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«الشال»« :بيع اإلجازات» و«األمامية»
حراج لتسريع اقتسام ثروة البلد
ً
ْ
يمثل زرعا لقنبلة خطيرة في جسد الكويت ...ونتيجته الحتمية بطالة شبابية سافرة
• انفالت سيل المشروعات الشعبوية مزايدة لتقريب آجال الكارثة المالية والوظيفية
أكثر من  %50بطالة مقنعة في القطاع
العام وإنتاجيته األدنى مقارنة بدول الجوار

دعوات الزيادات وإسقاط القروض قتل
إلمكانات خلق فرص عمل في «الخاص»

أك ـ ــد ت ـق ــري ــر م ــرك ــز ال ـ ـشـ ــال أن سـيــل
ال ـم ـشــروعــات ال ـش ـع ـبــويــة ،الـ ــذي انـفـلــت
ً
مؤخرا في مزايدة لتقريب آجال الكارثة
المالية والوظيفية ،وأ ب ــرز أمثلته بيع
إجــازات الموظفين في بلد تتخطى فيه
بطالة القطاع العام المقنعة  50في المئة،
وإنـتــاجـيـتــه ه ــي األدنـ ــى م ـقــارنــة ب ــدول
ً
ال ـجــوار ،يمثل حــراجــا لتسريع اقتسام
ً
ثروة البلد بدال من تنميته.
وقـ ــال ال ـت ـقــريــر إن ع ــدم أخ ــذ الـعــامــل
إجازته يخالف أبسط قواعد العمل ،حيث
إن اإلجــازة ضــرورة اجتماعية وصحية
ً
لــارت ـقــاء بــإنـتــاجـيــة ال ـعــامــل ،الف ـتــا إلــى
أن النتيجة الحتمية لهذا الحراج الذي
«يناقض دروس الماضي القريب» هي
البطالة الشبابية السافرة التي سيكشف
خطورتها أول انخفاض في أسعار النفط
وإنتاجه.
ً
وأضاف أن هناك انفالتا آخر في منح
مكافأة الصفوف األمامية إبــان جائحة
«كــورونــا» لنحو ثلثي موظفي القطاع
ال ـعــام فــي زم ــن ك ــان فـيــه ال ـحــد األقـصــى
لحضور الـمــوظــف بمكان عمله  30في
ً
المئة من اإلجمالي ،فضال عن الدعوات
لمنح كوادر وزيادات وإسقاط القروض،

اإلجازة ضرورة صحية لالرتقاء بإنتاجية
العامل ...وتركها مخالفة لقواعد العمل
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محليات

«طقني وأطقك»
العنف المدرسي يهدد
مستقبل الطالب

ً
• «مسطرة عدالة ينبغي سريانها على الجميع خصوصا المحتاجين»
لتحسين معيشتهم ...والحكومة تملك الرغبة في ذلك»
• «لدينا
خيارات ً
ً
• «حققنا مكسبا كبيرا بعد إقرار قانون تغطية العجز االكتواري»

ً
ً
معتبرا أن في ذلك قتال إلمكانات القطاع
الخاص ومنافسته للعام في خلق فرص
العمل للمواطنين.
وأشــار إلى أن كل المطلوب هو عمل
إسقاط في غاية البساطة على مستقبل
ســوق العمل للمواطنين واحتياجاته
الضرورية ،عند مستويات مختلفة من
أسعار وإنتاج النفط ،ثم إدخــال بعض
العوامل عليها ،مثل معدالت التضخم،
وعندئذ «ســوف يكتشف الجميع حجم
الـقـنـبـلــة ال ـتــي ن ـســاهــم ف ــي غــرس ـهــا في
جسد البلد».
وشدد التقرير على ضرورة مراجعة
ً
ملفات الفساد وتقديم الفاسدين مثاال

العوضي :نعتز بالمؤشرات
اإليجابية المنجزة في
صحة األطفال

المطلوب عمل إسقاط لمستقبل سوق
العمل للمواطنين واحتياجاته الضرورية

الرشيد :استراتيجية حكومية جديدة لدعم المتقاعدين

ً
لردع غيرهم ،داعيا إلى خفض الهدر في
بنود اإلنفاق العام للمساهمة في شراء
بعض الوقت حتى يصبح للبلد مشروع
اقتصادي حقيقي لتنويع مصادر الدخل.
ً
إلى ذلك ،تعكف الحكومة حاليا على
إعـ ـ ــداد دراسـ ـ ــة خ ــاص ــة بــال ـم ـت ـقــاعــديــن،
السـيـمــا أص ـحــاب الـمـعــاشــات األق ــل من
ً
ألــف ديـنــار؛ تحقيقا للعدالة واستدامة
الــرفــاهـيــة ،إذ أعـلــن وزي ــر الـمــالـيــة وزيــر
الدولة للشؤون االقتصادية عبدالوهاب
الــرشـيــد أن هـنــاك استراتيجية جديدة
سـيـتـضـمـنـهــا ب ــرن ــام ــج ع ـمــل الـحـكــومــة
لــدع ـم ـهــم ،ورف ـ ــع ال ـم ـس ـتــوى الـمـعـيـشــي
للمواطنين.

محليات
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وص ـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــد ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ــأن
ً
ً
الحكومة حققت مكسبا كبيرا بعد
إقرار قانون تغطية العجز االكتواري
ل ـمــؤس ـســة ال ـتــأم ـي ـنــات االجـتـمــاعـيــة
من أراض في أمــاك الــدولــة ،وهــو ما
سيساعدها على تقديم خدمات أكثر
ً
للمتقاعدين ،مستدركا بأن موضوع
من تقل رواتبهم منهم عن ألف دينار
ً
مــن األمـ ــور المستحقة جـ ــدا ،وعليه
سيكون هناك مسطرة عدالة ينبغي
ً
ســريــانـهــا عـلــى الـجـمـيــع ،خـصــوصــا
المحتاجين الــذيــن ي ـمــرون بـظــروف
معيشية صعبة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :لـ ــدي ـ ـنـ ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن

الـخـيــارات لمعالجة تلك األوض ــاع»،
ً
مؤكدا أن الحكومة تملك الرغبة في
ذلك السيما في برنامج عملها« ،الذي
سينعكس خالله استراتيجية لدعم
الـمـتـقــاعــديــن بـمــا يـحـقــق االسـتــدامــة
لمؤسسة التأمينات».
وتابع« :تعهدنا كحكومة ،ولدينا
نـ ــوايـ ــا وت ــوجـ ـه ــات ك ـث ـي ــرة ل ــدراس ــة
األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
ً
ً
ع ـم ــوم ــا ،وال ـم ـح ـتــاج ـيــن خ ـصــوصــا،
واليوم نتحدث عن معالجة التضخم،
والمسؤولية االجتماعية للحكومة
ورفــاه ـيــة ال ـم ــواط ــن ،ول ــذل ــك الب ــد أن
نوازن بين كل األطراف».
٠٩

تساؤالت حول بيان «المركزي» بشأن السياسة النقدية!

الثانية

مساجد الكويت تقيم
صالة االستسقاء

محليات

غموض بشأن عدم تحديده مستهدفات موقفه ضبابي في مقابل اتجاه «الفدرالي» رفع فائدة اإليداع دون سعر الخصم
سيؤدي إلى اختالل في السوق!
نحو المزيد من الرفع للفائدة
التضخم وأثره على أسعار الصرف
●

محرر الشؤون االقتصادية

أبدت مصادر مصرفية استغرابها من بيان بنك الكويت
المركزي الصادر األربعاء الماضي ،والذي لم يتضمن حتى
إشارة إلى قراره بعدم رفع سعر الخصم على الدينار رغم
رفع المجلس االحتياطي الفدرالي األميركي الفائدة بواقع
 75نقطة أساس إلى  %4ليصل فارق الفائدة ما بين الدوالر
والدينار إلى  %1لمصلحة الدوالر ألول مرة منذ بدء العمل
بالعملة الوطنية.
وشددت المصادر على أن بيان «المركزي» اكتفى بعرض
مؤشرات اقتصادية عامة دون تحليل ،إذ تحدث عن «معدل
التضخم» خالل سبتمبر الماضي عند  ،%3.19دون أن يحدد

مستهدفاته للحد منه مثلما تحدد كل البنوك المركزية في
العالم ،مضيفة أنه تطرق إلى «االستقرار النسبي في سعر
صرف الدينار مقابل العمالت الرئيسية» دون التحدث عن
أثــر تـجــاوز الـفــائــدة على ال ــدوالر لنظيرتها للدينار على
ً
أسعار الصرف ،خصوصا في ظل ارتفاع استيراد السلع
بــال ـبــاد ،أو عــن م ــدى تــأثــر ال ــودائ ــع بــالـعـمــات األجنبية
ً
مقابل الــودائــع بالعملة المحلية ،فضال عن أثــر عــدم رفع
سعر الخصم على تسرب الودائع من البنوك الكويتية إلى
ً
نظيرتها الخليجية التي تعطي عائدا أعلى على اإليداع.
وتساءلت المصادر عن أسباب رفع سعر السندات التي
يصدرها «المركزي» دون رفع سعر الخصم ،وهل ثمة كلفة
يتحملها المال العام من هذا اإلجراء؟ موضحة أن محاولة

خبراء نفطيون لـ ةديرجلا:.
استقرار األسعار شرط
لتوسع االستثمارات النفطية

فــرض البنك على المصارف رفــع فــائــدة اإلي ــداع دون رفع
سعر الخصم سـيــؤدي إلــى اخـتــال فــي الـســوق وسيعمل
على زيادة االقتراض دون تغطية للكلفة التي ستتحملها
البنوك وبالتالي تصعب شروط االقتراض مما يعزز اختالل
ً
السيولة في السوق مجددا.
وأشارت إلى أن الوضع الحالي يتيح  -في أقصى الحاالت -
االقتراض بالدينار ثم اإليداع بالدينار أو بعمالت أجنبية أو
خليجية أخرى فائدتها أعلى لربح الفارق ما بين االقتراض
واإليــداع ،مرجحة أن يكون عدم رفع سعر الخصم سياسة
يتبناها البنك المركزي وال عالقة لها بما تردد بشأن انتهاء
مــدة مجلس إدارت ــه ،األمــر الــذي يفرض وجــود توضيحات
أشمل وأعمق مما ورد في البيان الصادر األربعاء الماضي.

• السعدون :لم يصدق سيناريو واحد حول التنبؤ بمستقبل الطلب والعرض على المدى الطويل
• بهبهاني :الحرب على أسعار النفط أصبحت ثانوية في ظل نقص الطاقة
االستثمارات
• المجرن :الدول المنتجة لديها مخاوف مشروعة تتعلق بمدى جدوى
ً
• الحرمي :من الصعوبة التحول إلى «المتجددة» وال بديل عن االعتماد على النفط موردا للطاقة
• حيات :الطاقة المتجددة لم تصل إلى مستوى يغني الدول المستهلكة عن «األحفوري»
٠٨

إيران :مجزرة في بلوشستان
ُّ
وزعيم السنة يحذر من حرب

• طهران تعدل روايتها عن ّ
المسيرات
وواشنطن قلقة من تلقيها مساعدة نووية روسية
●

طهران  -فرزاد قاسمي

بعد نحو  5أساييع من أحداث الجمعة
الدامية في زاهدان ،مركز محافظة سيستان
بلوشستان التي تسكنها األقلية البلوشية
ُ
ً
السنية ،قتل  20شخصا وجرح  100بعدما
فـتـحــت ق ــوات األم ــن اإليــران ـي ــة ال ـنــار على
مـتـظــاهــريــن حــاولــوا أم ــس األول 02

وبينت المصادر أن مهنية «الـمــركــزي» أمــام مسؤولية
كبرى تتمثل فــي شفافية التعامل مــع القطاع المصرفي
السيما فيما يتعلق بشرح السياسة النقدية المتبعة تجاه
سعر الخصم وسعر صرف الدينار والضغوط التي تواجهه
مع األخذ بعين االعتبار أن المؤتمر االخير لرئيس مجلس
االحتياطي االتحادي ،جيروم باول ،األربعاء الماضي ،قال
إنه من المرجح أن يكون «المستوى األقصى» لسعر الفائدة
ً
للمجلس أعلى مما كان متوقعا في السابق عند  %4.4في
ً
نهاية العام الجاري ،األمر الذي سيعني مزيدا من األسئلة
التي تحتاج إلى إجابات وافية حول األوضاع المصرفية
في البالد.

ً
تظاهرة في ألمانيا دعما الحتجاجات إيران

«قمة المناخ» في
مصر ...أمن مشدد
وحضور «غربي»
●

«الشؤون» %98 :نسبة
ربح القضايا «التعاونية»
بالسنة المالية الحالية
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دوليات

لبنان :ضمانات فرنسية
للسعودية حول «الطائف»
وخالف بين «حزب اهلل»
وباسيل
15

رياضة

القاهرة  -حسن حافظ

وس ــط إج ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة م ـع ـقــدة وح ـضــور
دول ــي كبير يـتـقــدمــه الــرئـيــس األم ـيــركــي جو
بــايــدن وق ــادة الـعــالــم الـغــربــي ،ووس ــط غياب
الرئيس ا لــرو ســي فالديمير بوتين ونظيره
الصيني شــي جينبينغ ،تنطلق ا ل ـيــوم قمة
مؤتمر األطراف حول المناخ «كوب  ،»27التي
تستضيفها مصر بمنتجع شرم الشيخ.
وي ـل ـق ــي ال ــرئـ ـي ــس الـ ـمـ ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي ،اليوم ،كلمة افتتاحية للمؤتمر الذي
يستمر أسبوعين حتى  18الـجــاري ،على أن
ً
يتوالى وصول رؤساء الدول تباعا ،ويلتقي
الرؤساء المشاركون يومي االثنين والثالثاء،
فــي حين يـشــارك الرئيس األميركي 02

الكويت وكاظمة في
«كأس السوبر» الليلة
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األمير يهنئ ملك تونغا بالعيد الوطني ولي العهد يهنئ تونغا بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ
ن ــواف األح ـم ــد ،بـبــرقـيــة تهنئة
إل ــى م ـلــك مـمـلـكــة تــون ـغــا تــوبــو
الـســادس ،عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
ً
الوطني لبالده ،متمنيا سموه
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـعــاف ـيــة
ولـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ت ــونـ ـغ ــا وش ـع ـب ـه ــا
الصديق كل التقدم واالزدهار.

رئيس الوزراء يهنئ ملك تونغا

بعث سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األ ح ـمــد ،ببرقية تهنئة
إلى ملك مملكة تونغا الصديقة
توبو السادس ،ضمنها سموه
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،راجيا له وافر
الصحة والعافية.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد،
ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة تونغا الصديقة توبو السادس
بمناسبة العيد الوطني لبالده.

القحطاني :دورات «كلية الناتو» تعزز الشراكة األمنية

السفير العمر يقدم أوراق
اعتماده للرئيس التونسي

هنأ  3خريجين مبتعثين من «الدفاع» و«الحرس» و«الداخلية»

ً
الرئيس التونسي مستقبال السفير الكويتي

ق ــدم السفير مـنـصــور الـعـمــر أم ــس األول أوراق
اعتماده سفيرا للكويت لــدى تونس ،إلــى الرئيس
التونسي قيس سعيد.

وقالت الرئاسة التونسية ،في بيان ،إن ذلك جاء في
موكب تسلم خالله الرئيس التونسي أوراق اعتماد
السفير العمر ،إضافة إلى سفراء خمس دول أخرى.

الفرج يبحث مع السوداني تعزيز
العالقات الكويتية  -العراقية
بحث سفير الكويت المعتمد
لدى العراق طارق الفرج مع رئيس
الوزراء العراقي محمد السوداني
سـبــل تـعــزيــز وت ـطــويــر الـعــاقــات
بين البلدين في مختلف المجاالت.
وقال السفير الفرج ،لـ «كونا» ،إنه
أك ــد خ ــال اج ـت ـمــاعــه لـلـســودانــي
حــرص الكويت على دعــم سيادة
ً
العراق وأمنه واسـتـقــراره ،معربا
عــن تطلع الـقـيــادة السياسية في
الكويت لتعزيز أواصــر العالقات
األخوية بين البلدين.
وأضــاف أنه نقل تحيات سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو رئ ـي ــس مجلس
الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد،
إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي،

العالقات األخوية بين الجانبين
ضاربة بجذورها في التاريخ ،وأنه
سيسعى إلى تعزيز وتوطيد هذه
العالقات أكثر.

القحطاني مع رئيس المكتب العسكري والضباط المتخرجين
ريغا في  2006وقرارها بتعزيز حوار أوثق
وتعاون مكثف في مجال التعليم.
وتـ ـه ــدف ال ـ ـ ـ ــدورات ال ــدراسـ ـي ــة ف ــي كلية
الدفاع الى الربط بين المسائل ذات االهتمام
ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن دول الـ ـح ــوار الـمـتــوسـطــي

ومبادرة تعاون إسطنبول من جانب وحلف
الناتو من جانب آخــر والعمل على تطوير
ال ـف ـهــم ال ـم ـت ـبــادل بــالـتــركـيــز ع ـلــى معالجة
الموضوعات ذات األهمية الخاصة لمنطقة
الشرق األوسط.

مساجد الكويت تقيم صالة االستسقاء

تأجيل قرعة الكلية
العسكرية لدفعة
الطلبة الضباط

ً
السوداني مستقبال السفير الفرج

وتهنئتهم على توليه منصبه.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب ال ـســودانــي،
ً
نقال عن الفرج ،عن تقديره لمشاعر
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة ف ــي الـكــويــت
تـجــاه ال ـعــراق وشـعـبــه ،مــؤكــدا أن

أكــد سفير الـكــويــت لــدى إيطاليا ناصر
القحطاني ،أمس ،أهمية مشاركة المؤسسات
العسكرية الوطنية فــي دورات «كلية دفــاع
ً
الناتو» لرفع كفاءتها المهنية تماشيا مع
دور الكويت ومشاركتها الفعالة في الحوار
والتعاون اإليجابي مع المنظمات الدولية
لتعزيز األمن واالستقرار العالمي.
ج ــاء ذل ــك خ ــال حـفــل تـخــريــج منتسبي
دورة التعاون اإلقليمي الـ  ،28وبينهم ثالثة
ضباط كويتيين ،بدعوة من قائد «كلية دفاع
الناتو» الفريق أوليفييه ريتمان وعميد الكلية
د .كريستوفر شناوبيلت بمشاركة ممثلي
الحكومة اإليطالية والسفراء.
وأشــاد القحطاني في تصريح لـ «كونا»
بـعــاقــات الـتـعــاون مــع «كلية دف ــاع الناتو»
أرفع أكاديمية في تأهيل الكوادر العسكرية
والدبلوماسية الكويتية في إطــار الشراكة
والحوار مع حلف شمال األطلسي.
وأكد أهمية مشاركة المؤسسات العسكرية

•

الوطنية في هذه الدورات المتقدمة بجانب
مبتعثي الدول المشاركة ،ما يثري خبراتهم
في المحافل الدولية ،ويواكب أحدث العلوم،
بما يعزز القدرة على توثيق أطر الحوار في
كل المحافل ،بهدف زيــادة التعاون الدولي
المستقبلي وإيجاد حلول لألوضاع الناشئة.
وه ـن ــأ ال ـس ـف ـيــر ال ـخــري ـج ـيــن الـكــويـتـيــن
المبتعثين من وزارة الــدفــاع العميد الركن
مبارك الحميدي ،ومن الحرس الوطني العميد
الــركــن خالد الـغــريــب ،ومــن وزارة الداخلية
ال ـم ـقــدم ال ــرك ــن ح ـمــد ال ـغ ــري ــب ،ع ـلــى إت ـمــام
ال ــدورة األكاديمية بمهنية ونجاح رافعين
اسم الكويت في أرفــع معهد عسكري فكري
واستراتيجي لحلف «ناتو».
وت ـش ـكــل ال ـ ـ ـ ــدورات ال ــدراسـ ـي ــة لـلـتـعــاون
اإلقليمي أهم مبادرات حلف «ناتو» األكاديمية
مع البلدان المشاركة في الحوار المتوسطي
ومـ ـب ــادرة ت ـع ــاون إسـطـنـبــول وم ــع الـبـلــدان
الشريكة في الشرق األوسط المنبثقة عن قمة

محمد الشرهان

أعـلـنــت رئــاســة األركـ ــان العامة
للجيش تــأجـيــل قــرعــة كلية علي
ال ـص ـبــاح الـعـسـكــريــة للمتقدمين
لدفعة الطلبة الضباط الـ  ،49التي
كان مقررا عقدها أمس ،إلى السبت
 12الجاري.
وقالت رئاسة األركان ،في بيان
صحافي مساء أمس األول ،إن ذلك
يأتي لمراجعة ملفات المتقدمين
ل ـل ـك ـل ـيــة ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار ّوزارة
الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات
األمنية عن المواطنين .وأضافت أن
قــرار التأجيل يأتي أيضا حرصا
منها على إتاحة الفرصة لدخول
أكبر عدد من المتقدمين للقرعة.

إقامة صالة االستسقاء في أحد المساجد (تصوير نوفل إبراهيم)

•

سيد القصاص

أقامت مساجد الكويت ،صباح أمس ،صالة
االستسقاء في مختلف محافظات البالد ،وقد
ابتهل المشاركون في الصالة الى المولى عز
وجل أن ينزل الغيث على الكويت.

وعقب الصالة ،ألقى األئمة خطبا أكدوا فيها
أن صالة االستسقاء قام بها العديد من األنبياء
طلبا للغيث ،وفي مقدمتهم نبينا محمد ،صلى
الله عليه وسلم ،وتقام هذه الصالة عند حدوث
الجدب وانقطاع المطر وشدة حاجة اإلنسان
والحيوان والنبات إلى الماء ،وهي سنة مؤكدة

تصلى بإمام وركعاتها اثنتان؛ تبدأ األولــى
بـ ـ  7تـكـبـيــرات واألخ ـي ــرة بـ ـ  ،5وبـعــد الـصــاة
يـخـطــب اإلمـ ـ ـ ــام ،ث ــم ي ــدع ــو وي ــرف ــع ي ــدي ــه مع
ّ
المصلين إلــى الخالق ،سائلينه جلت قدرته
الغوث والسقيا لعباده وسائر األحياء.

 500مبتعث بال اتحاد طالبي في أستراليا «العلوم الصحية» تنظم المؤتمر العربي للتغذية
الكندري لـ ةديرجلا  :آخر تشكيل للهيئة اإلدارية منذ 2019
•

•

فيصل متعب

أكد رئيس االتحاد الوطني لطلبة الكويت
ف ــي أس ـتــرال ـيــا ال ـســابــق نــاصــر ال ـك ـن ــدري أن
األجواء االنتخابية غابت عن تشكيل الهيئة
اإلدارية لالتحاد في العام النقابي ،مشيرا إلى
أن آخر تشكيل تمت تزكيته من قبل الهيئة
التنفيذية لالتحاد منذ مايو .2019
وقــال الـكـنــدري ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن «هناك
رغـبــة ضعيفة لــدى الطلبة فــي المشاركة
باألجواء االنتخابية ،رغم أن هناك أكثر من
 500مبتعث مقيد في مختلف الجامعات
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة» ،مـضـيـفــا أن أغ ـل ــب أع ـضــاء
االتـ ـح ــاد ال ــذي ــن ت ـمــت تــزكـيـتـهــم م ـنــذ عــام

 2019تخرجوا ،وهم حاليا موجودون في
الكويت ،وليس لديهم الحق في ممارسة
أعـ ـ ـم ـ ــال االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،وي ـ ـجـ ــب عـ ـل ــى ال ـه ـي ـئــة
التنفيذية إع ــان خ ــوض االنـتـخــابــات أو
تشكيل هيئة إدارية تتم تزكيتها من قبلها.
ولفت الــى تواصله مع الهيئة التنفيذية
بشأن تنظيم انتخابات طالبية إلعادة روح
التنافس بين الطلبة واختيار الهيئة اإلدارية
الجديدة« ،لكن لألسف لم نجد منهم ردا حول
هذا األمر» ،مبينا أن من يقوم بأعمال الطلبة
المستجدين من ناحية التوجيه واإلرشاد هم
الطلبة المستمرون.

إيران :مجزرة في...
اقتحام مقر لـ «الحرس الثوري» ومديرية حكومية في مدينة خاش
بالمحافظة نفسها.
ومع تصاعد ملحوظ في مستوى العنف ،وثقت مقاطع فيديو من
االحتجاجات العارمة في خاش ،إطالق نار كثيف من جانب قوات
األمن باتجاه المتظاهرين في شوارع المدينة.
ووصـ ــف زع ـيــم الـسـنــة ف ــي إي ـ ــران ،رج ــل ال ــدي ــن الـسـنــي مــولــوي
عبدالحميد ،أمس ،أحداث خاش بـ «المذبحة».
وفي تحذير مبطن من دفع األقلية البلوشية إلى «حرب أهلية»،
قال إمام السنة بالمنطقة الحدودية مع باكستان« :في هذه الواقعة
تجمع عدد من المراهقين والشباب أمام مبنى الحكومة المحلية في
ُ
خاش ورددوا هتافات وشعارات ،وبدأوا إلقاء الحجارة واستهدفوا
بشكل مباشر بالرصاص الحربي».
وأض ــاف فــي بـيــان عبر «تـلـيـغــرام»« :ال ـس ــؤال؛ هــل ال ـجــواب على
الشعارات ورشق الحجارة هو رصاص الحرب؟! ،ووصف ما جرى
بأنه «مذبحة تكشف عن عمق القمع والتمييز الــذي تم التحذير
ً
منه مــرات عديدة» ،مشيرا إلى أن السلطات تتعامل بوحشية مع
المتظاهرين البلوش تفوق نظراءهم في المدن الفارسية.
وكان عبدالحميد طالب بإجراء استفتاء شعبي برعاية أممية
وانتقد عمليات اإلعدام واالعترافات القسرية التي يتم انتزاعها من

ناصر الكندري

ً
الغصاب 24 :متحدثا من  11دولة يشاركون في  6جلسات

ت ـن ـظ ــم ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـص ـح ـيــة
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـت ــدري ــب الـمــؤتـمــر ال ـعــربــي األول
لـلـتـغــذيــة وال ـن ـش ــاط ال ـب ــدن ــي ،تحت
رعــايــة وزي ــر التربية وزي ــر التعليم
العالي والبحث العلمي ،الذي سيقام
خالل الفترة من  14حتى  15الجاري
في فندق ريجنسي.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة الـعـلـمـيــة
لـلـمــؤتـمــر ،د .عـبــدلـلــه ال ـغ ـصــاب ،إن
«ال ـت ـط ـب ـي ـقــي ت ـس ـعــى إل ـ ــى مـنــاقـشــة
ال ـع ــاق ــة ال ـم ـت ـب ــادل ــة ب ـي ــن ال ـت ـغــذيــة
وال ـن ـش ــاط ال ـب ــدن ــي ،وطـ ــرح الـعــديــد
من القضايا المرتبطة بالسمنة من

المعتقلين بعد «جمعة زاهدان الدامية» التي أسفرت عن مقتل نحو
 96واعتقال العشرات عقب مواجهات بين األهالي وقوات أمنية إثر
مزاعم عن اغتصاب قيادي أمني لفتاة مراهقة من األقلية البلوشية
بعد احتجازها ،عقب أيام قليلة من حادثة مهسا أميني التي فجرت
أوسع موجة احتجاجات شعبية تشهدها البالد منذ سنوات.
إلى ذلك ،أفاد مصدر مطلع «الجريدة» بأن قائد «الحرس الثوري»
حسين سالمي أمر بالتأهب لبدء «عملية حاسمة» ضد المحتجين
في عموم الـبــاد ،عقب اجتماع عقده مع قائد الجهاز العسكري
أكد خالله أن عبارة «تحرير إيران» التي وردت على لسان الرئيس
ً
األميركي جو بايدن أخيرا لم تكن زلــة لسان كما وصفها البيت
األبيض ،بل «كلمة سر» إلطالق مؤامرة جديدة.
فــي سـيــاق منفصل ،اعـتــرف وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي حسين
عبداللهيان ،أمــس ،للمرة األول ــى ،بــأن بــاده زودت روسيا بعدد
ّ
المسيرة ،لكنه أصــر على أن ذلــك جــاء قبل
محدود من الطائرات
ً
الحرب الروسية على أوكرانيا .وردا على تقارير واتهامات غربية
ل ـط ـهــران ب ــال ـت ــورط ف ــي ال ـح ــرب ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام روس ـي ــا مـسـيــرات
إيرانية في قصف المدن األوكرانية ،قال عبداللهيان« :لسنا على
علم باستخدام مسيرات إيرانية في أوكرانيا ،وإذا كان لدى كييف
أي وثائق تثبت ذلك فعليها تزويدنا بها ،وإذا ثبت صحتها ،فلن
نكون غير مبالين».
ووس ــط تنامي القلق الـغــربــي مــن زي ــادة الــروابــط االقتصادية

خــال المؤتمر» .وذكــر الغصاب أن
«المؤتمر يسلط الضوء على األنشطة
البدنية واألسلوب الغذائي المناسب
لـطـبـيـعــة ك ــل ن ـشــاط ع ـلــى حـ ــدة ،من
خ ــال ل ـق ــاء ال ـخ ـب ــراء لـلـتــوصــل إلــى
أهــم التوصيات فــي مـجــال التغذية
والنشاط البدني».
وكـشــف أن الـمــؤتـمــر ي ـشــارك فيه
 24متحدثا من  11دولة عربية بعدد
 6ج ـل ـســات م ـس ـت ـمــرة مـ ــدة يــوم ـيــن،
الفتا إلى أنه يناقش في اليوم األول
مستجدات التغذية والنشاط البدني
خ ــال وم ــا بـعــد جــائـحــة «ك ــورون ــا»،
وال ـت ـغ ــذي ــة وارتـ ـب ــاطـ ـه ــا بــال ـن ـشــاط

والعسكرية بين موسكو وطهران ،أعلنت شركة الخطوط البحرية
اإليرانية ،أمس ،بدء تطوير ميناء «ساليانكا» الروسي المطل على
بحر قــزويــن .وغــداة تقرير أميركي عن طلب طهران مساعدة من
موسكو إلعــادة تطوير برنامجها النووي بما يسمح باالقتراب
من إنتاج قنبلة ذرية ،بعد وصول مفاوضات فيينا الرامية إلحياء
االتفاق النووي مع الغرب إلى طريق مسدود ،رجح وزير االستيطان
اإلسرائيلي السابق ،تساحي هنغبي ،إقدام بنيامين نتنياهو على
شن هجوم عسكري لتدمير المنشآت النووية اإليرانية خالل فترة
الحكومة المتوقع تشكيلها من قبله في فترة واليته المقبلة بعد
فوزه في االنتخابات التي أجريت األسبوع الماضي.

«قمة المناخ» في...
في فعاليات  11الجاري.
ويعد بايدن أبرز المشاركين في القمة بجوار الرئيس الفرنسي
إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،ورئ ـيــس الـ ــوزراء الـبــريـطــانــي الـجــديــد ريشي
ســونــاك ،والـمـسـتـشــار األلـمــانــي أوالف شــولـتــس ،ورئـيـســة وزراء
إيطاليا الجديدة جورجيا ميلوني ،ومن الجانب العربي ولي عهد
الكويت الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد
بن زايد ،وولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.
وألقت القاهرة بثقلها لتحويل منتجع شرم الشيخ العالمي إلى

ال ـبــدنــي ،بــاإلضــافــة إل ــى الـتــأثـيــرات
اإلي ـج ــاب ـي ــة وال ـس ـل ـب ـي ــة لـلـمـكـمــات
الغذائية والمنشطات.
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـي ــوم الـ ـث ــان ــي،
فأضاف الغصاب أن المؤتمر يناقش
عمليات جراحة السمنة من منظور
ن ـف ـس ــي وب ـ ــدن ـ ــي ،وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الحديثة في تنظيم التغذية والنشاط
الـ ـب ــدن ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـتــوع ـيــة
الصحية المرتبطة بـســوء التغذية
والخمول البدني.
عبدالله الغصاب

أيقونة على قدر الحدث العالمي ،الذي يشارك فيه ،إلى جانب رؤساء
ال ــدول ،كبار مسؤولي األمــم المتحدة ،وآالف النشطاء المعنيين
بالبيئة ،بإجمالي  40ألف شخص يمثلون  196دولة.
وستبحث القمة ملفات تغير المناخ ،وسبل المواجهة األممية
لها عبر الـتــوافــق على حـلــول لمعالجتها ،لكن الـظــروف الدولية
غير المواتية في ظل أجــواء الحرب الروسية -األوكرانية واألزمــة
االقتصادية التي دفعت بعض الدول إلى تعزيز استهالكها للفحم
والنفط ،تجعل إمكانية التوصل إلى اتفاقات دولية متعددة األطراف
ً
أمرا شبه مستحيل.
وشــددت السلطات المصرية من قبضتها األمنية في محافظة
جـنــوب سيناء حيث يقع منتجع شــرم الـشـيــخ ،ال ــذي تـحــول إلى
ثكنة عسكرية ،وص ــدرت تعليمات أمنية مـشــددة بــإغــاق منافذ
المحافظة ،وعــدم السماح لألهالي بالمغادرة إلــى حين االنتهاء
من فعاليات القمة.
وامتدت حالة االستنفار األمني لتصل إلى القاهرة ،التي تشهد
ً
ً
ً
منذ أكثر من أسبوع انتشارا أمنيا مكثفا في منطقة وسط القاهرة،
بالتوازي مع اإلعــان عن دعــوات مجهولة المصدر للتظاهر ضد
األوضاع االقتصادية في  11الجاري .وتراهن الحكومة المصرية
على الحدث العالمي إلظهار إمكانات مصر السياحية ،في وقت
يعاني االقتصاد المصري صعوبات جمة ،قد يكون أحد حلولها
َ
انتعاش قطاع السياحة الذي ُينظر إليه كمنجم للعمالت األجنبية.

العوضي :نعتز بالمؤشرات اإليجابية المنجزة في صحة األطفال

افتتح مؤتمر الكويت لطب األطفال وأكد االهتمام برعايتهم
عادل سامي

أعــرب وزيــر الصحة د .أحمد
العوضي عن اعتزازه بما تحقق
م ــن م ــؤش ــرات إي ـجــاب ـيــة بـحـيــاة
األطفال وصحتهم ،مؤكدا حرص
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى تـ ـع ــزي ــز ح ـق ــوق
األط ـف ــال مــن خ ــال ص ــون الحق
فــي الــرعــايــة الصحية ،والتمتع
بالصحة من خالل تقديم الرعاية
الوقائية والعالجية والتأهيلية

بالجودة المطلوبة تحت مظلة
التغطية الصحية الشاملة.
وق ـ ــال ال ـع ــوض ــي ،ف ــي كلمته
ظهر أمس خالل افتتاحه مؤتمر
الكويت لطب األطفال ،إن صون
حق الطفل في الرعاية الصحية
ي ـع ــد أحـ ــد ال ـح ـق ــوق األس ــاس ـي ــة
لإلنسان في جميع األعمار ،وفقا
لـلـمــواثـيــق الــدول ـيــة واتـفــاقـيــات

مواعيد وكالء «الصحة» الستقبال المراجعين
حددت وزارة الصحة يوما واحدا من كل أسبوع
السـتـقـبــال الـمــواطـنـيــن لــاسـتـمــاع إل ــى شـكــاواهــم
واقتراحاتهم.
وأكدت الــوزارة ،أنه بناء على توجيهات الوزير
د .أح ـم ــد ال ـع ــوض ــي ،ف ــي تـطـبـيــق س ـيــاســة ال ـبــاب
المفتوح ،فقد تقرر استقبال مسؤولي الــوزارة من
الوكيل والــوكــاء المساعدين ومــديــري المناطق
والمستشفيات للمواطنين ،حيث يستقبل وكيل
ال ــوزارة والــوكــاء المساعدون لـشــؤون الخدمات،
ول ـل ـشــؤون اإلداري ـ ـ ــة ،ول ـخــدمــات ال ـق ـطــاع األه ـلــي،
وللشؤون الهندسية والمشاريع المواطنين يوم
ال ـث ــاث ــاء .فـيـمــا يستقبلهم ال ــوك ــاء الـمـســاعــدون
للصحة الرقمية ،وللصحة العامة ،وللرقابة الدوائية

والغذائية يوم االثنين ،فيما تم تحديد يوم األحد
الس ـت ـق ـبــال ال ـمــواط ـن ـيــن م ــن ج ــان ــب األم ـي ــن ال ـعــام
لمعهد الكويت لالختصاصات الطبية ،والوكالء
المساعدين للخدمات الطبية المساندة ،ولألدوية
والتجهيزات الطبية ،وللشؤون الفنية.
وحددت الوزارة يوم الخميس الستقبال الوكيل
المساعد لشؤون طب األسنان للمواطنين.
وأوض ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن مـ ـن ــاط ــق ال ـع ــاص ـم ــة
والـفــروانـيــة وم ـبــارك الكبير والـجـهــراء والصباح
الصحية سوف تستقبل المواطنين يوم الثالثاء من
كل أسبوع ،على أن تستقبل منطقة حولي الصحية
المواطنين يوم االثنين ،ومنطقة األحمدي الصحية
تستقبلهم يوم الخميس.

األم ــم الـمـتـحــدة ،مـشـيــرا إل ــى أن
المؤتمر يمثل إحــدى العالمات
الـمـضـيـئــة عـلــى طــريــق الــرعــايــة
الصحية لألطفال ،والــذي يمثل
م ـح ــورا مـهـمــا م ــن م ـح ــاور أداء
النظام الصحي وخطط التنمية.
وأض ــاف أن المؤتمر يتزامن
م ـ ــع اح ـ ـت ـ ـفـ ــال ال ـ ـعـ ــالـ ــم ب ــالـ ـي ــوم
الـعــالـمــي للطفل ،وال ــذي يــوافــق
 20نوفمبر مــن كــل ع ــام ،معربا
عــن تطلعه إلــى خــروج المؤتمر
بتوصيات وتصورات لالستفادة
م ـن ـه ــا فـ ــي تـ ـح ــدي ــث س ـي ــاس ــات
وبروتوكوالت الرعاية الصحية
ل ــأطـ ـف ــال ،وم ـت ــاب ـع ــة تـطـبـيـقـهــا
باستخدام الـمــؤشــرات العلمية
المناسبة.
وأش ــاد بــدقــة اخـتـيــار محاور
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ورؤي ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ــواعـ ـي ــة
المدركة للتحديات التي تواجه
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ل ــأطـ ـف ــال،
وإل ـ ـ ـقـ ـ ــاء الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى أه ـم ـي ــة
تـبــادل الـخـبــرات للتصدي لتلك
الـتـحــديــات ،مثمنا دور شــركــاء
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر فـ ـ ــي دعـ ـ ـ ــم ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
الصحية لتحقيق الهدف الثالث
من أهداف التنمية المستدامة.
وأك ـ ــد ال ـع ــوض ــي أه ـم ـيــة هــذا

«الشؤون» %98 :نسبة ربح القضايا
«التعاونية» بالسنة المالية الحالية

وزير الصحة خالل جولة في المعرض المصاحب للمؤتمر
المؤتمر في مناقشة الكثير من
القضايا والموضوعات الخاصة
ب ــال ـط ـف ــل ،ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا ال ـج ـهــاز
ال ـه ـض ـم ــي وس ـ ــرط ـ ــان األطـ ـف ــال
وغيرها من الموضوعات األخرى
المهمة.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أكـ ـ ــدت رئـيـســة
المؤتمر ،د .إيمان العنيزي ،أن
المؤتمر يضم كل أقسام األطفال
في مستشفيات الكويت ،إلعطاء

ال ـفــرصــة لـجـمـيــع التخصصات
العامة والفرعية في طب األطفال
للمشاركة في فعالياته.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــزي أن
ال ـمــؤت ـمــر يـنـعـقــد وس ــط أح ــداث
وت ـ ـطـ ــورات ن ــوع ـي ــة ف ــي ال ـع ـلــوم
ال ـط ـب ـيــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـع ــاج
والتكنولوجيا العالجية ،وهو
م ــا ي ـح ـفــز ال ـم ـشــارك ـيــن ل ـت ـبــادل
أحــدث ما توصل إليه الطب في

(تصوير ميالد غالي)
مجال التدخل الطبي المتطور
في مختلف فروع األطفال.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـم ــؤت ـم ــر
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــف نـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــة م ـ ــن
االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاريـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ــدولـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
والمحليين لتقديم  65محاضرة
و  16ور ق ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـم ـ ــل و  5ورش
ت ـخ ـص ـص ـيــة ،ل ـع ــرض أح ـ ــدث مــا
توصل اليه طب األطفال لتحقيق
أعلى مستويات الرعاية الصحية.

وزير التربية ناقش مع «المعلمين»
دعم المسيرة التعليمية في البالد

ً
« 1925إجمالي القضايا المتداولة والمنظورة حاليا في أروقة القضاء»

لتنظيم القضايا الخاصة
باألفرع المستثمرة في
«التعاونيات» هناك لوائح
وقوانين ،ولجنة دائمة
للتعاقدات وفض المظاريف،
وقد بلغ إجمالي تلك األفرع
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تعاونية.
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ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر قــانــون ـيــة
م ـط ـل ـعــة فـ ــي وزارة ا لـ ـش ــؤون
االجتماعية ،أن النسبة المئوية
لربح القضايا الخاصة بالعمل
ال ـت ـع ــاون ــي ،س ـ ــواء ال ـمــرفــوعــة
م ــن الـ ـ ــوزارة أو ض ــده ــا ،خــال
الـسـنــة الـمــالـيــة ال ـحــال ـيــة ،بلغ
 98فـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدة أن
ً
هـ ــذه ال ـن ـس ـبــة ال ـمــرت ـف ـعــة ج ــدا
تــدحــض االت ـهــامــات الموجهة
إلــى «ال ـشــؤون» بــالــوقــوف ضد
مصلحة «التعاونيات» ،وتؤكد
ص ـحــة إج ــراءاتـ ـه ــا الـقــانــونـيــة
الـمـتـخــذة بـهــذا ال ـشــأن ،بينما
بلغت نسبة الربح  90في المئة
خالل .2021
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن
إج ـمــالــي الـقـضــايــا الـمـتــداولــة
ً
والـمـنـظــورة حــالـيــا فــي أروق ــة

الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء بـ ـ ـل ـ ــغ نـ ـ ـح ـ ــو 1925
ق ـض ـي ــة ،جـ ـ ــاءت مـ ــوزعـ ــة عـلــى
جـمـعـيــات مـنــاطــق مـحــافـظــات
ال ـ ـبـ ــاد ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـت ــال ــي،
 291ب ــا ل ـع ــا ص ـم ــة ،و 512فــي
حـ ــولـ ــي ،و 284ب ــالـ ـف ــروانـ ـي ــة،
ً
فضال عن  94قضية في مبارك
الكبير ،و 254بالجهراء ،و210
باألحمدي« ،في حين هناك 213
قضية مرفوضة ضد الــوزارة،
و 49ضــد اتـحــاد الجمعيات»،
مبينة أن أ ب ــرز ه ــذه القضايا
متعلق بــالـطـعــن عـلــى ق ــرارات
ال ـ ــوزارة حــل مـجــالــس اإلدارة،
وإخالء من األفرع المستثمرة،
واي ـ ـجـ ــارات ال ـم ــراف ــق الـتــابـعــة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
المتعلقة بالمستحقات المالية
ل ـل ـع ـمــالــة م ــن رواتـ ـ ــب ون ـهــايــة
خدمة وغيرها.
وأضافت أنه «بشأن القضايا

خطأ فني في مواقف السيارات
يرجئ افتتاح ُ«مسني حولي»
علمت «ال ـجــريــدة» أن الـسـبــب الــرئـيــس وراء
تأخر افتتاح مجمع حولي لكبار السن بعدما
ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة إن ـ ـجـ ــازه  99ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وج ــود
خطأ فني خاص بتحديد أبعاد موقع مواقف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـم ــوظ ـف ــي ال ـم ـب ـنــى
ومرتاديه.
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإنه جار تعديل
وتالفي هذا الخطأ بالتنسيق مع بلدية الكويت،

إض ــاف ــة إلـ ــى انـ ـش ــاء سـ ــور وم ــدخ ــل ل ـل ـمــواقــف
وتــوف ـيــر ب ــواب ــة إلـكـتــرونـيــة واالن ـت ـه ــاء م ــن كل
األعمال الخاصة باألرضيات وواجهات المبنى
والـتــأثـيــث ،وتــوفـيــر أج ـهــزة ال ـعــاج الطبيعي،
مشيرة إلى أن الوزارة أدرجت مبلغ يقدر بنحو
 75أل ــف دي ـنــار فــي م ـشــروع الـمـيــزانـيــة للسنة
المالية ( )2023/2022لالنتهاء من جميع األعمال
السالف ذكرها ،ثم االفتتاح الرسمي ُ
للمجمع.

