قوته 

ّ
طهران لن يقبلوا بزعيم سن

وعالقاته الداخلية والخارجية، فالقاعدة التي وضعتها 
طهران وحلفاؤها منذ االنسحاب األميركي من العراق 
أواخر عام 2011، هي وضع قيود على طموحات الساسة 
ة، لذلك تعّرضت أبرز الزعامات في تلك الفترة إلى 

ّ
السن

مالحقات وأحكام وصلت حد اإلعدام، كما حصل مع نائب 
رئيس الجمهورية األسبق طارق الهاشمي.

 حمالت انتقاد شديدة 
ّ
وبدأ خصوم الحلبوسي بشن

د أتباعه لخوض مواجهة ال تزال 
ّ
ضده، إلى درجة أنه جن

متواصلة منذ عدة أيام في تكريت )مسقط رأس الدكتاتور 
صـــدام حسين(. ويحظى خــصــوم الحلبوسي بــدعــم من 
عدد من الفصائل الحليفة لطهران، التي تتذكر أنه وقف 
إلى جانب مقتدى الصدر ضد طموحات طهران طوال 10 

أشهر، قبل أن ينسحب الصدر من البرلمان.
 الــنــقــاش األخــطــر يــتــجــاوز إمــكــانــيــة ســحــب الثقة 

ّ
لــكــن

مــن الحلبوسي وخــســارتــه منصبه، إذ تــقــول األوســـاط 
السياسية إن األمر سيتعدى ذلك، ألن خصومه يريدون 

، حيث يتعذر عليه العودة إلى المنافسة 
ً
تصفيته سياسيا

في أي انتخابات مقبلة، وهــو مصير واجــه أبــرز القادة 
 مــضــت، مــثــل وزيـــر الــمــالــيــة رافــع 

ً
ــة طـــوال 20 عــامــا

ّ
الــســن

العيساوي واألخوين أثيل وأسامة النجيفي في الموصل 
وبــغــداد، وكذلك نائب رئيس الـــوزراء صالح المطلك؛ إذ 
كلما برزت زعامة سنية جرى االلتفاف عليها و«اختراع« 
زعامة أخرى تمأل الفراغ بعض الوقت، لتجري محاصرتها 

 .
ً
الحقا

وتقول األوساط السياسية، إن الحلبوسي نفسه جاء 
ليمأل فراغا تركه زعامات قررت إيران إقصاءها من الحياة 

السياسية، وحان الوقت ليواجه طريقة العمل ذاتها.
ــــور اآلن أســهــل عــلــى حــلــفــاء طـــهـــران، فقد  وتـــبـــدو األمـ
صمموا طريقة إلقصاء مصطفى الكاظمي وفريقه من 
الحياة السياسية إلــى أجــل غير معلوم، حين أصــدروا 
ــرز الشخصيات  ــر اســتــقــدام ومـــذكـــرات تــوقــيــف ألبــ ــ أوامـ
في فريق الكاظمي، بمزاعم ارتباطهم بعملية اختالس 

كبيرة عرفت محليا بـ »سرقة القرن«، حين جرى التالعب 
المصرفي بنحو 3 مــلــيــارات دوالر مــن أمــانــات وودائـــع 

الشركات النفطية الكبرى في العراق.
ــد مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي بــــغــــداد، فـــي تــصــريــح لـ  ــؤكـ ويـ
»الــجــريــدة«، أن مقربين مــن الحلبوسي يمكن أن يجري 
ــرة االتـــهـــامـــات الــجــاهــزة ذاتـــهـــا، حيث  ــ إدخــالــهــم فـــي دائـ
 .

ً
يجري إجباره على التخلي عن أي طموح سياسي الحقا

ويضيف المصدر أن الحلبوسي حاله حال آل النجيفي 
»ليس قليل الحيلة، ولديه جمهور شاب ومشاريع كبيرة 
اقتصادية وسياسية، لذلك فإن حلفاء طهران لن يتساهلوا 

ل إقليمي رفيع«.
ّ

معه، إال إذا حصل تدخ
 فــراغ منصب الحلبوسي ال يمكن معالجته فور 

ّ
لكن

خلق بــديــل عـــادي، ألن األمـــر يتعلق باحتماالت انهيار 
كتلته السياسية وانقسامها، مما يعني خريطة جديدة 
ي، في توقيت سياسي هو األصعب 

ّ
معقدة للفضاء السن

في العراق.

مناورات بحرية روسية ـ صينية وبوتين يزور مينسك
مسّيرات إيرانية على أوكرانيا... وصواريخ أميركية على روسيا

كشف الجيش الــروســي، أمـــس، عــن اعتزامه 
ــراء تـــدريـــبـــات بــحــريــة مــشــتــركــة مـــع نــظــيــره  ــ إجــ
الصيني فــي بــحــر الــيــابــان الــشــرقــي، فــي تطور 
قــد يثير حفيظة حلفاء الــواليــات المتحدة في 

المنطقة.
وأكــدت وزارة الــدفــاع الروسية، أن مجموعة 
من سفن أسطول المحيط الهادئ تحركت إلى 
بحر اليابان من ميناء فالديفوستوك للمشاركة 
في التدريبات المقررة من 21 إلى 27 ديسمبر 
الــجــاري، الفتة إلــى أن بحرية الجيش الصيني 
سترسل مدمرتين وسفينتي دوريـــة وسفينة 
إمداد متكاملة وغواصة تعمل بالديزل للمشاركة.
وأوضحت أن »الجزء النشيط من التدريبات 
ــذائــــف مــدفــعــيــة  ــواريــــخ وقــ ســيــشــمــل إطـــــالق صــ
على أهداف جوية وإطالق مدفعي على أهداف 
بحرية وتدريب على إجراءات مشتركة مضادة 
للغواصات تشمل االستخدام العملي لألسلحة«. 

ــغـــرض الــرئــيــســي من  ــالـــت الــــــــوزارة، إن الـ وقـ
الــتــدريــبــات هـــو تــعــزيــز الــتــعــاون الــبــحــري بين 
ــلــــى الــــســــالم  ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ ــــن، والـ ــيـ ــ ــــصـ روســـــيـــــا والـ

واالستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبحضور الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
في مينسك عاصمة بيالروس ألول مرة منذ أكثر 
من 3 سنوات للقاء نظيره البيالروسي ألكسندر 
لوكاشينك، تــجــري الــقــوات الــروســيــة مــنــاورات 
عسكرية. ونفى الكرملين أن يكون هدف زيارة 
 في 

ً
بوتين دعــوة بيالروس للمشاركة عسكريا

حرب أوكرانيا. 
يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الروسي أمس، 
أنه أسقط 4 صواريخ هارم األميركية المضادة 
لــلــرادار في المجال الجوي لمنطقة بيلغورود 
المتاخمة ألوكرانيا. من جانبها، قالت السلطات 
الموالية لروسيا، إن القوات األوكرانية قصفت 
قرية في لوغانسك بأنظمة صواريخ هيمارس.

وفــي ثالث ضربة خــالل 6 أيــام، شن الجيش 
الـــروســـي هــجــمــات واســعــة الــنــطــاق بــاســتــخــدام 
35 طائرة مسيرة انتحارية إيرانية الصنع في 

الساعات األولى من صباح أمس.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اســـتـــغـــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي ريـــشـــي ســـونـــاك رحــلــتــه إلــــى دول 
البلطيق لــحــث الــقــادة عــلــى الــوقــوف بــحــزم في 
دعــمــهــم ألوكــرانــيــا وتــعــهــد بــتــوفــيــر الــمــزيــد من 
الــمــســاعــدات الــدفــاعــيــة لــلــحــمــايــة مـــن الـــعـــدوان 

الروسي.
وفــي مستهل جــولــتــه، شــدد ســونــاك على أن 
االنسحاب الروسي من أوكرانيا يجب أن يسبق 
أي مفاوضات، بينما طلب الرئيس األوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي من الزعماء المجتمعين 
فـــي التــفــيــا، ومـــن ســـونـــاك، تـــزويـــده بمجموعة 

واسعة من أنظمة األسلحة. 
ــال مــســاعــد الــرئــيــس األوكـــرانـــي  ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ

ــاك، إن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــودولـ ــ مـــيـــخـــايـــلـــو بـ
األمـــيـــركـــي الــســابــق هـــنـــري كــيــســنــجــر »ال يفهم 
« فــي تعليقه عــلــى اقـــتـــراح الــدبــلــومــاســي 

ً
شــيــئــا

األميركي المخضرم إلحالل السالم في أوكرانيا 
عبر التفاوض مع موسكو وإجراء استفتاء في 
المناطق األوكرانية التي ضمتها وربط أوكرانيا 

بالناتو.
ووصــــف بــودولــيــاك الــخــطــة بــأنــهــا »مــهــادنــة 
ــأراض مـــن أوكـــرانـــيـــا،  ــ الــمــعــتــدي بــالــتــضــحــيــة بــ

مقابل ضمانات بعدم االعتداء على دول أوروبا 
الشرقية األخرى«.

ورأى أن »أي اتــفــاق مــع الــشــيــطــان، أي سالم 
سيئ على حساب األراضي األوكرانية، سيكون 
 لبوتين ووصــفــة نــجــاح للمستبدين 

ً
انــتــصــارا

حول العالم«.
وعلى العكس قــال المتحدث باسم الرئاسة 
 »موهبة كيسنجر 

ّ
الروسية دميتري بيسكوف، أن

.»
ً
وخبرته مطلوبتان دائما

جانب من تشييع أحد عناصر األمن الذين قتلوا في عمان أمس )أ ف ب(

زيلينسكي يخاطب سوناك وقادة البلطيق أمس في ريغا )رويترز(
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األمير هنأ رئيس األرجنتين بفوز منتخب بالده بكأس العالم
نائب األمير: نقدر الروح الرياضية العالية لالعبين وأداءهم المتميز

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحــمــد ببرقية تهنئة إلى 
ــيــــس جـــمـــهـــوريـــة األرجـــنـــتـــيـــن  رئــ
الــــصــــديــــقــــة ألــــبــــرتــــو فــــرنــــانــــديــــز، 
ــــرب فــيــهــا ســـمـــوه عــــن خــالــص  أعــ
تهانيه بمناسبة فــوز المنتخب 
األرجنتيني ببطولة كأس العالم 
لـــكـــرة الـــقـــدم لـــعـــام 2022، والــتــي 
أقــيــمــت فـــي دولــــة قــطــر الــشــقــيــقــة، 
ــمـــوه لــفــخــامــتــه وافــــر  مــتــمــنــيــا سـ
الــصــحــة والــعــافــيــة، ولجمهورية 
األرجنتين وشعبها الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
وعبر سموه عن إشادته باألداء 
ــه الــمــنــتــخــب  الــــرفــــيــــع الـــــــذي قــــدمــ
األرجــــنــــتــــيــــنــــي طــــــــوال مــــبــــاريــــات 
ــه لــلــفــوز  ــبــــطــــولــــة، والـــــــــذي أهــــلــ الــ
الــمــســتــحــق، وبـــالـــروح الــريــاضــيــة 
العالية التي تحلى بها المنتخبان 

المتنافسان.
ــاد ســــمــــوه بــالــجــهــود  ــ ــ كـــمـــا أشـ
ــر،  ــطـ ــي بــــذلــــتــــهــــا قـ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ

واالســـتـــعـــدادات الــتــي قــامــت بها، 
ــات الـــتـــي وفـــرتـــهـــا، مما  ــانـ ــكـ واإلمـ
أســهــم فـــي إنـــجـــاح هـــذه الــبــطــولــة 
وتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا الـــريـــاضـــيـــة 

السامية.
مـــن جــانــبــه، بــعــث ســمــو نــائــب 
األمــيــر ولــي العهد الشيخ مشعل 
األحـــمـــد بــبــرقــيــة تــهــنــئــة مــمــاثــلــة 
إلــى الرئيس األرجنتيني ألبرتو 
فرنانديز، ضمنها سموه خالص 
الــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة فـــوز منتخب 
بــــالده بــالــبــطــولــة، مــشــيــدا سموه 
بــالــروح الــريــاضــيــة الــعــالــيــة التي 
ــبـــون، وبــــــاألداء  تــحــلــى بــهــا الـــالعـ

المتميز الذي قدموه. 
كــمــا بــعــث ســمــو الــشــيــخ أحمد 
ــد رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــمـ ــ نــــــــواف األحـ
الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فرنانديز، ضمنها سموه خالص 
التهنئة بمناسبة فــوز المنتخب 

األرجنتيني بالمونديال.
)كونا(

قطر تتباهى بالنسخة 
االستثنائية لكأس العالم

شهد استاد لوسيل ختام منافسات كأس العالم 2022 في 
قطر بعد مواجهة مثيرة بين األرجنتين وفرنسا، بحضور أكثر 
من 88 ألف مشّجع، نجح خاللها منتخب التانغو في الفوز 
بلقب النسخة الثالثة في تاريخه. وتزامن نهائي البطولة مع 
اليوم الوطني لدولة قطر، وتمكن ميسي ورفاقه من حصد 

اللقب بالفوز على فرنسا بركالت الجزاء الترجيحية 4 - 2.
وسبق انطالق صافرة بداية المباراة حفل ختامي موجز، 
بمشاركة الفنانين دافيدو وعائشة ومنال وبلقيس ورحمة 
وريــــدوان وأوزونــــا وجيمز ونــــورا، بـــأداء مــن أغــانــي األلــبــوم 
الغنائي الرسمي لكأس العالم قطر 2022، مع إضاءة 32 كرة 
تشبه األجـــرام السماوية مزينة بــأعــالم الـــدول التي شاركت 

منتخباتها في البطولة العالمية.
 وتضّمن الحفل التأكيد بلسان الشاعرين العربيين، تميم 
البرغوثي ومحمد ولد بمبا، على روح كرة القدم التي عكستها 
 عن العالم 

ً
البطولة، وكيف أن كرة القدم هي عالم بديل عوضا

الحقيقي، إذ تتساوى البشرية فــي هــذا العالم الــكــروي، فال 
فوارق بين المتنافسين، فيما تتوزع االمتيازات على الجميع 

بالتساوي. 
وتجّسد هذه الكلمات العالقة بين قطر والتحديات التي 
واجهتها في سبيل تنظيم حدث استثنائي مثل كأس العالم، 
وإلقاء الضوء على اإلصرار القطري المدعوم بوقفة الشعوب 
العربية والعالمية مع أحقية التنظيم، دون معايير مزدوجة 
أو مكاييل متغيرة في األحكام، مع ربط ذلك بأبيات لإلمام 
الشافعي يشير فيها إلى عين السخط وعين الرضى، تلك العين 
 وتغمض عن أشياء وفق الرغبة والهوى ال 

ً
التي ترى شيئا

وفق الحكم الموضوعي.
 واختتمت الفقرة بكلمات من الميراث الشعري لمؤسس 
دولة قطر، الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، رحمه الله، والذي 
دفــن في مدينة لوسيل، عبر أبيات تشير إلــى العزم الــذي ال 

ينثني مهما كانت الصعوبات والتحديات. 
ويعد نهائي البطولة المباراة رقم 64 في الحدث التاريخي 
الذي انطلق في استاد البيت في 20 نوفمبر الماضي، وكشفت 
أرقام مونديال قطر 2022 عن بيع أكثر من 3.4 ماليين تذكرة 
لحضور مباريات البطولة، التي استضافتها ثمانية استادات 

عالمية المستوى. 
 في 

ً
ونجحت قطر فــي استضافة البطولة األكــثــر تــقــاربــا

المسافات في تاريخ كأس العالم، منذ انطالق النسخة األولى 
من المونديال عام 1930، حيث أتيحت الفرصة أمام المشجعين 
لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خالل المراحل األولى 

من منافسات البطولة، واستقبلت الدولة أكثر من مليون و400 
. وإلى جانب حضور المباريات 

ً
ألف زائر على مدى 29 يوما

في استادات المونديال؛ استمتع الجمهور بمجموعة متنوعة 
من األنشطة الترفيهية بالعديد من المواقع في أنحاء البالد، 

من بينها مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع في 
الدوحة، والــذي استقبل قرابة مليوني مشّجع طوال 

أيام البطولة، وكورنيش الدوحة، والمناطق المحيطة 
باالستادات. كما شّكلت المعالم السياحية في قطر 
وجهة اللتقاء المشجعين من كل مكان لالحتفاء 
 بشغفهم الــمــشــتــرك بــكــرة الـــقـــدم، والــتــعــرف 

ً
مــعــا

على ثقافات متنوعة من أنحاء العالم في أجواء 
استثنائية. 

الذوادي: نفخر باستضافة المونديال 

وقــال األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث 
حسن الذوادي: »تفخر قطر باستضافة نسخة تاريخية 
نسى من المونديال، لقد شكلت هذه البطولة مصدر 

ُ
ال ت

إلهام لمليارات األشــخــاص في أنحاء عالمنا العربي 
والشرق األوسط والعالم بأسره، واستعرضنا أفضل 
مـــا فـــي ثــقــافــتــنــا وتــراثــنــا وعـــاداتـــنـــا، وســيــبــقــى األثـــر 
اإليــجــابــي الســتــضــافــة هـــذه الــبــطــولــة الـــرائـــعـــة، على 
الصعيد االجتماعي والثقافي واالقتصادي والبيئي، 

 لعقود قادمة«.
ً
ملموسا

الجمال: رحلة مذهلة

مـــن نــاحــيــتــه، ذكــــر الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للمشاريع واإلرث يــاســر الــجــمــال: »لــقــد كــانــت رحلة 
ــام   هــــي أيــ

ً
ــا ــر 29 يــــومــ ــ ــم تــقــتــصــر عـــلـــى آخـ ــة، لــ ــلـ مـــذهـ

المنافسات؛ فقد بــدأت رحلتنا مــع البطولة منذ 12 
. لقد تعهدنا أمــام العالم في 2010 باستضافة 

ً
عاما

نسخة مبهرة من كأس العالم، وبالفعل نجحنا في ذلك 
بطريقة مبهرة، بفضل التخطيط المتميز والتعاون 
مـــع شــركــائــنــا فـــي قــطــر والـــعـــالـــم، وقـــدمـــنـــا تــجــربــة 
استثنائية للمشجعين، وعمليات نقل سلسة، كما 
نظمنا النسخة األكثر إتاحة وشمولية في تاريخ 

كأس العالم«. 

https://www.aljarida.com/article/8540
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ه  عانق ليونيل ميسي عائلته وزمــاء
فـــي الــفــريــق بــعــد الـــفـــوز بــمــونــديــال قطر 
2022، بينما لم يستطع المدرب ليونيل 
سكالوني والجناح أنخل دي ماريا الذي 
سجل هــدف األرجنتين الثاني، وحــارس 
المرمى إيميليانو مارتينيس 
احــتــواء دمــوعــهــم بــعــد صــافــرة 

النهاية.
رفعه الاعب الدولي السابق 
ــرو عــلــى كــتــفــيــه،  ــويــ ســيــرخــيــو أغــ
وجـــال بــه فــي الــمــلــعــب، وســـط موجة 

من الجماهير.
وقال ميسي إنه ال يصدق أن المنتخب 
األرجنتيني لكرة القدم أنهى فترة انتظاره 
الطويلة للتتويج ببطولة كــأس العالم، 
وذلـــك بــعــد الــفــوز المثير عــلــى المنتخب 
الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال 

قطر 2022.
أمــا بالنسبة للمباراة، قــال ميسي إنه 
كان من الصعب تفسير السيناريو، بعد 
أن تخلت األرجنتين عن تقّدمها بهدفين، 
عندما عادل كيليان مبابي في الدقيقتين 

80 و81 ويأخذ المواجهة الى التمديد.
 عبر 

ً
وقـــد تــقــدمــت األرجــنــتــيــن مـــجـــددا

ميسي )108(، بعد أن سجل الهدف األول 
فــي الــمــبــاراة مــن ركــلــة جــــزاء فــي الــشــوط 
األول، إال أن مبابي أكمل الـ »هاتريك« في 
الدقيقة 118 لتذهب المباراة إلى ركات 

الترجيح.
وقـــال »الــبــرغــوث« إنــهــا »كــانــت مــبــاراة 
، مثل األخرى ضد هولندا )في 

ً
غريبة جدا

ربع النهائي(، وعندما تقّدمنا في الوقت 
اإلضــافــي، حــدث ذلــك مــرة أخــرى )معادلة 
 أن مجّسم كأس العالم 

ً
فرنسا(«، مضيفا

.»
ً
»جميل جدا

ــرام«: »حــلــمــت  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وكــــتــــب عـــلـــى »إنـ

بالتتويج باللقب في مرات عديدة، أردته 
بشدة لدرجة أنني ال أصدق أنني تّوجت 

به«. 
 لعائلتي، لكل 

ً
 جــزيــا

ً
ــاف: »شــكــرا وأضـ

من دعمني ولكل من آمن بنا. أثبتنا مرة 
أخــرى أن األرجنتينيين عندما يقاتلون 
 ويتحدون تصبح لديهم القدرة على 

ً
معا

تحقيق أهدافهم«. 
وأكـــد أن »مــيــزة هــذه المجموعة، التي 
ــوة الــجــمــيــع الــذيــن  تـــفـــوق األفـــــــراد، هـــي قــ
 
ً
قاتلوا لتحقيق نفس الحلم الذي كان أيضا
حلم كل األرجنتينيين... فعلناها!« وبعد 

حصوله على جائزة العــب المباراة، كان 
من المتوقع أن يظهر ميسي في المؤتمر 
الصحافي بعد المباراة، ولكنه غــاب عن 
الحضور، حيث تواصلت االحتفاالت مع 
الفريق. ومع ذلك تحّدث ميسي في الملعب 
عقب الفوز، وأكد أن رغبته في االستمرار 

بتمثيل منتخب باده واضحة. 
وقـــــال لــــ »تـــــي. واي. ســـي ســـبـــورتـــس«: 
»أستمتع بكوني في المنتخب الوطني، 
المجموعة، أريد االستمرار في لعب بعض 

 للعالم«.  
ً
المباريات بصفتي بطا

)د ب أ(

حقق ليونيل ميسي، نجم 
المنتخب األرجنتيني، غايته 

 بعد 
ً
التي انتظرها طويال

إحراز لقب مونديال 2022، 
ليكتب السطر األخير واألهم 

في سجل إنجازاته العالمية.

بالنسبة للمايين من عشاقه، 
انــتــهــى الـــجـــدل الـــــذي كــــان يحيط 
ــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  ــالـ بـ
ميسي كأعظم العـــب كـــرة قـــدم في 
الـــتـــاريـــخ، غـــــداة فـــــوزه بــمــونــديــال 
قــطــر عــلــى حــســاب فــرنــســا، حاملة 
اللقب، بركات الترجيح 4-2، بعد 
تعادلهما 3-3 في الوقتين األصلي 

واإلضافي أمس األول األحد.
لطالما عــاب سجل »البرغوث« 
الصغير المثقل باالنتصارات عدم 
فوزه بالكأس الذهبية، لتشكل هذه 
العقبة مادة جدل دسمة عندما تدق 
ساعة ذكر عظماء كرة القدم، ما كان 
يـــحـــول دون تــدويــن 
ــه أمـــــــام  ــ ــمــ ــ اســ
مـــــــواطـــــــنـــــــه 
الـــــــــــراحـــــــــــل 
ديـــــــيـــــــغـــــــو 
أرمـــــــانـــــــدو 
مـــــارادونـــــا 
واألسطورة 
الـــبـــرازيـــلـــي 

ــيــــر أن فـــــــوز »راقــــصــــي  بـــيـــلـــيـــه، غــ
الــتــانــغــو« على منتخب »الــديــوك« 
أمــــــس األول األحــــــــد عـــلـــى مــلــعــب 
 
ً
ــة، أقـــفـــل نــهــائــيــا ــالـــدوحـ لــوســيــل بـ

بوجه المشككين ملف القضية ضد 
.
ً
»المايسترو« البالغ 35 عاما

ــيــــرة مـــتـــألـــقـــة امــــتــــدت  فـــــي مــــســ
 
ً
ثاثة عقود، فــاز ميسي بـــ37 لقبا
مــع برشلونة اإلســبــانــي وباريس 
سان جرمان الفرنسي، إضافة إلى 
تــتــويــجــه بــجــائــزة الـــكـــرة الذهبية 
ألفــضــل العـــب فــي الــعــالــم 7 مـــرات، 
وإحــــــرازه جـــائـــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي 
ألفضل هــداف في أوروبــا 6 مرات، 
وبــــيــــن هـــــــذه الــــفــــصــــول الـــــزاخـــــرة 
ــرز مــيــســي بقميص  بـــاأللـــقـــاب، أحــ
منتخب بــاده لقب مسابقة كوبا 
أمـــيـــركـــا، وتــــــوج عــنــقــه بــمــيــدالــيــة 
ذهبية أولمبية، إضافة إلى قائمة 
من األرقام القياسية على الصعيد 
ات المذهلة  التهديفي واإلحــصــاء
الــتــي مـــن الــصــعــب تحطيمها في 
ــد الــفــجــوة  ــ الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، وسـ
الـــوحـــيـــدة الــمــتــبــقــيــة فــــي ســيــرتــه 
الذاتية بالفوز بكأس العالم، في 
أمسية ساحرة استمرت 120 
دقيقة مجنونة في استاد 

لوسيل.

تحطيم األرقام 
القياسية

وفــــــــــي آخـــــر 
ظـــــــــــــهـــــــــــــور لـــــه 
بـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات 
ــــأس الـــعـــالـــم،  كــ
ــيــــســــي  حـــــــطـــــــم مــ
العديد من األرقام 
ــة، مــنــهــا  ــيـ ــيـــاسـ ــقـ الـ
ــه فــــي  ـــــ ــــتـ ــــاركــــ ـــشــــ ــــ مـ
مباراته الـ 26 في 
الــــمــــونــــديــــال، 
ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ

سجل هدفين من ثاثية فريقه في 
تعادل مثير 3-3، قبل االحتكام إلى 
سيناريو الركات الترجيحية الذي 

ابتسم لألرجنتين.
وحتى ثاثية أفضل هــداف في 
مــونــديــال قــطــر بــرصــيــد 8 أهـــداف، 
الفرنسي كيليان مبابي للـ »زرق«، 
لــم تتمكن مــن إقـــاق راحـــة ميسي 
المتواعد مع القدر في أمسية بدت 
أنها ستبتسم لـ »البرغوث« الصغير 

في نهاية المطاف.
وكتب مهاجم إنكلترا وبرشلونة 
الـــســـابـــق هــــــداف مـــونـــديـــال 1986 
ــاري لــيــنــيــكــر، عــبــر  ــ ــ ــيـــزي غـ ــلـ ــكـ اإلنـ
صفحته على »تــويــتــر«، »لــقــد كان 
 مــشــاهــدة ليونيل 

ً
 مطلقا

ً
امــتــيــازا

ميسي لما يقرب من عقدين. لحظة 
بعد لحظة من كــرة القدم المبهرة 
والمبهجة بشكل مذهل. إنه هدية 

من آلهة كرة القدم«.
ولم تشذ كلمات مواطنه المدافع 

الدولي ديكان رايــس، إذ أثنى في 
حكم فوري على ميسي بعد انتصار 
: »ليونيل 

ً
أمــس األول األحـــد، قــائــا

مــيــســي. األفـــضـــل عــلــى اإلطـــــــاق«، 
 مثل ميسي 

ً
مضيفا: »لن نرى العبا

.»
ً
مرة أخرى أبدا

 »األعظم 
ً
وما إذا كان ميسي فعا

على اإلطــــاق« هــو بالطبع مجرد 
 مثل 

ً
ســؤال، لكنه غير مجد، تماما

اإلجابة غير موضوعية. هي لعبة 
ســــؤال وجـــــواب يــمــكــن تلخيصها 

بكيفية النظر إلى األمور.

األعظم في الترتيب

لكن األمر الذي ال يمكن إنكاره، 
هــو أنــه مــن خــال مــا قــّدمــه ميسي 
ــقــــدم ومـــجـــمـــوعـــة األلـــقـــاب  لـــكـــرة الــ
والـــــكـــــؤوس فــــي خـــزائـــنـــه، يــتــفــوق 
على مــطــارَديــه المباشرين بيليه 

ومارادونا في نادي العظماء.

ــارات  ــتــــصــ ــنـــمـــا ال تــــــــزال انــ ــيـ وبـ
بيليه الثاثة في كأس العالم غير 
ملموسة وفي مجرة أخرى، يخفت 
بريق مسيرة األيقونة البرازيلية مع 

األندية مقارنة بميسي.
في سنوات ذروته مع برشلونة، 
تربع األرجنتيني دون انقطاع على 
قمة كــرة القدم في القارة العجوز، 
حيث توج بأربعة ألقاب في دوري 
 في أفضل 

ً
أبطال أوروبا، وتحديدا

 من 
ً
مسابقة كروية وحتى أعلى فنيا

المسابقات الدولية.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، رفــــــع مـــــارادونـــــا 
كأس العالم مرة واحــدة )مونديال 
المكسيك 1986(، فــي حين لــم يفز 
ــرق  بــلــقــب الــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة األعــ
خال مسيرته الكروية مع األندية 
ــع عـــن ألـــوانـــهـــا وأبـــرزهـــا  ــ الـــتـــي دافـ
برشلونة ونابولي اإليطالي. ويقف 
البعض، لتبرير سجل ميسي، خلف 
حجة أن بيليه ومارادونا لعبا في 

عصر حظي فيه الاعبون بحماية 
أقــل بكثير مــن أمــثــال األرجنتيني 
ومنافسه األبــرز النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وغــــــادر بــيــلــيــه نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم عـــام 1966 فــي إنــكــلــتــرا من 
الباب الضيق، بعدما تعرض لكم 
هائل من التدخات القاسية، فيما 
نــال مــارادونــا قسطه من المعاملة 
الخشنة والقاسية طوال مسيرته، 
ويـــتـــردد زمــيــل مــــارادونــــا الــدولــي 
السابق خورخي بوروتشاغا عندما 
تصل المسألة إلى حد المقارنة بين 

الاعبين عبر األجيال.
ــــدف الـــفـــوز،  ويــــؤكــــد صـــاحـــب هـ
بعد تمريرة من »الولد الذهبي« في 
مونديال 1986 على ألمانيا الغربية 
3-2، ببساطة أن ميسي هو أعظم 
العب في عصره، إذ قال بوروتشاغا 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس قــبــل نهائي 
أمس األول األحــد في الدوحة »فاز 

أم خسر، ميسي ليس أكثر أو أقل 
من مارادونا«.

ــاف: »مــيــســي ســيــكــون في  ــ وأضــ
التاريخ مهما حــدث. هناك خمسة 
 الماضية 

ً
العبين في السبعين عاما

يمكن اعتبارهم األفضل في العالم: 
)األرجــنــتــيــنــي-االســبــانــي ألفريدو( 
دي ستيفانو و)الهولندي( يوهان 
كرويف وبيليه ومارادونا وميسي«، 
: »مــيــســي فــي تــلــك القائمة 

ً
مــتــابــعــا

سواء فاز بكأس العالم أم ال. لكنني 
أتمنى أن يفعل ذلك«.