الـخــاصــة بــاألفــرع المستثمرة
فـهـنــاك لــوائــح وقــوانـيــن تنظم
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ،ولـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة دائـ ـ ـم ـ ــة
للتعاقدات وفــض المظاريف،
حيث بلغ إجمالي تلك األفــرع
نـحــو  6600ف ــرع مــوزعــة على
 74تعاونية في جميع مناطق
البالد» ،مؤكدة حرص الوزارة
عـلــى الـقـيــام ب ــدوره ــا الــرقــابــي
على الــوجــه األكـمــل والمتمثل
فـ ــي ت ـح ــري ــر الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ،إن
وج ــدت ،وتفعيل دور موظفي
الضبطية القضائية.
وك ـ ـ ـ ــان الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي
ً
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ع ـ ــن ديـ ـ ــوان
المحاسبة بشأن المالحظات
والمآخذ التي شابت عمليات
التدقيق والفحص والمراجعة
على أعـمــال «ال ـش ــؤون» للسنة
الـمــالـيــة ( ،)2022 /2021أشــار
إلـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـ ــدد الـ ـقـ ـض ــاي ــا
الخاصة بالجمعيات التعاونية
المرفوعة من الوزارة وضدها،
مما يعكس ضعف نظم الرقابة
الــداخـلـيــة ،وخـلــا فــي متابعة
وإصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح أوجـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـق ـ ـصـ ــور
التشريعي في اللوائح المنظمة
للعمل التعاوني.

أبرز القضايا
متعلق بالطعن على
قرارات الحل وإخالء
األفرع المستثمرة
واإليجارات

القريفة لموظفي «الزراعة» :تحقيق األمن
الغذائي مسؤوليتنا ُ
والمنجز منكم محل احترام
•

محمد جاسم

أك ــد م ــدي ــر الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـشــؤون
الــزراعــة وال ـثــروة السمكية بالتكليف
م ـش ـع ــل الـ ـق ــريـ ـف ــة ،أن عـ ـل ــى مــوظ ـفــي
ال ـه ـي ـئ ــة م ـس ــؤول ـي ــة م ـض ــاع ـف ــة خ ــال
المرحلة المقبلة لتطبيق التوجيهات
والـ ـت ــوصـ ـي ــات الـ ـ ـصـ ـ ــادرة مـ ــن رئ ـيــس
الــوزراء ووزيــر الدولة لشؤون البلدية
عـبــدالـعــزيــز الـمـعـجــل ،بتحقيق األمــن
الـ ـغ ــذائ ــي ،واإلن ـ ـجـ ــاز وال ـع ـم ــل ال ـج ــاد
ً
المشترك ،قائال خالل استقباله موظفي
ال ـه ـي ـئــة إن «ت ـح ـق ـيــق األمـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي
ً
جميعاُ ،
والمنجز سيكون
مسؤوليتنا
محل احترام وتقدير من الجميع».
وقام القريفة باالستماع إلى تظلمات
وش ـ ـكـ ــاوى ال ـم ــوظ ـف ـي ــن م ــن ال ـ ـقـ ــرارات
ً
الـتـعـسـفـيــة الـمـتـخــذة بـحـقـهــم ســابـقــا،
حيث وعدهم بإنصافهم ،ودفع المظالم،
وإعادة الحقوق إلى أهلها.
وذكر أن توجيهات الوزير المعجل
تـضـمـنــت أن ــه ال م ـج ــال لـلـمـجــامـلــة أو
الـ ـتـ ـه ــاون ف ــي االلـ ـ ـت ـ ــزام بــالـتـعـلـيـمــات

القريفة خالل استقباله موظفي هيئة الزراعة

وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات وت ـط ـب ـي ــق الـ ـق ــان ــون عـلــى
ً
الجميع ،داعيا إلى المزيد من اإلنجاز
وإنـ ـه ــاء حــالــة ال ــرك ــود ال ـتــي تعيشها
ال ـه ـي ـئــة إلـ ــى ال ـع ـمــل كـخـلـيــة ن ـحــل في
جميع القطاعات الزراعية والتجميلية
والحيوانية.
وش ــدد على حــرص الــوزيــر على أن
تضطلع «الزراعة» بمهامها على أكمل
ً
ً
وج ـ ــه ،وتـ ـك ــون ع ـن ـص ــرا م ـح ــوري ــا في
عملية التنمية بالتنسيق مع الجهات

ً
الـمـعـنـيــة ،مــوض ـحــا أن ال ــوص ــول إلــى
األهداف المنشودة ال يكون إال بتضافر
الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.
وأوض ــح القريفة أن النزاهة والجدية
وال ـم ـص ــداق ـي ــة ف ــي ال ـع ـم ــل خـ ـص ــال ال
يمكن الـتـنــازل عنها ،وسـتـكــون هناك
تقارير إنجاز شهرية لمكافأة ُ
المجد
ِّ
المقصر ،فالكويت تحتاج
ومحاسبة
إلى المخلصين العاملين الذين يقدمون
المصالح العامة على الشخصية.

العدواني والعازمي خالل اللقاء
نــاقــش وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم والبحث
العلمي ،د .حمد الـعــدوانــي ،مــع رئيس وأعضاء
ُ
جمعية المعلمين ع ــددا مــن ا لـمـلـفــات التربوية
المهمة التي تساهم في دعم المسيرة التعليمية
في البالد.
جاء ذلك عقب استقبال الوزير العدواني ،أمس،
في مكتبه بالديوان العام للوزارة رئيس مجلس
إدارة جمعية المعلمين الكويتية ،حمد الهولي،
ً
وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
ً
واستقبل الــدكـتــور الـعــدوانــي كــذلــك وف ــدا من

«المناقصات» يمدد إقفال مناقصة
خزانات المياه العذبة بالمطالع أسبوعين
•

سيد القصاص

مــدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة
موعد إقفال مناقصة إنشاء  3خزانات أرضية
من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة
كل منها  115مليون غالون بمدينة المطالع
السكنية مــوقــع رقــم « ،»1أسبوعين ،مــع نشر
المحضر التمهيدي للمناقصة.

«الكهرباء» :ملتزمون بالتكويت
ً
وفقا لقرارات ديوان الخدمة

•

جمعية المكفوفين الكويتية بــر ئــا ســة الرئيس
الفخري فهد أبوشيبة ،ورئـيــس مجلس اإلدارة
فايز العازمي ،وأمين السر السيد منصور العنزي،
لـمـنــاقـشــة أمـ ــور مـهـمــة تـخــص فـئــة الـمـكـفــوفـيــن،
لتقديم أفضل الخدمات لهذه الفئة بالكويت.
والتقى الوزير بوفد من نقابة العاملين بوزارة
التربية برئاسة عادل العازمي ،إذ تمت مناقشة
كادر الوظائف التربوية المساندة ( شؤون الطلبة
 البحوث التربوية والمناهج ) ،وصرف مكافآتمشرفي المختبرات في المناطق التعليمية.

سيد القصاص

أكـ ــدت وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء والـطــاقــة
ً
المتجددة التزامها بتكويت الوظائف ،وفقا
للنسبة المئوية المحددة من ديوان الخدمة
المدنية ،مشددة على التزامها بعدم تعيين
موظفين من ذوي االختصاصات القانونية
والمحاسبية من غير الكويتيين في الوقت
الحالي.
وقــالــت «الـكـهــربــاء» فــي رده ــا على إحــدى
مالحظات ديوان المحاسبة ،إن «وجود عدد
من الموظفين القانونيين والمحاسبين في
الوزارة من غير الكويتيين كان لحاجة الوزارة
إلــى تلك التخصصات في وقــت سابق ،وتم
تعيينهم من قبل بموافقة ديوان الخدمة».
وك ــان «المحاسبة» قــد طالب «الكهرباء»
بضرورة االلتزام بتعميم وزارة المالية رقم
« »5لسنة  2001بترشيد اإلنفاق ،ومعالجة
مواطن الهدر وإحكام الصرف وتوجيهه إلى
ما هو ضروري ،لإلبقاء على كفاءة خدمات
الوزارة ،الفتا إلى أن الوزارة صرفت مكافآت
شهرية دون مبرر بلغت جملتها 170.880
ً
دينارا سنويا لعدد  23موظفا غير كويتي من
ذوي االختصاصات القانونية والمحاسبية.

ويأتي المشروع ضمن خطة وزارة الكهرباء
والماء إلمداد المدينة بالمياه العذبة ،في اطار
خطة الوزارة لتلبية متطلبات المدن العمرانية
ال ـجــديــدة مــن الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،وف ـقـ ًـا لخطط
التنمية الخاصة بالدولة بالتنسيق مع الجهات
الحكومية ذات العالقة.

العبدالجادر إلضافة تصميم المواقع
اإللكترونية ضمن أنشطة «االستثماري»
•

محمد جاسم

َّ
قدم عضو المجلس البلدي
ً
ف ـهــد ال ـع ـب ــدال ـج ــادر ،اق ـتــراحــا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــإدراج تـ ـص ـمـ ـي ــم ال ـ ـمـ ــواقـ ــع
اإللـكـتــرونـيــة ضـمــن األنـشـطــة
ال ـم ـس ـم ــوح ب ـه ــا فـ ــي م ـنــاطــق
السكن االستثماري.
وحـ ـ ــدد الـ ـعـ ـب ــدالـ ـج ــادر ،فــي
اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ـ َّـدم ل ــرئ ـي ــس
ال ـم ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي ،أن تـكــون
م ــزاول ــة ال ـن ـشــاط بــالـطــابـقـيــن
األول وال ـ ـثـ ــانـ ــي ف ـ ــي م ـبــانــي
ً
الـ ـسـ ـك ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري وفـ ـق ــا
ل ــاش ـت ــراط ــات وال ـمــواص ـفــات
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــأبـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــي
«االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري» .وذك ـ ـ ـ ــر أن
«تصميم المواقع اإللكترونية»
ً
من األنشطة التي تلقى إقباال
مــن المواطنين المستثمرين
م ـن ـهــم فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـنـ ـش ــاط ،أو
المستفيدين منه ،ومعظمهم
ً
مـ ــن ف ـئ ــة الـ ـشـ ـب ــاب ،مــوض ـحــا
أن الـ ـق ــرار ال ـ ـ ــوزاري رق ــم 206
ل ـس ـن ــة  2009بـ ـش ــأن تـنـظـيــم

القراوي :أجواء مستقرة
ومعتدلة وقد تميل للبرودة
قال مراقب التنبؤات الجوية
في إدارة األرصاد الجوية،
عبدالعزيز القراوي ،إن الطقس
المتوقع اليوم غائم جزئيا،
وهنالك فرص ألمطار متفرقة
على البالد ،ومن المتوقع أن
تؤثر على بعض المناطق
الجنوبية الغربية من الكويت،
وتقل فرص األمطار مع بداية
دخول المساء ،أما بالنسبة
لأليام القليلة القادمة فستكون
األجواء مستقرة ومعتدلة تميل
إلى البرودة ليال ،السيما أن
الكويت تقع تحت تأثير مرتفع
جوي سيستمر خالل األربعة
األيام القادمة.
وأضاف أن درجات الحرارة
العظمى تتراوح ما بين 27
إلى  30درجة مئوية ،وتتراوح
درجة الحرارة الصغرى بين 15
و 16درجة مئوية في المناطق
الصحراوية

«العون» :تخريج 25783
ً
طالبا من جامعاتنا بإفريقيا

أعلنت جمعية العون المباشر
أن إجمالي عدد خريجي 4
جامعات تمتلكها وتديرها في
الصومال وكينيا ،وزنجبار،
وتنزانيا بلغ  25783طالبا
وطالبة حتى نهاية العام
الحالي.
وقالت الجمعية ،في بيان
صحافي ،أمس األول ،إن ما
يميز الجامعات األربع وجود
معاهد ومراكز متخصصة
تخدم المجتمع المحيط بتلك
الجامعات مثل المعاهد الفنية،
ومراكز اللغات والتقنيات
الحديثة ،إضافة إلى مراكز
البحوث والدراسات ،ومراكز
التدريب المهني للرجال
والنساء.
وأوضحت أنه مع بداية
العام الدراسي الجديد وصل
عدد المسجلين بجامعاتها
إلى أكثر من  15200عبر 94
برنامجا دراسيا و 25كلية
ومعهدا داخل الجامعات.

«تراحم» تفتتح مركز
اإلمام البخاري في النيجر

افتتحت جمعية تراحم
لألعمال الخيرية واإلنسانية،
مركز اإلمام البخاري لخدمة
المسلمين في النيجر.
وقال المدير التنفيذي
للجمعية عبدالحميد
الدوسري ،في تصريح
صحافي ،إن المركز صرح
ً
دعوي كبير يضم مسجدا،
ً
ً
وفصوال دراسية ،ومستوصفا،
ً
وسكنا للطالب ،وقاعة لتعليم
الخياطة ،وأخرى للتدريب على
الحاسوب ،إضافة إلى مكتبة،
ودكان وقفي ،ومخزن ،وبئر
ارتوازية.
وأوضح الدوسري أن المركز
يهدف إلى تقديم الرعاية
المتكاملة للعديد من الفئات
المحتاجة ،بما يساهم في
تحسين أوضاعهم المعيشية
واالجتماعية.

ً
«النجاة» تلقت تبرعا بمليوني
دينار لوقف األيتام

فهد العبدالجادر

أع ـم ــال ال ـب ـنــاء ب ــال ـج ــدول رقــم
 2ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ــاالش ـ ـتـ ــراطـ ــات
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بــأبـنـيــة ال ـس ـكــن االس ـت ـث ـمــاري
حــدد االستعماالت التجارية
الـ ـمـ ـسـ ـم ــوح بـ ـه ــا فـ ــي م ـبــانــي
ال ـس ـكــن االس ـت ـث ـم ــاري ,وال ـتــي
يمكن ان يضاف اليها «تصميم
ال ـم ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة» نـظــرا
لالقبال على هذا النشاط.

تسلمت جمعية النجاة
الخيرية وقف كفالة األيتام
من أحد المواطنين الخيرين
الذين تبرعوا به في وقت سابق
للجمعية ،والذي تبلغ قيمته
مليوني دينار.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن الوقف عبارة عن
عمارة استثمارية في منطقة
حولي ،يحبس أصله وينفق
من ريعه على كفالة األيتام.

٤

برلمانيات

ةديرجلا
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تمويل الحمالت االنتخابية ...بقانون

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

اقتراح قدمه الكندري يحدد سقف اإلنفاق ...وحساب بنكي ال يخضع للسرية
علي الصنيدح

اقتراح بقانون بشأن تنظيم
تمويل الحمالت االنتخابية
للمرشحين لعضوية مجلس
األمة ّقدمه النائب د.
عبدالكريم ًالكندري ،والذي
حدد سقفا للصرف ،واشترط
وضع حساب بنكي ال يخضع
للسرية.

ت ـقـ ّـدم الـنــائــب د .عبدالكريم
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ب ـق ــان ــون
بشأن تنظيم تمويل الحمالت
االنتخابية للمرشحين لعضوية
مجلس األمــة ،وفيما يلي نص
االقتراح على تعديل قانون 35
لـسـنــة  1962ب ـشــأن انـتـخــابــات
أعضاء مجلس األمة.

ً
مادة  40مكررا

ت ـســري أح ـك ــام ه ــذا الـقــانــون
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــات
االنتخابية ،وإنفاق المرشحين
أثناء فترة الحملة االنتخابية
الـ ـت ــي تـ ـب ــدأ م ــن ت ــاري ــخ تـقــديــم
الترشيح ،وتنتهي لــدى إقفال
صناديق االقتراع.

مادة  40مكررا أ
يجب على كل شخص يرغب
فــي الـتــرشـيــح فـتــح ح ـســاب في
ب ـن ــك ع ــام ــل ب ــال ـك ــوي ــت يـسـمــى
«ح ـســاب الحملة االنـتـخــابـيــة»،
وأن يرفق عند التقدم للترشح
إفـ ـ ـ ــادة مـ ــن ال ـب ـن ــك ت ـث ـب ــت فـتــح
الحساب المذكور لديه ،وتبين
رق ــم ال ـح ـســاب واسـ ــم صــاحـبــه،
وال ي ـخ ـض ــع حـ ـس ــاب ال ـح ـم ـلــة
االنتخابية للسرية المصرفية،
ّ
ويعد المرشح متنازال حكما عن
السرية المصرفية لهذا الحساب
ّ
فور فتحه ،ويجب أن يتم تسلم
جميع المساهمات ودفع جميع
النفقات االنتخابية عن طريق
هذا الحساب حصرا ،وذلك خالل
كامل فترة الحملة االنتخابية،
ويـ ـع ــود ل ـكــل م ــرش ــح أن ينظم
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـع ـت ـم ــدة ل ــدي ــه
ّ
لـتـســلــم األم ـ ــوال والـمـســاهـمــات
الـمـخـصـصــة ل ـت ـمــويــل الـحـمـلــة

الحبس  3سنوات لمن يخالف أحكامه
ً
حدد االقتراح بقانون في المادة  45مكررا عقوبة مخالفة
أح ـكــام ال ـقــانــون ،إذ ج ــاء ب ـهــا« ،دون اإلخـ ــال ب ــأي عقوبة
منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ،يعاقب
ً
كل من يخالف عمدا أيا من أحكام الباب الثالث مكررا من
هذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز  3سنوات ،وبغرامة ال
تزيد على  50ألف دينار ،وال تقل عن  5آالف دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين».

االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ودفـ ـ ـ ــع ال ـن ـف ـق ــات
االنتخابية ،مــع مــراعــاة أحكام
هــذا الـقــانــون ،وال يـجــوز قبض
أو دفـ ــع أي م ـب ـلــغ ي ـف ــوق ألـفــي
دي ـ ـنـ ــار إال بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك أو
ت ـحــويــل ب ـن ـكــي ،أو ع ــن طــريــق
بطاقات السحب اآللي وبطاقات
االئتمان ،ويجب على كل مرشح
تقديم اسم مدقق معتمد خالل 5
أيام من تاريخ ترشحه.

الساير لـ ةديرجلا• :على الحكومة مسؤولية
وطنية ودستورية لتقديم برنامج عمل واقعي

أكد أنها أمام ّ
تحد كبير لإلتيان بمشروع إصالحي وتنموي حقيقي

ً
مادة  40مكررا ب:

يجوز للمرشح أن ينفق من
أ جــل حملته االنتخابية مبالغ
من أمواله الخاصة ،ويعد مال
ال ـ ـ ــزوج أو أي م ــن األص ـ ـ ــول أو
ال ـفــروع بمنزلة ال ـمــال الـخــاص
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرشـ ــح ،وت ـ ـخ ـ ـضـ ــع ج ـم ـيــع
النفقات التي يدفعها المرشح
مــن ماله الـخــاص ألجــل حملته
االنتخابية إلــى سقف اإلنفاق،
وال يـجــوز تقديم أيــة مساهمة
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة
ّ
لمرشح إل من قبل األشخاص
ال ـط ـب ـي ـع ـي ـيــن أو ال ـم ـع ـنــوي ـيــن
الكويتيينُ ،
ويـمـنــع منعا باتا
ّ
ع ـلــى ال ـمــرشــح ق ـبــول أو تـســلــم
مـ ـ ـس ـ ــا هـ ـ ـم ـ ــات أو مـ ـ ـس ـ ــا ع ـ ــدات
صادرة عن دولة أجنبية أو عن
ش ـخــص غ ـيــر كــوي ـتــي طبيعي
أو م ـ ـع ـ ـنـ ــوي ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـص ــورة
ّ
وتعد
مباشرة أو غير مباشرة،
م ـســاه ـمــة ف ــي ت ـمــويــل الـحـمـلــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ك ــل ه ـبــة أو ت ـبـ ّـرع
أو ه ــدي ــة ن ـقــديــة أو عـيـنـيــة أو
ُ
دف ـع ــة ن ـقــديــة ت ــدف ــع لـلـمــرشــح،
وال تعد مساهمة بمعنى هذا
الـقــانــون خــدمــات األف ــراد الذين
تطوعوا دون مقابل ،وال يجوز
أن يجاوز مجموع المساهمات
المقدمة من أجل تمويل الحملة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـل ـم ــرش ــح سـقــف
اإلنفاق االنتخابي.

مادة  40مكررا ج:
يحدد سقف المبلغ األقصى
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوز ل ـ ـ ـكـ ـ ــل مـ ــرشـ ــح
إنـ ـف ــاق ــه أثـ ـ ـن ـ ــاء ف ـ ـتـ ــرة ال ـح ـم ـلــة
االنتخابية عند دعوة الناخبين
لالنتخابات.

مادة  40مكررا د:
ت ـ ـعـ ــد ن ـ ـف ـ ـقـ ــات ان ـت ـخ ــاب ـي ــة

عبدالكريم الكندري في جلسة سابقة
مـجـمــوع الـنـفـقــات الـمــدفــوعــة
من قبل المرشـح أو المدفوعة
لحســابه أو مصلحته برضـاه
الـصـ ــريــح مــن قـبــل أشـخــاص
آ خ ــر ي ــن ،شــر ي ـطــة أن تـتـعـلــق
مباشـرة بالحملة االنتخابية.

ً
مادة  40مكررا هـ:

ّ
تشكل لجنة أو أكثر من كل
مــن وزارة الداخلية والهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
ودي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة وجـهــاز
ا لـمــرا قـبـيــن ا لـمــا لـيـيــن تتولى
م ــراقـ ـب ــة تـ ـق ـ ّـي ــد ال ـم ــرش ـح ـي ــن
ب ــاألحـ ـك ــام ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـفـتــح
ح ـســاب الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة
وبالمساعدات والمساهمات
وباإلنفاق خالل فترة الحملة
االنتخابية.
ّ
ي ـح ــق لـلـجـنــة االط ـ ــاع فــي
أي وق ــت تـشـ ــاء عـلــى حـســاب
الـحـمـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة الـعــائــد
ل ـكــل م ــن ال ـمــرش ـح ـيــن وطـلــب
أية معلومات ومستندات أو
ّ
وتقدم اللجنة إلى
إيضاحات.
ً
النائب العام تقريرا بنتيجة
أعـ ـم ــال ال ـتــدق ـيــق وال ـمــراق ـبــة
وم ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـقـ ـ ّـيـ ــد ال ـم ــرش ـح ـي ــن
باألحكام القانونية المتعلقة
بالتمويل واإلنفاق.

ً
مادة  40مكررا و:

يـ ـ ـج ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى ك ـ ـ ــل مـ ــرشـ ــح
بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
إعـ ــداد ب ـيــان ح ـســابــي شــامــل
وف ــق األص ـ ــول الـمـحــاسـبـيــة،

يتضمن بالتفصيل مجموع
الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات ال ـم ـق ـب ــوض ـ ـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادره ـ ـ ـ ـ ــا
وتـ ـ ــواري ـ ـ ـخ ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وال ـ ـن ـ ـف ـ ـقـ ــات
ا لـ ـ ـم ـ ــد ف ـ ــو ع ـ ــة أو ا لـ ـمـ ـت ــر تـ ـب ــة
بحسب طبيعتها وتواريخها
خالل مدة الفترة االنتخابية.
وي ـ ـقـ ــدم هـ ـ ــذا الـ ـبـ ـي ــان إل ــى
اللجنة المشكلة من قبل وزير
الــداخ ـل ـيــة خ ــال مـهـلــة شـهــر
تلي تاريخ إجراء االنتخابات
ً
مــرف ـقــا بــالــوثــائــق الـثـبــوتـيــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ب ـ ـنـ ــود
الـ ـحـ ـس ــاب مـ ـث ــل اإلي ـ ـصـ ــاالت
وس ـن ــدات ال ـص ــرف وغ ـيــرهــا،
وب ـ ـك ـ ـشـ ــف م ـ ـصـ ــرفـ ــي ش ــام ــل
الحساب العائد للحملة يبين
جـمـيــع الـعـمـلـيــات الـتــي تمت
على هذا الحساب من تاريخ
فتحه حتى تاريخ تقديم هذا
البيان.
ويرفق بالبيان الحسابي
إقـ ــرار مــوقــع م ــن ك ــل مــرشــح،
ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه وع ـ ـ ـلـ ـ ــى
مـ ـ ـس ـ ــؤو لـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــه أن ا لـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان
ال ـح ـســابــي ال ـم ــرف ــق صـحـيــح
وشـ ـ ــامـ ـ ــل ،ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ك ــام ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـصـ ـل ــة
والـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــدف ـ ــوع ـ ــة أو
ال ـ ـم ـ ـتـ ــرت ـ ـبـ ــة ألجـ ـ ـ ــل الـ ـحـ ـمـ ـل ــة
االنتخابية ،كما يقر صراحة
أنه ال توجد أي نفقات أخرى
ن ـق ــد ي ــة أو ع ـي ـن ـيــة أو أ مـ ــوال
ج ـ ــرى د فـ ـعـ ـه ــا ن ـ ـقـ ــدا ،أو مــن
حسابات مصرفية أ خــرى أو
بواسطة أشخاص أو وسطاء.

•

فهد تركي

كشف رئيس اللجنة التشريعية ،النائب مهند الساير ،أن
ّ
تحد كبير من خالل ضــرورة أن تأتي
الحكومة اليوم أ مــام
بـمـشــروع إ صــا حــي و تـنـمــوي حقيقي ورؤ ي ــة جــادة للعمل
وا لـتـعــاون مــع المجلس ،وتنفيذ ا لــو عــود والتعهدات التي
ّ
تقد مت بها الى مجلس األمة والشعب جميعا.
وق ــال ال ـســايــر ،فــي تـصــريــح لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن مـســؤولـيــة
السلطة التنفيذية أن تـقــدم بــر نــا مــج عـمــل وا قـعـيــا يحاكي
الواقع الذي تعيشه البالد في ظل التحديات وتقديم خطة
تنموية تسهم في معالجة المشاكل التي تعانيها البالد،
ويعانيها المواطنين.
وأضـ ــاف أن الـحـكــومــة عـ ّلـيـهــا مـســؤولـيــة كـبـيــرة وطـنـيــة
ودستورية وبرلمانية أن تقدم برنامج عمل في أسرع وقت
ممكن ،على أن يتضمن البرنامح مشاريع حقيقية تسهم
في النهوض بالبلد.
وقال إن البلد بحاجة إلى أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها
على أكمل وجه ،محذرا من أن يكون برنامج عمل الحكومة
إ نـشــا ئـيــا أو حـبــرا عـلــى ورق ،بــل يـجــب أن يـكــون برنامجا
واقعيا وحقيقيا ،وفقا للمادة  98من الدستور.

مهند الساير

عاشور :لهذه األسباب رفضت
ميزانية 2023 /2022

صالح عاشور

أرجــع النائب صالح عاشور سبب تصويته برفض الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية  ،2023 /2022إلى أن هذه الميزانية
تعد األكبر للحكومة ،التي لم تقدم إلى اآلن برنامج عملها حسب
الماده  98من الدستور لصرفها ،باإلضافة أن الحكومة لم توافق
على صرف بدل اإلجازات ألبناء الكويتية واالخوة «البدون» ،مضيفا
أن الـفــائــض فــي هــذه الميزانية أكـثــر مــن مليار دوالر ،ولــم تبين
الحكومة هل سيوجه لالحتياطي العام أو الصرف على أي مشاريع.
ورأى عاشور أن الحكومة تريد إطــاق يدها للصرف ،وهذا
فيه هدر كبير للميزانية التي أعــددت من حكومة سابقة ،وهي
نمطية ال ميزانية برنامج عمل للمرحلة القادمة ،باإلضافة الى
المالحظات التي بينتها في جلسة الميزانية والخطاب األميري.
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«طقني وأطقك» ...العنف المدرسي يهدد مستقبل الطالب
ةديرجلا

•
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محليات

تربويون لـ ةديرجلا  :ارتفاع نسبة الذكاء الوجداني يعالج السلوك العدواني
•

ً
على وقع «طقني وأطقك» تتنامى ظاهرة العنف الطالبي داخل المدارس ،وأحيانا تخرج من
أسوارها إلى مخافر الشرطة وساحات القضاء ،وقد تصل إلى أحكام بالحبس ّ
وتحول مستقبل
أبنائنا إلى السجن.
شرارة العنف تبدأ بالمشاحنات اللفظية ،وتتطور إلى تشابك باأليدي ،وتمتد إلى خارج المدرسة
وسط ًغياب الرقابة المدرسية وعدم التدخل إلخمادها قبل تفاقمها ووصولها إلى االعتداء،
وأحيانا إلى الطعن بآلة حادة.
«الجريدة» فتحت ملف العنف الطالبي ،واستطلعت آراء تربويين واختصاصيين اجتماعيين
ونفسيين وقانونيين بشأن هذه الظاهرة ،التي باتت تهدد مستقبل أبنائنا الطلبة ،وعن دور
المدرسة واألسرة في إنهاء الخالفات بين الطلبة دون الوصول إلى المحاكم ،ومتى ينتهي دور
ّ
المدرسة في التدخل ...فإلى التفاصيل:
نرمين أحمد

على اإلدارة
المدرسية
توفير نشاطات
تساعد في
تفريغ طاقات
ً
الطلبة إيجابا
اللوغاني

االختصاصي
النفسي
يساعد الطلبة
في تحقيق
االتزان النفسي
والتغلب
على السلوك
العدواني
الالمي

فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت
المستشارة التربوية والوكيلة
ً
ا ل ـم ـســا عــدة ســا ب ـقــا ف ــي وزارة
التربية منى اللوغاني« ،إننا
نـ ـش ــاه ــد ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـع ـن ــف
ال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــي والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــر داخ ـ ـ ــل
ال ـ ـمـ ــدارس ب ــأش ـك ــال م ـت ـع ــددة،
لـ ــذا ن ـح ــن ب ـح ــا ج ــة إ لـ ــى إدارة
مدرسية قــادرة على المتابعة
مع الطالب ومعرفة مشاكلهم،
ألن هـ ـ ـ ــذا ا ل ـ ـع ـ ـنـ ــف وا لـ ـتـ ـنـ ـم ــر
ً
ليسا وليد اللحظة ،بل دائما
م ـ ـ ــا يـ ـسـ ـبـ ـقـ ـهـ ـم ــا اح ـ ـت ـ ـكـ ــاكـ ــات
ومناوشات».
وأضافت اللوغاني :في كل
فـ ـص ــل م ـج ـم ــوع ــة ط ـ ــاب وك ــل
ط ــال ــب قـ ــادم م ــن ب ـيــت بـثـقــافــة
وبـ ــأس ـ ـلـ ــوب ت ــربـ ـي ــة م ـخ ـت ـلــف
ع ــن اآلخ ـ ــر ،وك ــل ط ــال ــب يـمـلــك
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،وم ـ ــن
الطبيعي أن تحدث الخالفات
ب ـي ــن ال ـ ـطـ ــاب ،وعـ ـل ــى ال ـم ـع ـلــم
داخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل مـ ــاح ـ ـظـ ــة
سـلــوكـيــات ال ـطــاب لـيـمـيــز من
منهم يحمل صفات عدوانية.
ً
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت :البـ ـ ــد أيـ ـ ـض ـ ــا أن
تـكــون عــا قــة ا لـمـعـلــم بالطلبة
ً
جـ ـي ــدة وأن يـ ـك ــون ق ــر ي ـب ــا مــن
ا لـطـلـبــة و يـحـتــو يـهــم ويستمع
لـ ـه ــم ،ألن بـ ـع ــض ا ل ـط ـل ـب ــة قــد
ي ـ ـف ـ ـت ـ ـقـ ــدون إ ل ـ ـ ــى األذن ا لـ ـت ــي
ت ـس ـت ـم ــع لـ ـه ــم داخـ ـ ـ ــل ال ـب ـي ــت،
مستطردة :كما أن على المعلم
أن ي ـك ــون ع ـل ــى ع ــا ق ــة و ث ـي ـقــة
بـمـكـتــب ال ـخــدمــة االجـتـمــاعـيــة
والنفسية في المدرسة ليكون

حلقة ا لــو صــل وينقل الصورة
لـ ـم ــا ي ـ ـحـ ــدث داخـ ـ ـ ــل الـ ـفـ ـص ــل،
ً
تحقيقا للخدمة المرجوة من
وجودهم.

أنشطة فنية أو رياضية
وأردف ـ ـ ــت ال ـل ــوغ ــان ــي :وع ـلــى
األ س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة أن ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص عـ ـل ــى
التواصل والمتابعة مع اإلدارة
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى ال ـم ــدرس ــة
كذلك أن تحرص على التواصل
مع أولياء األمور واستدعائهم
لـلـمـنــا قـشــة أو ا لـمـتــا بـعــة إذا ما
كانت هناك مشكلة مــا ،مؤكدة
أن اإلدارة ا لـمــدر سـيــة لـهــا دور
مـ ـ ـه ـ ــم ف ـ ـ ــي ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ن ـ ـشـ ــاطـ ــات
ت ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي ت ـ ـفـ ــريـ ــغ طـ ــاقـ ــات
الطالب بصورة إيجابية خالل
ال ـ ـفـ ــرص ،م ـن ـهــا ت ــوف ـي ــر أم ــاك ــن
ال ئـقــة لجلوس ا لـطــاب لتناول
ف ـطــورهــم فــي أمــاكــن مـظـلـلــة أو
مــن خ ــال تــو فـيــر أ نـشـطــة فنية
أو رياضية لتقليل العنف بين
الطلبة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ع ـن ــد
ح ـصــول مـشـكـلــة بـيــن طــالـبـيــن،
فعلى األسرة مراجعة المدرسة
والتحقق مما حــدث واأل حــداث
ال ـت ــي أدت إل ــى االش ـت ـب ــاك بـيــن
ال ـ ـط ـ ــرف ـ ـي ـ ــن ،وح ـ ـ ـيـ ـ ــن ي ـح ـص ــل
ول ـ ــي األمـ ـ ــر ع ـل ــى إجـ ــابـ ــات عــن
ت ـســاؤالتــه هـنــا مــن الـمـمـكــن أن
يـتــم اح ـت ــواء الـمـشـكـلــة ،مــردفــة:
و ل ـ ـكـ ــن حـ ـي ــن ال يـ ـحـ ـص ــل و ل ــي
األم ــر عـلــى اإلجــابــات ولــم يجد

ا لـحـلــول ويشعر بــأ نــه لــم يأخذ
ح ـق ــه ،ف ـقــد ي ـل ـجــأ إل ــى تـصـعـيــد
الخالف لخارج أسوار المدرسة
وال ـل ـج ــوء ل ـل ـشــرطــة وق ــد يـصــل
إل ــى ال ـم ـح ـك ـمــة ،مـبـيـنــة أن ــه إذا
ما لجأ و لــي األ مــر إ لــى الشرطة
والـ ـقـ ـض ــاء ،ف ـه ـنــا ي ـن ـت ـهــي دور
المدرسة في احتواء المشكلة.

السلوك العدواني
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا ،قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت
االخ ـت ـص ــاص ـي ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة فــي
ق ـســم ع ــاج الـ ـح ــاالت الـنـفـسـيــة
التخصصية في وزارة التربية
شـ ـيـ ـم ــاء ا ل ـ ــا م ـ ــي ،إن ا ل ـس ـل ــوك
ً
الـ ـع ــدوان ــي ي ـك ــون م ــوج ـه ــا مــن
ف ـ ــرد إل ـ ــى آخ ـ ــر ي ـس ـت ـخ ــدم ف ـيــه
القوة والسلطة بشرط أن يكون
ً
ً
هــذا السلوك متكررا ومستمرا
وأن يـلـحــق هــذا الـسـلــوك األذى
باألطراف األخرى.
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت الـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ي ـ ــواج ـ ــه تـ ـح ــدي ــات
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ـ ــي عـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـسـ ــرعـ ــة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
الـ ـ ـس ـ ــريـ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ـه ـ ــو يـ ـ ــرغـ ـ ــب ف ــي
مالحقة هذه الوتيرة السريعة
مـ ـم ــا ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى ضـ ـغ ــوط ــات

شيماء الالمي

محمد السداني

ك ـب ـي ــرة وكـ ـثـ ـي ــرة ع ـل ــى نـفـسـيــة
ا لـفــرد و يـغـيــر مــن نـمــط تفكيره
وت ـ ـعـ ــامـ ــاتـ ــه مـ ـ ــع األشـ ـ ـخ ـ ــاص
اآلخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن ،بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي تـ ـت ــول ــد
عـ ـن ــدن ــا الـ ـمـ ـشـ ـك ــات ال ـن ـف ـس ـيــة
واالجتماعية والسلوكية.
واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت :ل ــذل ــك ظ ـهــرت
ل ــديـ ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ـش ــاك ــل
وا لـظــوا هــر السلبية وباألخص
م ـش ـك ـل ــة أو ظ ـ ــا ه ـ ــرة ا لـ ـسـ ـل ــوك
العدواني و هــو سلوك موجود
ســواء فــي البيئة المدرسية أو
خــارجـهــا ،والـسـلــوك الـعــدوانــي
له مظاهر إما باستخدام ألفاظ

غير مسموح باستخدامها أو
ع ــن طــريــق ال ـس ـلــوك ال ـعــدوانــي
البدني حين يستخدم الشخص
الضرب أو اإليذاء البدني تجاه
األشخاص اآلخرين.

التميمي :لألهل دور كبير في تفاقم جرائم االعتداء
قال أستاذ مشارك في قسم القانون
ال ـج ــزائ ــي بـكـلـيــة ال ـح ـق ــوق ف ــي جــامـعــة
الكويت د .محمد التميمي ،إن قضايا
ال ـس ــب «الـ ـج ــرائ ــم ال ـق ــول ـي ــة» أوالـ ـض ــرب
«جرائم االعتداء الجسدي» التي تحدث
في المدارس أصبحت ظاهرة تستدعي
ً
ا لــو قــوف عـنــد هــا ،مبينا أن ا لـسـبــب في
تـعــا ظـمـهــا هــو ع ــدم مـحــاو لــة القائمين
على إدارة المؤسسة التربوية على حل
هذه المشاكل داخل أروقة المدرسة.
وأو ض ـ ـ ــح ا ل ـت ـم ـي ـم ــي ،أن األ هـ ـ ــل لـهــم
دور كـبـيــر ف ــي تـعــاظــم حـجــم الـمـشـكـلــة
بــإخــراجـهــم لـهــا مــن ســاحــات الـمــدرســة

ورشة لرفع األداء الوظيفي
بـ «إرشاد الجامعة»
نظم فريق إدارة اإلرشاد األكاديمي،
الـتــابــع لـعـمــادة ش ــؤون الـطـلـبــة ،ورشــة
ع ـم ــل ب ـح ـض ــور ق ـس ــم اإلرشـ ـ ـ ــاد وق ـســم
ال ـب ـحــوث وال ــدراس ــات ،ح ــول ال ـل ـقــاء ات
اإلرشادية ،وآلية عمل اإلدارة ،والدورة
الـمـسـتـنــديــة ،وتــوزيــع الـمـهــام الــازمــة،
مــن أ جــل ر فــع مستوى األداء الوظيفي
لألقسام.
وقدمت رئيسة قسم اإلر شــاد بإدارة
ً
اإلرشاد األكاديمي مكية الصايغ عرضا
ً
ً
ت ـقــدي ـم ـيــا م ـف ـصــا آلل ـي ــة ع ـمــل ال ـفــريــق
اإلرش ـ ــادي ال ـخــاص ب ـبــرامــج ال ــزي ــارات
ال ـم ـيــدان ـيــة ل ـم ــدارس ال ـن ـظــام ال ـثــانــوي
ك ـف ـئــة م ـس ـت ـهــدفــة م ــن الـ ــزيـ ــارة ،وط ــرق
تنظيم العمل مــن خــال ا لـمـشــار كــة في
المعارض اإلرشادية المختلفة.
وت ـطــرقــت إل ــى أه ــم ال ـن ـقــاط ال ــازم ــة
حـ ـ ــول الـ ـقـ ـب ــول واخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـ ـقـ ــدرات
وآ لـيــة القبول ،إ ضــا فــة إ لــى أ هــم المزايا
والخدمات التي تقدمها عمادة شؤون
الـطـلـبــة لـلـطــالــب ع ـنــد ق ـبــولــه ،وجـمـيــع
المميزات التي يمكن أن يحصل عليها
الطالب خالل مسيرته الدراسية.

مؤتمر «التغيرات المناخية»
بـ «الحياتية» اليوم
أعلن قسم إدارة التقنية البيئية في
كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت
ت ـن ـظ ـيــم م ــؤت ـم ــر ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـم ـنــاخ ـيــة
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة وت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ــن
اإلنـســانــي واالجـتـمــاعــي بــالـتـعــاون مع
المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء
ً
ا ل ـقــدرات ،ا لـيــوم ا لـ ـ  10صـبــا حــا بمبنى
الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية.