ــــي  ــعــــب لـــــوســـــيـــــل، وفـ ــلــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
أمــســيــة ســـاحـــرة بــامــتــيــاز، تحقق 
ــل بـــوروتـــشـــاغـــا والــمــايــيــن من  أمــ
المواطنين األرجنتينيين بعد 36 

 من االنتظار.
ً
عاما

 لعائلتي ولكل َمن دعمني
ً
 جزيال

ً
ليونيل: شكرا

هل أصبح ميسي األعظم بالتاريخ؟هل أصبح ميسي األعظم بالتاريخ؟
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ليونيل األفضل على اإلطالق 
ً
 مثله أبدا

ً
لن نرى العبا

ديكالن رايس

فاز بالمونديال وقبلها توج
بـ »كوبا أميركا« إلى جانب ذهبية 

األولمبياد ومونديال الشباب

https://www.aljarida.com/article/8520


احــــــــتــــــــفــــــــلــــــــت الــــــصــــــحــــــف 
األرجــنــتــيــنــيــة بـــ »االنــتــصــار 
األبدي لألرجنتين وميسي«، 
بــعــد الـــفـــوز بــلــقــب مــونــديــال 
2022 بـــالـــتـــغـــلـــب عــلــى  قـــطـــر 
فرنسا بركالت الترجيح أمس 
األول األحــــــد عـــقـــب الـــتـــعـــادل 
3 فــــي الـــوقـــتـــيـــن األصـــلـــي   - 3

واإلضافي.
وكــأنــهــا صــرخــة مـــن الــقــلــب، 
ــة »أولـــــــيـــــــه«  ــفــ ــيــ خــــــرجــــــت صــــحــ
الرياضية بعنوان »نحن أبطال 
العالم« على صفحتها األولــى، 
وســـــــــط إجـــــــمـــــــاع وطــــــنــــــي عـــلـــى 
عبقرية ليونيل ميسي الذي قاد 
المنتخب للقبه األول منذ 1986 

والثالث في تاريخه.
وانتشرت في كل وسائل اإلعــالم المحلية 
ومواقع التواصل االجتماعي صور ميسي مع 
الكأس وأخــرى للفريق األرجنتيني بأكمله 
 خالل احتفاالت ما بعد 

ً
وهم يصرخون فرحا

المباراة التي وصفت بـ »نهائي ملحمي«.

وتــصــدر عــنــوان »الــمــجــد األبــــدي لميسي« 
 لـ »أوليه«.

ً
عمودا

ومن »النهائي الذي ال ُينسى« الى »الهذيان« 
و »النشوة« و »أفضل نهائي على مر العصور«، 
احتفلت الصحافة األرجنتينية بما حققه رجال 

المدرب ليونيل سكالوني.

امــتــزجــت مشاعر الحزن 
ــر لـــــــــدى الـــصـــحـــف  ــ ــخــ ــ ــفــ ــ ــ وال
الــفــرنــســيــة الـــصـــادرة أمـــس، 
بعد خسارة نهائي مونديال 
قطر 2022، وســط حــالــة من 
الـــمـــديـــح لــاعــبــي الـــــ »بـــلـــوز« 
وفي مقدمتهم النجم كيليان 

مبابي.
ــم«... كــان  ــ ــكـ ــ »ارفــــعــــوا رؤوسـ
عنوان صحيفة »ليكيب« التي 
أرفــقــت صـــورة لمبابي بينما 
ــأس الــعــالــم  ــراقـــب بــحــســرة كــ يـ

الذي رفعه األرجنتينيون.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، عــــنــــونــــت 
»لــــــــومــــــــونــــــــد« عـــــبـــــر مــــوقــــعــــهــــا 

 لمنتخب 
ً
اإللكتروني: »القصة المثالية تقريبا

فــرنــســا فـــي الـــمـــونـــديـــال«، مــشــيــدة بــالــاعــبــيــن 
الفرنسيين.

واتفقت معها »لوفيغارو« بتأكيدها »بعد 
نهائي أسطوري، األرجنتين تنتزع الكأس من 

فرنسا حاملة اللقب ومبابي الرائع«.

وأثنت الصحيفة بشكل خاص على »الفعالية 
الخيالية لكرة القدم الفرنسية رغم الهزيمة.

من ناحيتها، ركزت »ليبراسيون« على األجواء 
التي أحاطت باللقاء في فرنسا، موضحة »من 
ســـان نـــازيـــر إلـــى ســتــراســبــورغ: بــنــهــائــي كــهــذا 

سيكون هناك آخر«.
)إفي(
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تسديدات أكروباتية وأخرى عابرة للقارات 
وخارجة عن المألوف، جاء منها خمسة أهداف 
ستبقى عالقة في األذهــان من مونديال قطر 

2022، نستعرضها في السطور التالية.
ال شـــك أن الـــهـــدف األكـــثـــر أكـــروبـــاتـــيـــة في 
البطولة يعود إلى البرازيلي ريتشارليسون، 
من خــال وضــع فريقه في المقدمة 1 - صفر 
في مباراته االفتتاحية، للمجموعة السابعة 
أمــام صربيا، فبعد عرضية من فينيسيوس 
جونيور في الجزء الخارجي لقدمه اليمنى، 
ســيــطــر ريــتــشــارلــيــســون عــلــى الـــكـــرة بــقــدمــه 
الــيــســرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية 
خلفية بقدمه اليمنى فــي الشباك الصربية، 

وهــو الــهــدف الـــذي دفــع بــأحــد المعلقين الى 
القول »هذه هي البرازيل«.

الدوسري أمام األرجنتين
 هدف الدوسري في مرمى األرجنتين كان 
 ولم يذهب سدى، إذ ترافق مع نتيجة 

ً
مذها

تاريخية للسعودية على حساب األرجنتين 
)2 - 1(، في مستهل مشوار المنتخبين في 
النهائيات، إذ التف الدوسري ببراعة داخل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء وتـــفـــوق عــلــى مــدافــعــيــن ثم 
أزاح ثالثا مــن مــجــال رؤيــتــه قبل أن يطلق 
ــارس  ــار الـــحـ ــى يـــسـ ــ ــة إلـ ــرة قـــوســـيـــة رائــــعــ ــ كـ
إميليانو مارتينيز، كــان هدفا أثــار فرحة 

المعلقين باللغة العربية، وسيضمن ترداد 
اسم الدوسري في تاريخ الكرة السعودية 

والعربية واآلسيوية.
، ولــــم يــأت 

ً
 اســـتـــعـــراضـــيـــا

ً
لـــم يــكــن هـــدفـــا

بعد فاصل من المهارة الفردية، لكن هدف 
فــــاوت فــيــخــورســت فـــي ربـــع الــنــهــائــي ضد 
األرجنتين سيبقى في األذهان، ألن ميسي 
ورفاقه كانوا يستعدون لاحتفال بالتأهل 
قبل أن يضربهم الــهــولــنــدي بــالــتــعــادل في 
الدقيقة 11 من الوقت بــدل الضائع، كانت 
هولندا متخلفة 1 - 2 ولم يبق أي شيء من 
الوقت بــدل من الضائع، لكن رجــال لويس 
فان خال حصلوا على ركلة حرة على بعد 

خمسة أمــتــار مــن منطقة الـــجـــزاء، اصطف 
األرجنتينيون بحائط بــشــري مــن خمسة 
العبين ووضع الهولنديون بجانبهم ثاثة 

العبين.
لكن عــوضــا عــن التسديد المتوقع على 
المرمى، مرر تون كوبماينرس كرة زاحفة 
الى فيخورست الذي خرق الحائط الدفاعي 
األرجنتيني، ثم استدار وسدد في الشباك 

األرجنتينية.
ــلـــبـــت فـــرنـــســـا تـــأخـــرهـــا بـــهـــدفـــيـــن أمــــام  وقـ
األرجنتين في النهائي، وأطلق األرجنتيني 
الوتـــارو مارتينيز تسديدة صدها الحارس 
هوغو لوريس في الوقت اإلضافي، فتابعها 

ــقـــائـــد لــيــونــيــل مــيــســي مــــن مـــســـافـــة قــريــبــة  الـ
مستعيدا التقدم.

ــداف  ــان هــنــاك عـــدد قــلــيــل جـــدا مـــن األهــ وكــ
البعيدة المدى في هذه النهائيات، ولم يكن 
هــنــاك الــكــثــيــر أيــضــا مـــن األهـــــداف المسجلة 
مــن الـــركـــات الـــحـــرة، لــكــن المكسيكي لويس 
تــشــافــيــس أظــهــر كــيــف يــتــم إنـــجـــاز الــنــوعــيــن 

بتسديدة رائعة.
فعلى بعد أكثر من 25 مترا، سدد تشافيس 
ركلة حرة مباشرة بشكل مثالي، حيث قام بلف 
 فوق الحائط الدفاعي لكن بسرعة 

ً
الكرة عاليا

ــوة أرســلــهــا بــعــيــدا عـــن مــتــنــاول الــحــارس  وقــ
السعودي محمد العويس.

55  أهداف أهداف 
 ستبقى عالقة  ستبقى عالقة 
في األذهانفي األذهان

لوريس يكشف موقفه من االعتزاللوريس يكشف موقفه من االعتزال
أبدى هوغو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي حالة من 
الــحــزن إثــر الهزيمة أمــام المنتخب األرجنتيني، أمــس األول، في 

المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، وكشف عن موقفه 
من اعتزال اللعب الدولي. 

وقــال لــوريــس: »ال أستطيع أن أقــول أكثر مما قاله رئيس 
الــجــمــهــوريــة إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــاعــبــيــن فــي غــرفــة تغيير 
الــمــابــس، مــن الصعب أن أجــد الكلمات المناسبة لوصف 
الشعور بعد خــســارة كــهــذه، يجب أن نــكــون فخورين بما 
 أننا كان باستطاعتنا العودة في اللقاء 

ً
حققناه خصوصا

واالنــتــصــار«. وأضـــاف: »كــانــت مــبــاراة صعبة ضــد فريق 
ممتاز، ما يمكن فقط أن نأسف عليه هو أننا لم نظهر 

بالمستوى المطلوب في الشوط األول، فقد أدينا 
بشكل متواضع«.

 ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتزم اعتزال 
اللعب الدولي، قال لوريس البالغ من العمر 35 

 : »ال يمكنني قول هذا اآلن، علي التفكير 
ً
عاما

بشكل جيد أواًل قبل أن أتخذ القرار«.

ً
مونديال قطر األعلى تهديفيا
ً
مونديال قطر األعلى تهديفيا

باتت نسخة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، هي 
األعلى في تاريخ البطولة على المستوى التهديفي، عقب 
تحقيق المنتخب األرجنتيني اللقب للمرة الثالثة على 

التوالي بعد الفوز على فرنسا أمس األول.
وفـــاز المنتخب األرجــنــتــيــنــي باللقب لــلــمــرة الثالثة 
فــي تاريخه فــي مــبــاراة تاريخية على ملعب »لوسيل« 
إذ سجل غونزالو مونتييل الهدف الحاسم في ضربات 
الترجيح بعد نهاية الوقتين األصلي واإلضافي للمباراة 

بالتعادل 3 - 3.
وبعدما تسببت لمسة يد على مونتييل في احتساب 
ضربة جــزاء سجل منها كيليان مبابي هــدف التعادل 
الــثــالــث للمنتخب الــفــرنــســي، وصـــل عـــدد األهـــــداف في 

.
ً
البطولة إلى 172 هدفا

وجاء ذلك الرقم ليضمن تجاوز البطولة لعدد األهداف 
الــقــيــاســي الــمــســجــل فـــي نــســخــتــي عــامــي 1998 و2014 

 .
ً
برصيد 171 هدفا

)د ب أ( ميسي يسجل الهدف الثالث في مرمى فرنسا

الدوسري يسجل هدفه في مرمى األرجنتين

مبابي: سنعود
كتب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عبر حسابه في 
»تويتر« كلمة »سنعود«، في تعليقه األول غداة خسارة 
منتخب »الديوك« نهائي مونديال قطر لكرة القدم أمام 
األرجنتين بركالت الترجيح 2 - 4 بعد تعادلهما 3 - 3 في 

الوقتين األصلي واإلضافي.
 ،

ً
وأرفــق مبابي رسالته بصورة له يبدو فيها حزينا

ويحمل جائزة الحذاء الذهبي ألفضل هداف )8(، إضافة 
إلى العلم الفرنسي ورمز تعبيري ألياٍد مشبوكة.

وبــدت خيبة األمــل واضحة على مهاجم باريس سان 
جرمان، في حين كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يحاول مواساته، بعد الخسارة على ملعب لوسيل في 

العاصمة القطرية )الدوحة(.
في المقابل، نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي 

ــارة  ــ ــبــ ــ ــى »تـــــــويـــــــتـــــــر« عــ ــ ــلــ ــ عــ
ــا يــمــر  حـــزيـــنـــة تــلــخــص مــ
ــبــــون والـــطـــاقـــم  بــــه الــــالعــ
الــــــتــــــدريــــــبــــــي، مــــفــــادهــــا 
»االســــتــــيــــقــــاظ صــــعــــب«، 
ــث الـــمـــؤيـــديـــن عــلــى  ــ وحــ
»بعث رسائل دعم« إليهم.

ــعـــث  ــه، بـ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
الــمــهــاجــم مــــاركــــوس تــــورام 

رسالة بقلب مكسور، مرفقة 
بــــصــــورة يــنــظــر فــيــهــا بــحــزن 
ــــأس الـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي  ــكـ ــ إلــــــى الـ

فـــشـــل الـــمـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
فــي االحــتــفــاظ بــهــا ألربــع 

ســـــنـــــوات جـــــديـــــدة بــعــد 
ــال  ــديـ ــونـ ــمـ الــــتــــتــــويــــج بـ

روسيا 2018.
)أ ف ب(

... والفرنسية فخورة بمنتخبها الصحافة األرجنتينية: نحن أبطال العالم

مشاعر متباينة لفاران بعد الهزيمة
أبــدى نجم الــدفــاع الفرنسي رافاييل 
ــاران مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة بـــيـــن الـــحـــزن  فــــــ
والفخر، عقب هزيمة المنتخب الفرنسي 
أمــــــام نـــظـــيـــره األرجـــنـــتـــيـــنـــي األحــــــد فــي 
الــمــبــاراة النهائية لبطولة كــأس العالم 

2022 التي احتضنتها قطر.
وقال فاران عقب المباراة التي أقيمت 
على ملعب استاد لوسيل: نشعر بحزن 
كبير لكننا فــي الــوقــت نفسه فــخــورون 
بأنفسنا، حتى ولــم نلعب بشكل جيد 

لــمــدة نحو ســاعــة فــي هــذا الــلــقــاء، فإننا 
ــم نــســتــســلــم وحــافــظــنــا عــلــى تــركــيــزنــا  لـ
ونجحنا في الــعــودة في المباراة وكان 
بإمكاننا الفوز، لكننا خسرنا في النهاية 

بركات الجزاء الترجيحية. 
ــــاف: بــعــد الــمــبــاراة كــانــت لدينا  وأضـ
مــشــاعــر مــزيــج مــن الــحــزن والــفــخــر، لكن 
لدينا فريق شــاب وأظــن أننا سننهض 
مجددا ونكون أكثر قوة، لدينا إمكانيات 
كــبــيــرة ولــديــنــا قــلــب أيـــضـــا، اآلن أهــنــئ 

ــن، وكــــــان فــــوزهــــم مــســتــحــقــا،  ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
وعلينا نحن أن نرفع رؤوسنا.