إلى ساحات القضاء وتنظر أمام محاكم
األ ح ــداث و فــق قــا نــون  111لسنة 2015
و تـعــد يــا تــه ا لــا حـقــة إال أ نـهــا فــي كثير
من األحيان ال تصل إلى إصدار أحكام
ق ـضــائ ـيــة بـ ــاإلدانـ ــة ل ـح ـمــايــة مـسـتـقـبــل
الحدث.
وت ــاب ــع :وه ـنــاك حــل آخ ــر يـتـمـثــل في
لجنة رعاية األحداث المذكورة في ذات
ا ل ـقــا نــون وا ل ـتــي يـمـكــن لـ ــوزارة التربية
متمثلة في مديري ا لـمــدارس أن تكون
على تــوا صــل مــع هــذه اللجنة لتطبيق
ً
ب ـع ــض ال ـت ــداب ـي ــر االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ،ق ــائ ــا:
يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة

ا لـتــر بـيــة ووزارة ا ل ـشــؤون االجتماعية
والعمل فيما يتعلق برعاية األحداث.
وأكـ ـ ــد أن ـ ــه م ــن ح ــق ول ـ ــي األمـ ـ ــر رف ــع
دعـ ــوى أمـ ــام ال ـق ـضــاء لـلـمـطــالـبــة بـحــق
أبنائه في حال المساس بصحة الجسد
البدنية ،حيث قد تصل بعض قضايا
الضرب إلى التسبب في عاهة مستديمة
أو ضـ ـ ــرر م ـ ــا ف ـ ــي ا لـ ـجـ ـس ــد و فـ ـ ــي ه ــذه
الحالة فنحن نخرج من إطار الجريمة
البسيطة إلى الجريمة الجسيمة لتنظر
أمام القضاء.
محمد التميمي

االتزان النفسي
وت ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت :نـ ـ ـح ـ ــن كـ ـجـ ـه ــة
اخـ ـتـ ـص ــاص ن ـت ـع ــام ــل مـ ــع مـثــل
هــذه المشكالت لنساعد الطلبة
ليتوصلوا إلــى االت ــزان النفسي
ون ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــم ل ـي ـت ـغ ـل ـب ــوا ع ـلــى
الـسـلــوك ال ـع ــدوان ــي ،وبــالـتــأكـيــد
هناك مشكالت تتعلق بالسلوك
العدواني قد تصل إلــى القضاء
وإلــى «السوشيال ميديا» ولكن
دورن ـ ــا ه ــو أن ن ـعــالــج المشكلة
ونساعد الطالب ونحتويه.
وق ــال ــت :نـحــن نـضــم إدارت ـي ــن
هما إدارة الـخــدمــة االجتماعية
ال ـتــي تـنـظــر إل ــى ال ـمــوضــوع من
ال ـنــاح ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة وتـبـحــث
وت ـ ـ ـ ـ ــدرس ال ـ ـحـ ــالـ ــة وال ـم ـش ـك ـل ــة
لتتوصل إلى حل ،وإدارة مراقبة
الخدمة النفسية التي تنظر إلى
الموضوع من جانب آخــر وهي
ً
أيضا تضم عدة أقسام من أهمها
قسم التدريب واإلعــداد المهني،
الف ـتــة إل ــى أن ه ــذا الـقـســم يعمل
على تدريب وتهيئة المتدربين
الـنـفـسـيـيــن لـلـعـمــل كــأخـصــائــي
نفسي فــي ال ـمــدارس ،كاشفة أن
ً
ه ـن ــاك دل ـي ــا لـمـقـيــاس الـسـلــوك

مشاجرة دامية ترعب منطقة سعد العبدالله
إطالق نار وسالح أبيض وإصابات وسرقة دورية وتوقيفات
●

محمد الشرهان

أصـ ـي ــب  5م ــواط ـن ـي ــن ب ـج ــروح
متفرقة ،إصابة أحدهم خطيرة،
بعدما تـعـ ّـر ض لطعنات متفرقة
إث ــر م ـشــاجــرة دام ـيــة اسـتـخــدمــت
ف ـي ـه ــا أسـ ـلـ ـح ــة نـ ــاريـ ــة وب ـي ـض ــاء
وأدوات ح ــادة ،و ســر قــت خاللها
دوريـ ـ ـ ـ ـ ــة أم ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل أحـ ــد
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ـي ـهــا ،وت ــم إتــافـهــا
ب ـ ـعـ ــد اص ـ ـ ـطـ ـ ــدام ب ـ ـع ـ ـمـ ــود إن ـ ـ ــارة
فـ ــي أح ـ ــد ش ـ ـ ــوارع م ـن ـط ـقــة سـعــد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـت ــي ع ــاش ــت ح ــال ــة
مــن الـفــوضــى والــرعــب خــال تلك
الحادثة.
و ف ــي ا ل ـت ـفــا ص ـيــل ا ل ـتــي روا ه ــا
ل ـ «الـجــريــدة» م ـصــدر أ م ـنــي مطلع
أن األجهزة األمنية في محافظة
ال ـج ـهــراء اس ـتّـن ـفــرت م ـســاء أمــس
األول إ ث ــر ت ـلــقــي غ ــر ف ــة عـمـلـيــات
ً
وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة ب ــا غ ــا بــو جــود
مـ ـ ـش ـ ــاج ـ ــرة ب ـ ـيـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ــن
ال ـمــواط ـن ـيــن ت ـخ ـل ـل ـهــا اس ـت ـخــدام
أسـلـحــة نــاريــة وبـيـضــاء وأدوات
حـ ـ ـ ـ ـ ــادة ،وأن هـ ـ ـن ـ ــاك عـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
ال ـم ـص ــاب ـي ــن ف ــي الـ ـم ــوق ــع ،وف ــور
ت ـل ـقــي الـ ـب ــاغ ت ــوج ــه رج ـ ــال أم ــن
محافظة الجهراء ورجال دوريات
شرطة النجدة إلى الموقع.
وأض ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن ــه بـيـنـمــا
ك ــان رجـ ــال األمـ ــن ي ـع ـم ـلــون عـلــى
فض المشاجرة وضبط األطراف
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ف ـي ـه ــا وال ـس ـي ـط ــرة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ش ـ ـ ـخـ ـ ــص مـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــح وآخـ ـ ـ ــر
ً
يحمل سالحا أبيض ،تمكن احد
ال ـم ـش ــارك ـي ــن مـ ــن س ــرق ــة دوري ـ ــة
أمنية والفرار بها وتمت مطاردته

ً
ً
متشاجر يحمل سالحا ناريا
حتى ا صـطــدم بعمود إ نــارة قبل
أن ت ـت ــم ا ل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ــه ،ال ف ـتــا
الى أن رجــال االمــن ورجــال إدارة
ال ـب ـحــث وال ـت ـح ــري ف ــي مـحــافـظــة
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــراء تـ ـمـ ـكـ ـن ــوا مـ ـ ــن ض ـب ــط
جميع المشاركين في المشاجرة
وعددهم  15شخصا بين مواطن
وأفراد من غير محددي الجنسية،
كـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ــم ضـ ـ ـب ـ ــط س ـ ـ ـ ــاح ن ـ ـ ــاري
وأسلحة بيضاء.
وذ ك ـ ــر أن ا ل ـم ـش ــاج ــرة ا س ـفــرت
ع ــن اص ــاب ــة ع ــدد م ــن االش ـخــاص
بينهم شـخــص ا صـيــب بطعنات
متفرقة وتم نقله الى المستشفى
ووصفت حالته بالخطيرة ،الفتا
ا ل ـ ــى أن و كـ ـي ــل وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة

ً
وآخر يحمل سالحا أبيض
ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون االم ـ ــن ال ـع ــام
الـ ـل ــواء ع ـبــدال ـلــه الــرج ـيــب أعـطــى
أوام ـ ــره ل ــرج ــال األمـ ــن بــالـتـعــامــل
بكل حزم وشدة مع المتشاجرين
الذين تسببوا بالفوضى والرعب
بين سكان المنطقة.

بيان «الداخلية»
كــا نــت وزارة ا لــدا خـلـيــة ممثلة
فـ ــي اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـع ــا ق ــات
العامة واإلع ــام األمـنــي اصــدرت
بيانا حول المشاجرة ذكرت فيه
ان ــه ب ـش ــأن ت ـ ــداول م ـق ـطــع فـيــديــو
يتضمن مشاجرة بين مجموعة
من األشخاص واستخدام سالح

شوزن بمحافظة الجهراء ،تعامل
رج ــال األم ــن ال ـعــام بـشـكــل فــوري
مــع بــاغ يفيد بــو جــود مشاجرة
ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،وق ـ ـ ــام أح ــد
أطـ ــراف ال ـم ـشــاجــرة وأث ـن ــاء قـيــام
رجـ ــال األمـ ــن بــال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــم
بـ ـس ــرق ــة الـ ـ ــدوريـ ـ ــة واالص ـ ـ ـطـ ـ ــدام
بمركبة الطرف اآلخر وتم ضبطه
ع ـلــى ا ل ـف ــور و ع ـنــد إ ح ــا ل ــة جميع
األطـ ــراف ال ــى جـهــة االخـتـصــاص
اد عـ ـ ــى أ ح ـ ــد األ طـ ـ ـ ــراف أن س ــارق
ال ـ ـ ــدوري ـ ـ ــة ق ـ ـ ــام بـ ــده ـ ـسـ ــه ،وج ـ ــار
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق بـ ــالـ ــواق ـ ـعـ ــة وات ـ ـخـ ــاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراء ات ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــازم ــة
بحقهم.

منى اللوغاني

ً
ال ـعــدوانــي س ــواء ك ــان ف ــردي ــا أو
ً
جماعيا لتطبيقه على الحاالت
التي تصلنا من المدارس لنتأكد
م ـ ــن خ ـ ــال الـ ـنـ ـت ــائ ــج ون ـص ـنــف
الحالة أو المشكلة.
وأض ــاف ــت :كـمــا أن ــه أث ـبــت أنــه
ك ـل ـم ــا ارتـ ـفـ ـع ــت ن ـس ـب ــة الـ ــذكـ ــاء
ّ
الوجداني قل السلوك العدواني،
موضحة أن الذكاء الوجداني هو
امتالك الفرد المهارات الحياتية
التي تمكنه من أن يعيش حياته
بـ ـس ــام كـ ـمـ ـه ــارة إدارة ال ــوق ــت
والـ ــذات وات ـخــاذ ال ـق ــرارات وحــل
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـكـ ــات ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن ه ــذه
المهارات إذا ارتفعت لدى الفرد
ارتفعت نسبة ذكائه الوجداني
وب ـ ــال ـ ـت ـ ــال ـ ــي س ـ ـي ـ ـقـ ــل ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك
العدواني ،داعية إدارات المدارس
بالعمل على تعزيز هذه المهارات
ا لـتــي ستقلل بالتأكيد السلوك
العدواني بين الطالب.

سالمة الطالب
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال م ــدي ــر م ـســاعــد
في المرحلة الثانوية في وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة م ـح ـمــد الـ ـس ــدان ــي ،إن
ال ـم ـش ــاج ــرات ال ـطــاب ـيــة نــاتـجــة
ع ـ ــن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن سـ ـب ــب ب ـع ـض ـهــا
ً
يكون اجتماعيا بسبب انفصال
األبوين أو مشاكل داخل المنزل،
مـمــا يــؤثــر عـلــى نـفـسـيــة الطلبة
ً
ويجعلهم حادين الطباع ،مضيفا
أن مـهـمــة ال ـمــدرســة األولـ ــى هي

الحفاظ على سالمة الطالب من
أي عـ ــراك ق ــد يـ ــؤدي إل ــى ج ــروح
ً
أو إصــابــات خـطـيــرة ،الف ـتــا إلــى
أنــه إذا كــان الـخــاف فــي بدايته
فعلى مكتب الخدمة االجتماعية
والنفسية التدخل لحل المشكلة
قـبــل أن تـصــل إل ــى مــرحـلــة أكـبــر،
ولـكــن فــي بـعــض األح ـيــان تصل
المدرسة إلــى نقطة ال تستطيع
أن ت ـت ـعــامــل م ــع ح ـ ــاالت معينة
مــن ال ـع ــراك ال ــذي قــد ي ــؤدي إلــى
إصابات جسيمة أو توعد خارج
أسوار المدرسة.
واستطرد :وهنا على المدرسة
إخطار أولياء األمور بالمشاجرة
التي وقعت بين أبنائهم واتخاذ
اإلجــراء المناسب من قبل إدارة
المدرسة التي تبدأ بفصل مدته
ث ــاث ــة أيـ ـ ــام وت ـن ـت ـهــي بـمـجـلــس
النظام الذي يقرر نقل الطالب من
المدرسة إلى أخرى.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـسـ ــدانـ ــي أن مــرح ـلــة
الثانوية هي األصعب من حيث
ال ـم ـشــاجــرات ب ـيــن الـطـلـبــة فهي
مرحلة البلوغ وتغير الهرمونات
فالعراك في هذا العمر قد يتطور
إل ــى الـطـعــن والـقـتــل أو الــدهــس،
مبينا أن إدارة المدرسة تحاول
إش ـ ـ ـ ــراك أولـ ـ ـي ـ ــاء االم ـ ـ ـ ــور ال ــذي ــن
مــن الـمـفـتــرض أن يـكــونــوا أكثر
عقالنية ال حـتــواء المشكلة قبل
أن تصل لمرحلة متقدمة.

بعض
المشاجرات
الطالبية
أسبابها
اجتماعية
بسبب انفصال
األبوين أو
مشاكل داخل
المنزل
السداني

«نماء» توزع مساعدات
على النازحين باليمن
دش ـ ـ ـ ــن وف ـ ـ ـ ــد مـ ــؤس ـ ـسـ ــة نـ ـم ــاء
الـخـيــريــة الكويتية ال ــزائ ــر لليمن
مشاريع إغاثية في مجال المياه
والغذاء واإليواء للنازحين والفئات
الـضـعـيـفــة وال ـم ـت ـضــررة ف ــي عــدن
ومحافظات أخرى جنوبي اليمن،
ضمن حملة «الـكــويــت بجانبكم»
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـل ـع ــام الـ ـث ــام ــن عـلــى
التوالي.
وقـ ــال مــديــر إدارة اإلغ ــاث ــة في
«نماء» خالد الشامري ،لـ «كونا» ،إن
المؤسسة وزعت  150حقيبة إيواء
على النازحين فــي قــريــة كوكبان
بمحافظة لحج ،و 1500سلة غذائية
على النازحين وذوي االحتياجات
الـخــاصــة واألم ـ ــراض المزمنة في
محافظات عدن ولحج وأبين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـشـ ـ ــامـ ـ ــري إل ـ ـ ـ ــى أن
الـمــؤسـســة دش ـنــت أي ـضــا تــوزيــع

 120ألف لتر من مياه الشرب يوميا
ولـ ـم ــدة أربـ ـع ــة أش ـه ــر لـمـخـيـمــات
النازحين.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـ ــرب مـسـتـشــار
محافظ لحج عمر الصماتي عن
ال ـش ـكــر وال ـت ـق ــدي ــر ل ـل ـكــويــت على
دعمها التنموي واإلنساني للشعب
ال ـي ـم ـنــي ،ل ـتــؤكــد م ـتــانــة عــاقــات
البلدين التي تمتد لعقود.

«تدفئة الشتاء» في جمعية
إحياء التراث
مـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ـ ــدء االنـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض ف ــي
درجـ ــات ال ـح ــرارة بمنطقة آسيا
الوسطى ،انطلقت حملة إغاثية
مــوس ـم ـيــة ت ـح ــت ش ـع ــار «تــدف ـئــة
الشتاء» ،تطرحها جمعية إحياء
ال ـت ــراث اإلس ــام ــي ،وه ــي تـهــدف
إلــى التخفيف مــن معاناة األســر
الفقيرة هناك في ظل االنخفاض
بـ ــدرجـ ــات ال ـ ـح ـ ــرارة ،والـ ـت ــي مــن
الـمـتــوقــع أن تـصــل إل ــى نـحــو 30
درجة تحت الصفر.
وأوضحت لجنة مسلمي آسيا
الوسطى ،التابعة للجمعية ،أنها

تـسـعــى إل ــى زيـ ــادة الـكـمـيــة الـتــي
توزعها كل عام ،والتي بلغت في
آخــر حملة لها أكثر من  900طن
من الفحم تم توزيعها على األسر
الفقيرة المحتاجة وأســر األيتام
بـ  9مناطق بواليات مختلفة في
قرغيزستان ،وقــد بلغ عــدد هذه
األسـ ــر ن ـحــو  1802أس ـ ــرة ،كــذلــك
تم التوزيع على بعض المرافق،
مثل المراكز والمدارس اإلسالمية
والمساجد.
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المستشار شفيق إمام

وزارات وجزر

في ظالل الدستور :إشراف الوزير على غرفة التجارة يتناقض ومفهوم الحكم الديموقراطي
جاء قانون غرفة التجارة
والصناعة سنة 1959
ليسبق زمانه ويواكب
أحدث مقاييس ومعايير
ومقومات غرف التجارة
والصناعة في العالم،
تحتذي به الدول وتنهل
منه حتى التي سبقتنا
في مضمار التقدم ،لكننا
سبقناها في هذا التنظيم
الباهر للغرفة.

من األوجه التي
تمارس بها األمة
سيادتها منظمات
المجتمع المدني
وعلى رأسها غرفة
التجارة والصناعة

ً
ً
ً
تـمـخــض ال ـج ـبــل فــولــد ك ـيــانــا هـ ـش ــا ...ال كـيــانــا
ً
ً
ق ــان ــونـ ـي ــا مـ ـتـ ـك ــام ــا ،ك ـم ــا ك ــان ــت ت ــأم ــل ال ـم ــذك ــرة
اإلي ـضــاح ـيــة ل ــاق ـت ــراح ب ـقــانــون ف ــي ش ــأن ال ـغــرفــة
المدرج على جدول أعمال المجلس.
ذلــك أن أول م ــادة فــي هــذا االق ـتــراح نـصــت على
إش ـ ــراف وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ع ـلــى ال ـغــرفــة
فأهدرت استقالل الغرفة والمقومات التي كفلها
الــدس ـتــور لـمـنـظـمــات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،والـغــرفــة
على رأ سـهــا ،فيما نــص عليه ا لــد سـتــور مــن حرية
تكوين الجمعيات فــي ا لـمــادة ( )53و هــي فــرع من
حق االجتماع في المادة ( )54وحرية الرأي وحق
التعبير عنه المنصوص عليهما في المادة ()36
وانتقضت من مفهوم الحكم الديموقراطي ،والمبدأ
الديموقراطي في السيادة الشعبية.

مفهوم الحكم الديموقراطي
إن مفهوم الحكم ا لــد يـمــو قــرا طــي و مـفـهــوم األ مــة
مصدر السلطات اللذين يقوم عليهما نظام الحكم
في الكويت ،والذي تمارس فيه األمة سيادتها على
ً
الــوجــه المبين بــالــدسـتــور ،إعـمــاال ألحـكــام الـمــادة
( )6من الدستور ،إن هذا المفهوم أوسع نطاقا من
المفهوم الضيق فــي احتكار السلطة التشريعية
للسيادة الشعبية ،فاألمة لم تتنازل عن سيادتها
لمن يمثلونها من النواب ،بل هم وكالء عنها في
مهمتين أساسيتين :التشريع ،والرقابة والمساء لة.
وإن من األوجه التي تمارس بها األمة سيادتها
مـنـظـمــات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،وعـلــى رأس ـهــا غــرفــة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ،ب ـمــا ي ــوج ــب ع ـلــى الـسـلـطــة
التشريعية أن تــو فــر لـهــذه ا لـمـنـظـمــات اال سـتـقــال
ال التبعية ،بحيث تظل بعيدة عن سيطرة ا لــدول
والحكومة ،ال تتدخل فيها وفيما تقوم به من دور
فعال في الرأي الذي تبديه لكل الجهات الحكومية
وغير الحكومية ،وفي الدراسات التي تعدها لهذا
الغرض ،وإن القول بغير ذلك فيه نكوص عن الحكم
الــديـمــوقــراطــي ال ــذي جــوهــره الــرقــابــة عـلــى أعـمــال
السلطة التنفيذية والمسؤولية السياسية للوزراء.
و لـعــل ا لـمــذ كــرة التفسيرية لـلــد سـتــور لــم يفتها
إدراك ه ــذه ا لـحـقـيـقــة ،فــا ع ـت ـبــرت ر ق ــا ب ــة مـنـظـمــات
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي م ـكـمـلــة ل ــرق ــاب ــة ال ـب ــرل ـم ــان فــي
ال ـم ـســؤول ـيــة الـسـيــاسـيــة لـ ـل ــوزراء أم ــام ال ـبــرل ـمــان،
التي هي جوهر الحكم الديموقراطي فيما تقرره
الـمــذكــرة الـتـفـسـيــريــة ،وهــي مـلــزمــة شــأن نصوص
ا لـ ــد س ـ ـتـ ــور أن م ـ ــن وراء ا لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ا لـ ــد س ـ ـتـ ــوري
ل ـم ـســؤول ـيــات ال ـ ـ ــوزراء ال ـس ـيــاس ـيــة ،ت ــوج ــد كــذلــك

وب ـص ـفــة خــاصــة رق ــاب ــة ال ـ ــرأي ال ـع ــام ال ـتــي ال شك
فــي أن الـحـكــم الــديـمــوقــراطــي يــأخــذ بـيــدهــا ويــوفــر
مقوماتها و ضـمــا نــا تـهــا ،ويجعل منها مــع الزمن
العمود الفقري في شعبية الحكم ،وهذه المقومات
وال ـض ـمــانــات ه ــي ال ـتــي تـضـفــي ع ـلــى الـمــواطـنـيــن
بحبوحة من الحرية السياسية.

الغرفة والحكم الديموقراطي
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق تـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـغـ ــرفـ ــة م ـث ـل ـهــا
م ـث ــل م ـن ـظ ـم ــات ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـم ــدن ــي ف ــي األن ـظ ـمــة
الديموقراطية أحد مكونات الحكم الديموقراطي،
بل هي أحد أسباب الحكم الديموقراطي التي جاء
الدستور ليستكملها ،وهو ما كشفت عنه ديباجة
الدستور التي جاء في استهاللها ما سجله رئيس
ال ــدول ــة م ــن« :رغ ـب ــة ف ــي اس ـت ـك ـمــال أس ـب ــاب الـحـكــم
ا لــد يـمــو قــرا طــي» ،ا لـتــي كــا نــت وراء و ضــع المجلس
ال ـت ــأس ـي ـس ــي لـ ـه ــذا ال ــدسـ ـت ــور ،وال ـت ـص ــدي ــق عـلـيــه
وإصداره.
ف ـقــد ك ــان ــت ال ـغ ــرف ــة ال ـت ــي صـ ــدر قــانــون ـهــا سـنــة
 1959هي أحد هذه األسباب وأحد مكونات الحكم
الديموقراطي وآلياته ،وهي أحد جذور هذا الحكم
الذي استهدف تنظيم حياة الناس في الكويت في
نشاطهم التجاري والصناعي ،وكما تقول المذكرة
اإليضاحية لالقتراح لقانون الغرفة المدرج على
جــدول أعمال المجلس« :لقد عرفت دو لــة الكويت
التجارة والصناعة منذ القدم أو كان لها أسطولها
التجاري البحري الذي صنعته أيدي الكويتيين،
وجاب البحار والمحيطات شرقا وغربا في رحالت
تجارية سجلها التاريخ».
ف ـق ــا ن ــون ا ل ـغ ــر ف ــة ا لـ ـص ــادر س ـنــة  ،1959ل ــم يــأت
غريبا عن المجتمع الكويتي ليفرض نفسه على
حياة الناس ،بل هو نبع من ذات الجماعة متأثرا
فــي ذ لــك بنوع الحياة التي كانت تعيشها ليقنن
مــا اع ـت ــادوا عـلـيــه وأل ـفــوه مــن حـيــاة الـحــريــة التي
عــاشــوهــا قـبــل هــذا الـتـنـظـيــم ،وهــو كــذلــك جــزء من
ض ـم ـيــر ه ــذا ال ـم ـج ـت ـمــع وم ــن م ــوروث ــه ال ـتــاري ـخــي
واألخالقي واإلنساني.

كيان قانوني متكامل
وهو الغرض الذي أعد له االقتراح بقانون سالف
الذكر كما جاء في المذكرة اإليضاحية له دون أي
فلسفة أخرى للتشريع يقوم عليها االقتراح ،وهو
ما يطرح سؤاال مشروعا هو :هل كان هذا الكيان

مظفر عبدالله

ً
الـقــانــونــي غــائـبــا أكـثــر مــن ستين عــامــا ،ومــع ذلــك
حققت الغرفة هذا النجاح الذي لم توفق إليه أي
منظمة من منظمات المجتمع المدني في أي دولة
في الوطن العربي؟
وقد جاء قانون غرفة التجارة والصناعة سنة
 1959ل ـي ـس ـبــق ز م ــا ن ــه و ي ــوا ك ــب أ ح ـ ــدث مـقــا يـيــس
ومعايير ومقومات غرف التجارة والصناعة في
العالم ،تحتذي به ا لــدول وتنهل منه حتى الدول
التي سبقتنا في مضمار التقدم ،لكننا سبقناها
فــي هــذا التنظيم ا لـمـبـهــر لـلـغــر فــة إ لــى ا لـحــد ا لــذي
ي ـم ـكــن أن ن ـق ــول ف ـيــه ل ــو ل ــم ي ـكــن لــدي ـنــا م ـثــل هــذا
القانون لتمنينا أن نصنع مثله.
ً
فال غرو أن يعيش هذا القانون نابضا بالحياة
ل ـيــوفــر ل ـل ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ولـمــؤسـســاتـهـمــا كل
األدوات واآلل ـي ــات ال ــازم ــة لـنـجــاحـهـمــا ،وق ــد كــان
ت ـن ـظ ـيــم هـ ــذا الـ ـق ــان ــون لـ ـش ــؤون ال ـغ ــرف ــة م ـت ـكــامــا
فــي ال ــدف ــاع عــن الـمـصــالــح الـتـجــاريــة والـصـنــاعـيــة
وتمثيلها في المحيط اإلقليمي والدولي والعمل
على ترقيتها ،حيث أ نــاط القانون بالغرفة جمع
المعلومات واإلحصاء ات المتعلقة بهذه المصالح
ونشرها وتزويد الدولة بكافة مؤسساتها وغيرها،
برأيها في إنشاء البورصات والموانئ واألسواق
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض وفـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ــة مـ ـش ــاري ــع الـ ـق ــوان ـي ــن
والمراسيم ذات الصبغة االقتصادية والمالية بما
يؤدي الى تنشيط التجارة والصناعة وحمايتها
وتوجيهها وغير ذلك من اختصاصات وصالحيات
مـمــا أدى إل ــى ازدهـ ــار ال ـت ـجــارة ،وخ ـصــوصــا بعد
ظهور النفط.
وقد أضفى عليها القانون استقالال في تكوينها
من أرباب المهن التجارية والصناعية وفي إدارة
ً
ك ــل ش ــؤون ـه ــا اإلداري ـ ـ ــة وال ـمــال ـيــة م ـض ـف ـيــا عـلـيـهــا
الشخصية االعتبارية مع منحها بعض امتيازات
السلطة العامة ،وقد كانت الغرفة وال تزال السند
وال ـع ـض ــد ل ـل ــدول ــة وألع ـض ــائ ـه ــا وألرب ـ ـ ــاب ال ـم ـهــن
والحرف معينا ومشرعا وقاضيا ومحكما وموثقا.
وأصبحت غرفة التجارة والصناعة بذلك جزء ا
من تاريخ الكويت يسطر أمجادها وأمجاد الرعيل
األول الذين أقاموا من وعيهم الحجر المكين ألول
صرح ديموقراطي في الكويت عاصر استقاللها،
ومن ضمائرهم السياج المتين والمالذ األمين ألول
منظمة للمجتمع المدني فــي ا لــو طــن العربي كله
تشمخ بتنظيمها وبرجالها الذين ساهموا بعد
ثالث سنوات من وضع دستور للبالد ،كان داعما
للغرفة وسندا لها في مشوارها.

خليل علي حيدر

الخروج من دائرة القمع

هنا في الكويت ورغم كل الزخم اإلصالحي المتحقق
والمرتجى مما يجري في الساحة السياسية ،يبقى موضوع
العمل المشترك بين الوزارات والهيئات في مجال التنمية
شبه منسي.
أول العمود:
الـحــوار البرلماني الــذي دار بين النائبة جنان بوشهري
ً
ً
وبعض الوزراء حول تعارض المصالح يعد مثاال جيدا لرقي
الحوار وأهميته والمعلومات التي نتجت عنه.
***
ذكر وزير الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز بن سلمان «أن
عصر عمل الوزارات بشكل منفرد قد انتهى» ،وذلك أثناء جلسة
حوار في مؤتمر االستراتيجية الوطنية للصناعة في أكتوبر
ً
الماضي ،وقال أيضا «أضعنا  ٤٠سنة كان يمكن أن نكون فيها
مثل الهند والصين في مجال الصناعة».
لفتت نظري مقولة عمل الوزارات المنفرد الذي بالفعل ساهم
في إضاعة الكثير من المال والجهد والنتائج ،هنا في الكويت
ورغــم كــل الــزخــم اإلصــاحــي المتحقق والمرتجى مما يجري
في الساحة السياسية يبقى مثل هذا الموضوع شبه منسي،
صحيح أن هناك أمانة عامة لمجلس الوزراء ولجان متخصصة
فيه تقوم بعمل الربط والتنسيق إال أن المسألة كما يبدو بعيدة
ً
جدا عن هدف العمل الوزاري المشترك ...كيف؟
تصرف وزارة الصحة المليارات في الجانب الصحي العالجي
ويتم إهمال الجانب الوقائي من األمراض الذي يمكن أن تسهم
فيه وزارة الشباب واإلعــام واألوقــاف واألندية الرياضية في
الجانب المعنوي والتوعوي.
مثال آخر ،تستهلك وزارة الداخلية جهدها في القبض على
مخالفي اإلقامة ويتم إهمال مسألة الرقابة على تحديد االحتياج
من العمالة من قبل الجهة المسؤولة عن الحصص مما ينتج
لدينا العمالة السائبة.
هذا في الجانب المتعلق بعدم التنسيق بين الوزارات التي
تعمل بشكل قريب من الجزر المنعزلة ،وأذكر هنا اللوم الذي
وجهه رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد لرؤساء
األجهزة الرقابية في الكويت ،وما أكثرها في بث تلفزيوني ،وهو
ً
يحثهم على التالقي المتكرر بدون دعوة منه شخصيا ...كان
يعني ضرورة العمل المشترك والمستمر بينهم.
تـقــاريــر دي ــوان المحاسبة تــزخــر بأمثلة عــديــدة مــن ضياع
الفرص واألموال والنتائج بسبب ضعف العمل المشترك بين
الوزارات والهيئات الحكومية ،وهناك جهازان مهمان يعكسان
صورة عدم التعاون المشترك بين أجهزة الحكومة ذاتها وهما
«نزاهه» والديوان الوطني لحقوق اإلنسان ،إذ ال يزال كالهما
في خانة تلبية االستحقاق الدولي وشروطه ولكن دون تفعيل.
نقيس على ما سبق أمثلة ال حصر لها في المجال االقتصادي
ً
والثقافي التي تضيع بكل أســف تأسيسا على مقولة األمير
عبدالعزيز بن سلمان.

جاك ديتش وإيمي ماكينون*

روسيا تطلق حرب معلومات شتوية
ضد الغرب

ً
أمضى النظام عقودا في تسليح الميليشيات وعسكرة حياة
الناس وبناء أدوات القمع ،وبات اليوم يعتمد على الميليشيات
األفغانية والعراقية وميليشيات حزب الله والحوثي ،فمن
المسؤول عن ضياع مستقبل شعب إيران بقومياته؟
تستطيع سلطة الجمهورية اإلسالمية تحريك قواها وأسلحتها
وجيوشها للدفاع عنها الـيــوم ،ولكن أيــن الجمهور الــذي يؤمن
بها وبأفكارها بعد أكثر من أربعين سنة من التلقين والدعاية
والتدريس والتسلط على اإلعالم والمدارس والجامعات؟ أين هم
بين طالب الجامعات وسكان المدن؟ أين هم مسؤولوها ورجال
الـحـكــم فـيـهــا ،بــل حـتــى رج ــال الــديــن المقتنعين ب ـجــدوى بقائها
واستمرار نظامها ،والقادرين على شرح أهدافها والدفاع عنها
وإق ـن ــاع الـجـمــاهـيــر بـشـعــاراتـهــا ب ــدال مــن تـهــديــد ال ـنــاس وإط ــاق
الرصاص والكذب على المتظاهرين؟
هذا نظام صرفت عليه القيادة اإليرانية في كل هذه المدن األموال
والــرشــا والـمـكــافــآت لكسبها وضـمــان والء الـنــاس فيها ،والـيــوم
تتحرك كل مدن إيران ضد قيادتها ،يدعون بالموت على مرشدها،
ويطالبون بالحرية من قيودها الخانقة والتحرر من ثقلها ،فمن
المسؤول عن هذا الفشل؟
هذه ثالث أو رابع مرة يثور فيها الشعب اإليراني منذ أن سرقت
الثورة وصودرت لصالح سياسات داخلية مدمرة لكنها هذه المرة
فيما يبدو الحاسمة!
لقد أمـضــى الـنـظــام كــل هــذه الـعـقــود فــي تسليح الميليشيات
وعسكرة حياة الناس وبناء أدوات القمع ،وبات اليوم يعتمد على
الميليشيات األفغانية والعراقية وميليشيات حزب الله والحوثي،
فمن المسؤول عن ضياع مستقبل شعب إيران بقومياته؟
تستطيع قوى األمن اإليرانية بإمكاناتها الهائلة اليوم قتل آالف
الطالبات والطالب واكتساح تجمع الشابات والشباب والتقاط
اآلالف عبر مخابراتها من البيوت والمدارس والجامعات ،وملء
سجون طهران ومشهد وشيراز واألهواز وزاهوات وسنندج بهم،
ولكن مثل هذه اإلجراءات كما تدرك القيادة ويدرك «مرشد الثورة»
لن يعيد األمور إلى نصابها ولن تكون الجمهورية اإلسالمية آمنة
للولي الفقيه وحزبه بعد اآلن.
المتظاهرون في مــدن إيــران يستغيثون «ال نريد الجمهورية
اإلسالمية»! وآخــرون يصيحون مطالبين باالستفتاء العام على
استمرار النظام «رفراندوم ...رفراندوم»! فلماذا تحرص القيادة على
رؤية البالد غارفة في الدم والخراب؟

mudaffar.rashid@gmail.com

التضخم الحالي

إفياني إم .نسوفور* إفياني إم .نسوفور*

التضامن الصحي هو األمن الصحي
انطلقت الفعالية السنوية الثانية لألمم المتحدة بشأن أهداف التنمية
المستدامة الشهر الماضي ،بكلمة شددت فيها سفيرة اليونيسف للنوايا
الحسنة ،بريانكا تشوبرا جوناس ،على دور التضامن بوصفه محركا
للتغيير؛ وقالت إن التضامن العالمي أصبح ُمهما أكثر من أي وقت مضى،
ً
وإنه إذا عملنا معا ،ستكون أمامنا فرصة كبيرة لتغيير العالم الذي نعيش
فيه .ورغــم أن «تشوبرا جــونــاس» كانت تشير في كلمتها إلــى مكافحة
تغير المناخ ،فإن ما أعربت عنه يمكن أن ينطبق على العديد من القضايا
العالمية األخرى ،فالتضامن ضروري لحل العديد من التحديات اإلنسانية
األكثر إلحاحا ،ولكنه حاسم لتحقيق األمن الصحي.
بعد مــرور عامين ونصف العام على ظهور جائحة كوفيد ،19بدأت
األنظمة الصحية على مستوى العالم في التمزق ،ورغم أن نهاية الوباء
أعلن
قد تكون وشيكة ،فإن الفيروس ال يزال مستشريا ،وفضال عن ذلكِ ،
رسميا عن جدري القرود بوصفه حالة طــوارئ صحية عامة تثير قلقا
دولياُ ،
ووثقت حاالت فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاح في أكثر
من  30دولة ،بما في ذلك الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،وفي وقت
يمكن أن تنتشر فيه األمــراض المعدية حول العالم في غضون ساعات،
أصبح التضامن العالمي مهما أكثر من أي وقت مضى.
وما يعنيه هذا واضح ومباشر ،فعندما يقترب حريق هائل من منطقة
ما ،يجب أن يتعاون سكان هذه المنطقة إلخماده ،وينطبق الشيء نفسه
على األمن الصحي العالمي ،إذ في عام  - 1966أي في ذروة الحرب الباردة-
تعاونت الواليات المتحدة مع االتحاد السوفيتي إلنهاء مرض الجدري
والحصبة ،وشجع هذا التعاون بدوره منظمة الصحة العالمية على قيادة
برنامج استئصال الوباء .وهناك دروس مهمة يمكن تعلمها من هذا الحدث
التاريخي ،أولها أن التضامن الصحي العالمي قد يؤدي إلى تحالفات غير
متوقعة .فقد كانت الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي قوتين عظميين
متنافستين ،لكنهما وضعتا بين قوسين الحرب الباردة من أجل القضاء
على مرض أصاب َالبشرية ألكثر من  3000عام.
وفضال عن ذلك ،ضمن تخويل مهمة قيادة برنامج االستئصال لمنظمة
الصحة العالمية ،وهي منظمة عالمية ،إتاحة لقاح الجدري لجميع الدول
مجانا ،دون أن تخزن الدول الغنية جرعات منهُ ،
وسجلت آخر حالة إصابة
بالجدري في الصومال عام  ،1977بعد عشر سنوات من بدء البرنامج،
وأعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء على المرض بعد ثالث سنوات
من ظهوره ،وكلفت الجهود بأكملها  300مليون دوالر ،لكن التقديرات تفيد
أنها وفرت أكثر من مليار دوالر سنويا.
ويعد شلل األطفال وباء آخر توشك الجهود العالمية على استئصاله
بفضل التنسيق فيما بينها ،إذ أطلقت منظمة الروتاري الدولية -التي
تضم  1.4مليون عضو من جميع أنحاء العالم -حملة لتحصين األطفال في
جميع أنحاء العالم ضد شلل األطفال في عام  ،1985وبعد ثالث سنوات،
أنشئت المبادرة العالمية الستئصال شلل األطفال في جمعية الصحة
ِ
العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ،وانضمت العديد من البلدان
إلى المبادرة ،وساهمت باألموال ،وحشدت الوكاالت والمجتمعات حتى
تنجز المبادرة مهمتها .وخالل  34عاما منذ تأسيسها ،نجحت المبادرة
العالمية لمكافحة مرض شلل األطفال في خفض معدل اإلصابة بشلل
األطفال على مستوى العالم بأكثر من  99في المئة ،ومنعت إصابة أكثر
من عشرة ماليين شخص بالشلل ،وحصنت  2.5مليار طفل ضد الوباء.
لكن يبدو أننا نسينا هــذه ال ــدروس ،فعلى عكس الجهود العالمية

المنسقة إلنهاء الجدري وشلل األطفال ،اتسمت االستجابة لـكوفيد19
بضيق أفق التفكير القومي .فهذا الوباء كارثة عالمية أودت بحياة أكثر
من ستة ماليين شخص ،باإلضافة إلى إصابة ما ال يقل عن  100مليون
ً
بما يسمى بـكوفيد طويل األمد .ولكن هذه المرة ،بدال من أن تنسق الدول
المتقدمة استجاباتها للوباء ،ركــزت على التخفيف من تأثيره داخل
حدودها .إذ اعتمدت الدول الغربية الغنية عقلية الحصار ،حيث خزنت
ً
الشخصية واللقاحات واألدوية ،ولم تترك خيارا أمام الدول
معدات الوقاية
ُ
الفقيرة سوى أن تقبل الفتات.
ومن ناحية أخرى ،بدأت إفريقيا باستجابة منسقة لـكوفيد 19كانت
األفضل في العالم ،من خالل حشد موارد المؤسسات اإلقليمية مثل االتحاد
اإلفريقي ،وتعزيز الشراكات المحلية ،فالتصدي لجائحة مثل كوفيد19
ً
يتطلب تعاونا على نطاق عالمي.
وكان من المفترض أن يكون مرفق الوصول العالمي للقاح كوفيد19
(كوفاكس) آلية تنسيق للمساعدة في تحفيز جهود التطعيم في جميع
أنحاء العالم ،وضمان قدرة البلدان ذات الدخل المنخفض على الوصول إلى
اللقاحات ،ولكن «كوفاكس» واجه فجوات تمويلية مستمرة ،وعانى األمرين
من أجل الحصول على جرعات ،إذ في مقابلة أجريت مؤخرا مع ،هاريس
جليكمان ،الرئيس السابق لمكتب نيويورك لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة
ّ
والتنمية ،جادل هذا األخير بأن «كوفاكس» مكن الشركات من استخدام
عمليات األمم المتحدة لحماية أرباحها ،دون االكتراث بما سيكلفه ذلك
من الناحية االجتماعية.
وببساطة ،قتلت قومية اللقاح ضعفاء العالم ،وهذا ما اعترف به «مايك
وي ــان» ،وهــو عضو في االئتالف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة
األوبئة ،مؤسسة ساعدت في إطالق«كوفاكس» ،خالل حلقة نقاش ُعقدت
ً
مؤخرا .إن االستجابة لجدري القرود مثال آخر على كيفية تأثير قومية
اللقاح على األمن الصحي العالمي ،إذ تكافح الدول اإلفريقية للتصدي
لجدري القرود منذ عقود ،لكن الوباء لم يجذب اهتماما دوليا إلــى أن
بدأت الحاالت تظهر في الدول الغربية ،فقد ُسجلت أول حالة في نيجيريا
ُ
عام  ،1972وكانت تكتشف حاالت اإلصابة هناك كل عام منذ عام ،2017
ومع ذلك ،حتى عندما بدأ الناس في البلدان المتقدمة يتلقون جرعاتهم
من اللقاح ضد هذا الوباء ،ال تزال البلدان اإلفريقية تنتظر الحصول على
جرعاتها من اللقاح.
إن فرص القيام بعمل أفضل هي قاب قوسين أو أدنى ،إذ أعلنت السلطات
الصحية في أوغندا مؤخرا تفشي فيروس «إيبوال» بعد تأكيد حالة في
منطقة «موبيندي» في البالد ،إنه من الضروري التضامن على المستوى
العالمي الحتواء هذا الوباء ،ويجب أن تأخذ البلدان ذات الدخل المرتفع
زمام المبادرة في تطوير آليات الكشف واالستجابة فيما يتعلق بالوباء،
وينبغي أن تواجه المؤسسات العالمية مثل األمــم المتحدة ،ومنظمة
الصحة العالمية ،القومية من خالل تعزيز المساواة.
من خالل العمل معا ،يمكننا التصدي لتفشي األمراض قبل أن تتفاقم؛
لكن المهمة دائما ما تكون أصعب عندما نعمل بانفراد ،وكما يقول مثل
في ثقافة «اإليغبو» ،عندما يحترق منزلك ،ال تطارد الفئران.
* زميل أول في برنامج األصوات الجديدة في معهد آسبن ،وزميل في
البرنامج العالمي لزمالء المحيط األطلسي المعني بالمساواة الصحية
في جامعة جورج واشنطن.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ص ـ ّـرح كـبــار الـمـســؤولـيــن الــدفــاعـيـيــن اإلسـتــونـيـيــن أمــام
الصحافيين ،خالل زيارتهم لواشنطن قبل أيام ،بأن روسيا
أطلقت عمليات مؤثرة ومتجددة في أوروبا إلضعاف الدعم
الغربي ألوكرانيا ،في محاولة منها لتغيير مسار الحرب
ّ
تصب في مصلحة كييف خالل الشهر الماضي.
التي بدأت
ّ
تشمل هذه الجهود حملة منسقة عبر القنوات الناطقة
باللغة الروسية أو المدعومة من روسيا في أوروبا ،وعبر
سياسيين مؤثرين ومتعاطفين مع موسكو ،إنه جزء من
استراتيجية متعددة الجوانب أطلقها الكرملين لالستفادة
من أزمــة ارتـفــاع أسعار الطاقة قبل حلول الشتاء ،ولكسر
الوحدة التي ّ
سهلت حتى اآلن تدفق المساعدات الغربية
العسكرية واالقتصادية إلى أوكرانيا.
األوروبي طبيعة القواعد الروسية
لطالما أدرك االتحاد
ّ
في حرب المعلومات التي تشنها موسكو في الغرب للتغطية
على غزو أوكرانيا ،إذ تعود هذه الحملة إلى زمن االستيالء
على شبه جزيرة القرم بطريقة غير شرعية في عام ،2014
ورصد االتحاد نحو  6آالف حالة من حمالت التضليل التي
استهدفت أوكرانيا على مر ثماني سنوات.
منذ بدء الغزو الشامل ألوكرانيا في شهر فبراير ،اتخذت
روسيا خطوات متزايدة الستعمال الدبلوماسيين الموالين
للكرملين لتضخيم الحملة الدعائية وحشد الدعم لألحزاب
اليمينية المتطرفة.
وفي حين سعت روسيا إلى استعمال الطاقة كسالح بحد
ذاته ضد أوروبا لتضييق الخناق على الحكومات الداعمة
ً
ألوكرانيا ،عرض البلد أيضا فيديوهات شبه متواصلة عبر
المحافظة على اإلنترنت
شبكة «آر تي» الحكومية والمواقع
ِ
لنشر رسالة مفادها أن األوروبيين لن يتمكنوا من تدفئة
منازلهم بسبب نقص الغاز الروسي ،مما يؤدي إلى تأجيج
االنقسامات وسط الرأي العام.
ً
ً
بــدأت هــذه الرسالة تحصد زخـمــا مـتــزايــدا على الطرف
اآلخر من األطلسي ،مع أن الكونغرس يفكر بتقديم حزمة
ّ
موسعة إلــى أوكرانيا قد تصل قيمتها إلــى 50
مساعدات
ً
مليار دوالر أو أكثر ،لكن نظرا إلــى انتشار المخاوف من
الــركــود واحتمال أن يسيطر الحزب الجمهوري على أحد
ً
َ
َ
المجلسين معا ،خالل االنتخابات
مجلسي الكونغرس ،أو
النصفية األميركية المقبلة ،قــد تــزيــد ج ــرأة الفريق الــذي
يشكك بحجم الـمـســاعــدات األمـيــركـيــة إلــى أوكــران ـيــا ،وهو
المعسكر المتحالف مع الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب ،وقد أعلن عدد من كبار المسؤولين الجمهوريين،
مـثــل زعـيــم األقـلـيــة فــي مجلس الـشـيــوخ ميتش ماكونيل،
أنهم سيحرصون على متابعة الدعم العسكري األميركي
ألوكرانيا ،لكن تعهد زعيم األقلية في مجلس النواب ،كيفن
مكارثي ،بتطبيق مقاربة معاكسة.
وافق مجلسا الكونغرس األميركي على حزمة المساعدات
الكبرى التي ّ
خصصها البيت األبيض ألوكرانيا في شهر
ّ
مايو وتصل قيمتها إلى  40مليار دوالر ،وصوت نحو 60
ً
جمهوريا ضــد االقـتــراح فــي مجلس الـنــواب ،لكن مــن دون
توجيه انتقادات علنية كثيرة ،لكن عادت هذه المسألة إلى
الواجهة ،فقد ألمح كيفن مكارثي في إحدى المقابالت إلى
صعوبة أن تستمر المساعدات الالمحدودة إلى أوكرانيا إذا
سيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب.
صـ ـ ـ ّـرح مـ ـك ــارث ــي ل ـم ــوق ــع «ب ــان ـش ـب ــول ن ـ ـيـ ــوز»« :أظـ ـ ــن أن
ً
المسؤولين سيتراجعون و لــن يكتبوا شيكا على بياض
ألوك ــرانـ ـي ــا» .ف ــي ال ـم ـقــابــل ،يـظــن وزيـ ــر ال ــدف ــاع األوك ــران ــي،
أوليكسي ريزنيكوف ،أن هذه الحملة هي ّ
مجرد محاولة كي
يحصل الجمهوريون في مجلس النواب على غطاء سياسي
قبيل االنتخابات النصفية األميركية.
في هذا السياق يقول بريت شافر ،رئيس فريق التالعب
الديموقراطية»
بالمعلومات في «التحالف من أجل تأمين
ّ
في «صندوق مارشال األلماني»« :إذا نظرنا إلى المرشحين
األميركيين الذين يتكلمون عن أوكرانيا في معظم األوقات
الـيــوم ،فسنالحظ أنهم مــوالــون لروسيا ويـعــارضــون دعم
أوكــرانـيــا ،ولطالما أثبت هــذا الفريق براعته فــي استمالة
َ
معسكري اليسار واليمين».
المؤيدين من
* «فورين بوليسي»

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

7.365

8.241

5.530

2.836 3.246 3.228

 30.9مليار دينار عمليات البطاقات المصرفية في  9أشهر
استثمارات البنوك في الخدمات الرقمية ترفع تعامالت الدفع اإللكتروني
محمد اإلتربي

 7.8مليارات دينار
قيمة عمليات نقاط
البيع والمواقع
للربع الثالث

يـ ـسـ ـج ــل لـ ـلـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي
والخدمات المصرفية الحديثة
ال ـق ـفــزة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي اس ـت ـخــدام
النقود البالستيكية «البطاقات
الـمـصــرفـيــة» كــذلــك نـمــو أعـمــال
وع ـم ـل ـيــات ال ــدف ــع اإلل ـك ـتــرونــي
وت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــل حـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
ً
وإنـ ـعـ ـك ــاس ذل ـ ــك ع ـم ــوم ــا عـلــى
تسهيل عمليات الدفع وتحسين
بيئة األعمال.
ً
ورق ـم ـيــا يـمـكــن اإلش ـ ــارة إلــى
أن قيمة التعامالت ا لـتــي تمت
في الربع الثالث المنتهي آخر
سبتمبر الـمــاضــي بــاسـتـخــدام
ال ـب ـطــاقــات الـمـصــرفـيــة سجلت
ً
ن ـمــوا بنسبة  16.7%إذ قفزت
م ــن م ـس ـتــوى  8.999م ـل ـيــارات
دي ـنــار لـلــربــع الـثــالــث مــن الـعــام
الماضي إلــى  10.508مليارات
بزيادة  1.509مليار منها 7.823
مـ ـلـ ـي ــارات نـ ـق ــاط ب ـي ــع وم ــواق ــع
إل ـك ـتــرون ـيــة ،لـيـصـبــح إجـمــالــي
عمليات ا لـبـطــا قــات المصرفية
خالل األشهر التسعة المنقضية
من هذا العام  30.9مليار دينار.
وتأتي تلك الزيادة المتنامية

بـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــع
والمنافسة الكبيرة في السوق
ً
المحلي خصوصا فيما يخص
االستثمار في البنية التحتية
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وت ـس ـه ـي ــل ومـ ــرونـ ــة
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام مـ ــع ت ـغ ـل ـيــف تـلــك
الخدمات بأعلى درجات األمان.
ً
وام ـ ـ ـتـ ـ ــدادا ل ـل ـت ـطــور الـتـقـنــي
ً
مـ ـص ــرفـ ـي ــا ،ف ـق ــد ان ـع ـك ــس ذل ــك
بـقــوة على نمو عمليات الدفع
ع ـبــر ن ـق ــاط ال ـب ـيــع بـشـكــل الفــت
م ــع ت ــراج ــع اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـك ــاش
في أغلبية عمليات السداد فقد
قفزت عمليات نقاط البيع من
مستوى  3.570مليارات دينار
فـ ــي الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث مـ ــن ال ـع ــام
ال ـمــاضــي إل ــى  4.165مـلـيــارات
ل ـل ــرب ــع ال ـث ــال ــث م ــن عـ ــام 2022
ً
بزيادة تقدر بقيمة  595مليونا
وبنسبة نمو مقدارها .%16.6
فيما سجلت العمليات التي
تمت عبر المواقع اإللكترونية
أعلى معدل نمو بلغت نسبته
 %35.5حيث قفزت بما قيمته
 959مليون دينار من مستوى
 2.699مليار إلى  3.658مليارات

كما في نهاية الربع الثالث من
العام الحالي.
وتـ ـعـ ـك ــس تـ ـل ــك الـ ـمـ ــؤشـ ــرات
ال ـن ـمــو ال ـه ــائ ــل ف ــي ال ـت ـعــامــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ت ـعــد

مـ ـقـ ـتـ ـص ــرة فـ ـق ــط عـ ـل ــى أعـ ـم ــال
الـقـطــاع ال ـخــاص أو األفـ ــراد بل
ت ــاح ــظ الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ـهــات
الحكومية ذات الصلة بأعمال
الخدمات والـتــي تتطلب ســداد

«هيرمس إيفا» و«الوسيط» و«بيتك» ...األعلى
إيرادات للوساطة في أكتوبر

رس ـ ــوم ق ــد ح ــول ــت تـعــامــاتـهــا
ً
ً
إل ـ ـك ـ ـت ـ ــرون ـ ـي ـ ــا وألـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــت كـ ـلـ ـي ــا
استخدامات الكاش ما يعكس
نمو بزنس المواقع اإللكترونية
وخدمات التقاص والسداد «أون

«أمريكانا» تخطط لإلدراج
في أبوظبي والرياض
تتطلع شركة مطاعم أمريكانا إلــى طــرح  30بالمئة من األسهم
للمستثمرين مــن خــال طــرح عــام ّأول ــي ( )IPOفــي ســوق أبــو ظبي
لألوراق المالية ( )ADXوالسوق المالية السعودية (تداول) ،في أول
إدراج مزدوج متزامن في بورصتين.
ووفـ ــق «م ـي ــد» ،م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـسـتـمــر ال ـط ــرح م ــن  14إل ــى 21
الجاري للمستثمرين األفراد في اإلمارات والسعودية ،بينما يمكن
للمستثمرين المؤسسيين المشاركة من  14إلى  22منه ،علما بأن
االكتتاب العام مخصص فقط ألعمال مطاعم أمريكانا ،وال يشمل
شركات المواد الغذائية التي تمتلكها مظلة أمريكانا األوسع.
وعينت شركة مطاعم الوجبات السريعة كنتاكي وبيتزا هت في
منطقة الـشــرق األوس ــط وشـمــال إفريقيا ،كــل مــن مــورغــان ستانلي
وبنك أبوظبي األول وغولدمان ساكس والبنك الوطني السعودي
كمنسقين عالميين مشتركين لالكتتاب العام في الشرق األوســط
وشمال إفريقيا .وبحسب تقرير «بلومبرغ» في يونيو .تم تعيين
بنك االستثمار روتشيلد وشركاه كمستشار مالي لالكتتاب العام.
وفي أغسطس ،أضافت «أمريكانا»  HSBCكمدير دفتر مشترك لإلدراج
المزدوج ،حسبما ذكرت «رويترز».
«أمريكانا» مملوكة لصندوق االستثمارات العامة في السعودية
 PIFوشركة Adeptio AD Investmentsومقرها دولة اإلمارات بقيادة
مؤسس شركة إعمار العقارية المدرجة في دبي محمد العبار.

الشركات أجرت  7اختبارات لـ « »ccpوتستكمل متطلبات فنية للوسيط المؤهل
•

عيسى عبدالسالم

أصدرت شركة بورصة الكويت
ً
ً
لـ ــأوراق الـمــالـيــة تـقــريــرا جــديــدا
ً
ي ـت ـض ـم ــن تـ ـصـ ـنـ ـيـ ـف ــا لـ ـش ــرك ــات
الوساطة المالية؛ حسب القيمة
المتداولة لشهر أكتوبر الماضي،
دون احتساب الصفقات الخاصة،
وجلسة الشراء اإلجباري.
وج ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـصـ ـنـ ـي ــف شـ ــركـ ــات
الوساطة وأدائـهــا حسب القيمة
ال ـم ـتــداولــة لـشـهــر أك ـتــوبــر ،على
ال ـت ــرت ـي ــب الـ ـت ــال ــي :ال ـم ـج ـمــوعــة
المالية هيرمس إيفا للوساطة،
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ــوس ـ ـي ـ ــط لـ ــأع ـ ـمـ ــال
المالية ،وشركة بيتك للوساطة
ال ـ ـم ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ــوط ـ ـنـ ــي

ل ـل ــوس ــاط ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وال ـش ــرك ــة
األولى للوساطة المالية ،وشركة
«كي آي سي» للوساطة ،وشركة
الشرق للوساطة المالية ،وشركة
الشرق األوسط للوساطة المالية،،
وش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ل ـل ــوس ــاط ــة
المالية ،وشركة كفيك للوساطة
المالية.
وبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر أن
ً
شــركــات الــوســاطــة أج ــرت أخـيــرا
 7اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات ضـ ـم ــن س ـل ـس ـلــة
االختبارات الموضوعة من هيئة
ـار
أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ل ــإط ــاق ،وجـ ـ ٍ
اس ـت ـك ـم ــال ب ـق ـي ــة االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات،
ً
علما بــأن النتائج األولـيــة لهذه
االختبارات جيدة ،وتشيرالى الى
إجراء مزيد من االختبارات.

وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا ل ـ ـع ـ ـم ـ ــل ع ـل ــى
استكمال المتطلبات الفنية من
شركات الوساطة غير الجاهزة
ّ
س ـيـ ـم ــكـ ـن ـه ــا مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ع ـلــى
إدارة حـســابــات عمالئها بشكل
مـتـكــا مــل ،إذ سيسمح للوسيط
المؤهل بفتح حسابات للعمالء،
واتخاذ جميع الخطوات الالزمة
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ال ـم ـع ـل ــوم ــات
والبيانات الصحيحة والكاملة
الـ ـت ــي ت ـت ـي ــح ل ـل ــوس ـي ــط م ـعــرفــة
ُّ
الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـس ــل ــم
وإي ـ ــداع أمـ ــوال وأصـ ــول الـعـمــاء
ف ــي ال ـح ـســاب الـمـجـمــع ال ـخــاص
بوسيط األوراق المالية.
ً
وقـ ــالـ ــت إن هـ ـن ــاك ع ـ ـ ـ ــددا مــن
ش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة اس ـت ـطــاعــت

تأسيس «أوراكل الكويت» وفق
قانون «تشجيع االستثمار»
•

جراح الناصر

أسـ ـس ــت ش ــرك ــة أوراك ـ ـ ـ ــل نـ ـي ــدرالن ــد بـ ــي فــي
الـعــالـمـيــة ،شــركـتـهــا «أوراك ـ ــل الـكــويــت ألنشطة
البرمجة الحاسوبية» في الكويت كشركة ذات
مسؤولية محدودة ،وذلك وفق قانون الشركات
والئحته التنفيذية وألحـكــام القانون الخاص
بتشجيع االستثمار المباشر.
ً
وأصــدر عقد التأسيس ،وذلــك وفقا للقواعد
والضوابط واألسس والمعايير التي يصدرها
مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار ،حيث

بلغت المدة المحددة لعقد الشركة  5سنوات تبدأ
مــن تــاريــخ عقد الشركة .وبلغ رأسـمــال الشركة
 50أل ــف دي ـنــار مــوزعــة بــواقــع  49.5أل ــف ديـنــار
َ
بين شركتي «أوراكل نيدرالند بي في» و»أوراكل
كوبوريشن نومينيز ليميتد» بواقع  500دينار.
وحدد عقد التأسيس الخاص بالشركة أن من
يتولى إدارتها ،فيما حددت للشركة  3أغراض
رئـيـسـيــة ،وه ــي تجهيز الـبـيــانــات واسـتـضــافــة
الـ ـم ــواق ــع ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ،وأنـ ـشـ ـط ــة ال ـبــرم ـجــة
ال ـحــاســوب ـيــة ،وأن ـش ـط ــة ال ـخ ـب ــرة االس ـت ـشــاريــة
الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية.

اس ـت ـي ـف ــاء ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـف ـن ـيــة
المطلوبة بـشــأن الحصول على
ّ
رخـ ـص ــة «وسـ ـي ــط مـ ــؤهـ ــل» ،ل ـكــن
هناك شركات من نفس القطاع ال
تزال تعمل على توفيق أوضاعها
للحصول على الرخصة المطلوبة
قبل انقضاء المهل الزمنية ،لتبدأ
عـمـلـيــة االخ ـت ـب ــارات ق ـبــل نـهــايــة
العام الحالي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ال ـ ــى
أن ش ـ ــرك ـ ــات الـ ــوسـ ــاطـ ــة أج ـ ــرت
ت ـص ـن ـي ـفــات ل ـم ـس ـتـث ـمــريـهــا إل ــى
ع ـ ـمـ ــاء م ـح ـت ــرف ـي ــن وعـ ــادي ـ ـيـ ــن،
ً
وفـقــا لالشتراطات والتعليمات
ال ـ ـص ـ ــادرة م ـن ـه ــا ،مـ ــع إع ــان ـه ــم
بــالـتـصـنـيــف ال ـم ـم ـنــوح ل ـهــم من
الشركات ،السيما أن هناك بعض

األدوات والمنتجات االستثمارية
الـتــي تقتصر عـلــى فـئــة العمالء
ال ـم ـحـتــرف ـيــن ف ـقــط كــالـمـشـتـقــات
المالية.
ُيذكر أن المرحلة المقبلة من
اسـتـكـمــال خـطــة تـطــويــر الـســوق
الـمــالــي تعتبر مــن أهــم المراحل
ً
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـعــد
ّ
اعـتـمــاد أنظمة تسوية وتـقــاص
ج ــدي ــدة ض ـمــن م ـش ــروع ال ـطــرف
ً
المقابل المركزي ،مبينة أنه وفقا
لإلجراءات المرتقبة ستواجه كل
شــركــة وس ــاط ــة مــؤهـلــة مـخــاطــر
كبيرة بعد العمل بالنظام الجديد
وإدارة أموال عمالئها ،مما يجعل
ن ـجــاح ـهــا ف ــي ت ــرق ـي ــة أنـظـمـتـهــا
نجاحا لعملية التطوير.

«التجارة» تبحث إصدار رخص لتوصيل الطلبات
لمالكي عقود التأسيس وللقضاء على السوق السوداء لبيعها
•

جراح الناصر

قــالــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ،إن عـ ــددا من
م ـس ــؤول ــي وزارة ال ـت ـج ــارة يـسـتـعــدون
ل ــاج ـت ـم ــاع مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ذات ال ـص ـلــة
«ال ـخــاصــة بــالـتــوصـيــل» ،لـبـحــث اص ــدار
التراخيص الخاصة بشركات توصيل
ال ـط ـل ـبــات االس ـت ـهــاك ـيــة لـمــالـكــي عـقــود
التأسيس.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،ان
الوزارة ستبحث مع المسؤولين انفراجة
إصـ ـ ــدار ال ــرخ ــص ال ـ ـصـ ــادرة ل ـهــا عـقــود

تأسيس من وزارة التجارة في االعــوام
 2018و 2019و  ،2020ولــم تـصــدر لها
الموافقات النهائية إلصدار الرخصة.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى ان ـ ــه مـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع ان
ي ـتــم ط ـلــب االج ـت ـم ــاع م ــع ال ـم ـســؤول ـيــن
فــي وزارة الــداخـلـيــة؛ لمناقشة ضوابط
إص ـ ـ ــدار األن ـش ـط ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـخــاصــة
بنشاط توصيل الطلبات االستهالكية
السريعة «ديلفري» ،والتي تتطلب موافقة
«الداخلية» قبل الحصول عليها.
وذكرت ان المسؤولين في «التجارة»
يـعــرفــون أن اي ـقــاف الــرخــص ســاهــم في

ايجاد سوق ســوداء لبيع تلك الرخص،
السيما أن االي ـقــاف رفــع سعر الرخص
القديمة ،كما أصبحت هناك قيمة لبيع
الــرخـصــة ال ــواح ــدة إل ــى مـبــالــغ تـبــدأ من
 5آالف دي ـنــار وتـصــل الــى  100أل ــف ،إذ
ُ
إن األسـعــار تـحــدد وفــق عــدد السيارات
المسجلة على الشركة ونظافة سجلها.
وازدحـمــت طلبات إصــدار هــذا النوع
مــن الــرخــص فــي أروق ــة «الـتـجــارة» حيث
ً
شهدت اقباال من المبادرين إلصدارها
والمساهمة فــي تنظيم ســوق توصيل
الطلبات ،والــذي شهد منافسة إال انهم

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ُ
مكاسب في الكويت وأبوظبي وتراجع «السعودي»

•

علي العنزي

مال أداء معظم مؤشرات األســواق المالية بــدول مجلس التعاون
الخليجي ال ــى ال ـلــون األخ ـضــر خ ــال تـعــامــات األس ـبــوع الـمــاضــي،
وانتهت محصلة األسبوع لـ  5مؤشرات على ارتفاع ،بينما تراجع
ّ
وتصدر الرابحين مؤشر سوق أبوظبي الذي ربح نسبة
مؤشران فقط،
 1.9بالمئة ،تاله بفارق محدود مؤشر بورصة الكويت العام ،حيث
ربح نسبة  1.85بالمئة ،بينما سجل مؤشر سوق قطر نموا محدودا
بنسبة  0.36بالمئة ،واستقر مؤشرا البحرين ودبي فقط على اللون
األخضر ،بنسبة ارتفاع طفيفة جدا كانت  0.1بالمئة للعماني ،وربح
دبي المالي نسبة  0.03بالمئة ،وكان األداء السلبي من مؤشر سوق
األسهم السعودي بنسبة  2.31بالمئة ،واستقر مؤشر سوق المنامة
على خسارة محدودة جدا هي  0.09بالمئة.

تراجع كبير لمؤشر تاسي

سجل مؤشر سوق األسهم السعودي الرئيسي تراجعا كبيرا بنسبة
 2.31بالمئة ،أي  270.31نقطة ،ليقفل على مستوى  11439.19نقطة،
لتتراجع أرباحه لهذا العام نسبة  1.5بالمئة فقط ،وكانت الشركات
السعودية قد أكملت إعالناتها الفصلية للربع الثالث تقريبا ،حيث
ّ
لم يتبق منها سوى  5شركات لم تعلن ،وأتمت  209شركات إعالنها

اليـ ــن» بـمـبــالــغ م ـل ـيــاريــة ودون
مشاكل أو أخطاء تذكر.
ً
وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ــا س ـب ــق
تراجعت عمليات السحب اآللي
 %1.6بقيمة  45مليون دينار،
إذ بلغت قيمة السحب النقدي
ع ـبــر األجـ ـه ــزة الـمـصــرفـيــة في
الربع الثالث من العام الماضي
 2.730مليار دينار مقارنة مع
 2.685مليار في الربع الثالث
من العام الحالي.وجدير ذكره
مــع االنـفـتــاح الـكـلــي فـقــد زادت
عمليات الدفع اإللكتروني في
ال ـخــارج فــي الــربــع الـثــالــث بما
ن ـس ـب ـتــه  %24.9ح ـي ــث ق ـفــزت
من مستوى  493مليون دينار
للربع الثالث من العام الماضي
إلى  616مليون دينار كما في
نهاية الــربــع الـثــالــث مــن العام
الحالي .2022
وتجدر اإلشارة إلى أن أعلى
مـ ـ ـع ـ ــدالت الـ ـنـ ـم ــو ف ـ ــي اف ـ ـتـ ــرات
الثالثة األولى من العام الحالي
ك ــان ــت ل ـلــربــع األول م ــن 2022
حـيــث ق ـفــزت قـيـمــة الـمـعــامــات
باستخدام البطاقات المصرفية

ب ـن ـس ـبــة  %30.6ح ـي ــث سـجــل
ا لـ ـ ــر بـ ـ ــع األول 7.584 2021
مـ ـلـ ـي ــارات دي ـ ـنـ ــار مـ ـق ــارن ــة مــع
 9.906م ـل ـي ــارات ل ـلــربــع األول
من .2022
وت ــراج ــع نـسـبـيــا م ــع بعض
الـتـحـفـظــات ال ـت ــي بـ ــدأت تخيم
عـ ـ ـم ـ ــوم ـ ــا نـ ـتـ ـي ـ ـج ــة األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع
الـجـيــوسـيــاسـيــة ح ـيــث تــراجــع
النمو إلــى  %28.5حيث بلغت
قـيــم ت ـعــامــات الــربــع األول من
 2021نحو  8.199مليارات وفي
الــربــع األول مــن ال ـعــام الـحــالــي
سجل  10.538مليارات دينار.
ف ـي ـمــا س ـج ــل ال ــرب ــع ال ـثــالــث
أعلى درجة تحفظ حيث سجلت
م ـس ـتــويــات ال ـن ـمــو بــاس ـت ـخــدام
الـ ـبـ ـط ــاق ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ن ـم ــوا
ن ـس ـب ـتــه  %16.7مـ ــن م ـس ـتــوى
 8.999م ـل ـي ــارات دي ـن ــار لـلــربــع
الثالث من العام الماضي قياسا
إلـ ــى  10.508مـ ـلـ ـي ــارات دي ـن ــار
للربع الثالث من العام الحالي
حيث أنه برغم النمو الكبير إال
أنه متراجع من مستوى %30.6
كما في الربع األول.

بنمو إجمالي بلغ  72بالمئة ،حيث ارتفعت أرباح  113شركة ،بينما
تراجعت أرباح  96منها  53حققت خسائر ،وكان آخرها شركة أرامكو
عمالق الصناعة النفطية ،الــذي حقق بنسبة  84بالمئة مقارنة مع
بيانات الربع المقابل من العام الماضي ،وكــان رفع الفائدة األخير
الماضي بـ  75نقطة أساس ذا تأثير محايد على معظم
يوم األربعاء ّ ّ
األسواق ،لكنه أثر سلبا على مؤشر تاسي السعودي ،ليخسر نسبة
 1بالمئة ،وينتهي به األسبوع بخسارة واضحة.
وخسر مؤشر ســوق البحرين نسبة مـحــدودة جــدا  0.09بالمئة،
أي  1.66نقطة ،ليقفل على مستوى  1862.07نقطة ،وليبقى بنفس
إقفاالت األسبوع الماضي.

مكاسب جيدة لـ «الكويتي» وأبوظبي

استمر األداء اإليجابي لمؤشرات بورصة الرئيسية ،وربح مؤشر
ّ
السوق العام نسبة  1.85بالمئة ،وحل ثانيا بعد مؤشر سوق أبوظبي،
الذي ربح  1.9بالمئة ،وكانت مكاسب الكويتي  134.11نقطة ،ليقفل
على مستوى  7365.19نقطة ،وكذلك ربح مؤشر سوق الكويت األول
َ
نسبة  1.86بالمئة تعادل  149.72نقطة ،ليقفل على مستوى 8241.2
نقطة ،وبلغت مكاسبه لهذا الـعــام نسبة  7.8بالمئة ،وربــح مؤشر
الـســوق رئيسي  50نسبة  1.41بالمئة ،أي  78.6نقطة ،ليقفل على
مستوى  5662.16نقطة.

وربح مؤشر سوق أبوظبي نسبة  1.9بالمئة كما أسلفنا ،والتي
تـعــادل  195.45بالمئة ،ليصل الــى مستوى  10482.34نقطة بنمو
ّ
متصدرا مــؤشــرات األســواق
سنوي كبير ،حيث بلغت  23.5بالمئة
ّ
المتقدمة خالل هذا العام ،وذلك قبل انتهاء السنة
الناشئة والعالمية
بشهرين فقط.

مكاسب محدودة
ارتد مؤشر السوق القطري بعد تراجعات كبيرة خالل األسابيع
الماضية ،لكن بنسبة محدودة لم تتجاوز ثلث نقطة مئوية أي 0.36
بالمئة ،أي  43.77نقطة ،ليقفل على مستوى  12306.07نقطة واستقرت
مكاسبه  5.8بالمئة لهذا العام ،وكان قد تأثر خالل آخر جلسة يوم
الخميس وفقد نسبة  1بالمئة ،بعد رفع سعر الفائدة األميركية ،ولم
يلحق على االرتداد يوم الجمعة.
واستقر مؤشرا سوق دبي المالي والعماني على ارتفاعات محدودة
جدا  0.03بالمئة لسوق دبي تعادل  1.16نقطة ،ليقفل على مستوى
 3350.47نقطة ،وكذلك ربــح مؤشر ســوق عمان نسبة  0.01بالمئة
فقط ،أي  0.52نقطة ،ليقفل على مستوى  4401.57نقطة في أسبوع
لم يستفد من ارتفاعات أسعار النفط التي واصلت نموها لألسبوع
الثاني على التوالي.

اكتشفوا انها موقوفة لمزيد من التنظيم.
ولفتت الـمـصــادر إلــى ان «الــداخـلـيــة»
خــاطـبــت فــي الـســابــق «ال ـت ـج ــارة» بشأن
إيقاف إصدار تراخيص أنشطة توصيل
الطلبات االستهالكية ونقل البضائع،
وجـمـيــع األنـشـطــة ذات الـصـلــة ب ــاإلدارة
العامة للمرور بشكل مؤقت ،موضحة أن
«الداخلية» ذكرت ان مخاطبة «التجارة»
بشأن ما سبق ذكره ،ستكون حتى يجري
تنظيم الـضــوابــط وال ـشــروط المطلوبة
لتلك األنشطة.
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نفطيون لـ ةديرجلا  :ضرورة استكشاف حقول جديدة وتحسين البنية التحتية لزيادة القدرة اإلنتاجية
•

أشرف عجمي

رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في
المديين المتوسط واألطول ،وقالت إن استثمارات تبلغ 12.1
تريليون دوالر مطلوبة حتى عام  2045للوفاء بهذا الطلب ،رغم
مساعي التحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
من بداية العقد
الثاني من القرن
الـ  20لم يصدق
سيناريو واحد
حول التنبؤ
بمستقبل الطلب
والعرض على
المدى الطويل

السعدون

وحافظت «أوبك» ،في تقرير سابق ،على رؤيتها بأن الطلب
العالمي على النفط لن يستقر إال بعد عام  .2035وقال األمين
العام للمنظمة هيثم الغيص إن االستثمارات في النفط والغاز
ستصل الى  12.3تريليون دوالر حتى .2042
وقال خبراء نفطيون ،في تحقيق أجرته «الجريدة» حول تلك
التوقعات ،إنه من المؤكد أن هناك حاجة متواصلة لزيادة

بداية ،قال رئيس شركة الشال لالستشارات االقتصادية
جاسم السعدون إنه منذ تحول سوق الطاقة إلى هيمنة للنفط
في بداية العقد الثاني من القرن العشرين ،لم يصدق سيناريو
واحد حول التنبؤ بمستقبل الطلب عليه والعرض منه على
المدى الطويل ،وما انطبق على تجارب التاريخ ينطبق على
سيناريو أوبك طويل األمد حول الطلب على النفط.
واضاف السعدون أن الجديد في ممارسات «أوبــك »+هو
أنها باتت تتحوط للمستقبل بديال لصراع الحصص في
الـحــاضــر ،ومــا قــامــت بــه «أوب ــك »+مــؤخــرا بخفض إنتاجها
مليوني برميل يوميا ،كــان إفــادة من تجربة تاريخية عام
 ،2020فبعد صراع على الحصص مع روسيا هوى بأسعار
النفط في نهاية عام  2019وبداية عام  ،2020ثم عمقته جائحة
كــورونــا لتهوي بسعر مزيج برنت في  21أبريل  2020إلى
 9.12دوالرات ،أي دون تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي
بنحو  3دوالرات ،الفتا إلى أن «أوبك »+تحاول اجتنابه اآلن
وفي المستقبل ،وبجهد مشترك مع روسيا ،خصمها السابق.

استقرار األسعار

الحرب على
أسعار النفط
أصبحت ثانوية
في ظل قساوة
نقص الطاقة
العالمية

بهبهاني

وأشار السعدون إلى أن استقرار أسعار النفط هو الضمانة
للتوسع باالستثمار في صيانة صناعته القائمة ،واإلنفاق
على زي ــادة الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة ،واالسـتـثـمــار فــي البحث عن
مكامن جديدة ،مضيفا أن زيادة اإلنتاج ال تتحول إلى إيرادات
حتى يتحول النفط أو منتجاته إلــى صـ ــادرات ،ولإلجابة
بعدان :األول هو أن زيادة اإلنتاج المستهدفة في كل خطط
قطاع البترول الكويتي فشلت حتى اآلن ،وهــو أمــر يتطلب
تحقيقا مهنيا وسياسيا.
وأفاد بأن البعد الثاني هو أن الكويت األعلى إدمانا في
االعتماد على النفط ،إذ يولد أكثر من نصف ناتجها المحلي
اإلجمالي بشكل مباشر ،وأعلى بكثير بشكل غير مباشر ،وهو
يمول  90في المئة من إيرادات الموازنة العامة ،متابعا« :لذا
أمر طيب أن يستثمر في زيادة الطاقة اإلنتاجية ،ولكن بعقل
ومن دون فساد ،ويظل األهم هو استثمار متزايد في تنويع
مصادر الدخل بعيدا عن النفط الذي يتعرض لحرب سياسية،
وحرب بيئية ،وتقدم كبير في تقنيات الوقود النظيف».
وقال :في كل األحوال يبقى الطلب على أي منتج سلعي أو
خدمي محكوما بمستوى العرض ومستوى الطلب ،بينما
االستثمار في زيادة اإلنتاج محاولة لزيادة المعروض ،مشيرا
الى أن الطلب يبقى حاجة وقرارا للمستهلك ،وطلب المستهلك
في جزء مؤثر منه هو رواج االقتصادات المتقدمة والناشئة
ً
األكثر استهالكا للنفط.

النفط أكبر المساهمين

هناك خطورة
على البيئة
من التوجه
الستخدام
ً
الفحم بديال
للنفط

المجرن

من الصعوبة
التحول إلى
«المتجددة»
وال بديل عن
االعتماد على
ً
النفط موردا
للطاقة

الحرمي

وتابع السعدون :لما كان النفط أكبر المساهمين في قيمة
التجارة الدولية ،وألن المستهلكين هم القوى الكبرى ،فعادة
ما يسعر النفط لمصالحهم ،فهم يفرضون ضرائب عالية
ً
على النفط المستورد ،ويحاربون سياسيا زيــادة أسعاره
ً
حتى انهم يلجأون إلــى العنف أحـيــانــا ،مثل االنـقــاب على
مصدق في بداية خمسينيات القرن الفائت ،وقد فعلوا ذلك
بعد حرب أكتوبر  1973وما تبعها من زيادة ألسعار النفط،
وهم الحاضن لتقنيات بدائله.
ولفت الى انه ما بين صيف  2020و 5أكتوبر الفائت عندما
اتخذت «أوبك  »+قرار خفض اإلنتاج األخير ،يبدي أن «أوبك
 »+تزداد احترافا في قراراتها ،وفي ظل أحداث جيوسياسية
طائشة مثل ما يحدث من صراعات مسلحة في العالم وأهمها
ً
تأثيرا الحرب الروسية  -األوكرانية ،مبينا أنه ال يستطيع
الحكم على المستقبل ،ألن العوامل المؤثرة لم تعد محسوبة
وال عقالنية.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ـ ــرب ال ـخ ـب ـيــر واالس ـ ـت ـ ـشـ ــاري ال ـن ـف ـطــي د.
عبدالسميع بهبهاني عــن تأييده للتوقعات التي طرحها
تحالف «أوب ــك »+فــي تقرير لــه الشهر الماضي حــول زيــادة
نمو الطلب العالمي على النفط إلى عام  ،2045وهذا يتوافق
مع دراسات المؤسسات االقتصادية المعدل السنوي لنمو
االقـتـصــاد العالمي ســوف يـكــون  3فــي المئة
إلى  ،2045مؤكدا أن الطاقة عامل مهم
في مواكبة هذا النمو المطرد فهي
شريان الحركة الصناعية لتعوض
مـ ــا ف ــات ـه ــا مـ ــن ت ــوقـ ـف ــات ال ـم ــرض
وعثرات الحرب.
وتابع :باعتبار اإلضافات المباشرة
وال ـم ــؤث ــرة ع ـلــى ان ـت ــاج ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز
فـسـتــدخــل طــاقــة الـفـحــم ،والـ ـن ــووي ،بعد
عـ ـث ــرات ال ـب ـي ـئــة ل ـه ــا ،وب ــاع ـت ـب ــار ال ـت ـطــور
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة االس ـت ـك ـش ــاف
وال ـت ـطــويــر وع ـم ــوم ت ـط ــورات إن ـت ــاج الـطــاقــة
األح ـف ــوري ــة حـجـمــا وس ــرع ــة وم ــن ث ــم ج ــدوى
إضافة الى اعتبار الغالء المتفشي فالتوقعات
ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ـك ــون هـ ـن ــاك ن ـم ــو لـلـطـلــب
العالمي ،مليون برميل يوميا من النفط
ح ـتــى ي ــواك ــب ه ــذا ال ـت ـطــور والـنـمــو
االقتصادي الـ .%3
وأضـ ـ ـ ــاف :ف ــي  2045ي ـق ــدر م ـعــدل اإلنتاج أو الحاجة
العالمية للنفط األحفوري بين غاز ونفط بـ 122مليون برميل
يوميا ،الفتا الى انه وبحسبة بسيطة ،فإن المبلغ المطلوب
لتطوير أو للوصول إلى هذا الحد من اإلنتاج من  98مليون
برميل يوميا الحالية سيكون تريليون دوالر.

كل خطط القطاع
البترولي في
الكويت فاشلة حتى
اآلن وهي األعلى
إدمانا في االعتماد
على النفط في
تمويل ميزانيتها
العامة

السعدون

من احتمال حدوث نقص في اإلمدادات النفطية العالمية خالل
االستثمارات في الطاقة النفطية على المستوى العالمي ،بسبب
السنوات القليلة المقبلة ،ما يتطلب إنفاقا استثماريا مكثفا بهدف
تسارع معدالت النضوب الطبيعي للحقول النفطية حول العالم،
استكشاف وتطوير حقول جديدة للنفط وتحسين البنية التحتية
أو تراجع القدرات اإلنتاجية لعدد كبير من الحقول ،خصوصا
لحقول النفط الحالية ،من أجل زيادة قدرتها على اإلنتاج ،مشيرين
المتقادمة.
إلى أن البلدان المستهلكة ترى أن مثل هذا اإلنفاق تقع مهمته
وأضاف هؤالء أنه مع استمرار النمو في الطلب العالمي على
الطاقة ،التي يشكل النفط أحد مصادرها الرئيسية ،تزداد المخاوف على عاتق البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ،وفيما يلي التفاصيل:

الكويت تواجه
ً
ً
تحديا مباشرا
يكمن في
االستكشافات
الجديدة
وتحفيز المكامن
المتهالكة

بهبهاني

مباشرا ،وهو عشرات االستكشافات الجديدة وتحفيز المكامن
النفطية المتهالكة ،والنقطة األخــرى المباشرة هي موازنة
تصدير الخام مع منتجات المشتقات.
وقال :في تصوري أن هناك تباطؤا في تشغيل المصافي
ال ـثــاث الـكــويـتـيــة بــال ـصــورة ال ـق ـصــوى ،رغ ــم حــاجــة الـعــالــم
إليها ،وهــذا يجعلني أعتقد أن الكويت مع نماء الطلب الى
 2045ستفقد أكثر من  50بالمئة من الفرصة المتاحة لها في
االستثمار .فمشتقات الديزل هو الــدم النابض للنقل الذي
يشغل حوالي  60بالمئة من استهالك النقل ،متمنيا أن تكون
أولويات الكويت في زيادة اإلنتاج والتصدير للعالم ،ألنهم
في أشد الحاجة إليه.
وأض ــاف :برأيي أن تحالف «أوب ــك» في أفضل حاالته في
إدارة الطاقة العالمية ،فدراساتها المتقنة أثبتت جدارتها
وجــدول إنتاجها محكم ومتوائم مع حاجة الطلب ،وأثبتت
أيضا واقعيتها في السيطرة التامة على خالفات أعضائها
الـجـيــوسـيــاسـيــة ال ـتــي وص ـلــت إل ــى ح ــد م ــن الـتـخــاصــم إلــى
الـمـسـتــوى الـعـسـكــري .ولـفــت ال ــى أن ــه رغ ــم ال ـحــزم فــي إدارة
ّ
انـتــاجـهــا بـسـيـطــرة تــامــة ،فــإنـهــا اتـبـعــت مــرونــة فــي مــراعــاة
العقوبات على بعض الدول من أعضائها في تحديث سقف
إنتاجها والموازنة مع بعض الحسومات التي تعطيها خارج
نطاق السعر الرسمي.
وأشــار الــى انــه هناك أيضا الدبلوماسية التي لم يشهد
لها في تعاملها مع االتحاد األوروبي مع الواليات المتحدة
ودول التعاون االقتصادي ،وهذه حقيقة أمور ال يمكن ألحد
أن ينكرها ،الفتا الى أن تحالف «أوبك» أتى في وقت التحالفات
العالمية ،إذ لم تكن تحظى به دولها لوال المنظمة ،ويجب
أن يحتذى بهذه المنظمة للتوسع في نشاطاتها ،لتشمل
االقتصادات ومشاريع التصنيع األخرى.

قانون «نوبك»
وأعرب بهبهاني عن عدم اعتقاده بواقعية قانون «نوبك»،
الف ـتــا ال ــى أن «أوب ـ ــك» لــديـهــا خ ـي ــارات يمكنها مــواجـهـتـهــا،
وموضحا أن «أوبك» قد بدأت ببعضها لمواجهة هذا النوع
من التهديدات بين فترة وأخرى والتي تؤثر في أسعار النفط.
فالخيارات كثيرة أهمها زيادة التعاون مع الدول الكبرى
الصناعية والتعامل مع سلة عمالت بدل الدوالر فقط ،وهذا
قــد يـكــون يـحــدث بالفعل حــالـيــا ،إذ يــوجــد فــي السوق
تـقــريـبــا  20مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا ي ـبــاع بـغـيــر عملة
ال ـ ـ ــدوالر ،الف ـتــا ال ــى اإلنـ ـت ــاج وم ــرون ــة الـحـســومــات
بين اإلنتاج والسعر الــذي هو خــارج نطاق لوحة
األسعار الثابتة ( ،)OSPومشيرا الى أنه في حال
ما تم تطبيق نظام «نوبك» ،فإن الدولة الوحيدة
التي ستكون متحكمة في األسعار هي الواليات
المتحدة بطريقتها وفي تعاملها المتذبذب مع
النفط ومنتجاته.
بدوره ،قال أستاذ االقتصاد في جامعة
الكويت ،د .عباس المجرن :من المؤكد أن

الدول المنتجة
لديها مخاوف
مشروعة
تتعلق بمدى
جدوى
االستثمارات
المتوقعة في
القطاع النفطي

المجرن

هناك حاجة متواصلة إلى زيــادة االستثمارات في الطاقة
النفطية على المستوى العالمي ،بسبب تـســارع معدالت
النضوب الطبيعي للحقول النفطية حول العالم ،أو تراجع
ال ـق ــدرات اإلنـتــاجـيــة لـعــدد كبير مــن ال ـح ـقــول ،وخصوصا
الحقول المتقادمة .وأضاف« :مع استمرار النمو في الطلب
ِّ
العالمي على الطاقة ،والتي يشكل النفط أحــد مصادرها
الــرئـيـســة ،ت ــزداد الـمـخــاوف مــن احـتـمــال ح ــدوث نـقــص في
اإلمدادات النفطية العالمية خالل السنوات القليلة المقبلة،
ً
ً
ً
وهــذا يتطلب إنفاقا استثماريا مكثفا ،بهدف استكشاف
وتطوير حقول جــد يــدة للنفط ،وتحسين البنية التحتية
لحقول النفط الحالية ،من أجل زيادة قدرتها على اإلنتاج»،
ً
الفتا إلــى أن البلدان المستهلكة تــرى أن مثل هــذا اإلنفاق
تقع مهمته على عاتق البلدان المنتجة والمصدرة للنفط.
وتابع« :في الحقيقة ،لدى البلدان المنتجة للنفط مخاوف
مشروعة تتعلق بمدى الجدوى االقتصادية المتوقعة من
ً
االستثمار في تطوير وتوسعة الحقول النفطية» ،مرجعا
س ـبــب ه ــذه ال ـم ـخ ــاوف إل ــى ال ـس ـيــاســات ال ــراه ـن ــة لـلـبـلــدان
المستهلكة ،والتي تستهدف تقليل االعتماد على النفط،
كمصدر للطاقة ،باعتباره أحد مصادر انبعاثات الغازات
الدفيئة المسببة لـظــاهــرة االحـتـبــاس ال ـحــراري العالمي،
مـنــوهــا إل ــى سـعــي هــذه الـبـلــدان جــاهــدة إلح ــال الـمـصــادر
البديلة للنفط ،ســواء الناضبة أو المتجددة محله .ولفت
الـمـجــرن إل ــى أن ــه رغ ــم أن بـعــض ال ـم ـصــادر الـنــاضـبــة التي
تتجه الدول الصناعية لزيادة االعتماد عليها كبديل للنفط
ً
(مـثــل الـفـحــم) ،أشــد تلويثا للبيئة مــن الـنـفــط ،كما يترتب
على بعضها أخطار كبيرة (طاقة االنشطار النووي على
سبيل المثال).