وعـــن مــجــريــات الـــمـــبـــاراة، قـــال فــــاران: 
الشوط األول كان صعبا ولم نحقق أي 
شــيء تقريبا، لكننا استطعنا الــعــودة 
وفرض حضورنا بقوة بعدها. وأضاف 
بشأن العامل الذي طور أداء الفريق في 
الــشــوط الــثــانــي: عندما عــدنــا فــي اللقاء 
وسجلنا، هذا ساعدنا كثيرا في تحقيق 
أداء أفضل، وأعتقد أننا كنا أفضل في 

ــي، فـــقـــط ضــغــطــنــا عــلــى  ــدنـ ــبـ الـــجـــانـــب الـ
المنافس وصنعنا العديد مــن الفرص 
الــتــي كــانــت كــفــيــلــة بــحــســم الـــلـــقـــاء، لكن 
لألسف لم نحقق ذلك، وكانت لنا الفرصة 

األخيرة، ولكن هذه هي كرة القدم.
وأضـــاف: ال أعــرف ما إذا كــان السبب 
)فــي الــهــزيــمــة( يــعــود للعامل الــبــدنــي أم 
العامل الذهني، لكننا أفضل في المراحل 
األخــيــرة من اللقاء من الناحية البدنية 

كما قلت.
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نجوم »التانغو« و»الديوك« وحكيمي يزينون التشكيل المثالي 
حراسة المرمى:

ــو مـــارتـــيـــنـــيـــز  ــانــ ــيــ ــلــ ــيــ ــمــ • إيــ
)األرجنتين(

يــلــمــع اســـمـــه بــفــضــل تــصــديــه 
لمحاولة كولو مواني في الوقت 
اإلضــافــي، وتــدخــاتــه فــي ركــات 
الترجيح خال ربع النهائي أمام 
هولندا، وتألقه في الحفاظ على 
نظافة شباكه بالدقائق األخيرة 
من مواجهة أستراليا. إذا كانت 
األرجنتين هي بطلة العالم فإن 

ذلك بفضل حارس استثنائي.

الدفاع:
• أشرف حكيمي )المغرب(

فــي ثاني مونديال لــه وعمره 
24 عاما، كان ظهير باريس سان 
جرمان األيمن أحد مفاتيح لعب 
فــريــقــه، يتميز بــالــقــوة والسرعة 
ــقـــدرة عــلــى صــنــاعــة األهــــداف  والـ
وبناء الهجمات، لذا أصبح أفضل 

ظهير أيمن في قطر 2022.
ــول  ــ ــ ــارديـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــو غـ ــ ــكــ ــ ــــوســ •  جــ

)كرواتيا(
أجـــبـــره كــســر فـــي األنــــف قبل 
10 أيــام من انطاق المونديال 
عـــلـــى الـــلـــعـــب بـــقـــنـــاع واق فــي 
المباريات السبع التي خاضها 
فريقه، جميعها كأساسي، ورغم 
حداثة سنه حيث يبلغ 20 عاما 
فــقــط، تــألــق نجم دفـــاع اليبزيغ 
ــدة بـــســـبـــب أدائـــــــــه وحـــســـن  ــشــ بــ
تصرفه بالكرة وبناء الهجمات 
وأسلوب اللعب الرشيق وكذلك 
قـــدراتـــه الــدفــاعــيــة، وبــعــيــدا عن 
لعبة ميسي التي حسمت نصف 
ــرز هـــدف كــرواتــيــا  الــنــهــائــي، أحـ
فــي مــبــاراة المركز الثالث أمــام 

المغرب.

•  نـــــيـــــكـــــوالس أوتـــــامـــــنـــــدي 
)األرجنتين(

يتصف بــاالنــضــبــاط والـــروح 
القتالية والشجاعة والصابة، 
ــا يــجــعــلــه تــلــقــائــيــا قـــائـــد خــط  مــ
دفاع األرجنتين، ال يمكن تجاوزه 
مطلقا، وهو ما حدث في جميع 
مــبــاريــات األلبيسليستي حتى 
أثـــنـــاء الـــخـــســـارة مـــن الــســعــوديــة 
ــل العـــبـــي  حـــيـــن كــــــان أحــــــد أفــــضــ
فريقه. وصنع هدفا خال الفوز 
ــي ثــمــن  ــ ــا 2-1 فـ ــيــ ــرالــ ــتــ عـــلـــى أســ

النهائي.
•  تيو هرنانديز )فرنسا(

ال يــنــفــك ظــهــيــر أيـــســـر مــيــان 
يــفــكــر فـــي شــقــيــقــه لـــوكـــاس الـــذي 
تـــــــعـــــــرض إلصــــــــابــــــــة قـــــــويـــــــة فـــي 
الركبة خــال مواجهة أستراليا، 
ومــنــذ ذلــك الــيــوم أصــبــح الاعب 
األســــــــاســــــــي فـــــــي هـــــــــذا الــــمــــركــــز 
باستثناء لقاء تونس، وقد صنع 
هدفين وأحرز هدفا مهد الطريق 
لــفــرنــســا مــــن تـــســـديـــدة ســحــريــة 
ــبــــاك الـــمـــغـــرب بــالــدقــيــقــة  فــــي شــ
الـــخـــامـــســـة إلـــــى الـــنـــهـــائـــي حــيــث 

تراجع مستواه.

وسط الملعب:
• لوكا مودريتش )كرواتيا(

ال أحـــد يــقــرأ الــمــلــعــب ويـــؤدي 
مثله فــي وســط الملعب، ال أحد 
يتواجد مثله في اللحظة والمكان 
ــرة فــي  ــكــ ــرر الــ ــمــ الــمــنــاســبــيــن ويــ
المكان المثالي، القائد األسطوري 
لكرواتيا قدم كل فنون كرة القدم 
بقطر 2022، خال آخر مونديال 
له نظرا ألن عمره 37 عاما، وأنهى 
مسيرته مع الفريق البلقاني في 

المركز الثالث.
•  سفيان أمرابط )المغرب(

لياقته البدنية تجعله شعلة 
نــشــاط ال تنطفئ فــي خــط وسط 
المغرب ما جذب أنظار الجميع. 
ال يــتــوقــف عــن الـــعـــدو، التحضر 
لــتــســلــم الـــكـــرة، الــلــعــب، اســـتـــرداد 
الـــكـــرة، الــعــمــل الــجــمــاعــي، وإلـــى 
جوار أوناحي الشاب، كان العب 
فيورنتينا البالغ 26 عاما حجر 
أساس في كتيبة وليد الركراكي، 
ليس فقط بفضل التزامه الدفاعي 
وذكـــائـــه الــتــكــتــيــكــي، بـــل وأيــضــا 
نتيجة لرؤيته الكاشفة للملعب 
وتحكمه في الــكــرة. أبــدع في كل 

شيء.
•  جود بيلينغهام )إنكلترا(

يبلغ 19 عاما فقط، وبعيدا عن 
عدم تجاوز إنكلترا لربع النهائي 
وخــروجــهــا على يــد فرنسا بعد 
إهدار هاري كين ركلة جزاء، كان 
تأثير بيلينغهام واضــحــا على 
المنتخب اإلنكليزي، هو بالتأكيد 
حـــــاضـــــر ومـــســـتـــقـــبـــل )األســــــــــود 
ــان مـــســـتـــواه الــرفــيــع  ــة(، كــ ــثـــاثـ الـ
حــاســمــا لــســاوثــغــيــت والعــبــيــه، 

وأحرز هدفا وصنع آخر.

الهجوم:

 • أنطوان غريزمان )فرنسا(
خــــطــــف غـــــريـــــزمـــــان األنـــــظـــــار 
بــمــركــزه الــجــديــد كـــاعـــب وســط 
مهاجم. تحركاته الرائعة في هذا 
الموضع مطعمة بكل هذا القدر 
مــن الــجــودة الفنية الـــذي يتمتع 
بــه، ورؤيــتــه للملعب، ومجهوده 
البدني الهائل، وقدرته على قراءة 
وفهم كل لعبة، صنع ثاثة أهداف 
وقدم أداء مثيرا لاهتمام، أصبح 
مــهــاجــم أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد العــبــا 

شاما آخر في منتخب فرنسا.

• ليونيل ميسي )األرجنتين(
ال يــمــكــن نــســب اإلنـــجـــاز الــذي 
حققته األرجنتين في المونديال 
سوى إلى األداء الممتع والشغف 
ــاء وتــغــيــيــر إيـــقـــاع الــلــعــب  والــــذكــ
والــــــتــــــمــــــريــــــرات والـــــتـــــســـــديـــــدات 
واإلرادة والـــدقـــة الـــتـــي أظــهــرهــا 
صـــاحـــب الــقــمــيــص رقـــــم 10 فــي 

ــائـــد ال غــنــى  األلــبــيــســلــيــســتــي، قـ
عنه لزمائه، 7 أهــداف وإهــداء 3 
أخرى لزمائه وبطل العالم، أرقام 
يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا، أفضل 
العــب فــي النهائي واألفــضــل في 
الـــمـــونـــديـــال، هـــكـــذا ودع ميسي 
المونديال بأرقام قياسية جديدة.

• كيليان مبابي )فرنسا(

صاحب الحذاء الذهبي، حتى 
وهو ليس في أفضل حاالته يظل 
قادرا على صناعة الفارق في أي 
لــحــظــة، أثــبــت ذلـــك فــي الــنــهــائــي، 
فــبــعــد أن كـــان الــحــاضــر الــغــائــب 
طــوال 80 دقيقة، أعــاد األمــل إلى 
فرنسا بهدفين في دقيقتين فقط 
80 و81، األول مـــن ركـــلـــة جـــزاء 

والثاني من تسديدة صاروخية 
بيمناه، ليدفع المباراة إلى الوقت 
ــافـــي، ثــم أحــــرز هــدفــا ثالث  اإلضـ
بعد ذلـــك، إال أن كــل ذلــك لــم يكن 
كــافــيــا لــيــرتــضــي الــحــصــول على 
الـــحـــذاء الــذهــبــي، وجـــائـــزة الــكــرة 

الفضية خلف ميسي. 
)إفي(

ً
األنظار إلى مونديال 2026 بمشاركة قياسية لـ 48 منتخبا

بعد ختام مونديال قطر 2022 في 
كرة القدم، األّول في منتصف موسم 
الـــبـــطـــوالت األوروبــــيــــة والـــمـــدمـــج من 
حيث المسافات القريبة بين الماعب، 
سيشهد مونديال 2026 توسيع رقعة 
االستضافة إلى ثاث دول في الواليات 
المتحدة األميركية وكندا والمكسيك 
بمشاركة قياسية لثمانية وأربعين 

.
ً
منتخبا

وبــــــعــــــد إســـــــــــــدال الــــــســــــتــــــارة عـــلـــى 
النسخة 22 بتتويج األرجنتين أمام 
فرنسا األحــد في نهائي دراماتيكي، 
تستقبل الـــقـــارة األمــيــركــيــة النسخة 
الثالثة والعشرين بعد ثاث سنوات 
ونــصــف، بــمــشــاركــة نــحــو ربـــع الـــدول 
الـ211 المنضوية إلى االتحاد الدولي 
)فــيــفــا(، وذلـــك بــعــد نــحــو ثــاثــة عقود 
 في البطولة 

ً
من مشاركة 32 منتخبا

المقامة مرة كل أربع سنوات.
وبــــعــــد نـــســـخـــة أولــــــــى عــــــام 1930 
، ثم 16 بين 1954 

ً
بمشاركة 13 منتخبا

و1978 و24 بين 1982 و1994، جّسد 
هذا التضخم الجديد اإلصاح الرئيس 
األول لرئيس فيفا جاني إنفانتينو، 
المعتمد عام 2017 بعد تبوئه منصبه.

ــذا الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد  ــ قــــد يــــطــــرح هــ
مشكات عدة من حيث شكل البطولة 
والــلــوجــســتــيــات، مـــع احــتــمــال إقــامــة 
أكثر من 100 مباراة مقارنة مع 64 في 

النسخ األخيرة.
ــــات الـــســـيـــاحـــيـــة  ــرحــ ــ ــاق الــ ــشــ ــعــ ولــ
الــبــعــيــدة الــمــســافــة، تـــتـــوزع الــبــطــولــة 
األولى في التاريخ المقامة على امتداد 
ثــاث دول، بين فانكوفر وتورونتو 
في كندا، مكسيكو وغــواداالخــارا في 
المكسيك، وميامي، ولــوس أنجلس، 

ونـــيـــويـــورك، وداالس، وكــنــســاس في 
الواليات المتحدة.

وفي أعين الدول المغمورة، ستكون 
فرصة حالمة بالمشاركة في الحدث 

العالمي الكبير.

 تحديد النظام 

التوزيع الجديد لعدد المشاركين 
ـــن االفـــريـــقـــي  ــاديـ ــحــ يــثــيــر شــهــيــة االتــ
ــيــــوي: 9 بــطــاقــات إلفــريــقــيــا )5  واآلســ
 ،)

ً
ــا ــنــ (، ثـــمـــان آلســـيـــا )4.5 راهــ

ً
حـــالـــيـــا

 
ً
وواحــــدة ألوقــيــانــيــا الــمــجــبــرة سابقا

على خوض الملحق للتأهل.
ــدم  ــقــ ــتــ ــمــ  لــــلــــمــــســــتــــوى الــ

ً
ونـــــــــظـــــــــرا

للمنتخبات اإلفريقية التي أقصيت 
في الملحق األخــيــر، على غــرار مصر 
والــجــزائــر ونــيــجــيــريــا، تشكل نسخة 

2026 فــرصــة جــيــدة لــلــقــارة الــســمــراء 
بالمنافسة أكثر على المراكز المتقدمة، 
 بــعــد االنـــجـــاز الــتــاريــخــي 

ً
خــصــوصــا

.
ً
للمغرب في قطر وحلوله رابعا

ــــدد  ــفــــع عـ ــرتــ ــيــ أمـــــــــا أوروبـــــــــــــــــا، فــــســ
مشاركيها مــن 13 إلـــى 16، وأمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة مـــن 4.5 إلــــى 6، وأمــيــركــا 
الشمالية التي يستضيف ثاثة منها 
البطولة إلى ستة بالمجمل مقابل 3.5 
. وستمنح بطاقتان إضافيتان 

ً
حاليا

من خال الملحق.
ــقـــى تــــحــــديــــد مــــســــألــــة الــــنــــظــــام.  ــبـ يـ
تـــطـــّرق فــيــفــا فـــي بـــدايـــة الــمــطــاف إلــى 
16 مــجــمــوعــة مـــن ثـــاثـــة مــنــتــخــبــات، 
يتأهل منها اثــنــان لــدور الــــ32. وهــذا 
ــــدد الـــمـــبـــاريـــات  ــر يــبــقــي نـــفـــس عـ ــ األمــ
للمنتخبات )7 للمتأهلين للنهائي(، 
بمجموع 80 مباراة، لكنه قد يؤدي إلى 

اتفاقات ضمنية وترتيبات مريبة بين 
منتخبين يخوضان المباراة الثالثة 

األخيرة في دور المجموعات.
وأّكد رئيس فيفا إنفانتينو الجمعة 
أنه يريد إعادة النظر في هذا النظام 

خال »األسابيع القليلة المقبلة«.