تكاليف باهظة
وقال«ُ :يضاف إلى ذلك ،أن تكاليف االستثمار في تطوير
ً
ً
مصادر جديدة للنفط باهظة جدا ،خصوصا أن حقول النفط
البحرية الضخمة ،والحقول التي تقع في أعماق سحيقة،
ً
ِّ
تشكل غالبية الحقول الجديدة التي يمكن أن تكون مصدرا
لإلمدادات النفطية المستقبلية ،وهــذه حقول ذات تكاليف
تطوير وإنتاج عالية ،ونتيجة لهذه المخاوف ،تطلب البلدان
المنتجة والـمـصــدرة ضمانات مــن ال ــدول المستهلكة ،بأن
ً
الطلب على النفط لــن يـتـضــاء ل أو يتالشى مستقبال
على إنـتــاج الـحـقــول النفطية الـجــديــدة ،أي أنها
تريد ضمان عائد مقبول على االستثمار ،أو
أن تكون االستثمارات التي تنفق على تطوير
مصادر اإلمدادات النفطية الجديدة مشتركة،
َّ
يتحمل عبئها المنتجون والمستهلكون
أي أن
ً
ِّ
مـعــا ،وهــذه المسألة تشكل محور خــاف بين
الجانبين» .وأوضــح أن منظمة أوبــك لعبت
ً
ً
منذ نشأتها دورا إيجابيا فــي الــدفــاع عن
حـقــوق الـبـلــدان المنتجة للنفط ،باعتباره
سلعة استراتيجية مهمة لنمو االقتصاد

وأش ــار بهبهاني ال ــى أن الـكــويــت ب ــدأت مـتــأخــرة ،لكنها
بدأت بصورة ملحوظة أكثر واقعية وعقالنية من المشاريع
واالستراتيجيات التي ّ
قدمتها اإلدارات السابقة ،معربا عن
اعتقاده بأن الكويت كمراقب للنشاط النفطي تواجه تحديا

أسعار النفط تقفز  %5مع قرب سقف «النفط الروسي»
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  2.46دوالر ليبلغ  96.27دوالرا للبرميل
في تداوالت الجمعة مقابل  93.81دوالرا للبرميل بتداوالت الخميس الماضي،
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية .وفي األسواق العالمية
ارتفعت أسعار النفط امس األول بأكثر من  5في المئة عند التسوية ،وسط
غموض حول الزيادات المستقبلية بأسعار الفائدة األميركية ،وقرب سريان
حظر من االتـحــاد األوروب ــي للنفط الــروســي ،بينما ينتظر المستثمرون
احتماالت تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد .ورغم أن مخاوف الركود
العالمي حدت من المكاسب ،صعدت العقود اآلجلة لخام برنت  3.99دوالرات
إلى  98.57دوالرا للبرميل عند التسوية .وسجل الخام مكاسب أسبوعية بلغت

الحرمي

حيات

العالمي ،وأع ــادت الـتــوازن إلــى ســوق النفط العالمي الــذي
ً ً
كان خاضعا كليا لشركات النفط الكبرى .وقال المجرن« :في
مواجهة الضعف الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف
عام  ،2014قررت (أوبــك) منذ أواخــر سنة  2016التدخل في
األســواق ،من خالل خفض اإلنتاج ،وتنظيم المعروض في
ً
السوق ،من أجل إعــادة التوازن إلى السوق» ،مشيرا إلى أن
«أوبــك» ما زالت مستمرة في لعب هذا الــدور ،منوها إلى أن
الجديد هو قيامها بذلك بالتعاون مع منتجين من خارج
المنظمة ،أهمهم روسيا (تحالف أوب ــك .)+وأضــاف أن هذا
التعاون قام بتعزيز قدرة «أوبك» على ضبط إيقاع العرض
ً
والطلب في السوق ،خصوصا أن تحالف «أوبك »+ضم اثنين
ً
من عمالقة إنتاج النفط الثالثة في العالم ،والجديد أيضا أن
مواقف دول «أوبك» وحلفائها في السنوات األخيرة اتسمت
بدرجة عالية من االنضباط وااللتزام بالحصص اإلنتاجية،
ً
متوقعا أن يستمر هذا االلتزام ،في ظل الضغوط المتصاعدة
على النفط ،ودوره في خريطة الطاقة العالمية.

 13مليون برميل
مــن جــان ـبــه ،ق ــال الـخـبـيــر الـنـفـطــي كــامــل الـحــرمــي إن
الصراع الحقيقي بين دول «أوبك »+والدول الغربية فيمن
ً
سيستثمر في القطاع النفطي ،الفتا إلى أن السعودية
أش ــارت إلــى أن إنتاجها ســوف يتوقف عند  13مليون
ً
برميل نفط يوميا بحلول عام .2027
ً
َّ
وأضاف أن الرئيس األميركي جو بايدن صرح أخيرا
بأنه سيفرض ضرائب على الشركات العاملة في القطاع
ً
ً
النفطي ،كونه يرى أن تلك الشركات تربح حاليا أرباحا
كـبـيــرة اسـتـثـنــائـيــة ،لــذلــك فـهــو ي ــرى أن تـلــك الـشــركــات
تـسـتـفـيــد اس ـت ـفــادة عــال ـيــة ،والبـ ــد م ــن وجـ ــود اسـتـفــادة
ً
للدولة أيضا.
ونوه الحرمي إلى أن إنتاج دولة الكويت النفطي في
تراجع منذ  2018ومن جميع حقولها النفطية ،متسائال
أين ذهبت الخطة االستراتيجية للبالد التي تتحدث عن
إنتاج  3ماليين برميل عام  2035و 4ماليين عام 2040؟
وأش ــار إلــى أن آخــر مؤتمر للمسؤولين عــن القطاع
النفطي في البالد لم يتم ذكر أي حديث عن النفط بصورة
عامة ،بل كان الحديث كامال عن الغاز.
وأوضح انه ليس في الكويت ثقة في أرقام
محددة عن زيــادة اإلنتاج النفطي ،الفتا
إلى أنه «لهذا السبب لم يتواصل معنا
أي مــن ق ــادة الـعــالــم لــزيــادة إنتاجنا،
وهــذا ينم عن عــدم قــدرة الكويت على
تلك الزيادة».

التحول للطاقة المتجددة
وأض ــاف أن مــن الصعوبة التحول
للطاقة المتجددة أو تخفيض االعتماد
على النفط ،الفتا إلــى أن «أوب ــك »+لم
تذكر ذلك التاريخ من فراغ ،وهو احتياج
األســواق النفطية الستثمارات تصل الى ما
يفوق  12تريليون دوالر عام  ،2045إال أن تكون
قد قامت بدراسات حول هذه الموضوع.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـحـ ــرمـ ــي بـ ــال ـ ـقـ ــول ان
«ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي قـ ــادر على
تنفيذ قانون نوبك إذا ما دعت الحاجة لذلك».

الكويت بعيدة

الكويت بدأت

 2.9في المئة .كما زادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي
 2.96دوالر ،أي  5في المئة ،إلى  92.61دوالرا للبرميل ،وبلغت مكاسبه خالل
األسبوع  4.7في المئة .وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق ،فمن المتوقع
أيضا أن تتراجع اإلمــدادات مع بدء الحظر األوروبــي المرتقب على النفط
الروسي ،وتراجع مخزونات الخام األميركية .وقال تاماس فارجا المحلل لدى
بي.في.إم أويل أسوسيتس «التراجع الطفيف في الدوالر والحظر المرتقب
لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة بال شك ،مع تحول التركيز
من الركود إلى مشكالت اإلمداد».
وتابع قائال «لكن المحفز األساسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد

إنتاج الكويت
النفطي في
تراجع منذ
 2018وال ثقة
في تحديد
أرقام معينة
لزيادته

الطاقة المتجددة
لم تصل إلى
مستوى تستطيع
معه الدول
المستهلكة
االستغناء عن
الوقود األحفوري

تخفف قيود سياسة صفر كوفيد ،مما سيشكل دفعة القتصادها وللطلب
على النفط» .ومن المقرر أن يسري حظر االتحاد األوروبي على واردات الخام
الروسي اعتبارا من الخامس من ديسمبر .وتتمسك الصين بسياستها
الصارمة حيال مكافحة كوفيد بعد أن ارتفعت اإلصابات أمس الخميس
ألعلى مستوى منذ أغسطس ،لكن مسؤوال سابقا في مكافحة األمراض قال
إن تغييرات كبرى ستدخل على تلك السياسة قريبا.
ومما سلط الضوء على مخاوف الطلب ،خفضت السعودية سعر البيع
الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر ليصبح بعالوة 5.45
دوالرات للبرميل فوق متوسط خامي دبي ُ
وعمان.

من ناحيته ،قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية
للخدمات البترولية (نابيسكو) عمران حيات ،إن األسواق
النفطية تمر حاليا بمشكلة كبيرة بسبب الحرب الروسية
 األوكرانية.وأضــاف أن القطاع النفطي يحتاج إلــى استثمارات
ضخمة من الدول المنتجة خصوصا في البنية التحتية،
الفتا إلى عدم قدرة الكويت للوصول إلى رفع حصتها من
النفط ،لكون تلك الخطوة تحتاج إلى مبالغ واستثمارات
كبيرة ،فضال عن أن زيادة اإلنتاج المرجوة محليا تحتاج
الــى وقــت طــويــل ،مشيرا إلــى أن الكويت مــازالــت بعيدة
بمسافات عن الصناعات التحويلية ،التي من الممكن أن
تكون مدخوال كبيرا وبديال عن بيع النفط الخام.
وأوض ــح حـيــات أن الـطــاقــة الـمـتـجــددة أو الـبــديـلــة لم
تصل إلى حد يستطيع معه دول العالم إلى االستغناء
عن الوقود االحـفــوري ،منوها إلى أنه «إذا تحدثنا عن
السيارات الكهربائية ،على سبيل المثال ،فإنها لم تصل
إلى حد تجاري مفيد ،لكونها حتى اآلن تشكل أقل من
 10في المئة ،أما المصانع فهي تحتاج إلى وقت طويل».
وأك ــد حـيــات أهمية ال ــدور ال ــذي تلعبه «أوب ــك  »+في
استقرار األسواق النفطية ،موضحا أن طموحات الوصول
إلى حجم استثمارات ضخمة في القطاع النفطي على
مستوى الــدول المنتجة حتى عام  2045من الممكن أن
تصطدم بالحراك الجيوسياسي في العالم.

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

َ
بيع اإلجازات و«األمامية» ...حراج لتسريع اقتسام الثروة
النتيجة الحتمية بطالة شبابية سافرة سيكشف خطورتها أول انخفاض في أسعار النفط وإنتاجه
رأى «الشال» أن «بيع
اإلجازات» و«الصفوف
األمامية» ما هما إال حراج
لتسريع اقتسام ثروة البلد،
ً
يتحمل
بدال من
تنميتها ،ال ً
ً
فيه المزايد فلسا واحدا ،وهو
حراج نتيجته الحتمية بطالة
شبابية سافرة سيكشف
خطورتها أول انخفاض في
أسعار وإنتاج النفط.

أفاد التقرير األسبوعي لمركز
«الـ ـش ــال» ب ــأن الـكـتـلــة الـشـبــابـيــة
ع ــدده ــا  779ألـ ــف ن ـس ـم ــة ،وه ــم
الـمــواطـنــون بعمر  24سـنــة ومــا
دون ،وهذا ما تم ذكره في تقرير
األسـبــوع الـفــائــت ،إذ تعتبر تلك
ال ـك ـت ـلــة ضـحـيــة ث ــال ــوث الـفـســاد
والهدر والمشروعات الشعبوية،
ً
وأخيرا انفلت سيل المشروعات
الـشـعـبــويــة ،فــي مــزايــدة لتقريب
آجال الكارثة المالية والوظيفية.
ومثال لذلك بيع اإلجازات في
تبلغ فيه بطالة القطاع العام
بلد ّ
ال ـم ـقــن ـعــة أك ـث ــر م ــن  50بــالـمـئــة،
وإن ـتــاج ـيــة ال ـق ـط ــاع ه ــي األدن ــى
مقارنة بدول الجوار الجغرافي،
وعدم أخذ العامل إلجازة مخالفة
ألب ـ ـسـ ــط ق ـ ــواع ـ ــد ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وه ــي
أن اإلج ـ ــازة ضـ ــرورة اجـتـمــاعـيــة
وصـ ـحـ ـي ــة وارت ـ ـ ـقـ ـ ــاء بــإن ـتــاج ـيــة
العامل.
وانفالت آخر في منح مكافأة
الصفوف األمامية إبان الجائحة
َ
لنحو ثلثي موظفي القطاع العام
فــي زمــن كــان فيه الـحــد األقصى
لوجود الموظف في مكان عمله
ه ــو  30بــال ـم ـئــة م ــن اإلج ـم ــال ــي،
ودعـ ـ ـ ـ ــوات ل ـم ـن ــح كـ ـ ـ ــوادر وم ـنــح
زيــادات وإسقاط الـقــروض ،وفي
ذلــك قتل إلمكانات قيام القطاع
ال ـخ ــاص بـمـنــافـســة «الـ ـع ــام» في

خـلــق ف ــرص عـمــل مــواطـنــة ،ومــن
مؤشراته انخفاض عدد العاملين
في القطاع الخاص إلــى  72ألف
م ــواط ــن ف ــي يــون ـيــو  ،2022بعد
أن كان العدد  73ألف مواطن في
يونيو  ،2021أي هجرة عكسية.
إنـ ــه ح ـ ــراج ل ـت ـســريــع اق ـت ـســام
ً
ثروة البلد ،بدال من تنميتها ،ال
ً
ً
يتحمل فيه المزايد فلسا واحدا،
وهـ ــو ح ـ ــراج نـتـيـجـتــه الـحـتـمـيــة
بطالة شبابية سافرة سيكشف
خ ـط ــورت ـه ــا أول انـ ـخـ ـف ــاض فــي
أسعار وإنتاج النفط ،وفي الشهر
الحالي فقدت الكويت  135ألف
ً
بــرم ـيــل ن ـفــط ي ــوم ـي ــا م ــن حـصــة
ً
إنـتــاجـهــا ،وف ـقــا ل ـقــرار َتخفيض
«أوبك »+إنتاجها بمليوني برميل
ً
يوميا.
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراج نـ ـقـ ـي ــض ل ـ ـ ــدروس
الماضي القريب ،وهــو ما حدث
ف ــي صـيــف  2020م ــن خ ــوف من
العجز في اإليفاء بأهم ضرورات
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،أو أج ـ ـ ـ ــره ،وذل ـ ـ ــك مــا
سيتكرر فــي المستقبل القريب،
ولعل النائب
عبدالوهاب العيسى قد وعى
ذل ــك ،فـقــد ق ـ ّـدم أسـئـلــة مستحقة
حول المستقبل المجهول لوزير
الـمــالـيــة ،وم ــا عـلــى بقية الـنــواب
سوى انتظار ّ
الرد الرسمي على
أسئلته لمعرفة مستقبل بطالة

الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ،ذلـ ـ ــك غـيــر
تعليمهم و سـكـنـهــم وصحتهم،
وك ـل ـهــا س ــوف تـصـبــح ف ــي مهب
الريح.
ك ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــوب ه ـ ـ ـ ــو ع ـم ــل
إسـقــاط فــي غــايــة البساطة على

مستقبل ســوق الـعـمــل الـمــواطــن
واالحتياجات الضرورية األخرى
لــه ،عند مستويات مختلفة من
أسعار وإنتاج النفط ،ثم إدخال
بـ ـع ــض ال ـ ـعـ ــوامـ ــل ع ـل ـي ـه ــا ،مـثــل
م ـع ــدالت ال ـت ـض ـخــم ،واألرق ـ ـ ــام ال

تكذب ،وسيكتشف الجميع حجم
القنبلة ا لـتــي نسهم فــي غرسها
بجسد البلد.
ن ـح ــن ن ـف ـت ــرض ُحـ ـس ــن ال ـن ـيــة
ف ـ ــي م ـع ـظ ــم ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن بـتـلــك
ال ـم ـط ــال ـب ــات ال ـش ـع ـب ــوي ــة ،لــذلــك

ً
ال ي ــزال األم ــل ك ـب ـيــرا ف ــي تغيير
المواقف بعد االطالع على نتائج
تلك اإلسقاطات ،وبالتزامن معها،
ال ّ
بد من مراجعة ملفات الفساد
ً
وت ـقــديــم ال ـفــاســديــن م ـث ــاال ل ــردع
غ ـيــرهــم ،ك ـمــا ف ــي ب ـنــود اإلن ـفــاق

ال ـعــام نسبة مرتفعة مــن الـهــدر،
وخفضها يسهم في شراء بعض
الوقت حتى يصبح للبلد مشروع
اقتصادي حقيقي لتنويع مصادر
الدخل ،ومعه تنويع مصادر خلق
فرص العمل المواطنة المستدامة.

 2.2مليار دينار إيرادات نفطية مفترض تحقيقها خالل أكتوبر
ذكر «الشال» أنه بانتهاء شهر أكتوبر  ،2022انتهى
الشهر السابع من السنة المالية الحالية ،2023/2022
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر
ً
ً
نـحــو  94.8دوالرا ،وه ــو أع ـلــى بـنـحــو  29.8دوالرا
للبرميل أي ما نسبته نحو  45.9في المئة عن السعر
االف ـتــراضــي الـجــديــد الـمـقــدر فــي ال ـمــوازنــة الحالية،
ً
ً
والبالغ  65دوالرا للبرميل ،وأعلى أيضا بنحو 49.8
ً
دوالرا عن معدل السعر االفتراضي للسنة المالية
ً
الفائتة ،والبالغ  45دوالرا للبرميل.

وكــانــت الـسـنــة الـمــالـيــة الـفــائـتــة  2022/2021التي
انتهت بنهاية مــارس الماضي حققت لبرميل النفط
ً
الكويتي معدل سعر بلغ نحو  79.9دوالرا ،ومعدل سعر
البرميل لشهر أكتوبر  2022أعلى بنحو  18.7في المئة
عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة ،وأعلى
ً
بنحو  19.8دوالرا للبرميل عن سعر التعادل الجديد
ً
ً
للموازنة الحالية البالغ  75دوالرا ،وفقا لتقديرات وزارة
المالية ،وبعد إيقاف استقطاع الـ  10في المئة من جملة
اإليرادات لمصلحة احتياطي األجيال القادمة.

نصف الشركات لم تحصل
سوى على  %1.6من السيولة
قــال تقرير «الـشــال» إن أداء
ً
شهر أكتوبر كان أكثر نشاطا
مقارنة ب ــأداء شهر سبتمبر،
إذ ارتفع معدل قيمة التداول
ال ـ ـيـ ــومـ ــي م ـ ــع أداء إ ي ـج ــا ب ــي
لـجـمـيــع م ــؤش ــرات األسـ ـع ــار،
وارت ـفــع مــؤشــر ال ـســوق األول
بنحو  ،%3.0ومؤشر السوق
الرئيسي بنحو  ،%2.8وارتفع
ً
أيـ ـض ــا م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـعــام
و ه ــو حصيلة أداء السوقين
ب ـن ـح ــو  %3.0كـ ــذ لـ ــك ار تـ ـف ــع
مــؤشــر ال ـس ــوق الــرئـيـســي 50
بنحو .%2.5
ووفـ ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ارت ـف ـعــت
س ـي ــول ــة الـ ـب ــورص ــة الـمـطـلـقــة
فــي أك ـتــوبــر م ـقــارنــة بسيولة
سبتمبر ،إذ بلغت نحو 1.292
مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار م ــرت ـف ـع ــة مــن
ً
مستوى  920مليونا لسيولة
سبتمبر.
وبـلــغ مـعــدل قيمة الـتــداول
ال ـيــومــي لـشـهــر أك ـتــوبــر نحو
 61.5مليون دينار ،أي بارتفاع
ب ـن ـحــو  %33.7ع ــن مـسـتــوى
م ـ ـعـ ــدل تـ ـل ــك الـ ـقـ ـيـ ـم ــة ل ـش ـهــر
ً
سبتمبر البالغ  46مليونا.
وبـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــغ حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــم سـ ـ ـي ـ ــول ـ ــة
البورصة في األشهر العشرة
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـح ــال ــي
(أي فــي  201يــوم عـمــل) نحو

 12.785مـلـيــار دي ـن ــار ،وبـلــغ
مـعــدل قيمة ال ـتــداول اليومي
ً
ل ـل ـف ـتــرة ن ـحــو  63.6م ـل ـيــونــا،
ً
مرتفعا بنحو  %19.1مقارنة
بمعدل قيمة التداول اليومي
لـلـفـتــرة ذات ـهــا مــن ع ــام 2021
ً
البالغ نحو  53.4مليونا.
ومازالت توجهات السيولة
منذ بداية العام تشير إلى أن
نصف الـشــركــات الـمــدرجــة لم
تحصل سوى على  %1.6فقط
من تلك السيولة ،ضمنها 50
ش ــرك ــة حـظـيــت بـنـحــو %0.5
فقط من تلك السيولة ،وشركة
واحدة من دون أي تداول.
أم ـ ــا الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة
السائلة ،فقد حظيت  12شركة
قيمتها السوقية تبلغ %4.1
م ــن إج ـمــالــي قـيـمــة الـشــركــات
المدرجة على نحو  %14.6من
سيولة البورصة ،ذلــك يعني
أن نـ ـش ــاط ال ـس ـي ــول ــة الـكـبـيــر
م ـ ـ ـ ـ ــازال ي ـ ـحـ ــرم نـ ـح ــو ن ـصــف
الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة م ـن ـهــا،
وع ـلــى الـنـقـيــض ،يـمـيــل بقوة
إلى شركات قيمتها السوقية
ضئيلة.

وي ـف ـتــرض أن ت ـكــون ال ـكــويــت قــد حـقـقــت إيـ ــرادات
نفطية في أكتوبر بما قيمته نحو  2.235مليار دينار،
وإذا افترضنا استمرار مستويي اإلنتاج واألسعار
على حاليهما -وهــو افـتــراض قــد ال يتحقق -فمن
المتوقع أن تبلغ جملة اإليرادات النفطية بعد خصم
تكاليف اإلنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو
 29.359مليار دينار ،وهي قيمة أعلى بنحو 12.618
ً
مليارا عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية
ً
الحالية ،والبالغة نحو  16.741مليارا .ومع إضافة

األسواق خصمت مخاوف ً
ارتفاع أسعار الفائدة مقدما
ً
أشار تقرير «الشال» إلى أن أداء شهر أكتوبر كان موجبا لمعظم
األســواق المالية المنتقاة ،حيث حققت خالله  9أســواق مكاسب
متفاوتة مقارنة بأداء سبتمبر ،بينما حققت  5أسواق خسائر ،منها
 4أسواق خليجية .في التفاصيل ،وبانتهاء أكتوبر ،انتهى الشهر
ً
العاشر من العام الحالي بحصيلة إيجابية أيضا ما بين  8أسواق
رابحة ،و 6أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام
الفائت ،ومازالت جميع األسواق الخليجية ضمن األسواق الرابحة.
وأكبر الرابحين في أكتوبر كان السوق األميركي بارتفاع بحدود
 13.9في المئة لمؤشر داو جونز ،وبذلك قلل من خسائره منذ بداية
العام إلى نحو  9.9 -في المئة ،ثاني أكبر الرابحين خالل أكتوبر
كان السوق األلماني وبنحو  9.4في المئة ،لتنخفض خسائره إلى
نحو  16.6 -في المئة مقارنة بنهاية العام الفائت ،أي ثاني أكبر
الخاسرين ضمن أسواق العينة.
وحـقــق الـســوق الفرنسي ثــالــث أكـبــر المكاسب خــال أكتوبر
بنحو  8.8في المئة ،أي انخفضت خسائره منذ بداية العام إلى
نحو  12.4 -في المئة .ويتبعها في مكاسب أكتوبر ،سوق أبوظبي
بنحو  6.8في المئة ،أي ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو
 22.7في المئة.
وحقق السوق الياباني مكاسب في أكتوبر بحوالي  6.4في المئة
ومكاسب بنحو  5.8في المئة للسوق الهندي .وحققت بورصة
الكويت مكاسب بنحو  3.0في المئة ،يتبعها السوق البريطاني
بنحو  2.9فــي الـمـئــة ،وم ــن ثــم ال ـســوق الـسـعــودي بتحقيقه أقــل
المكاسب بنحو  2.3في المئة ،وكذلك أقــل المكاسب منذ بداية
العام بنحو  3.4في المئة.
وحقق السوق الصيني أكبر الخسائر في أكتوبر بنحو 4.3 -
في المئة ،هذه الخسائر نقلته إلى قاع المنطقة السالبة بخسائر
منذ بداية العام بنحو  20.5 -في المئة.
وتأتي بورصة مسقط بخسائر خالل أكتوبر بنحو  3.3 -في
المئة ،ومن ثم بورصتا قطر والبحرين بنحو  2.2 -في المئة و1.0 -
في المئة على التوالي .وأقل الخاسرين في أكتوبر كان سوق دبي
بخسائر طفيفة بنحو  0.2 -في المئة.

نحو  2.078مليار إيرادات غير نفطية ،ستبلغ جملة
إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 31.437
ً
مليارا.
وبـمـقــارنــة ه ــذا الــرقــم بــاعـتـمــادات الـمـصــروفــات
البالغة نحو  23.065مليار د يـنــار بعد تعديلها
ً
ً
ارت ـفــاعــا مــن نـحــو  21.949م ـل ـيــارا ،فـمــن المحتمل
أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية
ً
 2023/2022فائضا قيمته  8.372مليارات دينار،
ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيــرادات

النفط ،وألن وضع سوق النفط في ظــروف الحرب
ال ــروسـ ـي ــة -األوك ــرانـ ـي ــة وض ــع اس ـت ـث ـنــائــي ،وأداء
االقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق ،وبدأت
وإنتاج النفط
ضغوط إلى األدنى على كل من أسعار
َ
وآخرها خفض «أوبك  »+إلنتاجها بمليوني برميل
ً
يوميا ،والبد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة
ً
خصم لتأمين مخاطر المستقبل ،وهي حتما قادمة
ً
وكبيرة تحسبا مــن الــوقــوع فــي مطبات الماضي
المتكررة.
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«المركزي» يطلق جائزة الطالب
منصة «بينانس» خالفت العقوبات على إيران
تداول  7.8مليارات دوالر عبر «نوبيتكس» أكبر منصة إيرانية لصرف العمالت المشفرة االقتصادي الكويتي 2022
أوضحت بيانات أن ثالثة أرباع
األموال اإليرانية التي مرت
من خالل «بينانس» كانت
عملة مشفرة غير
باستخدام ً
مشهورة نسبيا تسمى «ترون»
تتيح للمتعاملين إخفاء
هوياتهم.

أظهرت بيانات نظم للعمالت
ال ـم ـش ـفــرة أن ش ــرك ــة بـيـنــانــس،
ع ـ ـمـ ــاق ال ـ ـع ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة،
عالجت معامالت إيرانية بقيمة
 8مليارات دوالر منذ  ،2018رغم
العقوبات األميركية التي تهدف
لـعــزل إي ــران عــن النظام المالي
العالمي.
وأظ ـه ــرت مــراج ـعــة لـبـيــانــات
ش ـ ــرك ـ ــة «ت ـ ـش ـ ـيـ ــن أن ــالـ ـيـ ـسـ ـي ــز»
األمـيــركـيــة ال ــرائ ــدة فــي تحليل
نـظــم الـعـمــات الـمـشـفــرة أن كل
المبالغ تقريبا ،أو حوالي 7.8
مليارات دوالر ،قد تدفقت بين
«بينانس» و«نوبيتكس» ،وهي
أكـ ـب ــر ش ــرك ــة إي ــرانـ ـي ــة ل ـصــرف
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات ال ـ ـم ـ ـش ـ ـفـ ــرة .وتـ ـق ــدم
«ن ــوبـ ـيـ ـتـ ـك ــس» عـ ـل ــى مــوق ـع ـهــا
اإللكتروني نصائح حول كيفية
تفادي العقوبات.
وثالثة أرباع األموال اإليرانية
التي مرت من خالل «بينانس»
كانت باستخدام عملة مشفرة
غ ـيــر م ـش ـه ــورة نـسـبـيــا تسمى
(ترون) تتيح للمتعاملين إخفاء
هــويــاتـهــم .فــي مـنـشــور بــإحــدى
الـ ـ ـم ـ ــدون ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
شـجـعــت «نــوبـيـتـكــس» الـعـمــاء
على استخدام ترون ،وهي عملة
مــن الفئة المتوسطة ،للتداول
دون الـ ـكـ ـش ــف ع ـ ــن ه ــوي ــات ـه ــم
ل ـ ـت ـ ـفـ ــادي «ت ـ ـعـ ــريـ ــض األص ـ ـ ــول
للخطر نتيجة العقوبات».

ولم ُيكشف من قبل عن حجم
ت ــدفـ ـق ــات الـ ـعـ ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة
اإليرانية عبر «بينانس» وال عن
حقيقة أنها التزال مستمرة.
وي ــأت ــي الـكـشــف ال ـجــديــد في
الــوقــت ال ــذي تـتــابــع فـيــه وزارة
ال ـع ــدل األم ـيــرك ـيــة تـحـقـيـقــا في
مخالفات محتملة لقواعد غسل
األم ـ ــوال م ــن جــانــب «بـيـنــانــس»
التي تهيمن على قطاع العمالت
المشفرة البالغة قيمته تريليون
دوالر ول ــدي ـه ــا أكـ ـث ــر م ــن 120
مليون مستخدم.
وق ــال مـحــامــون وخ ـب ــراء في
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ـج ــاري ــة إن تـلــك
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات تـ ـجـ ـع ــل الـ ـش ــرك ــة
ع ـ ــرض ـ ــة ،ألن ت ـ ـكـ ــون م ـخ ــال ـف ــة
للحظر األميركي على التعامل
التجاري مع إيران.
وكــانــت «روي ـتــرز» قــد كشفت
ف ـ ـ ــي ي ـ ــولـ ـ ـي ـ ــو أن «ب ـ ـي ـ ـنـ ــانـ ــس»
اسـتـمــرت فــي خــدمــة عـمــاء في
إي ــران ،وأن الـشــركــة على درايــة
ب ــاإلقـ ـب ــال ع ـل ــى خ ــدم ــات ـه ــا فــي
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة .وكــان
ذلـ ـ ــك أحـ ـ ــد ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـت ــي
أجرتها «رويـتــرز» بشأن سجل
بينانس من المشاكل المتعلقة
بــاالم ـت ـثــال ل ـل ـقــواعــد الـمـنـظـمــة
للقطاع المالي.
وقالت «بينانس» في منشور
بـمــدونـتـهــا عـلــى اإلن ـتــرنــت في
نـفــس ي ــوم نـشــر ذل ــك التحقيق

إنها تمتثل لقواعد العقوبات
ال ــدول ـي ــة ع ـلــى إي ـ ــران وتـحـجــب
عن منصتها أي مستخدم مقره
هناك.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس ال ـ ـشـ ــركـ ــة
الملياردير ،تشانغ بينغ تشاو،
في تغريدة على تويتر «بينانس
حظرت المستخدمين اإليرانيين
ب ـعــد ال ـع ـق ــوب ــات .سـبـعــة منهم
أغفلهم الحظر أو وجدوا وسيلة
لتفاديه وتم حظرهم الحقا على
أي حال».
ولـ ـ ــم تـ ـ ــرد «بـ ـيـ ـن ــان ــس» عـلــى
أس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة ت ـ ـف ـ ـص ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ب ـ ـشـ ــأن
المعامالت الجديدة التي كشفت
عنها رويترز.
وقال المتحدث باسم الشركة،
بـ ــاتـ ــريـ ــك هـ ـيـ ـلـ ـم ــان ،ف ـ ــي ب ـي ــان
«ب ـي ـن ــان ــس.ك ــوم ل ـي ـســت شــركــة
أميركية على خالف المنصات

األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـمـ ـتـ ـع ــرض ــة ل ـن ـفــس
ت ـلــك ال ـك ـي ــان ــات ال ــواق ـع ــة تحت
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة .لـكـنـنــا
أخذنا خطوات استباقية للحد
من تعرضنا للسوق اإليــرانــي»
بالعمل مع شركاء في الصناعة
وباستخدام أدوات داخلية.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـت ــي
اط ـل ـع ــت ع ـل ـي ـهــا «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» أن
عمالت مشفرة قيمتها حوالي
 2.95مـلـيــار دوالر ق ــد انتقلت
مـبــاشــرة بـيــن شــركــات إيــرانـيــة
وشركة بينانس منذ .2018
كما تم تحويل عمالت مشفرة
بـخـمـســة م ـل ـي ــارات أخـ ــرى بين
شــركــات إيــرانـيــة وبينانس من
خالل وسطاء وفقا للبيانات.
(رويترز)

أعـلــن محافظ بنك الكويت الـمــركــزي ورئيس
مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل
ال ـ ـهـ ــارون ،إطـ ــاق «ج ــائ ــزة ال ـطــالــب االق ـت ـصــادي
الكويتي» (الدورة الثالثة) الموجهة لطلبة المرحلة
الـجــامـعـيــة وال ــدراس ــات الـعـلـيــا ،ب ـهــدف تشجيع
البحث العلمي في الشأن االقتصادي والمصرفي،
وتحفيز ال ـكــوادر الوطنية الـشــابــة على تطوير
مهاراتها وقدراتها البحثية على أ ســس علمية
عالية في مجاالت العمل المصرفي والمالي.
وأوضح المحافظ أن إطالق هذه الجائزة يأتي
ضمن مـبــادرة «ك ـفــاء ة» الـتــي أطلقها «الـمــركــزي»
والـبـنــوك الـكــويـتـيــة ،ويــديــرهــا معهد الــدراســات
المصرفية ،وتساهم الجائزة في تحقيق الغايات
االستراتيجية لـ «المركزي» لترسيخ النهج العلمي
في تطوير الشؤون المصرفية والمالية ،والعمل
على بناء الـقــدرات الوطنية المتخصصة عالية
ً
ً
التأهيل علميا وعمليا في مجاالت عمل القطاع
المصرفي والمالي الكويتي.
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـن ـجــاح الـ ــذي حـقـقـتــه جــائــزة
الطالب االقتصادي الكويتي في دورتيها األولى
والثانية ،ما هو إال انعكاس ألهمية ترسيخ ثقافة
البحث العلمي لدى الطلبة ،وتسليط الضوء على
المتميزين مـنـهــم ،وتحفيزهم ال بـتـكــار الحلول
لتطوير واقع العمل المصرفي والمالي الكويتي.
وأوض ـ ــح الـمـحــافــظ أن لـجـنــة م ــن المحكمين
العالميين تشرف على اختيار األبحاث الفائزة
وفــق المعايير العلمية األكــاديـمـيــة ،وألول مره
ُ
تـمـنــح ال ـجــوائــز الـتــالـيــة لــأبـحــاث الـتــي ستفوز
بالمراكز الثالثة األولى ،فيحصل الفائز بالمركز
األول لجائزة الطالب االقتصادي الكويتي على
مكافأة مقدارها  5.000ديـنــار ،والفائز بالمركز
ال ـث ــان ــي يـحـصــل ع ـلــى م ـك ــاف ــأة م ـق ــداره ــا 3.000
دي ـن ــار ،وال ـف ــائ ــز بــال ـمــركــز ال ـثــالــث يـحـصــل على
مكافأة مقدارها  2.000دينار ،إضافة إلى جائزة

تشجيعية لبحث متميز ذي مــو ضــوع مبتكر،
ُ
كـمــا ســتـقــدم لـلـفــائــزيــن ش ـه ــادات تـقــديــر وهــدايــا
ً
تذكارية ،فضال عن طباعة البحث الفائز بالمركز
األول وأي بحث تــوصــي لجنة الـجــائــزة بنشره
ً
وتوزيعه ليكون مرجعا للراغبين في االستفادة
ً
من األبحاث المتميزة ،مبينا أن معهد الدراسات
المصرفية سيتولى إدارة الجائزة ،بما في ذلك
تلقي البحوث وتحديد المستوفي منها للشروط،
وتـعـيـيــن الـمـحـكـمـيــن ،ورصـ ــد نـتــائــج الـتـحـكـيــم،
وإعالن النتيجة.
واخ ـت ـتــم مـحــافــظ «ال ـم ــرك ــزي» تـصــريـحــه ،بــأن
التفاصيل الخاصة بالجوائز وشــروط الترشح
وكيفية تقديم األبحاث ومواعيد تلقي الطلبات
منشورة على الموقع اإللكتروني الخاص بمبادرة
«ك ـف ــاء ة» ( ،)kafaakw.orgوبــإم ـكــان المهتمين
والراغبين بالمشاركة الدخول إلى الموقع لالطالع
على تفاصيل الجوائز لعام  ،2022وتقديم طلبات
الترشح على النماذج الخاصة لذلك بداية من 6
نوفمبر  2022حتى  23فبراير .2023

«اتحاد الشركات» ينظم برنامج المدير الناشئ لجنة التعليم واالقتصاد المعرفي بالغرفة
تبحث التعاون مع جامعة Bently

نظم مركز دراسات االستثمار -الذراع التدريبية التحاد
شركات االستثمار ،البرنامج التدريبي (برنامج المدير
الناشئ) ،لمساعدة المديرين والقياديين في الشركات،
لتحسين وتطوير بيئة العمل ورفع كفاء تهم القيادية،
على مدار ثالثة أيام ( 1إلى  3الجاري).
وصرحت فدوى درويش ،األمين العام باإلنابة ،بأنه
في إطــار سعي االتحاد لمواكبة جميع التطورات التي
تهم قطاع االستثمار وأهمية تفعيل دور القياديين في
شــركــات االستثمار ،أتــت هــذه ال ــدورة لتطوير الـقــدرات
القيادية لدى المديرين الجدد ،وتعريفهم بالمتطلبات
والـمـهــارات المطلوبة للتطور الـقـيــادي ،لتمكينهم من
وضع األطر العملية المناسبة ،وكيفية التعامل مع فريق
العمل ،والمهام المنوطة بهم ،واألهــداف التي يرسمها
القيادي للنجاح.
وقد َّ
قدم البرنامج هاكوب إمرازيان ،الذي يمتلك خبرة
ً
مهنية عالمية تزيد على  27عاما في التدريب وتطوير
ال ـشــركــات ،كـمــا أن ــه خبير دول ــي عـلــى صعيد التطوير
القيادي وتدريب المديرين التنفيذيين.
ً
وقدمت ال ــدورة التدريبية شرحا ألبــرز النقاط التي
تتمحور حــول الـقـيــادة الــذاتـيــة للمدير ،وفـهــم الــدوافــع

الشخصية الـتــي ت ـقــوده لتحقيق الـنـجــاح فــي موقعه،
والتعرف على ماهية الكفاء ات التي يتميز بها المدير،
لكي ينجح في عمله ،وتحديد متطلبات األدوار القيادية،
والمهارات المطلوبة لكل مرحلة من التطور القيادي،
إضافة إلى توضيح الفرق بين القائد والمدير.
وألقى إمرازيان الضوء على كيفية قيادة األفــراد من
خالل أساليب التواصل المختلفة ،وطريقة إدارة الفريق
والـتـعــامــل مــع األفـ ــراد ذوي الـسـلــوكـيــات الـصـعـبــة .وتــم
التطرق إلى استخدام الذكاء العاطفي وإدارة العالقات
مع الزمالء بما يحقق المحافظة على طريقة التواصل
المتوازن.
كذلك اطلع المشاركون على أساسيات األداء لنجاح
المؤسسات ،وكيفية وضع األهداف والتوقعات ،إضافة
إلى إجراءات تقييم األداء.
ُ
واختتمت ال ــدورة بإلقاء الـضــوء على إدارة التحول
والـتـغـيـيــر ،وتـعــريـفـهــا بــأنـهــا نـهــج مـنـظــم لـنـقــل األف ــراد
والـمـجـمــوعــات وال ـمــؤس ـســات مــن الـحــالــة الـحــالـيــة إلــى
الحالة المستقبلية المنشودة ،لتحقيق أو تنفيذ رؤية
استراتيجية للشركة.

عقدت لجنة التعليم واالقتصاد المعرفي ،المنبثقة عن
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ،برئاسة طالل
الجري ،اجتماعها السابع لعام  2022في  2نوفمبر ،2022
لمناقشة عدة مواضيع على أجندتها ،أبرزها لقاء Brent
 Chriteرئيس جامعة  Bentlyفي والية ماساتشوستس
األميركية.
وناقش أعضاء اللجنة مع رئيس الجامعة مواضيع
عدة ،تمحورت حول سبل التعاون بين الغرفة والجامعة
فــي قـطــاعــات االق ـت ـصــاد الـمـعــرفــي وريـ ــادة األع ـم ــال ،كما
طــرحــت الـلـجـنــة إمـكــانـيــة إعـ ــداد ب ــرام ــج متخصصة في
مـ ـج ــاالت م ـع ـن ـيــة ب ــال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـتــوس ـطــة
والبعثات الدراسية.
وتطرقت اللجنة أيضا إلى مناقشة العقبات التي تعوق
قطاع التعليم الخاص بالدولة في جميع المراحل الدراسية
والتعليمية ،حيث طرح األعضاء السبل الممكنة لتذليل
هذه العقبات ،لضمان استمرارية العمل المرن لهذه الفئة.

جانب من االجتماع مع الجامعة

«بيتك» يعلن فائزي حساب الرابح «الخليج» يحصد جائزة أفضل إطالق لـ «»Click to Pay
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء
الفائزين فــي حـســاب الــرابــح ،حيث فــاز 20
عميال بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500
ديـنــار ،عــن األسـبــوع الثالث والــرابــع لشهر
أكتوبر .2022
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500
دينار لكل منهم هم :مريم فهد العسعوسي،
إي ـم ــان حـســن ال ـخ ــواج ــه ،عـبــدالـلــه إبــراهـيــم
المسيعيد ،ريم مسلم العريدي ،فهد مبارك
العازمي ،عبدالرحمن غانم العجمي ،هشام
رمـ ـض ــان ح ـس ــن ،ع ـمــر ع ـبــدال ـلــه ال ـهــاجــري،
ع ـبــدال ـنــاصــر ج ــاس ــم ال ـم ـطــر ،ه ـي ــاء محمد
المطيري ،شوق علي الخليل ،العنود خلف
المطيري ،خــالــد مشعان المطيري ،دعيج
عادل الدعيج ،محمد بدر ضيف ،حنان سلمان
القشطي ،أحمد ناصر العتيبي ،عامر خضر
شــاكــر ،ط ــارق محمد صــالــح ،ولـيــد يعقوب
البعيجان.
وتتضمن الحملة ،التي أطلقها «بيتك»
بحلتها الجديدة لعام  ،2022عدة سحوبات
وجوائز تمنح العمالء فرصة الفوز «أسبوعيا،
وش ـهــريــا ،وربـ ــع س ـنــويــا» ،ليصل مجموع
الفائزين خالل العام الى  536عميال.
وأجـ ـ ـ ــري ال ـس ـح ــب ف ــي ال ـم ـق ــر الــرئ ـي ـســي
لـ«بيتك» ،تحت إشراف ممثل وزارة التجارة
والصناعة .وتأتي الحملة انطالقا من سعي
«بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة
تلبي طموحات العمالء وتعزز مكانته الرائدة

شراكة متواصلة مع «ماستر كارد» لتطوير تجارب المدفوعات

محليا وعالميا ،وتعكس تميزه فــي طرح
المنتجات والخدمات المصرفية وفقا ألعلى
معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتــب يتوفر
للعمالء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة
حـســابــاتـهــم الـشـخـصـيــة ،ويـفـتــح «ال ــراب ــح»
بالدينار لألفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة
في الكويت أو عن طريق القنوات اإللكترونية
المتاحة ،ويشترط تحويل الــراتــب كشرط
أساسي لدخول السحب ،واستمرار تحويله
في الحساب.

«برقان» يكافئ فائزي حساب
«كنز» الشهري
أع ـلــن بـنــك ب ــرق ــان ،أمـ ــس ،أسـمــاء
ال ـ ـ  20ف ــائ ــزا ف ــي ال ـس ـحــب الـشـهــري
ل ـح ـس ــاب كـ ـن ــز ،والـ ــذيـ ــن سـيـحـصــل
كــل منهم على جــائــزة  1000دينار،
ويـ ــدخـ ــل هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـح ــب كـ ــل ع ـم ــاء
حـســاب كنز الــذيــن يحافظون على
رصيد أدنــى قــدره  200دينار لمدة
أسـ ـ ـب ـ ــوع عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل قـ ـب ــل ت ــاري ــخ
السحب ،وت ــزداد فرصهم في الفوز
كلما ازاددت إيداعاتهم في الحساب.
أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن :ع ـ ــادل محمد
الـبـقـشــي ،وأح ـمــد نعيم عـبــدالــدايــم،
وأروى علي الـغــانــم ،وبـهــزاد رضى
سلجوقي ،وضاري إبراهيم الدعيج،
وف ــاطـ ـم ــة ج ـع ـفــر مـ ـع ــرف ــي ،وح ـن ــان
عبدالنبي ال ـج ــزاف ،وح ــزوم قبالن
الـشـمــري ،وج ــوري ج ــراح الوثيقي،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـلـ ــي م ـ ـع ـ ـبـ ــد ،ومـ ـحـ ـم ــد
إسماعيل إسماعيلي ،ومحمد حجي

ب ــوش ـه ــري ،ون ــاص ــر بـ ــدر الـمـحـمــد،
وسعد محمد الرميح ،وصقر محمد
ح ـ ــاج ـ ــي ،وشـ ـ ـ ــاه ج ـ ـهـ ــان ال ــرحـ ـم ــن،
وشريفة محمد النصرالله ،وطــال
إبــراه ـيــم م ـعــرفــي ،وط ــال ــب الـبـغـلــي،
والشيخة سلوى حمد الصباح( ،وتم
التبرع بها لمبرة مؤسسة مشاريع
الخير).

ح ـص ــد ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج ،ج ــائ ــزة أف ـضــل
تجربة إطالق في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا لخدمة « »Click to Payالمدمجة
والمبتكرة ضمن أحدث إصدار من تقنية
« ،»Hosted Checkoutا ل ـمــد عــو مــة من
خدمات بوابة الدفع من ماستركارد.
يأتي ذلك في إطار الشراكة المتواصلة
ب ـيــن ب ـنــك الـخـلـيــج وم ــاس ـت ــرك ــارد ،الـتــي
من شأنها تمكين التجار المحليين من
االسـتـفــادة مــن تكنولوجيا المدفوعات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـس ـل ـســة ،ال ـت ــي ال تتطلب
من المتسوقين عبر اإلنترنت استخدام
بـطــاقــاتـهــم الـمـصــرفـيــة أو إدخ ـ ــال كلمة
المرور.
و ت ـ ـ ــو ف ـ ـ ــر تـ ـقـ ـنـ ـي ــة « »Click to Pay
للمستهلكين حلول مدفوعات سهلة وآمنة
ومناسبة إلتمام عمليات الدفع الرقمية،
عبر أي جـهــاز لــدى الـتـجــار المشتركين
ب ــالـ ـخ ــدم ــة ،كـ ـم ــا ت ـت ـم ـي ــز هـ ـ ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة
باعتمادها حلول ماستركارد المبتكرة
والرائدة في مجاالت أمن المدفوعات.
ويمكن للمتسوقين بدء عملية الدفع
ببساطة بعد التسجيل مباشرة ،وستقوم
م ـي ــزة ال ـت ـع ــرف ال ــذك ــي ع ـلــى الـمـسـتـهـلــك
باسترداد البطاقات المخزنة بشكل آمن
في الملف الشخصي إلتمام عملية الدفع،
دون الحاجة إلى تذكر كلمة المرور ،مما

يجعل عمليات الدفع الرقمية أســرع مع
المحافظة على األمان التام.
ستتوفر تجربة « »Click to Payالمدمجة
والمبتكرة ضمن أحــدث إصــدار مــن تقنية
« »Hosted Checkoutالـمــدعــومــة مــن قبل
خدمات بوابة الدفع من ماستركارد ،حيث
يمكن للتجار تقديم هذه الطريقة الجديدة
للدفع الرقمي بكل سهولة ،كما تسمح لهم
هــذه الخدمة بتحسين معدالت موافقتهم
باستخدام تقنية الترميز المتطورة وزيادة
مـعــدالت عمليات التحويل بفضل تجربة
المستخدم المحسنة.
و يـقــدم بنك الخليج الكويتي اآلن هذه
التجربة المدمجة للدفع الرقمي لعمالئه
من التجار وشركات التجارة اإللكترونية
ال ـم ـش ـت ــرك ــة بـ ـخ ــدم ــات بـ ــوابـ ــة الـ ــدفـ ــع مــن
مــاسـتــركــارد ،وخ ــال مرحلة اإلط ــاق ،قدم
بنك الخليج الكويتي وشريكه «أوتو» ،وهي
بوابة دفع إلكترونية إقليمية رائدة ،تقنية
« »Click to Payلتمكين عمالء «أوت ــو» من
الـتـجــار مــن االس ـت ـفــادة مــن عمليات الــدفــع
الرقمية السريعة واآلمنة ،على أن يتم توفير
ه ــذه الـخــدمــة لجميع ع ـمــاء بـنــك الخليج
الكويتي من التجار عبر منظومة خدمات
بوابة الدفع من ماستركارد.
ً
وتعليقا على ذلك ،قال إردم شاكار مدير
ش ــرك ــة مــاس ـتــر ك ـ ــارد ف ــي ال ـك ــوي ــت وق ـطــر:

خالل استالم الجائزة
«ن ــواص ــل فــي مــاس ـتــركــارد االب ـت ـكــار وعـقــد
الشراكات االستراتيجية في إطــار سعينا
لـبـنــاء اقـتـصــاد رقـمــي مــزدهــر يستفيد من
مــزايــاه جميع الـنــاس فــي كــل مـكــان؛ ونحن
سـ ـع ــداء ب ـه ــذا ال ـت ـع ــاون م ــع ب ـنــك الـخـلـيــج
ال ـكــوي ـتــي إلطـ ــاق تـقـنـيــة «»Click to Pay
لتوفير عمليات الــدفــع الرقمية رائ ــدة وال
تالمسية ،مما يوفر للعمالء تجربة أسهل
وأسرع وأكثر سالسة».
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف :وفـ ـق ــا ل ـم ــؤش ــر م ــاس ـت ــرك ــارد
للمدفوعات الجديدة  ،2022فــإن  %64من
المستخدمين فــي منطقة الـشــرق األوســط
وشمال إفريقيا زاد استخدامهم لطريقة دفع
رقمية واحدة على األقل في العام الماضي
ً
(مقارنة بـ  %61عالميا).

«وربة» يوقع عقد شراكة مع جامعة Esade
ضـمــن خـطــط بـنــك ورب ــة االسـتــراتـيـجـيــة،
وسعيه الدائم لتطوير القيادات لديه ،فقد تم
عقد شراكة استراتيجية مع جامعة Esade
لتأهيل قياديي المستقبل ،حيث ستساهم
ً
هذه الشراكة في تدريب وتأهيل  ٢٠قياديا
ـال ،لتحقيق أه ــداف البنك
عـلــى مـسـتــوى ع ـ ٍ
االستراتيجية ،وكذلك مواكبة التغييرات في
عالم الخدمات المصرفية.
وذكــرت معالي الرشيد ،رئيس مجموعة
الموارد البشرية والخدمات العامة ،أن اختيار
جــامـعــة  Esadeك ــان بــالـتــزامــن مــع منهجية
البنك في التميز بتقديم الحلول المصرفية،
حيث تعتبر الجامعة رائدة في مجال تقديم
الحلول التعليمية المبتكرة.
ولفتت إلى أن الجامعة ُصنفت سنة 2022
ً
ف ــي ال ـمــركــز ال ــراب ــع عــال ـم ـيــا وف ــق تصنيف
 Financial Timesفيما يخص برامج تأهيل
ً
الـقـيــاديـيــن ،وف ــي الـمــركــز األول عــالـمـيــا في
عملية تطوير م ـهــارات جــديــدة للقياديين،
وكذلك بالمركز الثالث فيما يتعلق بالتجربة
التعليمية  ،Educational Experienceوبذلك

لقطة جماعية بعد توقيع العقد
تخطت جامعات أخرى تميزت في برامجها
ال ـم ـمــاث ـلــة ل ـس ـن ــوات ع ــدي ــدة .وت ـع ـت ـبــر هــذه
الشراكة مع الجامعة األولى من نوعها على
مستوى الشرق األوسط.
وصـ ــرحـ ــت ال ــرشـ ـي ــد ب ـ ــأن ه ـ ــذه ال ـش ــراك ــة
االستراتيجية ضمن خطط البنك الموجهة
ن ـح ــو ت ــأه ـي ــل وتـ ــدريـ ــب وت ـط ــوي ــر الـ ـك ــوادر
الوطنية.

وأضــافــت أن الـبــرنــامــج يـهــدف إل ــى جعل
المشاركين يـخــوضــون تجربة فــريــدة تبدأ
بمرحلة التقييم ،وتستمر بــو ضــع الخطط
ال ـت ــدري ـب ـي ــة الـ ـف ــردي ــة الـ ـت ــي يـ ـش ــرف عـلـيـهــا
موجه تنفيذي مختص مــن جامعة Esade
وم ـتــاب ـع ـت ـهــا فـ ــور االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـبــرنــامــج
الـتــدريـبــي ال ــذي يـتــم ع ـقــده عـلــى مرحلتين
مختلفتين.

من جانبه ،قال مدير الخدمات المصرفية
الشخصية في بنك الخليج محمد القطان:
«كجزء من رؤيتنا بــأن نكون البنك الرائد
ً
في دولة الكويت ،فإننا نسعى دائما لتوفير
ح ـلــول مـبـتـكــرة وت ـقــديــم خ ــدم ــات مبسطة
وسهلة لعمالئنا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـقـ ـط ــان أن ـ ــه وس ـ ــط ارت ـ ـفـ ــاع
ال ـط ـل ــب ف ــي م ـخ ـت ـلــف مـ ـج ــاالت االق ـت ـص ــاد
الــرقـمــي ،ستساعد حـلــول «»Click to Pay
مـ ــن م ــاسـ ـت ــرك ــارد ع ـل ــى ت ـق ـل ـيــل ال ـح ــواج ــز
الـتــي تعترض تجربة الـتـســوق ،وتشجيع
الـمـتـســوقـيــن ع ـلــى زي ـ ــارة م ــواق ــع ال ـت ـجــارة
ً
اإللـكـتــرونـيــة األح ــدث واألك ـثــر تـنــوعــا بكل
أمان وموثوقية ،ودون الحاجة إلى إدخال
معلوماتهم الشخصية في كل مرة».

تعاون بين « KIBمركز مبادر»
و« »Payzahلتطوير تطبيق جديد
في إطــار سعيه نحو تمكين شريحة المبادرين
الكويتيين ودعمهم ،بما يخدم تطوير مشاريعهم
الريادية ،أعلنت شركة « KIBمركز مبادر» ،التابعة
لبنك الكويت الدولي ( ،)KIBمؤخرا ،توقيع شراكة
استراتيجية مع شركة « »Payzahللعمل على إنشاء
تطبيق خاص بالمبادرين ،ومن خالل هذا التعاون
سيتم تصميم تطبيق جــد يــد بإمكانيات مبتكرة
ليقدم جميع الخدمات التي تساعد المبادر على
إدارة وتنمية مشروعه بما يحقق له أهدافه من هذا
المشروع بأفضل نتائج ممكنة.
و صــرح محمد الهويدي بــأن الفكرة الرئيسية
م ــن إط ـ ــاق هـ ــذا ال ـت ـط ـب ـيــق ت ـق ــدي ــم ك ــل م ــا ي ـخــدم
المبادرين وتطلعاتهم من خدمات حديثة تمكنهم
م ــن ال ـع ـمــل ض ـمــن ب ـي ـئــة ري ــادي ــة ت ــواك ــب ال ـت ـطــور
التكنولوجي وتدفعهم إلى تطوير أعمالهم ،بما
يواكب سوق العمل والخدمات المقدمة فيه ،الفتا
إ ل ــى ا ح ـتــواء ا لـتـطـبـيــق عـلــى سلسلة مــن ا لـبــرا مــج
التعليمية والتثقيفية ا لـمـتـخـصـصــة ،ليستفيد
منها المبادر الكويتي في بدء مشروعه الصغير،
كمرحلة أولى.

ةديرجلا

•
العدد  / 5176األحد  6نوفمبر 2022م  12 /ربيع اآلخر 1444هـ

economy@aljarida●com

١١

اقتصاد

«زين» الراعي االستراتيجي لمسابقة كلية لندن « :»B.Onlineاالنتهاء من قواعد تأسيس
لألعمال للشركات الناشئة في الشرق األوسط تحالف «أالينس نتووركس» اإلقليمي
ً

• تمهيدا إلطالقه في موعده بالربع األول من ً 2023
ً
• الدليمي :يساهم بترسيخ موقع دول «التعاون» مركزا رئيسيا لالتصاالت

المانع ضمن لجنة التحكيم

انطلقت النسخة األولى
من مسابقة كلية لندن
لألعمال للشركات الناشئة
في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (LBS MENA
 )Competitionبدعم من
معهد ريادة األعمال ورأس
المال الخاص (،)IEPC
ُ
وتعد المبادرة إحدى أفضل
مسابقات الشركات الناشئة
في المنطقة التي تهدف إلى
إيصال المبادرين الطموحين
مع الشركات االستثمارية
والمستثمرين.

أعـلـنــت شــركــة «زيـ ــن» رعــايـتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
للنسخة األول ــى مــن مسابقة كلية لـنــدن لألعمال
( )London Business Schoolللشركات الناشئة
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،التي انطلقت
بمشاركة العديد من المبادرين وأصحاب الشركات
الناشئة من جميع أنحاء المنطقة في مقر الكلية
بمركز دبي المالي العالمي.
وجاء دعم «زين» لهذه المسابقة ،التي أطلقتها
إحـ ــدى أعـ ــرق ال ـمــؤس ـســات األكــادي ـم ـيــة الـعــالـمـيــة
ً
بمجاالت األع ـمــال ،اسـتـمــرارا لجهودها الحثيثة
في تطوير منظومة ريادة األعمال ،ودعم الشركات
التكنولوجية الناشئة في مجتمع األعمال اإلقليمي،
ُ
ً
ً
فالشركة تبدي التزاما متناميا نحو ممارستها
ل ــاس ـت ــدام ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وه ـ ــي ح ــري ـص ــة عـلــى
وضع بصمة مؤثرة لدعم رواد األعمال والشباب،
وتشجيع االبتكار الرقمي ،ليس بالكويت فحسب،
بل في المنطقة بأسرها.
وض ـم ــن رعــاي ـت ـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـمـســابـقــة،
شــاركــت «زي ــن» كعضو فــي لجنة التحكيم ممثلة
بـخـبـيــر ريـ ــادة األع ـم ــال واالب ـت ـك ــار بــالـشــركــة هيا
المانع ،خالل الفعالية التي أقيمت في مركز دبي
المالي العالمي ،لالستماع إلى عروض المشاركين
الـ  12النهائيين ،وتقييم شركاتهم الناشئة ،إذ تم
اختيار الفائزين بالمركزين األول والثاني ً
بناء
على مجموعة مــن المعايير التي وضعتها كلية
لندن لألعمال.
وقد شهدت الفعالية مشاركة  12شركة ناشئة
نـهــائـيــة تـعـمــل ف ــي ع ــدد م ــن ال ـق ـطــاعــات الـحـيــويــة
والنامية ،مثل :التكنولوجيا المالية ،والتكنولوجيا
الــزراعـيــة ،والـتـجــارة اإللكترونية ،والتكنولوجيا
ال ـص ـح ـيــة وغ ـي ــره ــا ،وأت ـ ــت م ــن ال ـع ــدي ــد م ــن دول
المنطقة ،منها :اإلمارات والسعودية ولبنان واألردن
وتركيا ،وتم اختيار المشاركين النهائيين من بين
ً
أكثر من  70متقدما ،بحيث شــاركــوا في جلسات
اسـتـشــاريــة وورش عـمــل مـكـثـفــة ،حـتــى وصــولـهــم
للمرحلة النهائية الختيار الفائزين بالمركزين
األول والثاني.
وانطلقت النسخة األولى من مسابقة كلية لندن
لــأعـمــال لـلـشــركــات الـنــاشـئــة فــي ال ـشــرق األوس ــط
وشمال إفريقيا ( )LBS MENA Competitionبدعم
م ــن مـعـهــد ري ـ ــادة األع ـم ــال ورأس ال ـم ــال الـخــاص

ُ
( ،)IEPCوت ـعــد ال ـم ـبــادرة إح ــدى أفـضــل مسابقات
الـشــركــات الناشئة فــي المنطقة الـتــي تـهــدف إلى
إيـ ـص ــال الـ ـمـ ـب ــادري ــن ال ـط ـم ــوح ـي ــن م ــع ال ـش ــرك ــات
االستثمارية والمستثمرين.
ول ـ ـ ـ ــدى «زيـ ـ ـ ـ ــن» رص ـ ـيـ ــد م ـت ـم ـي ــز م ـ ــن ال ـج ـه ــود
ُ
والمبادرات التي تعنى بدعم المبادرين وأصحاب
الـشــركــات الـنــاشـئــة ،أبــرزهــا بــرنــامــج Zain Great
 Ideaلتسريع ا لـشــر كــات التكنولوجية الناشئة،
ً
والذي أطلقت دورته السابعة أخيرا بهدف األخذ
بيد المبادرين نحو الفرص والخبرات التي تضمن
لهم النمو المستدام واالستفادة من شبكة شركائها
الــواس ـعــة إليـصــالـهــم بــالـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة
وشــركــاء النجاح ومساعدتهم على وضــع خطوة
أولى ثابتة في عالم األعمال.
ويعتبر برنامج  ZGIمن أكثر الـمـبــادرات التي
ً
أطلقتها الشركة نجاحا تحت مظلة استراتيجيتها
لدعم ريــادة األعمال واالبتكار ،وقــد وصلت قيمة
االسـتـثـمــارات فــي الـشــركــات الناشئة الـتــي قدمها
البرنامج إلى أكثر من  6ماليين دينار ( 20مليون
دوالر) حتى اليوم ،ويملك  30في المئة من خريجي
الـبــرنــامــج شــركــات نـشـطــة فــي األسـ ــواق المحلية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،ك ـمــا ق ــام ــت  40ف ــي ال ـم ـئــة م ــن هــذه
الشركات بجمع رأسمال خاص بها.
ً
ِّ
ويقدم البرنامج دوريا فرصة متجددة للمواهب
المحلية واإلقليمية ومجتمع ري ــادة األع ـمــال ،إذ
ً
ُيعد واحدا من أكثر المبادرات التي أطلقتها «زين»
ً
نجاحا في بيئة األعمال بالكويت والمنطقة تحت
مظلة استراتيجيتها المتكاملة لالستدامة ودعم
االبتكار وريــادة األعمال ،إذ احتضنت من خالله،
عـلــى م ــدى سـتــة م ــواس ــم نــاج ـحــة ،م ـئــات الـشـبــاب
الكويتيين والعرب المبدعين ممن لديهم شركات
صـغـيــرة ومـتــوسـطــة نــاجـحــة تـعـمــل فــي األس ــواق
المحلية واإلقليمية حتى هذا اليوم.
وتـ ــدرك «زيـ ــن» أهـمـيــة دور مــؤس ـســات الـقـطــاع
الخاص في دعــم مجاالت االستدامة االجتماعية
ً
واالقتصادية .وانطالقا من التزامها المتنامي نحو
الممارسة السليمة لمسؤوليتها االجتماعية ،فإنها
تلتزم بإحداث آثار إيجابية في جميع نشاطاتها،
ً
وهــذا ما دفعها إلــى تبني القضايا األكثر تأثيرا
في نسيج المجتمع ،ومنها االهتمام بفئة الشباب
وريادة األعمال واإلبداع.

و قـ ـع ــت ش ــر ك ــة «»B.Online
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
خدمات تكنولوجيا المعلومات
واإلنـ ـت ــرن ــت واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،مــع
شركة أاليـنــس الدولية لــإدارة
( )AIMمـ ــذكـ ــرة ت ـف ــاه ــم تــؤكــد
االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن وض ـ ــع ال ـق ــواع ــد
الـتــأسـيـسـيــة الن ـط ــاق تـحــالــف
«أالينس نتووركس» (Alliance
 )Networksاإل ق ـل ـي ـم ــي ،و ف ــي
م ــوع ــده ال ـم ـح ــدد ،خ ــال الــربــع
األول من عام .2023
وكانت « »B.Onlineاتفقت في
وقــت ســابــق خــال الـعــام الحالي
ع ـل ــى ت ــأس ـي ــس ت ـح ــال ــف ب ـق ـيــادة
شركة (Alliance International
 ،)Managementيجمع مجموعة
ش ـ ــرك ـ ــات ع ــامـ ـل ــة ف ـ ــي ق ـط ــاع ــات
االتصاالت والتكنولوجيا ،تشمل،
عـ ــاوة عـلــى شــركــة «»B.Online
ً
كال من شركة «أمستردام لتبادل
اإلنترنت» (Amsterdam Internet
 ،)Exchangeوشــركــة «البحرين
الوطنية القابضة» ،وشركة «جلف
بــريــدج إنـتــرنــاشـيــونــال» ،ومــركــز
بيانات الخليج ،وشــركــة نيوتل
لالتصاالت.
من جانبه ،صرح على الديلمي
الرئيس التنفيذي لشركة أالينس
الــدولـيــة لـ ــإدارة ( )AIMب ــأن هــذا
ال ـت ـح ــال ــف س ـي ـســاهــم ف ــي زيـ ــادة
س ــرع ــة االت ـ ـصـ ــال وت ــوف ـي ــر قيمة
م ـضــافــة وخ ــدم ــة عــال ـيــة ال ـجــودة
ب ـمــا ي ـســاهــم ف ــي تــرس ـيــخ مــوقــع
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي
ً
ً
م ـ ــرك ـ ــزا رئ ـي ـس ـي ــا ل ــاتـ ـص ــاالت»،
ً
مؤكدا أنه بمجرد إطالق عملياته
ّ
فــي المستقبل ال ـقــريــب ،سيمكن
«أاليـ ـن ــس ن ـت ــوورك ــس» الـشــركــات
وال ـمــؤس ـســات وم ـ ــزودي خــدمــات
السحابة من االستفادة من شبكة
ومركز بيانات سريعة من خالل
منصة أساسية واحدة تقوم على
ّ
التحول الرقمي في المنطقة.
تعزيز
وأضـ ــاف الــديـلـمــي أن الـشــركــة
ً
س ـ ـع ـ ـيـ ــدة جـ ـ ـ ـ ــدا ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــع مــع
« »B.Onlineلدعم جهود المشاريع
الـجــديــدة للمساهمة فــي تطوير
وتعزيز خــدمــات البنية التحتية
الرقمية في جميع أنحاء المنطقة،
ورب ـ ــط ال ـم ـش ـغ ـل ـيــن وال ـم ـح ـت ــوى
ومـ ـ ــزودي ال ـخ ــدم ــات الـسـحــابـيــة
واإلنترنت ،وتوطين حركة المرور
اإلقليمية واالحتفاظ بها وتعزيز

ت ـج ــرب ــة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي ن ـهــايــة
المطاف.
مــن جانبها ،صرحت الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة «»B.Online
دينا العيسى بــأن التحالف يعد
شراكة جديدة معنية بتطوير بنية
تحتية رقمية مــوحــدة وطموحة
في منطقة الشرق األوســط ،تحت
م ـس ـم ــى «أالي ـ ـن ـ ــس نـ ـت ــوورك ــس»
( ،)Alliance Networksبهدف ربط
البنية التحتية لالتصاالت عالية
ال ـســرعــة ال ـقــائ ـمــة ،ال ـتــي تــوفــرهــا
ً
عــددا من الشركات المشاركة في
هــذا الـمـشــروع ،بمراكز البيانات
وم ـن ـص ــات تـ ـب ــادل اإلنـ ـت ــرن ــت ،إذ
سيكون هدف «أالينس نتووركس»
تسهيل الوصول إلى هذه البنية
التحتية الرقمية من خالل توفير
اتصال موحد وسلس بين مراكز
البيانات وخدمات تبادل اإلنترنت
عـ ـب ــر ح ـ ـلـ ــول مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة ي ــوف ــره ــا
الشركاء.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـع ـي ـس ــى أن ه ــذا
التحالف االستراتيجي سيساهم
في زيادة سرعة االتصال وتوفير
قيمة مضافة وخدمة عالية الجودة
ب ـم ــا يـ ـع ــزز ت ــرس ـي ــخ م ــوق ــع دول
مجلس التعاون الخليجي كمركز
رئيسي لالتصاالت ،مشددة على
أهمية تطوير الخدمات الرقمية،
إذ أصبح من الملح تقديم شبكات
اتصاالت وأنظمة معلومات أكثر
ً
ت ـق ـ ّـدم ــا ،مــوثــوقــة وم ــرن ــة ،تـخــدم
ال ـت ـطـ ّـور الـمــرجــو والـ ــذي يشهده
ال ـعــالــم وذلـ ــك بـمــا يــوفــر خــدمــات
اتصاالت سلسة في جميع أنحاء
المنطقة.
وذك ــرت أن شــركــة «»B.Online
لتفخر ب ــأن ت ـكــون أح ــد الـشــركــاء
الفاعلين ،كممثل لدولة الكويت،
فــي التحالف ال ــذي تـقــوده شركة
( Alliance International
 ،)Managementويجمع شركات
رائـ ـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ،ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
الـ ـنـ ـه ــوض بـ ـقـ ـط ــاع االتـ ـ ـص ـ ــاالت
والتكنولوجيا اإلقليمي بما يلبي
اح ـت ـي ــاج ــات األفـ ـ ـ ــراد وال ـش ــرك ــات
ً
النامية ،نظرا لريادتها في مجال
حلول اإلنترنت ،وبفضل بنيتها
ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وخ ـب ــرات ـه ــا
المتاحة ،ولما تتمتع به من شبكة
مـتـكــامـلــة تــوفــر خــدمــة اإلنـتــرنــت
ً
األكثر استقرارا وموثوقية وقابلة

علي الدليمي

دينا العيسى

ّ
للتوسع ،إضافة إلى حرصها على
االسـتـثـمــار فــي أح ــدث التقنيات
وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية
احتياجات عمالئها المتغيرة إن
كانوا من فئة الشركة والمؤسسات
أو األفراد.
ويتكون «أالينس نتووركس»
مــن مرحلتين :المرحلة األولــى
وهـ ــي «الـ ــربـ ــط ال ـب ـي ـن ــي» ،حيث
سيتم ربــط جميع دول مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ل ـل ـع ـمــل
كمنطقة  /كدولة واحدة ،بالتالي
تلبية الحاجة إلى ربط إقليمي
واح ــد وم ــرن ،ويـتــم تفعيل هذه
المرحلة السحابة والمحتوى
واالتـصــاالت إلى المستخدمين
في جميع أنحاء الشرق األوسط.
أمــا المرحلة الثانية في هذا
المشروع ،فهي مرحلة «االنتشار»
الـتــي تخطط لنشر الـعــديــد من
تـ ـب ــادالت اإلن ـت ــرن ــت الـمـتــرابـطــة
( )IXsفي المنطقة ،والتي ستمكن
الـعـمــاء مــن بـنــاء أنظمة بيئية
مــرنــة لـلـشـبـكــات تــوفــر ت ـجــارب
رقمية استثنائية للمستخدمين
النهائيين.
وتحتل شــركــة شبكة الخليج
ً
ل ــات ـص ــاالت « »B.Onlineمــركــزا
ً
ريــاديــا فــي تقديم حلول إنترنت
وتـكـنــولــوحـيــا م ـت ـطــورة لــأف ــراد
والشركات ،بفضل البنية التحتية
والـ ـخـ ـب ــرات ال ـم ـت ــاح ــة ،إذ تـهــدف
إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــات م ـت ـكــام ـلــة
ت ـغ ـط ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـ ـ ـ ــواع خ ــدم ــات
اإلن ـت ــرن ــت ب ـس ــرع ــات فــائ ـقــة عبر
شـبـكــة ات ـص ــال مـتـقــدمــة ومتينة
منتشرة في كافة أرجــاء الكويت،
كما تهدف المجموعة بهيكلتها
ألن تـ ـك ــون أكـ ـب ــر ال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي

ق ـط ــاع تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واإلت ـص ــاالت فــي الـكــويــت لخدمة
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ـح ـل ــي فـ ــي ال ـعــالــم
الرقمي.
ً
و ت ـ ـخـ ــدم « »B.Onlineأ ي ـض ــا
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـكـ ـب ــرى وال ـه ـي ـئ ــات
الـحـكــومـيــة وال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
والمالي والمؤسسات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة واألفـ ـ ــراد ،إذ تــوفــر
لهم خدمات اإلنترنت واالتصال
ال ـس ـل ـك ـيــة ب ـس ــرع ــات ف ــائ ـق ــة عـبــر
أحــدث شبكة اتصال في الكويت،
إضــافــة إلــى الـخــدمــات المتكاملة
( )ICTالتي تمتاز بها الشركة عن
غيرها في هذا المجال والخبرات
الـتــي تستقطبها والـتــي تحرص
مــن خــالـهــا عـلــى تـقــديــم خــدمــات
متكاملة ذات جودة تنافسية وعبر
شبكة عالمية.

نفخر بأن
ً
نكون شريكا
ً
فاعال في
تحالف
استراتيجي
بقيادة ()AIM
بفضل بنيتنا
التحتية
الرقمية
وخبراتنا
المتاحة

العيسى

 »stcتشارك في المعرض التوعوي لذوي االحتياجات الخاصة
««»stc
أعلنت شــركــة االت ـصــاالت الكويتية «»stc
مـشــاركـتـهــا فــي الـمـعــرض ال ـتــوعــوي «أي ــادي
صـغـيــرة ...ألفـعــال كبيرة» الــذي انطلق لمدة
يومين بهدف توجيه األفراد ذوي االحتياجات
الخاصة من الطفولة إلى الدخول إلى سوق
ً
الـعـمــل ،وج ــاءت مـشــاركــة « »stcتـمــاشـيــا مع
تــوج ـه ـهــا ل ــدع ــم أف ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ف ــي إط ــار
المسؤولية المجتمعية الشاملة للشركات .
وقالت الشركة في بيان لها إن اليوم األول
لمعرض «أيادي صغيرة ...ألفعال كبيرة» أقيم
في قسم العالج المهني بكلية العلوم الطبية
المساعدة فــي جامعة الـكــويــت ،وتــم افتتاح
المعرض بحضور د .سعاد الفضلي عميدة
كلية العلوم الصحية المساعدة ،بينما أقيم
اليوم الثاني للمعرض في مجمع األفنيوز،
وساهمت المبادرة في إلقاء الضوء على أهمية
الـعــاج المهني لــأطـفــال ذوي االحتياجات
الخاصة وكيف يمكن أن يساعد في تطوير

احتياجاتهم السلوكية والتعليمية.
وأوضـ ـح ــت أن رعــاي ـت ـهــا ل ـه ــذه ال ـم ـبــادرة
العظيمة تأتي ضمن البرامج المختلفة التي
شــاركــت فيها الشركة على مــدار الـعــام لدعم
مجتمع ذوي االحتياجات الخاصة ،إذ ترى
الشركة ضرورة نشر الوعي حول الموضوعات
الرئيسية المتعلقة بمجتمع ذوي االحتياجات
الخاصة من خالل تثقيف الجمهور وتوفير
منافذ الدعم.
ول ـف ـت ــت  stcإلـ ــى أن ـه ــا خـ ــال عـ ــام 2022
رع ــت حـفــات الـتـخــرج لتكريم ال ـطــاب ذوي
االحتياجات الخاصة ،كما رعت مبادرة مركز
 21الصيفي وسـبــاق  RunKuwaitالخيري
لدعم ذوي االحتياجات الخاصة ،إضافة إلى
مبادرات أخرى تهدف إلى دعم مجتمع ذوي
االحتياجات الخاصة في الكويت.
وقالت دانــة الجاسم ،مدير عــام اتصاالت
الشركات في « :stcسعداء بمشاركتنا ولعب

دور حيوي في هذا المعرض التثقيفي الذي
اسـتـمــر يــومـيــن وه ــدف إل ــى تسليط الـضــوء
على أهمية استخدام العالج المهني إلرشاد
ذوي االحتياجات الخاصة في مختلف مراحل
ح ـيــات ـهــم» ،مـضـيـفــة أن تـبـنــي ه ــذه الـمـبــادئ
األساسية في سن مبكرة «سيمكن األفراد من
االزدهــار في وظائفهم ومهنهم المستقبلية،
وتعكس النتيجة اإليجابية التي نتجت عن
المشاركة في هذا الحدث األهداف األساسية
وراء إطار عمل المسؤولية المجتمعية الشامل
الخاص بنا».
وذكــرت أن  stcتشارك بفاعلية مع خبراء
ومهنيين محليين لتثقيف أف ــراد المجتمع
حــول مواضيع مختلفة تمكنهم من متابعة
أنشطة هادفة يمكن أن تعزز أنماط حياتهم،
مـثـمـنــة الـ ـ ــدور ال ـم ـهــم ال ـ ــذي ي ــؤدي ــه ال ـق ـطــاع
الـخــاص لتمكين ودع ــم مجموعات مختلفة
داخل مجتمعنا.

ً
«ديليفرو» تقدم تدريبا للسائقين
حول السالمة على الطرقات
كجزء من مبادراتها المستمرة
لـتـعــزيــز الـســامــة عـلــى الـطــرقــات،
ً
فضال عن سالمة وأمان السائقين
ف ــي ال ـكــويــت ،ت ــواص ــل «ديـلـيـفــرو»
شراكتها مع جمعية الهالل األحمر
الكويتي لتقديم دورات تدريبية
ح ـ ــول الـ ـس ــام ــة عـ ـل ــى الـ ـط ــرق ــات
لسائقيها بالجمعية ،والتي تعتبر
ً
جـ ـ ـ ــزءا مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـم ـس ـت ـمــرة
المخصصة للسائقين في مجال
األمن والسالمة.
وت ـطــرق ال ـتــدريــب إل ــى وســائــل
ال ـس ــام ــة ع ـلــى الـ ـط ــرق ونـصــائــح
لقيادة أكثر أمانا ،وقدمت الــدورة
ً
أيضا لمحة عامة عن قوانين المرور
المحلية وانتهاكاتها ،حيث عرضت
على المشاركين توصيات فريدة
لتحسين السالمة على الطرقات
فضال عن سالمة السائقين.
وقــالــت الـمــديــرة العامة لشركة
ديليفرو سهام الحسيني« :أتوجه
بــالـشـكــر لـكــل م ــن جمعية الـهــال
األح ـ ـم ـ ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي وس ــائ ـق ـي ـن ــا
الهتمامهم بالتدريب على السالمة
ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات ض ـم ــن ج ـهــودنــا
الجماعية نحو تحقيق قيادة أكثر
أمانا في الكويت ،وتلتزم ديليفرو

لقطة جماعية
بتمكين سائقيها وتعزيز سالمتهم
عـلــى ال ـط ــرق ــات ،م ــن خ ــال توفير
ت ــدري ـب ــات دوريـ ـ ــة ع ـلــى ال ـســامــة.
وعبر هذا التدريب وغيره ،يسعدنا
توسيع المهارات المتزايدة التي
يمتلكها سائقو ديليفرو».
م ــن جـهـتــه ،ص ــرح مــديــر إدارة
التدريب في الهالل األحمر الكويتي
منهل العنزي« :نحن متحمسون
للشراكة التي عقدناها مع ديليفرو
لتقديم تدريب حول السالمة على
الطرقات لسائقيها .ونحن فخورون
ً
جــدا بكل سائق خضع للتدريب،
ونتطلع إلى توفير المزيد من فرص
التدريب للسائقين في الكويت».

تـجــدر اإلشـ ــارة إلــى أن سائقي
ً
ديليفرو خضعوا أيضا قبل بضعة
أشـهــر للتدريب على اإلسـعــافــات
األولية بالشراكة مع جمعية الهالل
األحمر الكويتي ،كما تم تدريبهم
على آلـيــات االستجابة للطوارئ
وكيفية إدارة اإلسـعــافــات األولية
المنقذة للحياة ،وتؤكد «ديليفرو»
التزامها بضمان تزويد سائقيها
بــال ـم ـهــارات الـمـطـلــوبــة لمساعدة
وإنقاذ المارة وأفراد المجتمع في
حالة الطوارئ.

وبـ ـيـ ـن ــت الـ ـج ــاس ــم أن  stcتـ ـ ــرى أنـ ـ ــه مــن
الضروري التواصل مع جميع فئات المجتمع
ً
ال ـك ــوي ـت ــي وخـ ـص ــوص ــا ذوي االح ـت ـي ــاج ــات
ً
ال ـخ ــاص ــة بــاع ـت ـبــارهــم ج ـ ــزءا ال ي ـت ـجــزأ من
المجتمع مــن خــال تـجــارب متنوعة تهدف
إلى زيادة الوعي حول احتياجات ومتطلبات
هــذه الـفـئــات ،مـشــددة على ض ــرورة التمكين
االجتماعي لهذه الفئات ،حتى ندمج أبناءنا
من ذوي االحتياجات الخاصة بطريقة سليمة
في المجتمع في شتى مجاالت الدمج؛ سواء
األكاديمي ،أو االجتماعي أوالثقافي وغيرها،
كما تمنت تضافر الجهود والتعاون البناء
فــي سبيل تحقيق هــدف أســاســي وإنساني
وهو دمج هذه الشريحة ضمن فئات المجتمع
المختلفة.
وأشـ ـ ــارت إل ــى دور  stcال ـح ـيــوي كـشــركــة
رائدة في قطاع االتصاالت الكويتي بتشجيع
أب ـن ــائ ـه ــا م ــن ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة

 :DHLجيل األلفية سيمثل  %40من
:DHL
العاملين بـ «اللوجستي» بحلول 2030
مع توجه عالم األعمال نحو تعزيز العمليات عن طريق االستعانة
بالتكنولوجيا المتطورة وتوجهات الرقمنة ومرونة أنظمة العمل الجديدة
المستحدثة من الجائحة ،كان على ً المنظمات حول العالم أن تتأقلم مع
حقيقة أن المستقبل قد أصبح واقعا بالفعل.
ً
وهناك عدة أنواع من قوى التغيير تتضامن معا لتحويل األساليب
التي نعمل بها ولحث الشركات على تبني استراتيجيات جديدة تالئم
العصر الرقمي ،حيث يتم إدخال أدوات مغايرة حيز التنفيذ ونشهد تقلص
وظائف معينة وخلق أخرى جديدة.
اللوجستية ،فقد أصبح جذب العمال
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات ً ً
وإبقاؤهم وتطويرهم وتحفيزهم مطلبا مها للتغلب على النقص المتزايد
في القوى العاملة والبحث عن المواهب ،ولكن هنالك بعض األمور الواجب
أخذها بعين االعتبار قبل وضع استراتيجيات «العصر الجديد» للموارد
البشرية.
وأدى تغير التركيبة السكانية إلــى زي ــادة الضغط على القطاع ،إذ
تستعد القوى العاملة الرقمية الجديدة لتحل محل الجيل األقــدم الذي
اإلنترنت وتقوم بتولي زمام األمور في مجال الخدمات اللوجستية.
سبق ً
العمل» لشركة  ،DHLفإن أكثر من %50
«مستقبل
توجه
لتقرير
ووفقا
ً
من األدوار القيادية يسيطر عليها حاليا أفراد من الجيل العاشر ()X؛ ومن
من جيل «طفرة المواليد»،
المقرر أن ترتفع هذه النسبة مع تقاعد المزيد ً
مما يفسح المجال لجيل األلفية ،البارع تكنولوجيا ،لشغل الجزء األكبر من
الوظائف الجديدة ودفع عملية التحول الرقمي لسالسل التوريد العالمية.
وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام  2030سيمثل جيل األلفية %40
من السكان العاملين ،مع استمرار نمو أجيال « »Zو«ألفا» في الوقت ذاته
ليصبحوا قوى عاملة مستقبلية في قطاع الخدمات اللوجستية.
كما تسبب التحول في البنية العاملة في إحداث ضغوطات على قطاع
الخدمات اللوجستية ،حيث تغيرت قيم المنظمات والمؤسسات بشكل
متسارع ،لتتمكن من التأقلم مع سقف توقعات جيل الشباب العالية وذلك
فيما يخص االستدامة والتنوع والشمولية والبيئات الرقمية ومرونة
الموظفين وسالمتهم.

تكريم  stcبحضور د .سعاد الفضلي ودانة الجاسم وفريق العالقات العامة
وم ـســانــدت ـهــم وإب ـ ــراز مــواه ـب ـهــم ،الف ـت ــة إلــى
أن هــذه الـمـبــادرة تـنــدرج تحت مظلة حملة
«ألننا تهتم» التي أطلقتها الشركة في إطار
بــرنــامــج الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة الـشــامــل،

بـهــدف مـشــاركــة ودع ــم المجتمع فــي العديد
من المبادرات اإلنسانية والتوعوية الهادفة
إلــى زي ــادة الــوعــي المجتمعي حــول مختلف
القضايا المهمة في عدة مجاالت.

«رابيد للتكنولوجيا» تستعرض خدمات
الريبوتات بندوة «»zora robotex

أقامتها الشركة بالتعاون مع «المشروعات الصغيرة»
أقامت شركة رابيد للصناعات التكنولوجية ،برئاسة
الـمــديــر الـعــام عبدالله الـصـفــار ،ن ــدوة بــالـتـعــاون مع
الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
تحت عـنــوان « ،»zora robotexش ــارك فيها المدير
العام لشركة  ،zora robotsالمتخصصة في صناعة
وإنتاج الريبوتات المتطورة وتقديم خدمات وحلول
التكنولوجيا تومي ديبليياك.
واستعرض ديبليياك ،خالل الندوة ،مسيرة شركة
 zora robotsالعالمية ،الـتــي ب ــدأت منذ عــام ،2011
وقــامــت بتصنيع أول ريـبــوت عــام  ،2013حيث كان
الهدف الرئيسي للشركة تسخير التكنولوجيا بكل
أشكالها ،وتقديم الخدمات والحلول التقنية على أعلى
مستوى ،سواء عن طريق إنتاج الريبوتات وتطويرها
وحل اإلشكاليات التي تحول دون إتمام آلية عملها في
السوق أو توفير المنصات الشبكية وخدمات اإلنترنت
األخرى المتصلة بالتكنولوجيا كالميتافيرس وتقنيات
العوالم االفتراضية.
ً
ولفت إلــى أن الريبوتات تدخل حاليا فــي جميع
والمناحي الحياتية المختلفة ،حيث تستخدم
المجاالت
ً
الريبوتات حاليا في خدمات الرعاية الصحية ،حيث
تمت االستعانة به في الكشف عن فيروس كورونا ،كما
ان لديه العديد من االستعماالت في القطاع الصناعي
والنفطي والتعليم والجامعات ،وكذلك تم استخدام
الريبوتات داخل الفنادق والمطاعم ،إذ تقوم بتقديم
الوجبات وإيصال الطلبات للزبائن ،وإرشاد المسافرين
في المطارات ،سواء فيما يتعلق بتخليص إجراءات

عبدالله الصفار وتومي ديبليياك
السفر أو مراجعة التأشيرات وغيرها من األمور األخرى.
وأضاف ديبليياك« :لدينا شركاء استراتيجيون في
جميع أنحاء العالم ،وتعاقدنا مع العديد من الجهات
الحكومية والخاصة لتقديم الخدمات التقنية وتطوير
التكنولوجيا داخ ــل المشاريع الضخمة والحيوية
التي تحتاج إلــى االستفادة من الخدمات المتعددة
للريبوتات في جميع المجاالت».
وأفاد بأن شركة  zora robotsحصلت على عدد من
بــراءات االختراع للريبوتات التي تقوم بتصنيعها،
السيما أن الــريـبــوتــات المصنعة تعد األفـضــل على
ـدث التقنيات
مـسـتــوى ال ـعــالــم ،حـيــث تـسـتـخــدم أحـ ـ ً
واألدوات التكنولوجية العالمية ،متوقعا أن يصبح
هناك ريبوت لكل فرد في المستقبل القريب.