 زيادة عدد الضيوف 

وبحال اعتماد خيار 12 مجموعة 
من أربعة، قد يتخطى عدد المباريات 

المئة.
ــدن  ــمــ ــمــــا ســـيـــتـــضـــاعـــف عــــــــدد الــ كــ
 مــقــابــل 

ً
ــا ــبـ ــعـ ــلـ ــع 16 مـ ــ ــة، مـ ــفـ ــيـ ــمـــضـ الـ

ثمانية فــي قــطــر، بــمــوازاة الجدليات 
االقتصادية والبيئية حيال المسافات 

الطويلة التي يجب قطعها.
نتيجة لذلك، ستزداد إيرادات فيفا 

الـــذي يــعــّول بشكل رئــيــس عــلــى هــذه 
. وأعلن 

ً
الــدجــاجــة الــتــي تبيض ذهــبــا

إنفانتينو عن ميزانية قياسية تبلغ 
ــدورة الــربــاعــيــة  ــلــ 11 مـــلـــيـــار دوالر لــ
المقبلة بين 2023 و2026، مقابل 7.5 

مليارات للدورة الحالية التي شهدت 
 في نسخة 2022.

ً
مشاركة 32 منتخبا

يــبــقــى مــعــرفــة الــــمــــردود الــمــتــوقــع 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــمـــغـــمـــورة فـــي بــطــولــة 

بمستوى عالمي.

ــول نـــجـــم كـــرواتـــيـــا  ــ ــارديـ ــ ــفـ ــ غـ
وأشرف حكيمي نجم المغرب

بيليه: مارادونا يبتسم اآلن »كونميبول«: الكأس عادت لبيتها
هنأ النجم البرازيلي السابق بيليه، الــذي أودع المستشفى منذ 
نهاية الشهر الماضي، منتخب األرجنتين على التتويج بلقب كأس 
العالم الــذي فــازت به على حساب فرنسا، في مباراة وصفها بأنها 

»مثيرة«، كما أشاد بأداء ليونيل ميسي وكيليان مبابي.
وكـــتـــب بــطــل الـــعـــالـــم ثــــاث مــــــرات، عــلــى »انـــســـتـــغـــرام«، »تــهــانــيــنــا 
لألرجنتين، أنا متأكد من أن دييغو يبتسم اآلن«، في إشارة إلى نجم 

األرجنتين الراحل دييغو مارادونا، الذي توفي قبل عامين.
وقال نجم كرة القدم السابق: »@leomessi فاز بأول كأس عالم له 
كما تستحقه مسيرته«، مضيفا: »صديقي العزيز @k.mbappe سجل 
أربعة أهداف في المباراة النهائية. يا لها من هدية رؤية هذا المشهد«.
وتعبيرا عن فخره بأصوله اإلفريقية وجــه األســطــورة البرازيلي 
أيضا التهنئة لمنتخب المغرب، الذي حصل على المركز الرابع في 

المونديال ومنح »التألق« للقارة السمراء.
ودع بيليه، الـــذي يخضع للعاج مــن ســرطــان الــقــولــون، بأحد 

ُ
وأ

مشافي ساو باولو منذ 29 نوفمبر الماضي، للعاج من التهاب في 
الرئة، وفقا لتقارير طبية. 

)إفي(

احــــتــــفــــى اتـــــحـــــاد أمـــيـــركـــا 
ــة لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــتــــويــــج  ــتــ )كــــــونــــــمــــــيــــــبــــــول( بــ
ــن بـــكـــأس الــعــالــم  ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
للمرة الثالثة فــي تاريخها، 
بالفوز على فرنسا في نهائي 
مــونــديــال 2022 بقطر أمس 
األول األحد بركات الترجيح 
)4 - 2(، مشيرا إلى أن الكأس 

عادت »إلى بيتها«.
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر االتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ونـ
الــقــاري، عبر حسابه 
عــــــــلــــــــى »تـــــــــويـــــــــتـــــــــر«، 

»األرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــن 
ــم!  ــالــ ــعــ بـــطـــلـــة الــ

إنـــهـــا صـــرخـــة قــــــارة: الــكــأس 
عادت لبيتها، عادت ألميركا 
ــاف فــي  ــ ــة!«.وأضـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
تغريدة أخرى: »أرض دييغو 
)مارادونا( وليونيل )ميسي(، 
أرض بــطــلــيــن لــلــعــالــم! بعد 
ــا، الـــمـــجـــد مـــجـــددا  ــ ــامـ ــ 36 عـ
ــق  ــ ــا أرفــ ــمــ لــــألرجــــنــــتــــيــــن«، كــ
تغريدته بــعــدة صــور لقائد 
»األلـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي«، 

النجم ميسي.

)إفي(

دي بول: توجنا بلقب كأس العالم عن جدارة
قال رودريغو دي بول، العب 
وسط المنتخب األرجنتيني، إن 
باده »ولدت لتعاني« وذلك في 
احتفاله بفوز فريقه بلقب كأس 
العالم لكرة القدم على حساب 

فرنسا في قطر. 
وبــــعــــد خـــــســـــارة الــمــنــتــخــب 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي نـــهـــائـــي عـــام 
1990 و2014، نجح المنتخب 
األرجــنــتــيــنــي فـــي الـــفـــوز بلقبه 
ــام 1986، ليضع  األول مــنــذ عــ
النجمة الــثــالــثــة عــلــى قميصه، 
فــيــمــا فـــــازت الـــبـــرازيـــل بــالــلــقــب 
خمس مرات وألمانيا وإيطاليا 

أربع مرات. 
وأبــــــــــــــدى دي بــــــــــول تـــــأثـــــره 

بالعاطفة الشديدة لدى الشعب 
ــــى  ــرا إلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي، مـ
الــمــعــانــاة الــتــي تحملها أبــنــاء 
شعبه على مــر الــتــاريــخ. وقــال: 
»لقد ولــدنــا لنعاني وسنعاني 
طوال حياتنا، لكنني لن أنسى 
 »أعتقد 

ً
هذه اللحظات«، مضيفا

أننا توجنا باللقب عن جدارة، 
ــــان عــلــيــك الــــفــــوز عـــلـــى حــامــل  كـ
اللقب، ونجحنا في ذلــك وهذه 
المتعة التي ال يمكن وصفها«. 

 أما زميله إينزو فيرنانديز 
العب الوسط، والذي توج بلقب 
أفضل العب شاب في البطولة، 
فقال إن تجربة لعب كأس العالم 
 :

ً
في قطر ال تقدر بثمن، مضيفا

»أن أكون هنا مع احتمالية الفوز 
بلقب كــأس العالم مــع منتخب 
بــــادي هــو أمـــر ال يــقــدر بثمن، 

عائلتي كلها كانت هنا سأحمل 
هذا في قلبي إلى األبد«.    

)د ب أ (

يتكون التشكيل المثالي 
لمونديال 2022 في قطر 
من 11 العبا، دخلوا هذه 
القائمة بفضل مستواهم 

الرفيع وأهدافهم أو تأثيرهم 
وجودتهم على مدار البطولة 

وهم:

https://www.aljarida.com/article/8542
https://www.aljarida.com/article/8538
https://www.aljarida.com/article/8546
https://www.aljarida.com/article/8536
https://www.aljarida.com/article/8535
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بين ترديد أغاٍن وهتافات وإطالق ألعاب 
نــاريــة، خـــرج مــئــات اآلالف مــن األشــخــاص 
مــســاء األحــــد إلـــى الـــشـــوارع فـــي الــعــاصــمــة 
ــــرس، لــالحــتــفــال  األرجــنــتــيــنــيــة، بــويــنــس آيـ
باللقب العالمي الــذي فــازت به األرجنتين 

في قطر على حساب فرنسا.
وبمجرد انتهاء المباراة المذهلة التي 
أقيمت على استاد لوسيل، والتي ُحسمت 
بركالت الترجيح المؤلمة لمصلحة منتخب 
»األلــبــيــســيــلــيــســتــي«، بـــدأت أعــــداد ال حصر 
لها من الناس تتدفق إلى واحــدة من أكثر 
الــنــقــاط رمــزيــة فــي الــعــاصــمــة، شـــارع 9 دي 
خــولــيــو، األوســـــع فـــي الـــعـــالـــم، بــالــقــرب من 

المسلة التاريخية.
وكــان معظم هــؤالء األشــخــاص يرتدون 
 قميص 

ً
قمصان منتخب بلدهم، خصوصا

ليونيل ميسي رقم 10، كما رفع المشجعون 
األعـــالم والقبعات واألوشــحــة واستعملوا 
مـــكـــبـــرات الـــصـــوت لــلــتــعــبــيــر عـــن فــرحــتــهــم 

العارمة.
وفي تصريحات لوكالة األنباء اإلسبانية، 
قال مشجع يدعى برناردو: »أشعر بسعادة 
كــبــيــرة. الحقيقة هــي أنــنــا كنا ننتظر هذا 
منذ فترة طويلة، ربما سأموت ولن تكون 
هناك كأس عالم أخرى للفوز بها، لذلك نحن 

هنا نحتفل«.
ــر يــدعــى إدواردو، لــم يستطع  ــال آخـ وقــ
إنهاء كلماته دون أن يحتضنه حفيده«: »كنا 
نستحق الفوز دائما، فالناس بحاجة إليه«.
ــــأس الـــعـــالـــم فــــي قـــطـــر 2022  وأصــــبــــح كـ
مــونــديــال مــيــســي، الـــذي ســجــل هــدفــيــن في 
الــنــهــائــي أمــــام فــرنــســا وخــمــســة أخــــرى في 

المباريات السابقة بالبطولة، لذا فاز بالكرة 
الذهبية كأفضل العب في البطولة وكذلك 

النهائي.
ــــن ســـاعـــتـــيـــن مـــنـــذ نــهــايــة  ــر مـ ــثــ ومــــــر أكــ
ــزال الــمــشــي فـــي وســط  ــ الـــمـــبـــاراة، لــكــن ال يـ
العاصمة األرجنتينية مهمة شبه مستحيلة 
بسبب ضيق المساحة المتاحة للتحرك 

جراء كثرة المشجعين في الشوارع.
والــوضــع أســـوأ بالنسبة ألولــئــك الــذيــن 
وصلوا إلى هناك بالسيارة، على الرغم من 
أن هذا ال يبدو أنه يهم المشجعين، الذين 
يــلــوحــون بــاألعــالم ويــســتــخــدمــون األبـــواق 

لالحتفال بالحدث الكبير.

أعمال شغب في مدن فرنسية
لم تمنع هزيمة فرنسا أمام 
األرجنتين في نهائي مونديال 
ــات مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــر 2022 مــ ــطــ قــ
الجماهير من التجمع في بعض 
الــمــدن الــفــرنــســيــة، حــيــث تطور 
ــن إلـــى  ــاكــ ــر فــــي بـــعـــض األمــ ــ األمــ
أعـــمـــال شــغــب واشــتــبــاكــات مع 

الشرطة التي ألقت القبض على 
227 شخصا.

وجــــــرت حــــوالــــي 50 مــــن كــل 
هــذه االعــتــقــاالت، التي أعلنتها 
وزارة الـــداخـــلـــيـــة، فـــي بـــاريـــس، 
حيث كانت أكبر التجمعات في 
شارع الشانزليزيه، وهو المكان 

التقليدي في العاصمة الفرنسية 
لـــــالحـــــتـــــفـــــال بــــــاالنــــــتــــــصــــــارات 

الرياضية.
ــاك تـــجـــمـــعـــات  ــ ــنــ ــ ـــت هــ ــ ــانــ ــ ــ وكـ
للمشجعين بعد انتهاء مباراة 
األرجنتين وفرنسا، والتي تطور 
بعضها إلى مشاحنات، بعدما 

ــامـــت عـــنـــاصـــر عــنــيــفــة بــإلــقــاء  قـ
قذائف بدائية الصنع نحو قوات 
األمــــن، الــتــي اســتــعــدت لنهائي 
المونديال بنشر نحو 14 ألف 
شرطي في جميع أنحاء فرنسا.

ــي شــــــارع الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه،  ــ وفـ
تــم قــطــع حــركــة الــمــرور كــإجــراء 
ــائــــي، وظـــلـــت مــتــوقــفــة حتى  وقــ

الليل.
وإلــى جانب باريس، شهدت 
مــــدن أخــــرى فـــي فــرنــســا أعــمــال 
شغب عقب انتهاء المباراة، مثل 

ليون ونيس وجرينوبل.
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ وفـــــــي ال
ــال قـــطـــر 2022، الــتــي  ــديـ ــونـ ــمـ لـ
أقيمت مساء أمــس األول األحد 
ــيـــل، ســقــطــت  عـــلـــى مــلــعــب لـــوسـ
فرنسا أمام األرجنتين بركالت 
الــتــرجــيــح )4 - 2( بــعــد انــتــهــاء 
ــواط األصــلــيــة واإلضــافــيــة  ــ األشـ

بالتعادل )3 - 3(.
)إفي(

قــال العــب وســط األرجنتين 
ــــس األحـــــــد،  ــديـ ــ ــاريـ ــ ــدرو بـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ لـ
بــعــد تتويجه بــطــال للعالم مع 
»راقصي التانغو« إنه »ال توجد 
كلمات« لشرح ما تم تحقيقه في 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، موضحا 
أنــه لــم يكن حتى ليتخيل ذلك 

في أحالمه.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات بـــعـــد 
الــــمــــبــــاراة، قــــال الــــالعــــب: فــكــرت 
في كل عائلتي، طــوال الطريق، 
ــدي، أولــئــك الــذيــن  ــ زوجـــتـــي، والـ
يشجعوننا من السماء، أولئك 

الذين رافقونا طوال الموسم. 
)إفي(

عناصر األمن تسيطر على أعمال الشغب في باريس

تاليافيكو: ال قيمة لإلنجاز 
من دون معاناة

أكد مدافع أوليمبيك ليون، نيكوالس تاليافيكو، عقب التتويج 
بلقب كـــأس الــعــالــم مــع منتخب األرجــنــتــيــن، أنـــه رغـــم وصــول 
المنتخب، بقيادة ليونيل سكالوني، بـ »طمأنينة شديدة« إلى 

النهائي، فقد ظهرت المعاناة في المباراة أمام فرنسا.
وقال المدافع للتلفزيون األرجنتيني، بعد فوز األرجنتين على 
فرنسا، »ال قيمة لإلنجاز من دون معاناة، وعانينا اليوم أكثر«، 
وأهـــدى فــوز »األلبسيليستي« 
إلـــــى جــمــيــع األرجــنــتــيــنــيــيــن 
وجـــمـــيـــع األشــــخــــاص الـــذيـــن 
عملوا في المنتخب منذ نحو 

3 أعوام.
وذكر المهاجم باولو ديباال 
ــاز أن مــا  ــفـ ــلـ ــتـ لـــكـــامـــيـــرات الـ
ــدث الـــــيـــــوم »ســـُيـــخـــلـــد  ــ ــ حـ
ــرزا  ــبـ ــخ«، مـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ فــــي الـ
الـــمـــودة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
طــــوال شــهــر الــبــطــولــة 
مــــــــــــن الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ األرجـ
وأضاف: »نود رفع 
الــــكــــأس والــــذهــــاب 
لـــالحـــتـــفـــال هـــنـــاك« 

في األرجنتين.

منتخب إنكلترا يحصد جائزة اللعب النظيف

حصد منتخب إنكلترا جائزة اللعب النظيف 
ــم يــخــرج منتخب  فــي مــونــديــال قــطــر 2022 ولـ
األســـود الــثــالثــة خــالــي الــوفــاض بعدما خاض 
جميع مباريات دور المجموعات دون أن يتلقى 

العبوه أي بطاقات صفراء. 
واستمرت مسيرة اللعب النظيف لمنتخب 

ــام السنغال  إنــكــلــتــرا، خـــالل الــمــواجــهــة أمـ
ت البطاقة الصفراء  ــاء فــي دور الـــ 16. وجـ

الــوحــيــدة لــالعــبــي إنــكــلــتــرا خـــالل الــخــســارة 
أمام فرنسا 1 - 2 في دور الثمانية، وكانت من 
نصيب هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد 

في الثواني األخيرة للقاء.     )د ب أ(

السفيرة األرجنتينية لـ ةديرجلا.: توقعت فوز فريقنا
زامبييري: الرياضة أداة لتعزيز السالم والتسامح والتفاهم... وتجمع الناس عبر الحدود

● ربيع كالس
قــالــت السفيرة األرجنتينية لــدى البالد 
 على ســؤال عما إذا 

ً
كالوديا زامبييري، ردا

كــانــت تــتــوقــع فـــوز فــريــق بــالدهــا: »يــجــب أن 
أعــتــرف أنــنــي لست مــن متابعي كــرة الــقــدم، 
ــذا فــي الــبــدايــة لــم يــكــن لـــدي اهــتــمــام كبير  لـ
بــهــذه الــبــطــولــة. لكن طـــوال الــمــبــاريــات، كان 
لـــدي شــعــور بـــأن الــفــريــق األرجــنــتــيــنــي لديه 
إمكانات كبيرة للوصول إلى النهائي والفوز 

بمونديال قطر«.
ـــ »الــــجــــريــــدة«، عن  وأعــــربــــت زامـــبـــيـــيـــري، لـ
ــازات مــنــتــخــبــي  ــ ــجــ ــ ــإنــ ــ ــد »بــ ــديــ ــشــ فــــخــــرهــــا الــ
الـــوطـــنـــي خــــالل مـــونـــديـــال 2022، وأود أن 

أشــيــد بالمنتخب الــفــرنــســي عــلــى احــتــرافــه 
 وأظهروا 

ً
وشجاعته، فهم لم يستسلموا أبدا

.»
ً
 رائعا

ً
موقفا

وعـــن رؤيــتــهــا لـــرد الــفــعــل الــكــويــتــي على 
فــوز فريقها، قالت: »لــم أكــن أعلم أن الشعب 
 لـــكـــرة الــقــدم 

ً
ــدا ــ  جـ

ً
ــان مــتــحــمــســا الــكــويــتــي كــ

وصدمت بردة فعلهم الرائعة، وتلقيت الليلة 
الماضية تسونامي من رسائل التهنئة من 
أصدقائي الكويتيين ومن أشخاص التقيت 
بهم في مناسبات مختلفة. كما نقل عدد كبير 
من األصدقاء والمعارف المغتربين التمنيات 

الطيبة والتهنئة«.
وذكـــــرت أن »الــمــكــالــمــة األولـــــى كــانــت من 
زميلي من فيتنام، السفير ثانغ تون، والذي 

هو ليس فقط من مشجعي كرة القدم، بل هو 
ا خبير كرة قدم ويمكنه تأليف كتب عن 

ً
أيض

تاريخ كرة القدم«.
وعما إذا كنا سنرى في المستقبل »مدرسة 
ميسي« في الكويت على غرار »رافائيل نادال«، 
أجــابــت زامــبــيــيــري »ان شـــاء الــلــه. قــد تكون 
األكاديمية الرياضية التي تحمل هذا االسم 
جذابة جًدا لألوالد والبنات الكويتيين الذين 

يرغبون في ممارسة رياضة ممتعة«.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــا لــمــشــجــعــي كــ ــهـ ــتـ ــالـ ـــن رسـ ــ وعـ
 الــشــبــاب، أوضحت 

ً
الكويتيين وخــصــوصــا

أن »الـــريـــاضـــة أداة مــقــنــعــة لــتــعــزيــز الــســالم 
والتسامح والتفاهم، وهي تجمع الناس مًعا 
عبر الــحــدود والــثــقــافــات واألديــــان، وقيمها 

مثل العمل الجماعي واإلنصاف واالنضباط 
ــور بـــالـــتـــضـــامـــن  ــعــ ــشــ واالحـــــــتـــــــرام تـــنـــمـــي الــ

والتماسك االجتماعي«.
وعــن تقييمها للعالقات بين االرجنتين 
ــالــــت: »أقـــــــام الـــبـــلـــدان عـــالقـــات  ــكــــويــــت، قــ والــ
دبلوماسية في عام 1968، وتوطدت العالقة 
بينهما بعد مشاركة األرجنتين في التحالف 
الــعــســكــري الـــــذي حــــرر الـــكـــويـــت مـــن الــغــزو 
العراقي في عام 1990. وفي الوقت الحاضر، 
تتشارك الدولتان العديد من القيم واألهداف 
وتسعى جاهدة للحفاظ على السالم الدولي 
ـــن، وتـــعـــزيـــز رفـــاهـــيـــة شـــعـــوب الــعــالــم،  ــ واألمــ

والتعاون الدولي والمساعدات اإلنسانية«.

المشجعون األرجنتينيون   المشجعون األرجنتينيون   
طوفان يندفع في الشوارعطوفان يندفع في الشوارع

هندرسون وبيلينغهام نجما إنكلترا

 باريديس: 
ال توجد كلمات 

لوصف الفوز

جانب من احتفاالت جماهير األرجنتين
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رياضة sports@aljarida●com١٩

حازم ماهر وأحمد حامد

بينتو اختار قائمة »خليجي 25«
ضمت من شاركوا في المعسكر باستثناء وادي

• حازم ماهر
علمت »الجريدة« أن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة 
المدرب البرتغالي روي بينتو ومساعده أحمد عبد الكريم، اختارا القائمة 
التي ستشارك في »خليجي 25«، المقرر إقامتها في مدينة البصرة خالل 

الفترة بين 6 و19 يناير المقبل.
وسيعلن الجهاز الفني القائمة بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة من 
 لتعرض 

ً
منافسات دوري زين للدرجة الممتازة، مساء غد األربعاء، تحسبا

أي من الالعبين لإلصابات.
، إذ 

ً
 تغييرا

ً
ولــن تشهد القائمة التي شاركت في معسكر دبــي أخيرا

استقر األمر على عدم اختيار العبين جدد، واإلبقاء 
على الالعبين الذين شاركوا في وديتي لبنان 

والجزائر في المعسكر.
ووقع اختيار بينتو آنذاك على قائمة ضمت 

 هــم: بــدر الصعنون، سليمان 
ً
26 العــبــا

عبدالغفور، حمد القالف، مشاري 
ــد  ــال، راشـ ــمـ ــام، بــــدر جـ ــنـ غـ

الـــــــــــدوســـــــــــري، حـــســـن 
حــــــــــــمــــــــــــدان، خـــــالـــــد 
شــــــــــــامــــــــــــان، خـــــالـــــد 
ــم، ســلــطــان  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ

العنزي، حمد حربي، عبدالله الفهد، 
بــدر طــارق، علي خلف، مهدي دشتي، 
فـــواز عــايــض، أحــمــد الظفيري، مبارك 
الفنيني، عــيــد الــرشــيــدي، عبدالعزيز 
وادي، شبيب الخالدي، عبدالعزيز مروي، 
فيصل زايد، إبراهيم كميل، محمد باجية.
وخرج عبدالعزيز وادي من حسابات 
ــة التي  ــابـ الــجــهــاز الــفــنــي بــســبــب اإلصـ
تعرض لها، وهــي عــبــارة عــن قطع في 

الرباط الخارجي للركبة.
يــذكــر أن زايــــد وبــاجــيــة وكــمــيــل تم 
اســتــدعــاؤهــم بــعــد إعــــالن الــقــائــمــة، إذ 
تعرض الثنائي بندر السالمة وأحمد 
شبيب لقطع فــي الــربــاط الصليبي، 
فيما اعتذر العب النصر محمد دحام 

عن االنضمام ألسباب خاصة.
وستشارك القائمة التي اختارها بينتو 
لـ »خليجي 25« في المباراتين الوديتين أمام 
زامبيا 25 الجاري بالكويت، والعراق 30 منه 

في افتتاح ملعب الميناء بالبصرة.
إلى ذلك، تقرر مغادرة الوفد إلى العراق 
عن طريق المنفذ البري أحد يومي 27 أو 28 

الجاري إلى البصرة، على أن يتم حسم القرار 
النهائي في هذا الشأن خالل الساعات القليلة 

المقبلة، وهناك توجه باستمرار الوفد هناك 
حتى موعد انطالق »خليجي 25«.

أبل: هيئة الرياضة توافق على 
خوض التدريبات على استاد جابر

أعــلــن الــمــديــر الـــعـــام للهيئة 
ــة لـــلـــريـــاضـــة بــالــتــكــلــيــف  ــامـ ــعـ الـ
ــة عــلــى  ــقـ ــمـــوافـ مـــحـــمـــود أبــــــل، الـ
اســــــــتــــــــغــــــــالل اســــــــــتــــــــــاد جـــــابـــــر 
الـــــــدولـــــــي ألداء الـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
الــوطــنــيــة المختلفة الحصص 
الــتــدريــبــيــة الـــتـــي ســتــقــام على 
 
ً
الملعب والــمــضــمــار اســتــعــدادا

لالستحقاقات المقبلة.
 لــمــشــاركــة 

ً
ــرا وقــــال أبــــل: »نـــظـ

منتخبنا الــوطــنــي األول لكرة 
الــقــدم خــالل الشهر المقبل في 
منافسات البطولة الخليجية 
الـ 25، التي تستضيفها مدينة 
البصرة العراقية، تم التنسيق 
ــاد الـــكـــويـــتـــي لـــكـــرة  ــ ــحــ ــ ــع االتــ ــ مـ
القدم باستغالل المالعب ألداء 
 الــمــوافــقــة 

ً
ــا الـــتـــدريـــبـــات، وأيـــضـ

عــلــى إقـــامـــة الـــمـــبـــاراة الـــوديـــة، 
واستغالله لمباريات المنتخب، 
كــمــا هــو مــعــمــول بــه فــي جميع 

المالعب بدول العالم«.
وأشـــــــــار إلــــــى أن االجـــتـــمـــاع 
ــد بــحــضــور  ــقــ ــر الـــــــذي ُعــ ــ ــيـ ــ األخـ
األمين العام لالتحاد الكويتي 

لكرة القدم صــالح القناعي مع 
قـــطـــاع اإلنـــــشـــــاءات والــصــيــانــة 
والـــمـــرافـــق، لـــوضـــع خــطــة عمل 
وبرنامج زمني إلجراء الصيانة 
ــمـــالعـــب بــــاألنــــديــــة  ــلـ ــة لـ الــــــالزمــــ
الــريــاضــيــة دون الــتــأثــيــر على 
روزنــامــة المسابقات المحلية، 
مـــن خـــالل إقـــامـــة دوري »زيــــن«، 
ومنافسات نهائي كــأس سمو 
ولي العهد، وكأس سمو األمير.
وأضــاف: »جــاٍر التنسيق مع 
ــاد الــكــويــتــي لــكــرة الــقــدم  االتـــحـ

إلقـــامـــة مـــا يـــعـــادل أكــثــر مـــن 30 
مـــبـــاراة فــي الــمــوســم الــريــاضــي 
من مباريات دوري زين ونهائي 
كـــأس ولـــي الــعــهــد، ومــنــافــســات 
األدوار التمهيدية لكأس سمو 
األمير، على استاد جابر، وأبدى 
مسؤولو االتحاد موافقتهم على 
هذا األمر، ومن خالل التنسيق 
سيتم تجهيز االســتــاد للعمل 
بكامل طاقته، لالستفادة منه 

خالل الفترة المقبلة«.

اجتماع الهيئة واالتحاد

• جابر الشريفي
يستضيف الفريق األول لكرة السلة 
ــيــــوم، نــظــيــره الــســد  ــادي الـــكـــويـــت، الــ ــنـ بـ
القطري، في السادسة مساًء على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الـــريـــاضـــي، ضــمــن الـــجـــولـــة األولــــــى من 
منافسات المجموعة الثانية في البطولة 

اآلسيوية. 
ويلعب ضمن المجموعة ذاتها اليوم 
 الــنــصــر الـــســـعـــودي مـــع الــمــنــامــة 

ً
ــا أيـــضـ

البحريني في الرياض.
وكان كاظمة، الممثل الثاني للكويت، 
استهل مــشــواره في وقــت متأخر مساء 
ــعــــودي ضــمــن  ــســ ــــس أمـــــــام الــــهــــالل الــ أمــ

منافسات المجموعة األولى. 
قام البطولة بنظام الذهاب واإلياب 

ُ
وت

ألول مرة في تاريخ بطوالت كرة السلة 
اآلسيوية، إذ ألغى االتحاد الدولي للعبة 
)فـــيـــبـــا( نـــظـــام الــتــجــمــع، واعـــتـــمـــد نــظــام 

الذهاب واإلياب. 
ويسعى الكويت إلى تحقيق بداية قوية 

في البطولة، من خالل الفوز في لقاء اليوم.
وارتـــقـــى »األبـــيـــض« بــمــســتــواه الفني 
في الفترة الماضية، من خالل تتويجه 
بــلــقــب الــبــطــولــة الــعــربــيــة األخـــيـــرة على 
حساب األهلي المصري، وقبلها الفوز 
بلقب البطولة الخليجية، إضــافــة إلى 
هيمنته على البطوالت المحلية، وهو 
ما يمنحه الدافع في المنافسة الجدية 

 .
ً
على البطوالت القارية أيضا

يقود الكويت المدرب األلماني بيتر 
ــرز، الـــــذي ُيـــعـــد صـــانـــع إنـــجـــازات  ــومــ شــ
»األبــيــض«، وهــو يعتمد على مجموعة 
ــن، يــــبــــرز مـــنـــهـــم:  ــيــ ــبــ مــــمــــيــــزة مـــــن الــــالعــ
ألكسندر الغيص، تركي حمود، عمران 
جوهر، حمد ومحمد عدنان، مصطفى 
عبدالمنعم، سهو السهو وعبدالعزيز 
ــة إلــــــــى الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن  ــ ــافــ ــ الــــــــهــــــــدود، إضــ
األميركيين هانت وبولين، والهاييتي 

الالن.
وسيخوض »األبيض« مباراته الثانية 
بالمجموعة في 27 الجاري أمام المنامة 

محترفا نادي الكويت هانت وبولينفي البحرين.