توابل ةديرجلا
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أحمد الشيخ :خرجت من جدران الفصحى إلى براح العامية

ً
شاعر «الدوبامين» يتمنى أن يكون ديوانه بديال ألدوية االكتئاب!

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

الشعر لغة
عالمية للتفاهم
اإلنساني

التشريع
والشعر انحياز
دائم للحق
والجمال

الصنعة والموهبة

اللغة كائن
َّ
يتطور
حي
بمرور الوقت
والتعايش

القصيدة
صورة
إلحساس
الشاعر في
لحظة ما
استطاع أن
ِّ
يعبر عنها

• تكتب الشعر الفصيح والدارج ،لكن أيهما أقرب إلى
ِّ
قلبك وقلمك؟ وهل موضوع القصيدة هو المتحكم في
ذلك أم الحالة الشعورية وقت الكتابة؟

غالف «دوبامين»

نسيم الطفولة والصبا

ـاب و ُّ
أ را جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـح و أ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
دب
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ِـم فـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ٍـر
فـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا أح ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي حـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــو!
ـاالت ال ـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــى!
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أزكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ا ٌت و أل ال ٌء و ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبُ

من إصداراته

أحمد الشيخ
ْ
الوقت ذاته ،والفنان هو َمن يستطيع تحويل إدراكه
ً
الـبـصــري إل ــى تعبير م ــادي أي ــا كــانــت صــورتــه على
اختالف أنواع الفنون.

 بــدا يــة كتابتي كــا نــت باللغة العربية الفصحى،البراح الكافي الذي وهبتني إياه
لكنني لم أجد فيها ُ
العامية المصرية ،فلم أ ِطل البقاء بين جدران الفصحى،
َّ
يتطور
وخاصة أنني من المؤمنين بأن اللغة كائن حي
بمرور الوقت والتعايش ،وأنها مجرد وعاء يسكب فيه
الشاعر أفكاره ،فكم من نصوص بالفصحى ال ترقى
إلى الشعر ،ألنها مسطحة مفرغة المضمون ،وكم من
ً
نصوص عامية تتوهج شعرا.
ِّ
أما ُ
المتحكم في ذلك ،فإنني أعتقد أن هذا النوع من
ً
ً
الفن ،رغم إنهاكه للشاعر نفسيا وذهنيا ،فإنه نموذج
حي للمعاناة الشعرية ،التي ال أقصد بها ،كما يعتقد
البعض ،أنها معاناة الشاعر الحياتية ،بل أقصد بها
عملية اإلبــداع ،فشعر التفعيلة أو ُ
الحر ال ينطلق من
غرض مسبق يشرع الشاعر في التعبير عنه ،لكنها
التجربة النفسية له ،فالقصيدة هي صورة إلحساس
الشاعر فــي لحظة مــا استطاع أن ِّ
يعبر عنها ،وهي
مشروع ُم َ
ُ
نجز البــد له من بناء وتصميم محكم ،وال
تكون مهلهلة أو مترهلة في نفس الوقت ،فالصنعة
الشعرية تحتاج إلى وعي كامل ،أما الموهبة الشعرية،
فتحتاج إلى الالوعي ،حتى يحدث التدفق والتتابع
ونمو الصور ،وهنا نستطيع القول إن الشاعر امتلك
أدواته.

• «سولميت» ،عنوان ديوانك األول ،معنى مجازي
ِّ
معبر عن العشق مع حبيب يشبه توأم الروح ...برأيك،
ماذا يمنح الحب للشاعر في فضاء الشعر الواسع؟
 ال ـحــب هــو م ـحـ ِّـرك رئ ـيــس فــي ذه ــن الـشــاعــر لفتحصمام أمــان خياله ،فالعاشق أكثر الـنــاس قــدرة على
التعبير ألنــه أحــس ،أقــول  -رغــم أن ذلــك قــد يضيق به
صدر البعض  -إني أرى أن الشعر ال يصل إلى الجميع،
بل يجب أن تكون هناك أرضية مشتركة بين الكاتب
والـمـتــذوق ،أولـهــا اإلح ـســاس ،أمــا غير ذلــك فــا مجال
النتقال التجربة الجمالية كاملة بينهما وإحداث نفس
التأثير االنفعالي عند المتلقي .الشاعر يحب ويكره،
يحب الخير والجمال والحق ،ويكره ما دون ذلك .يحب
األنثى ،سواء كانت في صورة أمه التي وهبته الحياة،
أو األخــت ،أو الصديقة .يحب الوطن ،ســواء كــان وطن
ً
الميالد ،أو الوطن الــذي يتحسسه دومــا بين أحضان
الحبيبة.

المعادلة المستحيلة

لغة عالمية

ِّ
• رغ ـ ــم أن «دوبـ ــام ـ ـيـ ــن» هـ ــرمـ ــون ُي ـ ـعـ ــزز ال ـش ـع ــور
بالسعادة ،فإن مسحة حزن تسيطر على أجواء ديوانك
الــذي يحمل نفس االس ــم ،فهل تبحث بقصائدك عن
سعادة ضائعة؟!
ً
 الشاعر يحلم دائما بالمعادلة المستحيلة ،حتىً
ً
إن كان الواقع جميال ،فهو دائما يحلم بواقع أجمل.
ْ
ُ
َلمن ال يعلم ،فإن ُذلك الديوان كتب تحت تأثير أدوية
ص ـب ــت بـحــالــة مــرضـيــة نــاتـجــة عن
الــدوبــام ـيــن ،فـقــد أ ِ
االكتئاب ألزمتني الفراش لمدة عام كامل ،فأتمنى أن
ً
يكون الديوان بديال لإلنسان عن أدوية الدوبامين.
ً
ً
• تمتلك قاموسا غنيا بالمفردات الدارجة التي تليق
بقصيدة عامية راقية ...كيف تقنص تلك المفردات في
ً
حياتك اليومية لتوظيفها إبداعيا؟
 ال ـش ــاع ــر ه ــو راص ـ ــد ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى اإلن ـســانــيبمفهومه الواسع ،لذا يجب أن تكون نظرته أكثر حداثة
للعالقات بين األشياء ،فالكالسيكية ال تعني ال ِق ِدم ،بل
هي النظر للعالقات بين األشياء بالنظرة القديمة .أما
الحداثة ،فتمتلك جناحين :األصالة والمعاصرة في

• ينتهي بعض قصائدك بما يشبه الحكمة( :القصة
ً
أبدا يوم ما كانت بالعدد /اتنين سند بيكونوا أبرك من
بلد) ...إلى أي مدى تؤمن بأن الشاعر وجه آخر للحكيم؟!
 الشعر لغة عالمية للتفاهم والـتــرابــط اإلنساني،والشاعر في المقام األول إنسان استطاع التعبيرعن
تجربة ،كلما نضجت هذه التجربة الحياتية أضافت له
ً
قدرا من الحكمة نتيجة للخبرة .وألن الشعر أحد فنون
المؤلفات ،والفن هو دواء الوعي اإلنساني ،فيظهر ذلك
الوجه عندما يقوم الشعر بدوره ،فالشعر ال ِّ
يقدم ً
دواء
ً
لفساد الوعي مثال ،بل هو الدواء ذاته.
ً
• أخ ـيــرا ،مــا مـشــروعــك اإلبــداعــي ال ــذي تعكف على
ً
إنجازه راهنا؟
ً
 أنـهـيــت ديــوانــي األخ ـيــر (دوبــام ـيــن) ،ول ـ َّـدي أيـضــا
رواية تأهلت للقائمة القصيرة لجائزة الورداني ،واآلن
ً
ً
ً
أنــا شغوف أن أنهي مشروعا بحثيا خاصا بالتراث
والفلكلور الجنوبي ،كنت قد بدأته قبل سنوات ،لكن
أبعدني عنه الشعر والــروايــة ،وأعتقد أنه حان الوقت
ً
لمعاودة النظر فيه ُمجددا.

 30لوحة للمرأة المجنحة في معرض
حلمي التوني الجديد
أعلن الفنان التشكيلي حلمي
التوني ،افتتاح معرض جديد
له بعنوان «أنــا حــرة» ،يضم 30
لوحة تمثل «الـمــرأة المجنحة»
في تكوينات وحاالت متنوعة.
ونـشــر الـتــونــي ،عبر حسابه
الــرسـمــي ب ـ «فـيـسـبــوك» ،صــورة
َّ
من معرضه القادم ،وعلق« :هذا
لـ ـي ــس ع ـ ـنـ ــوان رواي ـ ـ ـ ــة إحـ ـس ــان
عبدالقدوس الشهيرة ،بل عنوان
مـعــرضــي ال ـق ــادم ،ومــوضــوعــه،
كما بكل لوحاتي ومعارضي،
هو المرأة ،فالمرأة كانت ملهمة
الفنانين عبر التاريخ والعصور،
وأول تمثال بالتاريخ ُوجد في
كـهــف يمثل ام ــرأة سمينة ،وال
َّ
يتعدى طوله  10سم .استمرت
ال ـمــرأة وجمالها مـصــدر إلهام
ل ـل ـف ـنــان ـيــن ع ـب ــر الـ ـعـ ـص ــور مــن
الحضارة المصرية القديمة إلى
اليونانية والرومانية ،ثم عصر
ً
ال ـن ـه ـضــة ،وص ـ ــوال إل ــى أيــامـنــا
هذه ،لكن جمال المرأة ليس فقط
موضوع هذا المعرض ،بل ربما
ما هو أهم من الجمال ،الحرية».
وأضـ ـ ــاف« :الـ ـم ــرأة ،أك ـثــر من
ال ـ ــرج ـ ــل ،وعـ ـل ــى مـ ــر ال ـع ـص ــور،
تعرضت ،ومازالت للقهر والكبت
وسلب الحرية .في هذا المعرض
أق ـ ـ ـ ِّـدم  30ل ــوح ــة ت ـم ـثــل الـ ـم ــرأة
المجنحة ،في تكوينات وحاالت
متنوعة ،وقــد اخترت األجنحة
ً
لتكون زينة المرأة الحرة ،ورمزا
لحريتها وتحليقها وطيرانها».

قصيدة
ـاء ُ
دأب
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــي إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
ـداد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـب
ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
م ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ــةِ واألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

المصري أحمد الشيخ قدرة فائقة على نسج قصيدة تأخذك في ًرحلة
يمتلك الشاعر ِّ
من المتعة ،فهو يحلق ببراعة في فضاء قضايا تالمس النفس اإلنسانية عموما،
والحقيقة أن أي شاعر يمكنه االقتراب من هذه العوالم ،لكن ما يميزه أنه يغزل
قصيدته بمهارة فنان محترف يصنع الدهشة ويغلفها بالحكمة .بدأ تجربة الكتابة
بالفصحى ،إال أنه سرعان ما الذ بأحضان العامية التي منحته البراح الكافي لإلبداع.
وفي حوار أجرته معه «الجريدة» ،قال ًالشيخ ،ذو الجذور الجنوبية ،إن الشعر لغة
إلى أنه كتب ديوانه األخير تحت تأثير عقار
عالمية
ِّ
للتفاهم والترابط اإلنساني ،الفتا ً
ً
الدوبامين المنشط لهرمون السعادة ،متمنيا أن يصبح الشعر بديال ألدوية عالج
االكتئاب .وفيما يلي نص الحوار:
• ك ـيــف ك ــان ل ـس ـنــوات ن ـشــأتــك األول ـ ــى أص ـ ــداء على
قصيدتك؟
 قبل انتقالي لمدينة اإلسكندرية الساحلية منذ سبعسـنــوات ،كانت نشأتي فــي صعيد مصر ،ودرس ــت في
األزهر الشريف حتى أنهيت دراستي في كلية الشريعة
والقانون ،ثم حصلت على درجة الماجستير في القانون.
أع ـت ـقــد أن ت ـلــك ال ـن ـشــأة ك ــان ل ـهــا أث ــره ــا الـكـبـيــر في
ق ــام ــوس ــي ال ـش ـع ــري .ي ـخ ـبــرنــي ال ـب ـعــض أن ال ـخ ـيــاالت
الجنوبية وال ـمــوروث الثقافي يظهران فيه ،كما يطل
ً
التصوف الروحي برأسه من بين النصوص .كان أيضا
استشهاد الطفل محمد الدرة في انتفاضة األقصى عام
 2000مــن أول ــى الـصــور الـتــي انفعلت وتفاعلت معها
بالكتابة ،فأنا ابن الجيل الذي نشأ على أوبريت «الحلم
العربي».
• التشريع والشعر ...كيف التقى َسن القوانين مع نظم
القصائد في تجربة واحدة؟ بمعنى آخر كيف استفدت
من دراسة القانون في عالم اإلبداع األدبي؟
 قد يبدو للوهلة األولــى أنــه ال عالقة بينهما ،لكنً
بنظرة أكثر اتساعا ،فإن العالقة بين رجل القانون ومبدع
ً ً
القصيدة ممكنة واقعيا جدا ،فالقانون وظيفته ومهمته
ً
الدفاع عن الحق واالنحياز إليه دائما ،وقضية الشاعر
ً
دوما هي االنحياز للحق والجمال.
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ثقافات

الحب والخيال

المعرض القادم

من لوحات معرض للصغار

من معرض انا حرة

ُ
ويقام المعرض في  3مارس
ال ـ ـقـ ــادم ،واعـ ـت ــاد ال ـت ــون ــي على
نـ ـش ــر أع ـ ـمـ ــالـ ــه عـ ـب ــر ص ـف ـح ـتــه
بـ ـ ـ ـ «فـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك» ،ح ـ ـيـ ــث أعـ ـل ــن
ً
ســابـقــا مـعــرض لــوحــات زيتية
مـ ـتـ ـخـ ـص ــص لـ ـتـ ـص ــوي ــر ع ــال ــم
ً
الـ ـصـ ـغ ــار ،ي ـق ــام ح ــال ـي ــا بـقــاعــة
موشن بالزمالك.
وقـ ــال« :ألول م ــرة فــي مصر،

ورب ـ ـمـ ــا فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،تـحـتـضــن
ً
غاليري موشن معرضا للوحات
ً
ال ــزيـ ـتـ ـي ــة م ـخ ـص ـص ــا بــأك ـم ـلــه
لتصوير عالم الصغار ،من أجل
ج ـم ـه ــور ال ـب ـن ــات وال ـص ـب ـي ــان،
عالم الـبــراءة والـفــرح والـمــرح»،
ً
داعيا األمهات واآلباء والجدات
واألج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد إلـ ـ ـ ـ ــى اص ـ ـط ـ ـحـ ــاب
صغارهم في أول خطوة بعالم

الـمـعــارض الفنية ،على أمــل أن
يصبح ذلك عادة جميلة تستمر
م ـع ـهــم ،لـتـنـيــر ح ـيــات ـهــم بــالـفــن
والجمال.
ُي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن الـ ـ ـت ـ ــون ـ ــي فـ ـن ــان
تشكيلي مصري متخصص في
الـتـصــويــر الــزيـتــي والتصميم،
ُول ـ ـ ــد ب ـم ـحــاف ـظــة ب ـن ــي ســويــف
ب ـم ـصــر فـ ــي  30أبـ ــريـ ــل ،1934

وحصل على بكالوريوس كلية
الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة -تـخـصــص
دي ـ ـكـ ــور م ـس ــرح ــي ع ـ ــام ،1958
ودرس فنون الزخرفة والديكور،
وتــولــى الـعــديــد مــن المناصب،
وأقـ ـ ــام ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـع ــارض،
س ــواء محلية أو دول ـيــة ،عــاش
ب ــالـ ـق ــاه ــرة وب ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،والـ ـت ــي
كــانــت زي ــارت ــه الـفـنـيــة لـهــا مــدة
 3س ـ ـنـ ــوات ،وسـ ــاهـ ــم فـ ــي ع ــدة
نـ ـش ــاط ــات م ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـف ـن ــون
الجميلة والبصرية ،مثل نشر
تصميم عرائس الدمى ،وتطوير
وتصميم أسلوب جديد لألثاث
ال ـت ـق ـل ـي ــدي األص ـ ـيـ ــل ،ويـقـتـنــي
الـكـثـيــرون مــن ع ـشــاق ال ـفــن في
مختلف دول العالم العديد من
ل ــوح ــات ــه ،ك ـمــا أن مـتـحــف الـفــن
ال ـم ـص ــري ال ـح ــدي ــث بــال ـقــاهــرة
ً
يقتني أيضا الكثير من لوحاته
القيمة.

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـام ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب
َ
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـرت ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

َ ْ
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت الـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــة وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــو
ٌّ
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ٌّ
وود
ـرت و شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق

ْ
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـرَ ،وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب
ُ
ـام ت ـ ـ ـم ـ ـ ـضـ ـ ــي
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت رح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ٌ َ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــي ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـم ص ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ُـب
َ
ُ
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـاوزت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق وال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــا

أل ن ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ا أل قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ِر َ ،ر ُّب
ٌ
ـراث
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
َ
ـال لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب
فـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـدر كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــي ووقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ـات  ،لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـب
ألن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
ـرات ش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ٌـب
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
َ
و ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا د ت د و ر ة ا أل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِم تـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــو
َ
وآث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـرت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي
ْ
ِّ
أرددهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َووض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي ُم ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ُّـب
ُ
َ
ـال ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ٍـو
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل ذا ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
و أ ال أ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي و ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد َّي ذ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ً
دومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِ
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ُه ُبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر ٌ
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـب
ء
ِ
ِ
فـ ـ ـ ـ ـ ــأح ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـد خ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ــا
وأط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ُـب
َ
َ
َ
ْ
ـزم
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروه فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ٍب بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ُ ٌ
ـاب  :آل ث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم َصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم األ ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
*شـ ـ ـع ـ ــر :ن ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــد يـ ــوسـ ــف ال ــرف ــاع ــي

المتاحف المصرية تحتفل بمئوية الفرعون الذهبي
●

القاهرة  -محمد الصادق

ن ـظ ــم ق ـط ــاع ال ـم ـت ــاح ــف بــالـمـجـلــس
األعلى لآلثار في مصر مجموعة من
المعارض األثرية والفنية ،بمناسبة
ذك ــرى م ــرور  100ع ــام عـلــى اكـتـشــاف
م ـق ـبــرة ال ـف ــرع ــون ال ــذه ـب ــي ت ــوت عـنــخ
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،كـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ــم تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
الفعاليات تضمنت أنشطة تفاعلية،
وور شــا تعليمية فنية تسلط الضوء
على فن التحنيط والكتابة في مصر
ال ـقــدي ـمــة ،وم ـق ـبــرة ال ـف ــرع ــون الــذهـبــي
ومقتنياتها.
ويشهد المتحف المصري بالتحرير
م ـعــرضــا ب ـع ـن ــوان «الـ ــذكـ ــرى ال ـم ـئــويــة
الكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون:
توت عنخ آمون وعائلته» ،يعرض 18
قـطـعــة أثــريــة تـنـتـمــي إل ــى الـمـلــك تــوت
ع ـنــخ آم ـ ــون ،ول ــم ي ـتــم ال ـع ـثــور عـلـيـهــا
داخ ــل مـقـبــرتــه ،وبـعـضـهــا يـتــم عرضه
ألول مرة.

الملكة كيا

حلمي التوني

ُ
َ
ـار
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
َ ْ
ُ
ُ
درب
ـام
و لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ك عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َّ
ُ
َ
ـاب
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـم وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـب
ِّ
والمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـرات
ـور مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن بـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ـ ـ َـي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـدودُ ،ع ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ُـب
َّ
ُ
َ
َ
ـات
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ُ
ـاد ،واآلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــو
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُّ
َّ
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـت األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـي ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــا

ومن أبرز تلك القطع مومياء السيدة
ال ـص ـغ ـي ــرة ،ال ـت ــي ي ــرج ــح أن ـه ــا والـ ــدة
الـمـلــك تــوت عـنــخ آم ــون (الـمـلـكــة كـيــا)،
وأر بـعــة تماثيل للفرعون ا لــذ هـبــي تم
اكتشافها ضمن  11تمثاال في خبيئة
معبد الكرنك ،ومجموعة من الخواتم
تـحـمــل اس ــم ال ـم ـلــك ،ول ــوح صـغـيــر من
الـفــايـنــس مـنـقــوش مــن كــا الــوجـهـيــن
بــأسـمــائــه ،ومـجـمــوعــة مــن الـجـعــاريــن
تـ ـحـ ـم ــل ا س ـ ـ ــم ا لـ ـمـ ـلـ ـك ــة « ع ـ ـنـ ــخ اس ان
آم ــون» زوج ــة الـمـلــك تــوت عـنــخ آمــون،
وت ـم ـثــال لـلـمـلــك اخ ـنــاتــون مــع زوجـتــه
كـيــا بــالـشـعــر الـمـسـتـعــار الـمـمـيــز لـهــا،
وا ل ــذي تــم اكتشافه فــي تــل العمارنة،
وإناء كانوبي لكيا أم توت عنخ آمون،
ورأس تمثال للملك أمنحتب الثالث
تـ ــم اك ـت ـش ــاف ـه ــا فـ ــي خ ـب ـي ـئ ــة ال ـك ــرن ــك،
ورأس تمثال للملكة تي زو جــة الملك
أمنحوتب الثالث ،وأم الملك اخناتون
ت ـ ــم اكـ ـتـ ـش ــافـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ـعـ ـب ــد ح ـت ـح ــور
بسرابيط الخادم في سيناء.
ك ـمــا ن ـظــم مـتـحــف جــايــر آن ــدرس ــون
مـعــرضــا أثــريــا مــؤقـتــا بـعـنــوان «كـنــوز
خـ ـفـ ـي ــة» ،ي ـض ــم م ـج ـم ــوع ــة ف ــري ــدة مــن

قطعة آثرية للفرعون الذهبي
ال ـ ـق ـ ـطـ ــع األث ـ ـ ــري ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرج ـ ــع إلـ ــى
الحضارة المصرية.
وأق ـ ـ ـ ــام م ـت ـح ــف الـ ـش ــرط ــة ال ـق ــوم ــي
م ـع ــرض ــا ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا ت ـح ــت ع ـن ــوان
«أ سـلـحــة ال ـفــرعــون ا لـصـغـيــر» ،تضمن
عـ ــددا م ــن ال ـص ــور ال ـخــاصــة بــأسـلـحــة
ال ـ ـم ـ ـلـ ــك تـ ـ ـ ــوت ع ـ ـنـ ــخ آمـ ـ ـ ـ ـ ــون ،ويـ ـلـ ـق ــي
المعرض الضوء على األسلحة القيمة
وا لـنــادرة جدا له؛ والتي تتماشى مع
سيناريو العرض المتحفي لألسلحة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــروضـ ــة ب ــالـ ـمـ ـتـ ـح ــف ال ـ ـشـ ــرطـ ــة،
ويستمر حتى  20نوفمبر الجاري.

كنوز الملك الذهبي
وضم متحف تل بسطا معرضا فنيا
ل ـل ـصــور ال ـفــوتــوغــراف ـيــة ت ـحــت ع ـنــوان
«كنوز الملك الذهبي» ،يضم مجموعة
من الصور األرشيفية لبعض مقتنيات
مقبرة توت عنخ آمون ،وسوف يستمر
لـ ـم ــدة شـ ـه ــر ،أم ـ ــا م ـت ـح ــف ال ـت ـح ـن ـيــط
فنظم معرضا أثريا بعنوان «األواني
ا ل ـك ــا ن ــو ب ـي ــة» ،ي ـضــم  4أوان كــا نــو ب ـيــة
مصنوعة من المرمر للمدعو«واح إيب
رع من نفرو» ابنبسماتيك ،وبداخلها
توجد أحشاء المتوفى التي تم حفظها

من القطع األثرية النادرة
بعد االنتهاء من عملية التحنيط.
ونظم متحف األقصر للفن المصري
ال ـق ــدي ــم م ـعــرضــا أث ــري ــا ت ـحــت ع ـنــوان
« تــوت الملك الذهبي» ،ويستمر حتى
 18نوفمبر ،ويضم تمثال اإل لــه آمون
في هيئة الملك توت عنخ آمون ،وعدد
خمسة قوالب من الطوب األحمر عليها
خـ ــرطـ ــوش الـ ـمـ ـل ــك تـ ـ ــوت عـ ـن ــخ آمـ ـ ــون،
و تـمـثــال مــن ا لـمــر مــر للملك تــوت عنخ
آ م ــون عـلــى هيئة أ بــو ا ل ـهــول ،وتمثال
أبو الهول يقدم قربا في مالمح الملك
توت عنخ آمون.

مسك وعنبر

14

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 5176األحد  6نوفمبر 2022م  12 /ربيع اآلخر 1444هـ

tawabil@aljarida●com

مهرجان أيام الشباب المسرحي الـ  14ينطلق في مارس المقبل
استحداث جائزة أفضل تأليف… ودعم مالي من «الهيئة» للعروض المشاركة
تهدف الهيئة العامة
للشباب إلى دعم المبدعين من
خالل مهرجان أيام الشباب
المسرحي المقررة إقامته
في شهر مارس  ،2023عبر
استحداث جوائز وتقديم دعم
مالي.

الدورة الـ 14
للمهرجان تتزامن
مع االحتفال بيوم
الشباب الكويتي

بدأت الهيئة العامة للشباب
ممثلة بمديرها العام د .مشعل
الشاهين ا لــر بـيــع التحضيرات
األولية لتنظيم فعاليات الدورة
الــراب ـعــة ع ـشــرة لـمـهــرجــان أيــام
ال ـش ـب ــاب ال ـم ـســرحــي ف ــي شهر
مارس  2023على خشبة مسرح
الدسمة.
ً
ويـ ـ ــأتـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك إي ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــا مــن
مـســؤولــي الهيئة ب ــأن الشباب
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ه ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــروة
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة ،لـ ـه ــذا اليـ ــدخـ ــرون
ً
جهدا في مساندتهم ،ودعمهم
وتـ ـشـ ـجـ ـيـ ـعـ ـه ــم لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ــا
يـ ـطـ ـمـ ـح ــون ــه إلـ ـ ـي ـ ــه مـ ـ ــن خـ ــال
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة هـ ـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان
ب ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره ب ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــة الـ ـبـ ـي ــت
الكبير ا لــذي يحتضن الشباب
ال ـم ـب ــدع ـي ــن فـ ــي الـ ـك ــوي ــت بـعــد
اإلن ـج ــازات الـتــي حققوها منذ
ال ـ ــدورة األولـ ــى لـمـهــرجــان أيــام
الشباب المسرحي التي أقيمت
عام .2003
وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك عـ ـق ــدت
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة
ً
اس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادا ل ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـ ـ ــدورة
ال ــرابـ ـع ــة عـ ـش ــرة الـ ـت ــي جـمـعــت
م ــدي ــر ع ـ ــام ال ـه ـي ـئــة د .الــرب ـيــع
ونـ ــائـ ــب الـ ـم ــدي ــرالـ ـع ــام ل ـق ـطــاع
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ال ـ ـصـ ــالـ ــح
والوكيل المساعد نائب المدير
الـ ـع ــام ل ـق ـطــاع تـنـمـيــة ال ـش ـبــاب
مشعل السبيعي ورئيس فرقة
مسرح الشباب محمد المزعل،
أسفرت عن العديد من القرارات
المفرحة للشباب المسرحيين

شجون الهاجري متحمسة
لمسلسل «غسيل»

مشعل الربيع

حسام الصالح

مشعل السبيعي

محمد المزعل

ال ـم ـبــدع ـيــن أولـ ـه ــا ت ـقــديــم دعــم
مادي لجميع الفرق المسرحية،
ال ـتــي س ـت ـشــارك ف ــي الـمـســابـقــة
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـم ـه ــرج ــان قـيـمـتــه
 1000دينار لتجهيز عروضها
وتقديمها بالمستوى المطلوب
وهذا الدعم تقدمه هيئة الشباب

للمرة االول ــى منذ انـطــاق هذا
المهرجان.
أمــا ثــانــي ال ـقــرارات المفرحة
فهي إلغاء جائزة أفضل عرض
مـتـنــاغــم مــع اس ـت ـحــداث جــائــزة
أف ـض ــل تــأل ـيــف م ـســرحــي وهــي
جائزة مختلفة عن أفضل نص

مسرحي مشارك في المسابقة
الرسمية ،والجائزة المستحدثة
مسموح أن يشارك بها الجميع
سواء لديه نص مسرحي مشارك
فــي الـمـهــرجــان أو ال لكن يجب
أن يـكــون ســن الـمـشــارك مــن 16
ً
إل ــى  34عــامــا وم ــن يـفــوز نصه

فــي ه ــذه الـجــائــزة المستحدثة
يتكفل مسرح الشباب بتنفيذه
في دورة المهرجان المقبلة.
هذا الدعم الكبير من الهيئة
العامة للشباب دليل واضح على
اه ـت ـمــام ال ـم ـســؤول ـيــن بالهيئة
بالشباب المسرحيين المبدعين

من عروض الدورة السابقة

الجمعية التشكيلية تحتفي بضمياء األيوبي

شجون مع فريق عمل «غسيل»
أعـ ـ ــربـ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة شـ ـج ــون
الهاجري عن حماسها الشديد
ل ـم ـس ـل ـس ــل «غ ـ ـس ـ ـيـ ــل» ،ال ـم ـق ــرر
ً
عرضه قريبا.
وشاركت شجون متابعيها
على «إنستغرام» صورة ظهرت
ف ـي ـه ــا ب ــرفـ ـق ــة ن ـ ـجـ ــوم ال ـع ـم ــل،
ً
وعلقت عليها« :متحمسة جدا
ل ـل ـع ـمــل» ،وي ـشــارك ـهــا الـبـطــولــة
عبدالله بوشهري ،وهو مسلسل
رومــان ـســي اج ـت ـمــاعــي ،يعتمد
عـلــى «ال ـف ــاش بـ ــاك» ،ويـقــع في
 8ح ـل ـقــات ،وم ــن إخ ـ ــراج أحـمــد
عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــواح ـ ــد ،وتـ ــأل ـ ـيـ ــف ف ـهــد
العليوة.
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن ش ـ ـج ـ ــون ق ــد م ــت
فـ ــي عـ ـي ــد األض ـ ـحـ ــى ال ـم ــاض ــي
مـســر حـيــة « ،»BE FREEتأليف
أحمد العوضي ،وإخراج محمد

األيوبي تجمع
بين الموهبة
والحس
المرهف
والمشاعر
الفياضة
سلمان

●

فضة المعيلي

أقـ ــامـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للفنون التشكيلية ،أمسية ثقافية
حضرها نخبة مــن الشخصيات
الـفـنـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،بمناسبة
إص ــدار كتاب عن الفنانة ضمياء
األيوبي ،أصــدره رئيس الجمعية
الـ ـفـ ـن ــان ع ـ ـبـ ــدالـ ــرسـ ــول س ـل ـم ــان.
ويحتوي الكتاب على سلسلة من
أعمالها الفنية المتنوعة .وتضمنت
َّ
األمسية عرض فيلم سلط الضوء
على لوحاتها.
وبهذه المناسبةَّ ،
عبرت األيوبي
عــن سعادتها بـمـبــادرة الجمعية
ل ـت ـكــري ـم ـهــا ،وق ــال ــت إن ـه ــا فـنــانــة
تشكيلية منذ زمــن بعيد ،وإنها
تحب الـفــن والــرســم منذ الصغر،
ً
ودائما ترسم باالستعانة بخيالها
الــواســع ،مشيرة إلــى أنها رسمت
العديد من األعمال ،وشاركت في
معارض محلية وخارجية ،منها
باألرجنتين وغيرها.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ـه ــا أثـ ـن ــاء فـتــرة
عالجها بفرنسا من السرطان عام
َّ 2016
تحدت المرض ،وحاولت أن
تكون متماسكة وقوية ،وذكرت أنها
قامت بجمع مجموعة من المرضى
وتـعـلـيـمـهــم ال ــرس ــم ف ــي االت ـل ـيــه،
متابعة« :أنا َّ
لدي تفاؤل بالحياة،
وبالفن تغلبت على المرض».
وأوضحت األيوبي أنها عملت

ً
مكرما األيوبي
عبدالرسول سلمان
فـ ــي ع ـ ــدة م ـ ـجـ ــاالت ف ـن ـي ــة ،مـنـهــا:
الخزف ،والرسم على السيراميك،
واإلكريليك ،مضيفة أنها تحب رسم
الطبيعة بأسلوب دقيق .وأضافت
ً
أن لديها أعـمــاال لــم تعرضها إلى
اآلن منذ فترة التسعينيات ،وتفكر
ف ــي أن تـجـمــع أعـمــالـهــا بمعرض
شخصي ستقيمه في يناير القادم.
وعن أول أعمالها في السيراميك،
ذكرت أنها تمثلت في رسم طبقين
من السيراميك عليهما رسومات
عن المقاومة الكويتية أثناء فترة
إقامتها بمصر أثناء الغزو آنذاك.
وفــي الكتاب الــذي صــدر عنها،
كتب عبدالرسول سلمان« :فنانتنا
ضمياء األيوبي تجمع بين الموهبة
والـ ـ ـح ـ ــس ال ـ ـمـ ــرهـ ــف وال ـم ـش ــاع ــر

المخيال :صعب إيصال رسالة الشعراء عبر الترجمة
قالت المترجمة نورا المخيال
إن ترجمة الشعر هي محاولة
إليصال الرسالة والعواطف
التي يتضمنها النص ،مشيرة
إلى أنه من الصعب ترجمته
مثل لغته األم ،وحتى إذا
ُ
ترجم ،فلن يصل إلى القلب.

●

فضة المعيلي

استضاف بيت الترجمة في
رابطة األدبــاء الكويتيين ندوة
ب ـع ـن ــوان «ال ـت ــرج ـم ــة كــأس ـلــوب
حياة» ،حاضرت فيها المترجمة
نــورا المخيال ،وأدارت الندوة
نسيبة القصار.
وقالت المخيال ،لـ «الجريدة»،
إن ع ـ ـنـ ــوان الـ ـ ـن ـ ــدوة ي ـت ـمــاشــى
ُ
م ــع ك ـ ــون ال ـت ــرج ـم ــة ت ـس ـت ـخــدم
فــي الـحـيــاة الـيــومـيــة بمختلف
الـ ـمـ ـج ــاالت ،س ـ ــواء بــال ـتــدريــس
أو العمل.
وأوضحت أن الندوة تناولت
أهمية الترجمة ،حيث إن كل لغة
لها ثقلها واستخدامها اليومي،
كاللغة العربية أو اإلنكليزية،
ووظيفتها في إيصال المشاعر
ً
وال ـ ـعـ ــواطـ ــف ،وأي ـ ـضـ ــا إي ـص ــال
الرسالة الهادفة ،سواء بوسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،أو في
ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة م ــع الـتــربـيــة
والطفولة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال أن
رســالــة ال ـن ــدوة لـيـســت موجهة
لـ ـلـ ـمـ ـت ــرجـ ـمـ ـي ــن ف ـ ـق ـ ــط ،ب ـ ـ ــل أي
ً
ش ـخــص ع ـل ـيــه أن ي ـك ــون مـلـمــا
بطرق الترجمة وأنواعها ،حتى
يكون رســول خير ،ســواء لبلده
أو لدينه أو لرسالته ،حتى إذا
اختلفت عليه الثقافة عند السفر
إلـ ــى م ـك ــان مـ ــا ،ف ــإن ــه يستطيع
مواكبتها ويعرف الرد المناسب
عند توجيه أي سؤال له.

غادة عبدالرازق تعود
للساحة بفيلم ومسلسل

تعود النجمة غادة
عبدالرازق للساحة
الفنية بقوة ،بعد الغياب
العام الماضي عن
السينما والمسلسالت
الرمضانية.
وخالل األيام الماضية
تعاقدت غادة على
بطولة فيلم جديد،
وضع له اسم مبدئي
«رمش عين» ،وهو
اجتماعي كوميدي،
وعبارة عن بطولة
نسائية ،وجار اختيار
بقية أبطال العمل
الجديد من أجل
التصوير خالل الفترة
القادمة بعد تأجيل عدة
أعمال ،وإلغاء أعمال
لها خالل الفترة األخيرة
منها فيلم «حفلة .»9
وفي الوقت نفسه
اتفقت غادة على
بطولة مسلسل جديد
للعرض خالل الموسم
الرمضاني القادم ،تبدأ
تصويره خالل الفترة
القادمة ،وجار حاليا
اختيار بقية طاقم العمل
والممثلين ،من أجل
البدء في وقت مبكر
للحاق بالشهر الكريم.

منى زكي في مسلسل عن
قصة حقيقية برمضان

األمسية تضمنت إصدار كتاب وعرض فيلم عن أعمالها الفنية
أعربت الفنانة ضمياء األيوبي
عن سعادتها ،بتكريمها في
الجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية ،مشيدة بهذه
المبادرة الجميلة.

الـ ـحـ ـمـ ـل ــي ،وب ـ ـطـ ــولـ ــة :ش ـج ــون
الهاجري ،فهد الصالح ،ناصر
الدوسري ،عبدالله عبد الرضا،
فـ ـ ــي وشـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادي ،رهـ ــف
محمد ،وجنى والغالية وتالين
الفيلكاوي.
وظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــرت فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم
ال ـ ــرمـ ـ ـض ـ ــان ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ع ـبــر
مسلسل «بيبي» ،من بطولتها
وبـ ـ ـش ـ ــار الـ ـشـ ـط ــي ،وأسـ ـمـ ـه ــان
توفيق ،وبدر الشعيبي ،وغادة
الـ ــزدجـ ــالـ ــي ،وم ـ ــي ال ـب ـل ــوش ــي،
وأحمد العوضي ،وفهد الصالح،
وزي ـن ــب أح ـم ــد ،وخ ــال ــد أح ـمــد،
وجـ ـن ــى الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي ،وأحـ ـ ــام
ح ـســن ،وعـبــدالـلــه عـبــد الــرضــا،
ونـ ــور م ـح ـمــود ،وعـبــدالــرحـمــن
الفهد ،وغدير السبتي.

لتقديم أفضل ما لديهم في هذا
المهرجان ،الذي تتزامن أنشطته
مـ ــع االحـ ـتـ ـف ــال بـ ـي ــوم ال ـش ـب ــاب
الكويتي الذي يوافق  13مارس
كل عام.
وفيما يخص بأعضاء اللجنة
الفنية ،سيتم إ ع ــان أسمائهم
في غضون األيام المقبلة وهي
ل ـج ـنــة م ـكــونــة م ــن أكــاديـمـيـيــن
ومتخصصين وعدد من الشباب
المبدعين وستكون هذه اللجنة
م ـخ ـت ـصــة ب ــاخ ـت ـي ــار ال ـع ــروض
المسرحية إضافة إلــى اختيار
النصوص المسرحية المشاركة
في جائزة أفضل تأليف.
وت ـس ـبــق إق ــام ــة ال ـم ـهــرجــان،
ت ـن ـظ ـي ــم فـ ـع ــالـ ـي ــات مــوس ـي ـق ـيــة
وورش ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـج ــاالت
فـ ـ ــي الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى وال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
والسينما في أكاديمية اإلعالم
والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ــدعـ ـي ــة
وسيتم تكريم المميزين بتلك
ال ـف ـعــال ـيــات والـ ـ ــورش بــالـمــركــز
اإلعالمي لمهرجان أيام الشباب
ال ـم ـس ــرح ــي ب ـح ـض ــور الــوك ـيــل
ال ـم ـســاعــد نــائــب ال ـمــديــر ال ـعــام
لـقـطــاع تنمية ا لـشـبــاب مشعل
السبيعي.
يـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ــرابـ ـع ــة
عـشــرة لـمـهــرجــان أي ــام الشباب
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرحـ ــي عـ ـ ـ ــدد جـ ــوائـ ــزهـ ــا
 13ج ــائ ــزة وال ـج ــائ ــزة الـكـبــرى
س ـت ـح ـم ــل اسـ ـ ــم فـ ـن ــان ــة ك ـب ـيــرة
س ـ ـي ـ ـف ـ ـصـ ــح عـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
اج ـت ـم ــاع ــات م ـس ــؤول ــي الـهـيـئــة
المقبلة.

خبريات

الفياضة .أبهرني مرسمها الــذي
تقضي فيه أغلب ساعات يومها،
ً
حيث لمساتها تجد لها حضورا
في كل مكان؛ األثــاث هنا ال يشبه
سواها في أي منزل أو مشغل آخر،
وال ـكــراســي والـمـنــاضــد والــرفــوف
ورس ــوم السيراميك والـبــورســان
وأبيات الشعر العربي التي سادت
فــي كــل م ـكــان ،وال ـتــي ورثـتـهــا عن
والـ ــدهـ ــا ه ــي وس ـي ـل ــة ل ـخ ـلــق جو
تراثي أدبي رائع .أما تقنية األثاث
والـ ـ ــرسـ ـ ــوم ،ف ـه ــي ب ـص ـمــة مــرســم
ضمياء ليس إال».
وذكـ ـ ـ ــر سـ ـلـ ـم ــان أن «األي ـ ــوب ـ ــي
تحتفظ فــي مرسمها بعدد هائل
من الرسومات التي أنجزتها على
السيراميك من سوالف شبيه إلى

رحيل الكاتب المصري
وديع فلسطين
●

جانب من الندوة في رابطة األدباء
ْ
وحــول َمــن يــرى أن الترجمة
أصـ ـبـ ـح ــت م ـه ـن ــة مـ ــن ال مـهـنــة
ـار
لـ ــه ،أ ًك ـ ــدت أن هـ ــذا الـ ـك ــام ع ـ ٍ
تماما عن الصحة ،ألن النظرية
لـهــا أق ـســام وأن ـ ــواع ،فـقــد تفرق
الترجمة مع اإلنسان بتصرف،
وبـحــريــة كــذلــك ،كونها ترجمة
سياسية أو تاريخية ،لذا يجب
ً
أن يكون المترجم ملما بجوانب
ومحاور عديدة ،حتى يستطيع
ً
أن ي ـكــون م ـتــرج ـمــا ،وعـ ــدا ذلــك
تكون ترجمته كترجمة غوغل.

«العدسة األدبية»
وعــن إنتاجها األدب ــي ،قالت
ال ـم ـخ ـي ــال إن كـ ـت ــاب «ال ـع ــدس ــة
األدبية» يمثل باكورة أعمالها

األدب ـي ــة ،والـ ــذي ص ــدر فــي عــام
ً
 ،2014ويتضمن صورا ،وتحت
كـ ـ ــل ص ـ ـ ـ ــورة خـ ـ ــاطـ ـ ــرة ب ــال ـل ـغ ــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وم ـ ــن ث ــم تــرجـمـتـهــا
إلــى اإلنكليزية ،مشيرة إلــى أن
الكتاب جمع ما بين التصوير
وال ـك ـت ــاب ــة األدبـ ـي ــة وال ـخ ــواط ــر
وكذلك الترجمة.
وكشفت أنها بصدد إصــدار
ج ـ ــدي ـ ــد س ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة عــن
كتيبات صغيرة تصلح للسفر
وللجيب تجمع ما بين رحالت
السفر والسياحة ُ
وحب وعشق
الصباح الباكر والقهوة.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــإم ـك ــان ـي ــة
ترجمة الشعر ،ذكرت المخيال:
«ال أريــد أن أكــون ح ــادة ،ألن ما
يـتـضـمـنــه ال ـش ـعــر م ــن عــواطــف

ومـ ـش ــاع ــر وه ـ ـجـ ــاء وم ـح ــاول ــة
إيصال الرسالة والعواطف من
الصعب ترجمتها مثل لغتها
ُ
األم ،وح ـتــى إذا تــرج ـمــت ،فلن
تصل إلى القلب».
َّ
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــت نـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـحـ ـ ـه ـ ــا
للمترجمين المبتدئين ،قائلة:
«اس ـ ـ ـمـ ـ ــع أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ،واق ـ ـ ـ ـ ــرأ أك ـ ـثـ ــر،
وم ـ ـ ــارس أكـ ـث ــر ،وت ــرج ــم أك ـث ــر،
ً
واجعل الترجمة أسلوبا للحياة
ً
ال ـيــوم ـيــة ،ح ـتــى تـصـبــح كـبـيــرا
للمترجمين في يوم ما».