الكويت يستضيف السدالكويت يستضيف السد
في »السلة اآلسيوية«في »السلة اآلسيوية«

»النخبة العربية للتنس« تنطلق اليوم»النخبة العربية للتنس« تنطلق اليوم
العتيبي: البطولة ستمهد طريق األبطال العرب إلى العالمية

األهلي يلتقي فاركو... والزمالك يستضيف حرس الحدود
4 مواجهات اليوم في الجولة الثامنة بالدوري المصري

• القاهرة - ةديرجلا•
ــتـــعـــادة  ــــى اسـ ــادي األهــــلــــي إلــ ــ ــنـ ــ يـــســـعـــى الـ
االنــتــصــارات مــن جــديــد فــي بــطــولــة الـــدوري 
المصري حين يالقي نظيره فريق فاركو في 
السادسة من مساء اليوم )الثالثاء(، بتوقيت 
ــرج الـــعـــرب بــمــديــنــة  الـــكـــويـــت، عــلــى مــلــعــب بــ
ات الجولة الثامنة  اإلسكندرية، ضمن لــقــاء

من البطولة المحلية.
يــحــتــل الـــفـــريـــق األحـــمـــر صــــــدارة الـــــدوري 
برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في ست 
مباريات، وتعادل ضد فيوتشر في الجولة 
الماضية، ويــريــد أن يعود مــن جديد الليلة 
إلى سكة االنتصارات، التي توقفت بالتعادل 
اإليجابي بهدف لمثله مع فيوتشر، وضياع 
نقطتين ثمينتين في مشواره نحو استعادة 

اللقب الغائب في آخر عامين عن قلعة األهلي.
والــتــقــى األهــلــي مــع فــاركــو فــي مــبــاراتــيــن 
الموسم الماضي من الـــدوري، فــاز »األحمر« 
في لقاء الدور األول برباعية لهدف، ثم تعادل 

.
ً
الفريقان في لقاء الدور الثاني سلبيا

 عقوبات مالية ضد 
ً
ـــع األهــلــي أخــيــرا

َّ
ووق

ــفـــريـــق، بــســبــب إهــــــدار الـــفـــوز أمـــام  العـــبـــي الـ
فيوتشر، وعــقــد مـــدرب الــفــريــق، السويسري 
 مع الالعبين، أكد فيه 

ً
مارسيل كولر، اجتماعا

أنه لن يقبل بوجود المقصرين في الفريق، 
ولن يكون لهم أي دور بالفترة المقبلة.

كما قرر المدرب السويسري إجراء بعض 
التعديالت على تشكيل الفريق، بحيث يعود 
المالي أليو ديانغ لقيادة وسط الملعب، كما 
يعود ياسر إبراهيم للدفاع، وهناك تفكير في 
أن يشارك محمد شريف كرأس حربة صريح، 

على أن يعود شادي حسين إلى الدكة.
فــي الــمــقــابــل، يــأمــل فــريــق فــاركــو، صاحب 
المركز التاسع بسبع نقاط، أن يستعيد نغمة 
 بالروح التي 

ً
االنتصارات من جديد، متسلحا

دبت في نفوس الالعبين، بعد تعيين إيهاب 
 للبرتغالي نونو 

ً
 للفريق، خلفا

ً
جالل مدربا

ألميدا، الذي تمت إقالته عقب خسارة الفريق 
أمام االتحاد السكندري في الجولة الماضية 

بهدف دون رد.
في مباراة أخرى، بنفس الجولة، يخوض 
الزمالك، صاحب المركز الثاني برصيد 17 
 
ً
نقطة، في الثامنة مساًء مواجهة سهلة جدا

على ملعب القاهرة الدولي، حين يستضيف 
نظيره فريق حرس الحدود، صاحب المركز 

السابع عشر بـ 3 نقاط.
ويسعى الفارس األبيض إلى الفوز وإضافة 

ثــالث نقاط جديدة لرصيده، للتقدم خطوة 
 في مطاردة األهلي على 

ً
دما

ُ
لألمام، والُمضي ق

 الــروح المعنوية الكبيرة 
ً
الــصــدارة، مستغال

لالعبيه، السيما بعد الفوز األخير أمام البنك 
األهلي بهدف نظيف في الوقت القاتل.

وحــــــــرص مــــــــدرب الـــــزمـــــالـــــك، الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جــيــســوالــدو فـــيـــريـــرا، عــلــى مــطــالــبــة العــبــيــه 
ــد أن وضـــع  ــ ــــدود، وأكــ ــــحـ ــــرس الـ بـــاحـــتـــرام حـ
الــمــنــافــس فــي الــــدوري وتــرتــيــبــه الــمــتــأخــر ال 

 االستهانة به.
ً
يعني أبدا

ويلتقي إنبي صاحب المركز الـ 14 برصيد 
6 نـــقـــاط مـــع اإلســمــاعــيــلــي صـــاحـــب الــمــركــز 
الـــســـادس عــشــر بــثــالث نـــقـــاط، كــمــا يــخــوض 
طالئع الجيش صاحب المركز الثاني عشر 
بـ 7 نقاط مواجهة صعبة ضد البنك األهلي 

صاحب المركز الثالث عشر بـ 6 نقاط.

جانب من تدريبات األهلي العبو الزمالك خالل التدريب

فاز النصر على الساحل في 
افتتاح الجولة الـ 11 للدوري 

الممتاز بنتيجة 4-1، والتي 
تواصل منافساتها اليوم 
بمواجهتي القادسية مع 
الفحيحيل والسالمية مع 

العربي.

استعاد النصر توازنه بفوزه 
عــلــى الــســاحــل 4-1، فــي افتتاح 
ــــن«  ـــ 11 لـــــــدوري »زيـ ــ الـــجـــولـــة الـ

الممتاز لكرة القدم أمس.
بــهــذه الــنــتــيــجــة رفـــع النصر 
 ،

ً
رصيده في المركز الرابع مؤقتا

بــيــنــمــا تــوقــف رصــيــد الــســاحــل 
عند 8 نقاط في المركز األخير.

فــــــرض الــــســــاحــــل أفــضــلــيــتــه 
فــــــي الــــــشــــــوط األول، وأحــــــــرز 
محترفه التونسي طارق عجون 
هـــدف الــفــريــق فــي الــدقــيــقــة 31، 
واحتسبه الحكم عبدالله جمالي 
بــعــد الــــعــــودة إلــــى تــقــنــيــة حكم 
الــفــيــديــو الــمــســاعــد، والــــذي أكــد 

أن الكرة لم تالمس يد عجون.
في المقابل، لم يقدم النصر 
الــعــرض المنتظر مــنــه، وســدد 
يـــوســـف الـــرشـــيـــدي قـــويـــة مــرت 
بجوار القائم األيسر في بداية 
الــشــوط، وهــي الهجمة األخطر 

للفريق.
 على عقب 

ً
انقلبت األمور رأسا

في الشوط الثاني، بتألق نجم 
النصر محمد دحـــام الـــذي قاد 
فريقه إلى تحقيق فوز مستحق 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل هـــدف، 
حيث أدرك عبد الرحمن العنزي 
التعادل برأسية في الدقيقة 55.
وفي الدقيقة 60 أحــرز دحام 
هدف التقدم من تسديدة مدوية، 
قــبــل أن يــضــيــف الـــالعـــب نفسه 
الـــهـــدف الـــثـــالـــث بــعــد أن تلقى 
ــــن مــحــمــد  ــمــــريــــرة ســـحـــريـــة مـ تــ
عــــبــــدالــــهــــادي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 76 

أسكنها الشباك بسهولة.
وفي الدقيقة 89 أحــرز دحام 
هدفه الثالث )هــاتــريــك( وهــدف 

فريقه الرابع، من تسديدة بعيدة 
المدى.

قمة الجولة

 
ّ

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــحــل
 
ً
العربي برصيد 17 نقطة، ضيفا
عــلــى الــســالــمــيــة 13 نــقــطــة على 
اســـتـــاد ثـــامـــر فـــي الــســابــعــة إال 
 وكالهما يطمح إلى نقاط 

ً
ثلثا

ب سيناريو مباراة 
ّ
الفوز، وتجن

الدور األول، التي شهدت تعاداًل 
 بهدفين لكل فريق.

ً
إيجابيا

وتــشــهــد صــفــوف الــســمــاوي، 
ــيــــرة بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــبــ جــــاهــــزيــــة كــ
غــيــاب مـــبـــارك الــفــنــيــنــي بــداعــي 
اإليقاف، وهو ما يتطلع الجهاز 
الفني بــقــيــادة محمد إبــراهــيــم، 
لتعويضه باالعتماد على محمد 
الهويدي، وفواز عايض، ومهدي 
دشتي، والبرازيلي ريفاس في 

الوسط الملعب، على أن يوجد 
جــمــعــة ســعــيــد، والــعــراقــي آســو 

رستم في المقدمة.
ــعـــول  ومــــــــن الـــمـــنـــتـــظـــر أن يـ
السالمية على التنظيم الدفاعي، 
ــاد عـــلـــى الــهــجــمــات  ــمـ ــتـ مــــع االعـ
ــــدة، واســــتــــغــــالل ســـرعـــة  ــرتـ ــ ــمـ ــ الـ
ريفاس، ومهارة جمعة سعيد، 
وقدرة رستم على التسجيل، مع 
فرض رقابة لصيقة على مفاتيح 

لعب العربي.
فــي الــمــقــابــل، يــدخــل العربي 
ــبــــاراة بـــصـــفـــوف مــنــقــوصــة  الــــمــ
الـــســـنـــوســـي الــــــهــــــادي، بـــداعـــي 
ــنـــدر  ــب بـ ــ ــانـ ــ اإليـــــــقـــــــاف، إلـــــــى جـ
الـــــســـــالمـــــة لــــــإلصــــــابــــــة، إال أن 
مقاعد األخضر بقيادة المدرب 
الـــبـــوســـنـــي روســـمـــيـــر ســفــيــكــو، 

عامرة بالالعبين.
ويــعــول مـــدرب الــعــربــي، على 
طريقة الضغط العالي لخلخلة 

دفاعات السالمية، وفتح خطوط 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــســجــيــل هـــدف 

مبكر.
ــبـــي  ر روســـــمـــــيـــــر، العـ

ّ
وحـــــــــــذ

األخـــضـــر مـــن ســرعــة السالمية 
فــي تنفيذ الــهــجــمــات الــمــرتــدة، 
 الـــجـــزائـــري طـــــارق بو 

ً
مــطــالــبــا

عبطة، وجمعة عبود، بااللتزام 
باألدوار الدفاعية.

الجريحان

وفــــي ثــانــي مـــبـــاريـــات الــيــوم 
بــــالــــجــــولــــة الـــــعـــــاشـــــرة، يــلــتــقــي 
الــقــادســيــة، والــفــحــيــحــيــل ولكل 
مـــنـــهـــمـــا 12 نـــقـــطـــة، وكـــالهـــمـــا 
ــادة نــغــمــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــحـــث عـــــن اسـ يـ
ــة فـــي  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــغـ ــ االنــــــــتــــــــصــــــــارات الـ

المباريات األخيرة.
ويــــــــــدرك مــــــــدرب الـــقـــادســـيـــة 
الـــصـــربـــي بـــوريـــس نـــونـــيـــاك أن 

 من 
ً
ــفـــر ال يــتــحــمــل مــــزيــــدا األصـ

ــال أراد  ــ إهـــــــدار الـــنـــقـــاط، فــــي حـ
الـــعـــودة إلــــى الــمــنــطــقــة الــدافــئــة 
بجدول الترتيب، وقبل التوقف 

الخاص بكأس الخليج.
ــفــــوف األصـــفـــر  ــانــــي صــ ــعــ وتــ
غــيــاب عــدد مــؤثــر مــن الالعبين 
بداعي اإلصابة، أمثال عبدالله 
وادي، ومحمد خليل، وضــاري 
سعيد، وعبدالله ماوي، وخالد 
إبراهيم، في حين قد يعود نايف 
زويــد إلــى التوليفة األساسية، 

بعد التعافي من اإلصابة.
فــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل، يـــســـتـــعـــيـــد 
الفحيحيل، خــدمــات المهاجم 
الــتــونــســي يـــوســـف بـــن ســــودة، 
وهــو مــا يعطي كتيبة الــمــدرب 
السوري فراس الخطيب، القوة 

الهجومية المطلوبة.

تنطلق في الرابعة من مساء اليوم 
مــنــافــســات بــطــولــة الــنــخــبــة الــعــربــيــة 
الــثــانــيــة للتنس، عــلــى مــالعــب مجمع 
الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، 
بإقامة 11 مباراة، تشمل أغلب الالعبين 

المشاركين في المجموعات األربع.
وأجريت قرعة البطولة في نسختها 
الــثــانــيــة، فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
أمـــس فــي قــاعــة الــمــؤتــمــرات بــاالتــحــاد 
الكويتي للتنس، بحضور أفضل 24 
 بحسب تصنيف االتحاد 

ً
 عربيا

ً
العبا

.)ATP( الدولي للعبة
وأكد األمين العام لالتحاد العربي 
وأمين السر العام في االتحاد الكويتي 
لــلــتــنــس فـــالـــح الــعــتــيــبــي أن »الــنــخــبــة 
الــعــربــيــة« ســتــمــهــد الــطــريــق لــوصــول 
ــى الــعــالــمــيــة، عبر  ــعـــرب إلــ األبــــطــــال الـ

مشاركة مباشرة للفائزين 
بـــالـــمـــركـــزيـــن األول 

والـــــثـــــانـــــي فــي 
ــي  ــ ــتــ ــ ــ ــول ــ ــطــ ــ بــ

قـــــــــــــطـــــــــــــر 

 ،
ً
المفتوحة، ودبـــي المفتوحة تــوالــيــا

وهذا من شأنه أن يشكل دفعة إضافية 
للمنافسة على لقب النسخة الثانية، 
إضــافــة إلــى الــجــوائــز المالية الكبيرة 
الــمــرصــودة ألصــحــاب المراكز األولــى 

.
ً
التي تعد األولى من نوعها عربيا

ــى أن جــمــيــع  ــ وأشــــــــار الـــعـــتـــيـــبـــي إلــ
ــيــــن بــــــاشــــــروا تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم  ــبــ الــــالعــ
النهائية على مــالعــب مجمع الشيخ 
جــابــر العبدالله الــدولــي قبل انطالق 
البطولة، بعد وصولهم األحد الماضي، 
 أن كــافــة األمـــــور تــســيــر وفــق 

ً
مــضــيــفــا

 من اللجنة 
ً
البرنامج المعد له مسبقا

المنظمة للبطولة برئاسة الشيخ أحمد 
ـــاء بين 

ّ
الــجــابــر، وبــتــعــاون ثــنــائــي بـــن

االتحادين العربي والكويتي للتنس، 
ــن جــمــيــع الــلــجــان  واهــــتــــمــــام كــبــيــر مــ
 التوفيق 

ً
العاملة بالبطولة، متمنيا

لجميع المصنفين العرب.
ومــــن جــهــتــه، ذكــــر العــــب منتخب 
مـــصـــر لـــلـــتـــنـــس مـــحـــمـــد صــــفــــوت أن 
ــر تــنــافــســيــة  ــثـ الــبــطــولــة تــعــد مـــن األكـ
 لمشاركة 

ً
فــي الــشــرق األوســــط، نــظــرا

: آمل 
ً
أفضل الالعبين الــعــرب، مضيفا

المنافسة على لقب البطولة، رغم 
مــشــاركــة أفــضــل المصنفين في 

التنس العربي.
وقال صفوت: تعد »النخبة 
العربية« من أفضل البطوالت 
، ســـواء فــي مالعب 

ً
تــنــظــيــمــا

ــخ جــــابــــر  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــع الــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
العبدالله الدولي للتنس، 
أو في المواصالت، أو مقر 

اإلقامة.

جانب من مباراة النصر والساحل

السالمية يستضيف العربيالسالمية يستضيف العربي
والقادسية يواجه الفحيحيلوالقادسية يواجه الفحيحيل
النصر يستعيد توازنه بتخطيه الساحل برباعيةالنصر يستعيد توازنه بتخطيه الساحل برباعية
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

طيبة عبدالله عثمان النامي
، شيعت، الرجال: الزهراء، ق3، ش305، م48، النساء: 

ً
78 عاما

حطين، ق2، ش224، م9، ت: 66661076

خديجة جاسم مال محمد
، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 55390954

ً
74 عاما

رشا إبراهيم يوسف العبدالرزاق
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: اليرموك، 

ً
56 عاما

ق2، الـــشـــارع األول، ج6، م7، ت: 66441444، 90005454، 
99764263

عبدالله فيصل محمد آني 
40 عاما، شيع، حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار، 
، الــنــســاء عــصــرا فــقــط، ت: 

ً
ــرا  وعـــصـ

ً
ــال: الـــعـــزاء صــبــاحــا الـــرجـ

99744560 ،97292667

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:12

 06:37

 11:45

   02:35

  04:53 

     06:16

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  19

0  8

 
ً
 09:37 صبـــاحــــــا

 08:49 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
03:11 صبـــاحــــــا

02:50 مــــــســــــــــــــــاًء 

الروس ينبشون فيروسات الماضي  اإلجهاد يقتل المدرسين اليابانيين
يـــعـــمـــل فــــريــــق مـــــن الـــعـــلـــمـــاء 
الروس في منطقة سيبيريا على 
إعــادة إيقاظ فيروسات قديمة، 
مـــمـــا أثــــــار مــــخــــاوف مــــن وقــــوع 
ــد يــــــؤدي إلـــــى تــفــشــي  حــــــادث قــ
جــائــحــات جـــديـــدة، فـــي وقـــت ال 
يــــزال الــعــالــم يــتــعــافــى مــن وبــاء 
 لما ذكرت صحيفة 

ً
كورونا، وفقا

تايمز البريطانية.
ــرة نــــت إن  وقــــــال مـــوقـــع الــــحــ

العلماء في مركز أبحاث فيكتور 
بــمــنــطــقــة نــوفــوســيــبــيــرســك في 
روســـيـــا يــعــمــلــون عــلــى تحليل 
بــقــايــا الــمــامــوث ووحــيــد الــقــرن 
الـــصـــوفـــي وحــــيــــوانــــات أخــــرى 
مــن العصر الجليدي، لتحديد 
ــــات مـــــا قــبــل  ــــروسـ ــيـ ــ وإحــــــيــــــاء فـ
 باسم 

ً
التاريخ، والمعروفة أيضا

»فيروسات الحفريات«.

اشتكى يوشيو كودو، في آخر 
تــدويــنــاتــه عــلــى دفــتــر مــذكــراتــه، 
أيام العمل الطويلة التي تستمر 
 حــتــى منتصف الــلــيــل... 

ً
أحــيــانــا

وبعد شهرين، انضم هذا المدرس 
ــانـــي إلـــــى قـــائـــمـــة ضــحــايــا  ــابـ ــيـ الـ
»كــاروشــي«، أي الــوفــاة بسبب  الـــ

اإلجهاد المفرط في العمل.
ــات الــعــمــل الــطــويــلــة هــذه  ــ أوقــ
ليست استثناء في اليابان، حيث 

ُينَهك المدّرسون بمهام إضافية، 
تبدأ باإلشراف على التنظيفات 
أو تنظيم التنقالت المدرسية، 
وال تــنــتــهــي بــاألنــشــطــة مـــا بعد 

المدرسة.
وأظهر تحقيق أجرته مجموعة 
بحثية مرتبطة بنقابة عمالية أن 
الــمــدّرســيــن يعملون فــي المعدل 

.
ً
123 ساعة إضافية شهريا

 )أ ف ب(

الرياض: الرياض: 4646 مليون سائح في  مليون سائح في 66 أشهر أشهر
أعلنت الــســعــوديــة، أن 46 مليون ســائــح أنــفــقــوا 71.2 مليار 
ريال خالل النصف األول من العام الحالي )الدوالر يساوي 3.76 
رياالت(.  وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة االستثمار 
لشهر ديــســمــبــر 2022، أمـــس األول، أن »إجــمــالــي عـــدد السياح 
المحليين والوافدين إلى السعودية ارتفع خالل النصف األول من 
العام الحالي إلى نحو 46 مليون سائح، وبنسبة 45 في المئة، 
مقارنة بـ 31.7 مليون سائح خالل الفترة نفسها من عام 2021«.

وأشارت النشرة إلى أن »عدد السياح الوافدين إلى المملكة بلغ 
نحو 6.1 ماليين سائح، منهم 3.6 ماليين خالل الربع الثاني، فيما 
 خالل النصف األول 

ً
بلغ عدد السياح المحليين نحو 40 مليونا

من عام 2022«. ويقصد بالسياح المحليين زوار المبيت الذين 
قضوا ليلة واحدة على األقل خالل رحلتهم السياحية. 

وأضافت أن إجمالي إنفاق السياح المحليين والوافدين بلغ 
71.2 مليار ريال خالل النصف األول من العام الحالي. )د ب أ(

عدوى الفطريات في المستشفيات!عدوى الفطريات في المستشفيات!
أكد طبيب روسي، أن مسار اإلصابة بـ »كوفيد 
- 19« لدى بعض المرضى يتعقد بسبب اإلصابة 

الثانوية.
وقــال د. ألكسندر مياسنيكوف، في برنامج 
ــيــــوم، أمـــس،  تــلــفــزيــونــي نــقــلــه مـــوقـــع روســـيـــا الــ
إن البكتيريا هــي المسبب الــرئــيــســي للعدوى 
 من المرضى معرضون لخطر 

ً
الثانوية، لكن عددا

اإلصابة بداء المبيضات الغازية.
ــــي إلصـــابـــة  ــاسـ ــ ولــــفــــت إلـــــى أن الـــمـــكـــان األسـ
المرضى بعدوى الفطريات هو المستشفيات، 
: »أدى تـــدفـــق أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــنــاس 

ً
مــبــيــنــا

للمستشفيات إلـــى تــكــاثــر عــــدوى فــطــريــة شبه 
اصطناعية في جميع أنحاء العالم«.

وأضاف: »جسم اإلنسان مقاوم الختراق عدوى 

الفطريات، لكن عندما تضعف مناعته، أو تكون 
هناك هجمة فطرية قوية، فقد تحصل اإلصابة«.
وتــابــع د. مياسنيكوف: »إذا أدخـــل الطبيب 
أنــبــوب التنفس )القسطرة(، يجب تغييره بعد 
ثالث ساعات. وعندما يغيره الطبيب، يجب أن 
يقطع نهايته، ويرسلها إلــى المختبر، للتأكد 
من عــدم وجــود الفطريات. لذلك إذا كانت حالة 

المريض مستقرة وفي طريقه إلى الشفاء، ولديه 
أنبوب القسطرة، وفجأة ارتفعت درجة حرارته، 

يجب على الطبيب البحث عن السبب«.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:٧٣1 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

خطوة ممتازة تلك التي اتخذتها الحكومة باتفاقها 
 GUSTAVE( الــمــبــاشــر مــع مستشفى جــوســتــاف روســــي
ROUSSY( الــعــالــمــي، والــــذي يــأتــي تــرتــيــبــه ضــمــن أفضل 
ثالثة مراكز بالعالم في أبحاث وتشخيص وعالج أمراض 

السرطان.
 من تكاليف العالج بالخارج، 

ً
ا تلك الخطوة ستوفر جزء

وكــــذلــــك ســـتـــوفـــر ســـبـــل الــــراحــــة والـــطـــمـــأنـــيـــنـــة لــلــمــرضــى 
وأقربائهم لتواجد العالج داخل الكويت.

مثل ذلك التعاقد المباشر مع مركز جوستاف روسي 
 
ً
يجب تطبيقه في جميع المجاالت، ألن المسؤوليات عموما
غير محددة وليست هناك ضمانات مؤكدة بأن التعاقد 
 
ً
المباشر في جميع المشاريع وجميع المجاالت خصوصا

الشرائية منها له ضرر على الحكومة، ولربما سيكون أقل 
كلفة من التعاقدات التي تتم بطرق أخرى!

الواضح أن الشركات المصدرة لمنتجاتها إلى الكويت 
ليس لديها مانع من التعاقد المباشر، ومجال األدوية مثال 
صارخ على أن التعاقد المباشر سيوفر الجهد والمال، ولن 

يتسبب في نقص الدواء!
هــنــاك مــشــاريــع كــثــيــرة وأســالــيــب أكــثــر ال تــحــتــاج بها 
الحكومة أيــة طــرق أخــرى، بل إن تعاقدها المباشر أكثر 

 في معظم األحيان...
ً
أمانا

أسوة بمشروع مستشفى جوستاف روسي يستوجب 
التفكير بالتعاقد المباشر كأولوية كلما أمكن ذلــك، ما 
لــم تكن هناك أســبــاب تمنع ذلــك والحكومة مجبرة على 
استخدام طرق أخرى وأسلوب آخر غير الشراء مباشرة من 
المصانع والدول المختلفة التي تصدر منتجاتها للكويت.

جوستاف 
د. ناجي سعود الزيدروسي... دروس

الله بالنور

 - نـــزعـــات شــيــطــانــيــة، فـــأســـارع 
ً
ــا ــانـ ــيـ تــقــتــحــمــنــي - أحـ

باالستعاذة بالله منها، وألعن الشيطان، لكن ما هي إال 
 طريقة 

ً
فترة وجيزة حتى تتنازعني نفس األفكار، ُمتخذة

مختلفة، فــأكــرر االســتــعــاذة بالله مــن الشيطان الرجيم، 
وهــكــذا دوالــيــك، فــي تــكــرار مثل هــذه الــهــواجــس، مما دفع 
وقفه 

ُ
 هذا اللعين، لعلي أ

ً
بي أن أكتب مقال اليوم، محاورا

عند حده.
***

ــيـــاة الــفــقــيــر لــلــه  ــا الــلــعــيــن - تــقــتــحــم حـ • لــــمــــاذا - أيـــهـ
بوساوسك الخناسة، وتنفثها بصدري؟! 

- لكي أؤكد مصداقيتي.
• وما هي مصداقيتك، لعنك الله؟!

 من األجمعين؟!
ً
- ألغوينهم أجمعين، ألست واحدا

• لكن الله - سبحانه - أخبرك بعدم قدرتك على إغواء 
عباده المؤمنين. 

- وهل أنت من المؤمنين؟!
 أخطأ ثم تاب فهو مؤمن. 

ْ
• َمن

 منك ربك توبتك؟! 
َ

ِبل
َ
- وهل ق

• إنه التواب، الغفور، الرحيم، العفو. 
ي به نفسك، لكن ملفك الذي أعرفه عند ربك 

ِّ
من

ُ
- هذا ما ت

حافل بكل ما يجعلك من غير المؤمنين.
، إال أن ُيــشــَرك بــه، وأنا 

ً
• إن الله يغفر الــذنــوب جميعا

د بالله الفرد الصمد، الذي ليس كمثله شيء، ال إله  موحِّ
إال هو. 

- أيــن كــان هــذا الــذي تقوله اآلن في مراهقتك، وأفكارك 
أثـــنـــاء شــبــابــك، واضـــطـــرابـــك اإليـــمـــانـــي عــنــد كــهــولــتــك؟!... 

وسنأتي إلى شيخوختك. 
• اإلنسان يمر بأطوار مختلفة في كل مراحل حياته، 
 عن اإليمان بالله - جل 

ً
 أن ابتعدت يوما

ً
لكن لم يحدث أبدا

وتبارك. 
ر عن ذلك اإليمان؟!  - وكيف كنت تعبِّ

 بتطبيق كل واجباتي في المجتمع. 
ً
• كنت مجتهدا

- واجباتك في المجتمع!
• نعم. 

- أيعني ذلك أنك لم تُكن تكذب؟!
نكر أنني اضطررت للكذب في بعض األحيان.

ُ
• ال أ

- ارتباطاتك الزوجية... ألم تخالف ما أوصاك ربك به؟!
ى النفس، ألهمها الفجور والتقوى، وهناك  • الذي سوَّ

 يفُجر. 
ْ
 ُيفلح، وهناك َمن

ْ
َمن

- أجب عن السؤال. 
اؤون، والله يغفر. 

َّ
• البشر خط

- هل تريد أن أسترسل بذكر ما ينفي عنك صفة المؤمن؟!
• األخــطــاء والمعاصي ال تحرمني مــن رحمة الله إذا 

 .
ً
تبُت توبة نصوحا

- هذا هو كالم ما بعد سن الثمانين، بعد أن جف معينك. 
 لـــمـــاذا لـــم تـــزل تــالحــقــنــي لــتــوســوس 

ً
• لــعــنــك الـــلـــه، إذا

زينها لي، وأنا أريد أن أواجــه ربي بوجه 
ُ
بأفكارك التي ت

أبيض؟!
فسد عليك توبتك. 

ُ
- أل

• وما هدفك؟! 
- لكي أؤكد أنكم ال تستحقون أن أسجد لكم، كما سجد 

لكم غيري. 
• ألهذا عصيت ربك؟!

د طين. ظهر أنكم مجرَّ
ُ
- بل أل

م اإلنسان.  • لكن الله - سبحانه - لعنك، وكرَّ
 جهنم تنادي }هل من مزيد{؟ 

ً
- فلماذا إذا

• الشك أنها ستنادي على أتباعك. 
- أوال تظن أنك واحد منهم؟! 

ك،  رني منك، ومن شرِّ
َّ
 بالقاضي الذي حذ

ً
* ما دمت مؤمنا

ومن وسواسك، عليك لعناته بعدد مخلوقاته، فإني تارك 
أمري له، وهو خير الحاكمين.

حوار 
د. نجم عبدالكريممع الشيطان

الكويت تفقد الوزير السابق هالل مشاري المطيري
بــعــد مــســيــرة حــافــلــة بــالــعــمــل الــتــجــاري 
واالقتصادي أسهم خاللها في نهضة القطاع 
المالي واالقتصاد الوطني وتوطيد األواصر 
مع شتى الدول من خالل عدة مناصب رفيعة 
تـــبـــوأهـــا، فـــقـــدت الـــكـــويـــت أمــــس الـــعـــم هــالل 

مشاري المطيري. 
ُوِلــد فقيد الكويت عام 1942، وتــدرج في 
مراحل التعليم حتى حصل على بكالوريوس 
االقــتــصــاد مــن جــامــعــة اإلســكــنــدريــة بمصر 
 
ً
عام 1966، ليعود إلى بالده ويستمر عقودا
طويلة في خدمتها عبر تنقله بين عدد من 

المواقع االقتصادية المرموقة.
شغل الراحل منصب المدير العام لغرفة 
التجارة والصناعة خالل الفترة بين عامي 
1991 و1994، والنائب األول لرئيس مجلس 
 لــلــشــركــة 

ً
 عـــامـــا

ً
ــرا ــديــ ــا، كــمــا عــمــل مــ ــ ــهـ ــ إدارتـ

 عــن رئــاســتــه 
ً
الــكــويــتــيــة لــالســتــثــمــار، فــضــال

 لــلــتــجــارة 
ً
ـــن وزيـــــرا شــركــة الــمــقــاصــة، ثـــم ُعـــيِّ

والصناعة عام 1994، وإلى جانب ذلك، شغل 
عضوية مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية 
في الهيئة العامة لالستثمار عام 201٧، مع 
عضويته بمجلس إدارة المؤسسة العربية 

المصرفية.

ومن خالل هذه المواقع االقتصادية التي 
 فــي خدمة 

ً
 كبيرا

ً
شغلها، أدى الــراحــل دورا

اقتصاد بالده، وزيادة التبادل التجاري بين 
الكويت ودول كثيرة.

و»الـــجـــريـــدة« الــتــي آلــمــهــا هــــذا الــمــصــاب 

الجلل تتقدم إلى الكويت عامة وأهل الفقيد 
خــاصــة بخالص الــعــزاء، داعــيــة أن يتغمده 
الله تعالى بواسع رحمته، ويسكنه فسيح 
ِه 

َّ
ا ِلل

َّ
جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان... »ِإن

.»
َ
ْيِه َراِجُعون

َ
ا ِإل

َّ
َوِإن
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