أشعار عمر الخيام وصور الطبيعة
والزهور ،كل هذا النظام وكل تلك
ال ـفــوضــى ،ال ـفــوضــى ال ـتــي تمتاز
بـهــا م ــراس ــم الـفـنــانـيــن ،الـلــوحــات
السيراميك والفرش واأللوان وحتى
األفكار وفي هذه الزحمة ،نتساءل:
َمن الذي يبحث عن اآلخر؟».
وتابع سلمان« :ضمياء األيوبي
م ـنــذ طـفــولـتـهــا وهـ ــي تـبـحــث عن
شيء ،شيء ال تتذكره ،فهي فراشة
حالمة شــاردة تبحث عن الجمال
وعن أشياء ،لكنها حينما اكتشفت
طريقها إل ــى الــرســم أيقنت أن ما
ك ــان ــت ت ـب ـحــث ع ـنــه ه ــو الـ ـ ــذي ما
يسمونه فن الرسم على السيراميك،
ِّ
وب ـ ـقـ ــدر مـ ــا ي ـش ــك ــل الـ ــرسـ ــم عـلــى
ً
السيراميك هموما من المسؤولية
ال ـك ـب ـي ــرة ،ف ــإن ــه ف ــي ال ـم ـقــابــل هو
السعادة الكبرى لها».
وتابع« :فرجان الديرة وأزقتها
الرائعة بأجمل الذكريات أجبرتها
على إيجاد طرق تختلف َّ
عما هو
شائع لممارسة الحياة واإلحساس
بعظمتها ،لذلك كان للتراث تأثير
كبير على أسلوبها في الرسم على
السيراميك .وإذا كــان الرسم على
الـسـيــرامـيــك هــو الــوجــه األول من
عشق ضمياء ،فهناك جانب آخر من
هذا العشق ،جانب ينمو ويتطور
بـصــورة مستمرة ،ذلــك هــو ُحبها
للشعر مثل ُحبها للحياة».

بدأت النجمة منى زكي
التحضيرات الجادة
لمسلسلها الجديد
رمضان المقبل باسم
«تحت الوصاية» ،الذي
تقدمه من  15حلقة ،بعد
تأجيل مسلسلها السابق
«الم شمسية».
والمسلسل الجديد
مستوحى عن قصة
حقيقية للسيدة المصرية
الملقبة بـ «الحاجة
صيصة» التي كرمها
الرئيس عبدالفتاح
السيسي بعد رحلة كفاح
طويلة امتدت ألكثر من
ربع قرن ،تنكرت فيها
السيدة في زي الرجال من
أجل اإلنفاق على أبنائها
والعمل في أعمال شاقة
جدا.
والعمل الجديد من إخراج
محمد شاكر خضير،
وتأليف شيرين وخالد
دياب ،وإنتاج «ميديا
هب» ،منتج مسلسلها
األخير «لعبة نيوتن» الذي
ً
ً
حقق نجاحا كبيرا قبل
عامين

تأجيل حفل محمد منير
في اإلسكندرية

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ُ
توفي الكاتب المصري الكبير
وديع فلسطين ،أمس األول ،عن
ً
ُعمر ناهز  99عاما ،بعد صراع
مع المرض.
وديـ ـ ـ ــع ف ـل ـس ـط ـي ــن ص ـحــافــي
وكــاتــب مصري ُولــد فــي مدينة
أخـ ـمـ ـي ــم ب ـم ـح ــاف ـظ ــة س ــوه ــاج
(ب ـص ـع ـي ــد مـ ـص ــر) ع ـ ــام ،1923
وا لـتـحــق بالجامعة األميركية
ب ــال ـق ــاه ــرة ،ح ـيــث ت ـخ ــرج فيها
عام .1942
وق ـ ــد ك ـت ــب وديـ ـ ــع فـلـسـطـيــن
فــي الـعــديــد مــن الـصـحــف ،مثل:
«منبر الشرق» لعلي الغاياتي،
و«الشعلة» و«اإلنذار» في المنيا
و«الراوي الجديد» وغيرها.
فــي عــام  1945تــولــى رئاسة
قسم الترجمة في جريدة المقطم
ومجلة المقتطف ،وكــان يحرر
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاالت ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،وع ـم ــل
ً
أيضا بتحرير المقاالت األدبية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ُـ ــة ف ـي ـه ـم ــا ،وظ ــل
فـيـهـمــا ح ـتــى أغ ـل ـقــت ال ـ ــدار في
أواخر عام .1952
وقام الكاتب الراحل بتأليف
وت ـ ــرجـ ـ ـم ـ ــة عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـكـ ـت ــب،
منها :مسرحية األب ألوجست
ستريندبرغ ،استقاء األنباء فن،
العالقات العامة فن ،أوليفروندل
ه ــول ـم ــز ،ق ـض ـيــة فـلـسـطـيــن فــي
ض ـ ــوء الـ ـح ــق وال ـ ـعـ ــدل ل ـه ـنــري
قـطــان ،قضايا الفكر فــي األدب

وديع فلسطين

ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــر ،ودي ـ ـ ـ ــع ف ـل ـس ـط ـيــن
يـتـحــدث عــن أع ــام عـصــره (فــي
ج ــزأي ــن) ،م ـخ ـتــارات مــن الشعر
العربي المعاصر ،مي :حياتها
وصالونها وأدبها.
كما قام بتحرير كتابين في
االق ـت ـص ــاد م ــن تــأل ـيــف يــوســف
نحاس ،هما :القطن في خمسين
ً
ع ـ ــام ـ ــا ،وذكـ ـ ــريـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ــودان،
ً
وس ـ ـ ــاه ـ ـ ــم أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ــداد
«الموسوعة العربية الميسرة»
ب ـت ـحــريــر الـ ـمـ ـق ــاالت الـمـتـعـلـقــة
بالصحافة وتاريخها.

كشف النجم محمد
منير عن تغيير موعد
حفله الغنائي المرتقب
في نوفمبر الجاري،
ليصبح  2ديسمبر ،في
منطقة سيدي جابر
باإلسكندرية ،ألسباب
تتعلق بسالمة الجمهور،
وهو ثالث تأجيل لحفالت
نجوم الغناء بعد حفل
النجم جورج وسوف في
المدينة ذاتها ،وحفل
النجمة أنغام في القاهرة.
وأعاد منير نشر بيان
رسمي أصدرته الشركة
المنظمة للحفل لشرح
أسباب تأجيله ،ووعد
جمهوره بتقديم «حفل
للتاريخ» ،وقال البيان:
«حرصا وحفاظا على
أمن وسالمة جمهورنا
العظيم ،وبناء على رغبة
الجميع في أن يكون يوم
الحفل الجمعة  2ديسمبر،
وحرصا منا على إقامة
حفل تاريخي أسطوري
آخر للكينج محمد منير
والفنان األردني عزيز
مرقة باإلسكندرية».

ةديرجلا
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دوليات
«البنتاغون» :حرب أوكرانيا مجرد إحماء ...و«نووي» الصين مشكلة
• قاذفات أميركية استراتيجية إلى كوريا • «الناتو» لموسكو :ال منتصر في حرب نووية
وضعت وزارة الدفاع
ً
األميركية ً (البنتاغون) تصورا
أكثر سوءا للوضع العالمي،
ً
بدءا من التحذير من الحشد
العسكري للصين وعملها
على ًتطوير األسلحة النووية،
مرورا بالحرب المفتوحة على
كل االحتماالت بين روسيا
ً
وأوكرانيا ،وصوال إلى ارتفاع
مستوى المواجهة والتحدي
إلى مستويات غير مسبوقة في
شبه الجزيرة الكورية.

خصوم
الواليات
المتحدة مثل
الصين يخطون
خطوات
كبيرة في
مجال االبتكار
العسكري
ويتفوقون
عليها بطريقة
دراماتيكية
«ستراتكوم»

وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ق ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
(س ـتــرات ـكــوم) تـشــارلــز ريـتـشــارد
حـ ــرب أوك ــرانـ ـي ــا بــأن ـهــا «م ـجــرد
ً
إحـ ـم ــاء» ،مـ ـش ــددا ع ـلــى ض ــرورة
أن تـ ـك ــون ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
«مستعدة لصراع أكبر لم تشهد
مثله مــن قـبــل» ،وعـلــى أن سرعة
ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ألس ـل ـح ـت ـه ــا
ال ـن ــووي ــة «م ـش ـك ـلــة ع ـلــى ال ـمــدى
القريب» لواشنطن.
واعتبر ريتشارد ،الذي يترأس
قـ ـ ـي ـ ــادة ت ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى ب ــرن ــام ــج
األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة األم ـي ــرك ــي،
فـ ــي ال ـ ـنـ ــدوة ال ـس ـن ــوي ــة لــراب ـطــة
الغواصات البحرية ،أن تطوير
بـ ــرنـ ــامـ ــج األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
الـصـيـنــي «مـشـكـلــة ع ـلــى ال ـمــدى
ال ـ ـقـ ــريـ ــب وم ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ه ــذه
المنحنيات ،لن يهم مدى جودة
خطة التشغيل الخاصة بنا أو
م ــدى ج ــودة قــادت ـنــا أو قــواتـنــا،
ف ـلــن ي ـكــون لــدي ـنــا م ــا يـكـفــي من
ذل ــك .وه ــذه مشكلة على المدى
ً
القريب جدا».
وأض ــاف «وبينما أعـمــل على
ت ـق ـي ـي ــم مـ ـسـ ـت ــوى ردع ـ ـن ـ ــا ضــد
الصين ،فإن السفينة تغرق ببطء
لكنها تغرق ألنهم (الصينيون)
يوفرون قدرة في الميدان بشكل
أسرع مما نحن عليه».
وذكـ ــر أن «خ ـص ــوم ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة مـثــل الـصـيــن يخطون
خطوات كبيرة في مجال االبتكار
ال ـع ـس ـك ــري وي ـت ـف ــوق ــون عـلـيـهــا
ً
بطريقة دراماتيكية» ،معتبرا أن
«القدرات األميركية تحت سطح
البحر الميزة الوحيدة التي ما
زلت تتفوق بها عليهم».
وإذ طـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــرورة
«تـصـعـيــد مـسـتــوى لـعـبــة ال ــردع
وإال فـسـتـنـهــار ،وإجـ ـ ــراء بعض
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات الـ ـج ــوه ــري ــة وف ــي
طــريـقــة ال ــدف ــاع» ،نـ ّـبــه ريـتـشــارد
إلى أن الجيش األميركي «مثقل
بالروتين وبــطء الــرد ،ومعرض
ً
أيضا لخطر التفوق عليه من قبل
ً
خصومه» ،حــاثــا على استعادة
«ال ـح ـيــويــة والـ ـ ــروح ال ـتــي كــانــت
سائدة في فترتي الخمسينيات
والستينيات» من القرن الماضي.
وفـ ــي ح ـيــن اع ـت ـبــر ري ـت ـشــارد
أن الحرب الروسية ـ األوكرانية
«م ـج ــرد عـمـلـيــة إح ـم ــاء وال ـق ــادم
ُ
أكبر ،وستختبر قدراتنا بطرق

15

سلة أخبار
اآلالف يحضرون قداس
البابا في البحرين

بحضور أحد أبناء امللك حمد
بن عيسى آل خليفة وعدد من
الوزراء في البحرين ،أقام البابا
فرنسيس أمس قداسا حضره
آالف املسيحيني في البحرين ،مما
أدخل السرور على أعضاء الجالية
الكاثوليكية األجنبية الصغيرة
من جميع أنحاء الخليج .وبلغ
عدد الحشد نحو  30ألفا امتأل
بهم استاد البحرين الوطني ،وفي
عظته ،بدا أن البابا فرنسيس
يمتدح سياسة البحرين املنفتحة
تجاه غير املسلمني ،وقال« :هذه
األرض تحديدا هي صورة حية
للتعايش مع التنوع ،وهي في
الواقع صورة لعاملنا الذي يتسم
بشكل متزايد بالهجرة املستمرة
للشعوب والتعددية في األفكار
والعادات والتقاليد».
وقال متحدث باسم حكومة
البحرين ،إن  111جنسية حضرت
القداس في البلد ،الذي يشكل
األجانب فيه حوالي نصف السكان
البالغ عددهم  1.5مليون نسمة.

الجزائر ترفض دعوة
لزيارة تبون للرباط
تدريب أميركي على إطالق النار بطراد الصواريخ الموجهة تيكوندروغا في بحر الفلبين (األسطول السابع)
لم تختبر بها منذ فترة بعيدة»،
أكـ ــدت «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ف ــي تـقــريــر
مـ ـح ــدث عـ ــن وض ـع ـه ــا الـ ـن ــووي
صدر بالتوازي مع استراتيجية
الدفاع الوطني أن ترسانة الصين
ال ـنــوويــة آخـ ــذة ف ــي ال ـن ـمــو ،لكن
ً
تــرســانــة روس ـي ــا أك ـث ــر ات ـســاعــا
ً
حاليا.
وجاء في وثيقة االستراتيجية
أن بكين تسعى «إلعــادة تشكيل
م ـن ـط ـق ــة ال ـم ـح ـي ـط ـي ــن الـ ـه ـن ــدي
والهادئ والنظام الدولي لتناسب
ّ
التسلطية»،
مصالحها وخياراتها
م ـض ـي ـفــة أن ـه ــا «ت ـم ـث ــل ال ـت ـحــدي
األساسي واألكثر منهجية لألمن
القومي للواليات المتحدة».
وبالتزامن مع إطالق التقرير،
سلط وزيــر الــدفــاع لويد أوستن
الضوء على التحديات المختلفة
للصين وقال إنها «هي المنافس
الوحيد الــذي له رغبة في إعــادة

تشكيل النظام الــدولــي ،والقدرة
على القيام بذلك بشكل متزايد».

استخدام القوة
وفـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
استمرت يومين ،حثت مجموعة
السبع أمــس األول الصين على
االمتناع عن «التهديد أو اإلكراه
أو الترويع أو استخدام القوة»،
بينما روجت الواليات المتحدة
ألهـمـيــة الـتــوافــق الـمـتــزايــد بين
الدول األعضاء في نهج التعامل
معها.
وأبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركي أنتوني بلينكن بعد
االج ـت ـمــاع فــي مــديـنــة مونستر
األل ـمــان ـيــة أن مـجـمــوعــة السبع
تسعى لتنسيق ردود فعلها على
مــوقــف ال ـص ـيــن ال ـعــال ـمــي ال ــذي
يزداد جرأة.

وتــزامــن االجـتـمــاع مــع دعــوة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار األل ـ ـمـ ــانـ ــي أول ـ ــف
شولتس للزعيم الصيني شي
ج ـي ـن ـب ـيـنــغ ،ف ــي أول رح ـل ــة مــن
نــوع ـهــا ي ـق ــوم ب ـهــا أح ــد زع ـمــاء
م ـج ـم ــوع ــة الـ ـسـ ـب ــع إلـ ـ ــى بـكـيــن
منذ بــدء جائحة كــورونــا ،على
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى روسـ ـي ــا إلن ـه ــاء
ً
غ ــزوه ــا ألوك ــران ـي ــا ،مـعـتـبــرا أن
ع ـل ـيــه م ـســؤول ـيــة ال ـق ـي ــام بــذلــك
بـ ــوص ـ ـفـ ــه قـ ـ ــائـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــوة ك ـ ـبـ ــرى.
بــدوره ،قال األمين العام لحلف
ش ـمــال األط ـل ـســي «ن ــات ــو» ينس
سـتــولـتـنـبــرغ إن ــه يـتـعـيــن على
روس ـي ــا أن ت ــدرك أن ــه ل ــن يـكــون
هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـنـ ـتـ ـص ــر فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــرب
النووية.
وأض ـ ـ ــاف س ـت ــول ـت ـن ـب ــرغ ،فــي
م ـق ــاب ـل ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة مـ ــع ق ـنــاة
«تــي آر تــي» أم ــس ،أن «الرئيس
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتـيــن هو

الــذي بدأ الحرب (في أوكرانيا)
وبيده إنهاؤها».

الجبهة الجنوبية
في موازاة ذلــك ،أعلنت وزارة
الدفاع الكورية الجنوبية ،أمس،
أن قاذفات استراتيجية أميركية
من طراز «بي 1بي» ستشارك في
ال ـتــدري ـبــات ال ـجــويــة المشتركة
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض
ل ـل ـق ــوة ب ـع ــد ع ـم ـل ـي ــات اإلط ـ ــاق
الصاروخية التي نفذتها كوريا
الشمالية.
ومع تمديد سيول وواشنطن
مناوراتهما األكبر على اإلطالق
ون ـش ــره ـم ــا مـ ـئ ــات ال ـم ـق ــات ــات،
أطـ ـلـ ـق ــت ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة 4
صواريخ بالستية قصيرة المدى
باتجاه البحر الغربي (األصفر)،
في عملية نادرة تلت تجربة عدد

قـيــاســي مــن ال ـصــواريــخ أحــدهــا
فرط صوتي.
وقـبــل ســاعــات ،نـشــر الجيش
الجنوبي أمس األول  80مقاتلة
بينها عدد من طراز الشبح F15
ب ـعــد رصـ ــد تـ ـح ـ ّـرك  180طــائــرة
حربية كورية شمالية في المجال
الجوي.
وأف ـ ــادت رئ ــاس ــة األرك ـ ــان في
سـ ـي ــول ب ـ ــأن كـ ــوريـ ــا ال ـش ـمــال ـيــة
أطلقت قذائف على طول الحدود
البحرية المتنازع عليها قبالة
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة
الكورية.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ال ـم ـش ـت ــرك ــة فـ ــي سـ ـي ــول أن ـ ــه تــم
إط ــاق نـحــو  80قــذيـفــة مدفعية
عـلــى المنطقة الـعــازلــة فــي بحر
ً
الـيــابــان ،الـمـعــروف أيـضــا باسم
«البحر الشرقي» ،ليل الخميس-
الجمعة.

أعلنت السلطات الجزائرية رفض
دعوة مغربية ّ
وجهت إلى الرئيس
الجزائري عبداملجيد تبون لزيارة
الرباط ،معتبرة الدعوة «دعاية
مخادعة وتبريرًا ّ
لتغيب امللك
محمد السادس عن القمة العربية
التي اختتمت أعمالها األربعاء
املاضي في الجزائر» .وأفاد تقرير،
نشرته وكالة األنباء الرسمية،
أنه كان قد جرى تأكيد مشاركة
القمة من
العاهل املغربي في ّ
خالل رسالة شفوية ُبلغت لوزارة
الخارجية الجزائرية ،مشيرة إلى
أن امللك تخلف عن حضور القمة
في آخر لحظة ليضيع فرصة
الحتواء الخالفات.

بلينكن يهنئ الرئيس
العراقي الجديد

لبنان :ضمانات فرنسية للسعودية حول «الطائف» وخالف بين حزب الله وباسيل
●

بيروت  -منير الربيع

حشدت السعودية الدعم التفاق الطائف ،خالل الحفل
الذي نظمته سفارتها في بيروت أمس ،في الذكرى الـ 33
لتوقيع االتفاق ،كنوع من ّ
الرد على كل محاوالت اإلطاحة
به ،أو الحديث عن الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يعيد
صياغة النظام السياسي اللبناني.
وفــي المؤتمر الــذي حضرت فيه ذكــرى شخصيات
ك ــان لـهــا األث ــر الـفـعـلــي ف ــي ال ــوص ــول إل ــى ات ـف ــاق وقــف
إطــاق النار ووقــف التقاتل األهلي اللبناني ،من أمير
الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد ،والراحلين العاهل
السعودي فهد بن عبدالعزيز واألمير سعود الفيصل
وغـيــرهــم ،أجمعت الكلمات على أن لبنان يـقــوم بقوة
التوازن ،وال يمكن لموازين القوى أن تتحكم به وأن تغير

نظامه وبنيته الدستورية كلما ّ
تغيرت هذه الموازين.
ويتركز النجاح السعودي في جملة نقاط؛ أولها حشد
أكبر عــدد ممكن من القوى والشخصيات السياسية ومن
مكونات مختلفة ،وكان الفتا حضور جميع القوى المسيحية
المتنافسة ،فاألجانب أصدقاء وحلفاء المملكة المسيحيون
حضروا ،كما حضر ممثلون عن رئيس الجمهورية السابق
ميشال عون ،وممثلون عن «التيار الوطني ّ
الحر» الذي أكد
مسؤولوه من داخل المؤتمر أنهم يحترمون االتفاق الذي
أصبح دستور البالد ،إضافة الى حضور سليمان فرنجية.
واقتصر الغياب على حزب الله وعلى ممثلين رسميين
عن تيار المستقبل ،إذ اعتذرت النائبة بهية الحريري عن
عدم الحضور ،ألسباب خاصة.
وأك ــد السفير الـسـعــودي ل ــدى ب ـيــروت ،ولـيــد الـبـخــاري،
ً
أن اتـفــاق الطائف هــو مطلب دولــي ال تــراجــع عنه ،كاشفا

ً
مسؤولين فرنسيين أكــدوا نقال عن الرئيس إيمانويل
أن
ّ
«أن ــه ليست هـنــاك ّ
أي نية أو طــرح لتغيير اتفاق
مــاكــرون
الطائف».
وأشار الى أن المملكة ّ
تعول على حكمة القادة اللبنانيين
وتطلعات الشعب الذي يسعى إلى العيش باستقرار ،نحن
فــي أم ـ ّـس الـحــاجــة إل ــى تجسيد صيغة الـعـيــش المشترك
والـحـفــاظ على هوية لبنان وعــروبـتــه» .ورأى أن المؤتمر
«يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان
ووحدته واستقراره ،والمحافظة على الميثاق الوطني».
ويمكن قراءة كلمة البخاري على أنها استمرار لالهتمام
السعودي بالملف اللبناني ،وأن المملكة ستكون شريكة في
صياغة أي تسوية سياسية أو رئاسية سيعمل اللبنانيون
على إنجازها في المرحلة المقبلة لتجاوز الفراغ ،خاصة
أن مجمل الكلمات في المؤتمر شددت على ضرورة انتخاب

رئيس جديد وعدم االستمرار في الفراغ ،ألن هذا الفراغ هو
بيئة حاضنة لضرب االتفاق ومضامينه.
وتقول مصادر متابعة إن الحركة السعودية لن تقف عند
حدود تنظيم المؤتمر ،بل سيكون لها مندرجات ذات فعالية
أكبر في المرحلة المقبلة ،بينما تعتبر مصادر لبنانية أنه
ّ
ال حل للعقدة الرئاسية في األفــق القريب ،وسط االنقسام
ً
ً
الذي ال ّيزال قائما ،خصوصا مع تسريبات من قبل حزب الله
مستمرة
حول تبني ترشيح سليمان فرنجية ،مع محاوالت
ّ
ّ
الحر جبران باسيل بتبني
إلقناع رئيس التيار الوطني
ترشيح رئيس تيار المردة ،وهو األمر الذي يرفضه باسيل
بشكل قاطع ،وهذ ما ّ
يوسع التباين بين الحزب و«التيار»،
الذي قد يظهر أكثر في الجلسة المقررة الخميس النتخاب
ً
ّ
ّ
يصوت
الحر أن
رئيس ،خصوصا إذا قرر التيار الوطني
باسم النتخاب الرئيس ،وأن يتخلى عن الورقة البيضاء.

ّ
بايدن :عامان مروعان إذا خسرنا االنتخابات النصفية

بحث الرئيس العراقي
عبداللطيف رشيد ،ووزير
الخارجية األميركي أنطوني
بلينكن ،أمس ،سبل تحسني
العالقة بني بغداد وأربيل ،بعد
تشكيل الحكومة الجديدة ،في
حني تطرقا إلى أزمة املناخ
وشح املياه ،وجاء ذلك ،خالل
مكاملة هاتفية تلقاها رشيد من
بلينكن ،هنأ فيها الوزير ،الرئيس
العراقي ،بمناسبة انتخابه.
ّ
وعبر بلينكن ،عن سعادته بـ
«تشكيل حكومة عراقية تعمل
على إنجاز كل ما من شأنه أن
يدعم تثبيت األمن ،وتقديم
الخدمات للشعب العراقي،
وتحسني العالقة بني املركز
وإقليم كردستان».

السويد تتخلى عن
دعم أكراد سورية

 3رؤساء يشاركون بالحملة االنتخابية في بنسلفانيا وترامب يستعد للترشح
حذر الرئيس األميركي جو بايدن من مغبة فوز
الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي
للكونغرس المقررة بعد غد ،والتي ستضع أسس
ً
االنتخابات الرئاسية عام  ،2024معتبرا أن بالده
ستشهد «عامين مروعين».
ورغم استطالعات الرأي التي ترجح كفة الحزب
الجمهوري ،قال بايدن ،أمس األول ،خالل حملة
انتخابية في شيكاغو (شرق) لدعم مرشحي حزبه
ً
الديموقراطي «أنا ال أعتقد مطلقا أننا في ورطة.
ً
أعتقد حقا أننا سنفوز».
وتفيد توقعات استطالعات الرأي المحلية بأن
الجمهوريين سيحصلون عقب انتخابات التجديد
النصفي على األغلبية بمجلس الـنــواب ،وربما
ً
على األغلبية أيضا في «الشيوخ» مما سيتيح
لهم القدرة على عرقلة القوانين والتشريعات التي
ستتقدم بها إدارة الرئيس بايدن خالل العامين
المقبلين ،قبل انتهاء واليته عام .2024
وحـ ــاول الــرئ ـيــس الــدي ـمــوقــراطــي بـكــل مــا في
وسعه ،إقناع األميركيين بأن هذه االنتخابات هي
«خيار» بشأن مستقبل اإلجهاض وزواج المثليين،
ومواضيع كثيرة وعد بتشريعها من خالل أغلبية
ّ
بمعدل
متينة في الكونغرس ،لكن ارتفاع األسعار،

 8.2%على أساس سنوي في الواليات المتحدة ،ال
يزال مصدر القلق الرئيسي بالنسبة لألميركيين
وجهود بايدن إلظهار نفسه بأنه «رئيس الطبقة
ً
الوسطى» ال تؤتي ثمارها حاليا.
وداف ــع الــرئـيــس الــديـمــوقــراطــي عــن إنـجــازاتــه
االقتصادية ،وقال خالل جولة له في سان دييغو
ً
ً
بوالية كاليفورنيا (غــرب) «أحرزنا تقدما كبيرا
الماضية لتقوية االقتصاد
خالل األشهر العشرين ُ
( )...وبرأيي علينا فقط أن نواصل ذلك».
ويسارع الديموقراطيون والجمهوريون لتعبئة
الـنــاخـبـيــن ،وذه ـب ــوا إل ــى ح ـ ّـد دع ــوة الرئيسين
السابقين دونــالــد ترامب وب ــاراك أوبــامــا إضافة
ّ
إلى بايدن ،إلى الوالية الرئيسية نفسها .وأطل
الرؤساء الثالثة في ّ
تجمعات انتخابية متداخلة
أم ــس ف ــي بـنـسـلـفــانـيــا ،ال ـت ــي يـتـنــافــس ال ـج ـ ّـراح
المليونير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترامب،
ورئيس البلدية السابق جون فيترمان األصلع
ضخم البنية ،على مقعد من بين أكثر المقاعد
ال ـم ـت ـنــازع عـلـيـهــا ف ــي مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ .إذ من
ً
المحتمل جدا أن يعتمد توازن القوى في المجلس
على هذا المقعد بالذات.
وهـنــاك سلسلة مناصب على المحك لنواب

ً
منتخبين محليا يقررون سياسة واليتهم بشأن
اإلجهاض والقوانين البيئية.
وفـيـمــا ت ـشــارك بــايــدن الـمـنـ ّـصــة مــع الــرئـيــس
األسبق باراك أوباما المعروف بمهاراته البالغية
أمام الحشود ،وقف الرئيس السابق دونالد ترامب
أمام بحر من القبعات الحمر في مدينة التروب
الصغيرة القريبة من بيتسبرغ.
وي ـظ ـهــر ال ـج ـم ـهــوريــون واث ـق ـيــن أك ـثــر فــأكـثــر
الرئيس الديموقراطي من
بفرصهم في حرمان
ّ
ّ
ّ
أغلبيته ،واذا تــأكــدت تــوقـعــاتـهــم ،يـبــدو ترامب
ّ ً
مصمما على االسـتـفــادة مــن هــذا الــزخــم ليقدم
ً
رسميا وفــي أســرع وقــت ترشيحه لالنتخابات
ً
الرئاسية ،ربما اعتبارا من األسبوع الثالث من
هذا الشهر.
وقال ترامب أمس األول خالل تجمع انتخابي
بــواليــة أي ــوا (وس ــط) لــم ُي ـبـ ِـق تــرامــب الكثير من
الشكوك فيما يتعلق بخططه السياسية ،وقال
لمؤيديه «سأترشح على األرجح» لالنتخابات.
وأضــاف الرئيس السابق «استعدوا ،هــذا كل
ما يمكنني قوله .سوف نستعيد أميركا ،واألهم
من ذلك ،عام  2024سوف نستعيد بيتنا األبيض
الرائع».

مجسم لترامب أمام كوخ بألوان العلم األميركي في بنسلفانيا (أ ف ب)
وأورد مــوقــع أك ـس ـيــوس ( )Axiosاإلخ ـب ــاري
ً
األمـيــركــي أمــس نـقــا عــن  3مـصــادر مطلعة -أن
الدائرة المقربة من ترامب تجري مشاورات بشأن
ً
اخـتـيــار  14الـحــالــي مــوعــدا لــإعــان عــن إطــاق
حملته لالنتخابات الرئاسية المقررة.
في المقابل ،يقول بايدن حتى اآلن إنه ينوي
ّ
ّ
الترشح لكن هذا االحتمال ال ُيسعد بالضرورة
ّ
شعبيته
جميع الديموقراطيين ،بسبب تراجع
ً
وعمره نظرا إلى أنه يقترب من الثمانين.
وف ــي تـعـلـيــق عـلــى اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي ال ــذي
تفيد بــأن الجمهوريين سـيـفــوزون بانتخابات

التجديد النصفي ،حذرت رئيسة مجلس النواب
نانسي بيلوسي في مقطع فيديو نشرته على
حسابها في فيسبوك من أنه «ليس هناك شك في
أن ديموقراطيتنا على المحك».
وعلقت بيلوسي على الهجوم الذي تعرض له
زوجها من قبل يميني متشدد كان ينوي خطفها،
متوجهة إلى األميركيين بالقول «يجب أال نخاف،
ً
يـجــب أن ن ـكــون ش ـج ـعــانــا» ،زادت ه ــذه الــواقـعــة
ال ـم ـخــاوف ح ـيــال إم ـك ــان أن تـ ــؤدي الـمـعـلــومــات
المضللة واالنقسامات السياسية العميقة ،إلى
أعمال عنف.

أكد وزير خارجية السويد
توبياس بيلستروم ،أمس ،أن
حكومة بالده لم تعد تدعو إلى
دعم غير مشروط لحزب «االتحاد
الديمقراطي» وذراعه العسكرية
«وحدات حماية الشعب» الكردي،
العمود الفقري لـ «قوات سورية
الديمقراطية» (قسد) املدعومة
أميركيًا  .وأشار بيلستروم عشية
زيارة رئيس وزراء بالده ألنقرة
الثالثاء ،إلجراء مفاوضات حول
انضمام ستوكهولم إلى «الناتو»:
«هناك عالقات وثيقة بني هاتني
املنظمتني والعمال الكردستاني،
املصنف بقائمة االتحاد األوروبي
لإلرهاب» .ويتطلب االنضمام الى
الناتو موافقة جميع األعضاء،
وكانت انقرة اشترطت تخلي
السويد عن دعم األكراد ملنح
موافقتها.

ةديرجلا

•
العدد  / 5176األحد  6نوفمبر 2022م  12 /ربيع اآلخر 1444هـ

١٦

sports@aljarida●com

رياضة
الكويت وكاظمة في «كأس السوبر» الليلة
األبيض يتطلع للقب السادس ...وكاظمة للكأس األولى
حازم ماهر وأحمد حامد
يـلـتـقــي فــريـقــا ال ـكــويــت وكــاظ ـمــة لـكــرة
ال ـقــدم فــي الـ ـ  6:45مــن مـســاء ال ـيــوم على
اسـ ـت ــاد ج ــاب ــر الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى ل ـق ــب ك ــأس
الـســوبــر ،حـيــث يــدخــل األب ـيــض الـمـبــاراة
بصفته بطال للدوري الممتاز ،في حين
ح ـقــق ال ـبــرت ـقــالــي ل ـقــب ك ــأس األم ـي ــر في
الموسم الماضي.
ويـشـهــد سـجــل ال ـب ـطــوالت مــن نسخة
بـطــولــة الـســوبــر وال ـتــي تـقــام مـنــذ ،2008
ت ــواج ــد ال ـق ــادس ـي ــة ع ـل ــى ق ـم ــة ال ـتــرت ـيــب
برصيد  6كؤوس ،ثم الكويت في الوصافة
بخمسة ألقاب من  13مشاركة ،والعربي
بثالث بطوالت ،في حين لم يحقق كاظمة
البطولة في أي مرة ،وكانت المرة الوحيدة
التي تواجد فيها في السوبر في موسم
 ،2011وخسر بهدف من دون رد.
ويعول األبيض والبرتقالي على بطولة
الـيــوم كـثـيــرا ،لـلـخــروج مــن دائ ــرة تراجع
النتائج التي حلت على الفريقين في آخر
المباريات ،حيث ودع كالهما كأس ولي
العهد من الدور األول ،كما غاب الفوز عن
الكويت في الدوري في آخر  3مباريات،
بينما تـعــادل كاظمة فــي  3مباريات
م ـت ـتــال ـيــة ،وخ ـس ــر ف ــي ال ــراب ـع ــة فــي
مواجهة العربي بالجولة الثامنة.

بـ ـصـ ـف ــوف م ـك ـت ـم ـل ــة م ـ ــن دون غ ـي ــاب ــات
مــؤثــرة ،باستثناء فهد الهاجري بداعي
اإلي ـ ـقـ ــاف ،وع ـم ــل م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق مــدربــه
مـحـمــد ع ـب ــدال ـل ــه ،والـ ـ ــذي تـسـلــم الـمـهـمــة
ً
خلفا للمدرب الكرواتي رادان ،على تعزيز
ال ـقــدرات الهجومية لــأبـيــض ،والتركيز
على الضغط العالي في مواقع المنافس
الدفاعية ،وطالب عبدالله العبي الطرف
والوسط بالقيام بواجبات هجومية ،مع
أهمية التوازن الدفاعي ،للحد من خطورة
هجمات البرتقالي.
ويــدرك عبدالله أن فــوز األبيض بلقب
السوبر ،إلى جانب المباراة األخيرة في
الدور األول من الدوري الممتاز ،والمقررة
أمـ ــام ال ـســالـمـيــة ،أف ـضــل ال ـح ـلــول إلع ــادة
الهدوء إلى صفوف األبيض ،خالل فترة
الـتــوقــف الـخــاصــة بـكــاس الـعــالــم اعتبارا
من  13الجاري ،وحتى  12ديسمير ،حيث
تستأنف مـبــاريــات الجولة الـعــاشــرة من
الممتاز.

تبديالت متوقعة
وق ــد تـشـهــد تــولـيـفــة األب ـي ــض الـكـثـيــر

توقيت المباراة

جاهزية في الكويت
وي ــدخ ــل ال ـكــويــت
م ــواجـ ـه ــة ال ـس ــوب ــر،

جانب من آخر لقاء بين الفريقين

ً
 26العبا في قائمة «األزرق»

من اجتماع «الفنية» مع بينتو
وق ــع اخ ـت ـيــار ال ـج ـهــاز الـفـنــي لـمـنـتـخــب الـكــويــت
الوطني لكرة القدم ،بقيادة المدرب البرتغالي روي
ً
بينتو ،على  26العبا للدخول في معسكر أبوظبي،
ً
ال ــذي ينطلق فــي  14ال ـج ــاري ،اس ـت ـع ــدادا لخوض
منافسات بطولة «خليجي  ،»25التي تقام بالبصرة
في يناير المقبل.
والالعبون الذين وقع عليهم االختيار هم :ضاري
العتيبي ،بدر الصعنون ،سليمان عبدالغفور ،حمد
القالف ،مشاري غنام ،بدر جمال ،راشــد الدوسري،
سلطان العنزي ،حسن حمدان ،خالد شامان ،خالد
إبراهيم ،حمد الحربي ،عبدالعزيز وادي ،عبدالله فهد،
بدر طــارق ،علي خلف ،مهدي دشتي ،فــواز عايض،
أحمد الظفيري ،مبارك الفنيني ،عيد الرشيدي ،أحمد
شبيب ،محمد دحــام ،شبيب الخالدي ،عبدالعزيز
مروي وبندر السالمة.
وأكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم للشؤون الفنية
هايف الديحاني ،أن اللجنة الفنية اجتمعت مع مدرب

«األزرق» روي بينتو ،أمس األول (الجمعة) ،واستمعت
إلى وجهات نظره حول اختيارات الالعبين ،وأبدت
ثقتها الـتــامــة فــي أف ـكــار ال ـم ــدرب ،ومـنـحـتــه جميع
الصالحيات.
وأشار إلى أن الظروف الراهنة المتعلقة بإصابة
بعض الالعبين وغياب آخرين عن اللعب مع أنديتهم
وحــاجــة الـمـنـتـخــب لـتــدعـيــم بـعــض ال ـمــراكــز دفعت
المدرب بينتو لالستعانة بعدد من الالعبين األكفاء
أصحاب الخبرات.
وش ــدد الديحاني على أن تـنــوع االخـتـيــارات ما
بين المواهب الواعدة وأصحاب الخبرات يأتي في
ظل احتياجات المنتخب بالوقت الراهن ،وهو ما ال
يتنافى أو يتعارض مع استراتيجية اتحاد الكرة
بشأن تجهيز منتخب قادر على المنافسة بقوة في
تصفيات مونديال  ،2026وخاصة أن أغلب األسماء
من الوجوه الشابة.

«اإلسكواش» عاد بالفضية
اآلسيوية من كوريا الجنوبية
عاد إلى البالد أمس وفد منتخب الكويت لإلسكواش من
كوريا الجنوبية ،متوجا بالميدالية الفضية والمركز الثاني
فــي الـبـطــولــة اآلس ـيــويــة الـ ـ ــ ،21وال ـتــي حققها أب ـطــال األزرق
بوصولهم الى المباراة النهائية ولقاء منتخب الهند المرشح
األول والحائز على اللقب.
وكان في استقبال الوفد في قاعة التشريفات بمطار الكويت
الدولي عضو مجلس األمــة عضو اللجنة الرياضية النائب
هاني شمس ،ورئيس الهيئة العامة للرياضة باإلنابة محمود
أبل ،ورئيس االتحاد وليد الصميعي ،ونائبه حامد العمران،
وأمين السر منصور العدواني
وأشاد شمس باإلنجاز الذي تحقق بالحصول على وصيف
البطولة مــع منتخبات تـفــوق األزرق فــي التصنيف ،مؤكدا
أن حـضــوره لتوصيل رســالــة الــى الجميع باهتمام اللجنة
الرياضية البرلمانية بالالعبين أصحاب اإلنـجــازات ،واعدا
بتكثيف العمل من أجل تذليل العقبات التي تواجه الرياضة
الكويتية بشكل عام ،من أجل عودة المنتخبات الكويتية الى
وضعها الطبيعي في المنافسات الخارجية.
من جانبه ،نقل أبل تحيات وزير اإلعالم والثقافة وشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري للوفد ،مشيرا الــى توصيات
الوزير بالدعم واالهتمام باأللعاب صاحبة اإلنجازات ،وهذا
ما ينطبق على لعبة االسكواش ،بتحقيقها اإلنجاز اآلسيوي،
وأكد أن الهيئة لن تألو جهدا في دعم الخطة الفنية المقبلة
لمنتخبات اإلسكواش.
يذكر أن الوفد يتكون من فايز المطيري رئيسا ،وناصر
الرامزي إداريا ،والكابتن أشرف الكرارجي مديرا فنيا ،وأحمد
السيد مــدرب اللياقة البدنية ،إلــى جانب الالعبين األبطال:
عبدالله المزين ،عمار التميمي ،علي الرامزي ،فالح فايز.

بعض ا لـتـبــد يــات على صعيد التوليفة
األساسية التي ارتكز عليها األبيض منذ
ب ــداي ــة ال ـمــوســم ،كــذلــك ال ــرس ــم الخططي
لألبيض قد يتغير وسط نهج هجومي،
يفضله عبدالله في المواجهات الحاسمة.
وم ــن المنتظر أن يــدخــل عـلــي حسين
في حسابات األبيض منذ بداية المباراة
إلى جانب أحمد الظفيري ،لتدعيم الجهة
اليسرى ،على أن يتواجد شيركم كريم،
ومـحـمــد فــريــح فــي الـجـهــة الـيـمـنــى ،وفــي
قلبي الــدفــاع ال خــاف عـلــى تــواجــد فهد
ح ـمــود ،وب ــال الـعـيـفــة ،وم ـهــدي برحمة،
وفيصل في الوسط ،وفي الهجوم يوسف
ناصر ،وطه الخنيسي.
ويملك الكويت بعض األوراق الرابحة
عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء ،بــدايــة مــن إبــراهـيــم
كميل وعمرو عبدالفتاح ،وسامي الصانع،
وفواز المبيلش ،وطالل الفاضل ،وفيصل
زايد.
وعلى الجانب اآلخــر ،يأمل كاظمة أن
يكون الفوز مفتاح إعــادة االستقرار إلى
الفريق ،عقب خروج بعض الالعبين عن
الـنــص أم ـثــال مـهــاجــم الـبــرتـقــالــي شبيب
الخالدي ،إلى جانب ما صدر من مطالبات

الكويت  xكاظمة  6:45 /م  /استاد جابر الدولي

الناصر يفتتح بطولة غرب آسيا «الصالحية» تحرز لقب كأس سمو
للريشة الطائرة
ولي العهد لسباقات الهجن

اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األول ـم ـب ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـش ـيــخ
فهد الناصر بطولة غرب آسيا
ل ـلــري ـشــة الـ ـط ــائ ــرة ،ال ـت ــي ت ـقــام
منافساتها على مالعب اللجنة،
ب ـم ـشــاركــة مـنـتـخـبــات الـكــويــت
والسعودية واإلمارات والبحرين
وف ـل ـس ـط ـيــن واألردن والـ ـع ــراق
وسـ ــوريـ ــة ولـ ـبـ ـن ــان ،وان ـط ـل ـقــت
ف ـع ــال ـي ــات ـه ــا أمـ ـ ــس (الـ ـسـ ـب ــت)،
وسط منافسة قوية بين جميع
المنتخبات المشاركة.
وحضر حفل االفتتاح نائب
رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ــدول ــي للعبة
ج ـ ــاس ـ ــم قـ ـ ــان ـ ـ ـصـ ـ ــوه ،ورئ ـ ـيـ ــس

االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـل ــري ـش ــة
ال ـط ــائ ــرة ع ـلــي الـ ـم ــري ،وأم ـيــن
ســر الـلـجـنــة األولـمـبـيــة حسين
الـمـسـلــم ،وب ــدأ الـحـفــل بالسالم
الوطني للكويت ،واستعراض
أعـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
البطولة.
وك ــرم ال ـمــري رئـيــس اللجنة
الـشـيــخ فـهــد ال ـنــاصــر ،وجــاســم
قانصوه ،وعضو مجلس إدارة
ال ـل ـج ـنــة رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـل ـجــان
الرياضية الشيخ مبارك فيصل
الـ ـ ـن ـ ــواف ،وأم ـ ـيـ ــن سـ ــر ال ـل ـج ـنــة
األولمبية حسين المسلم.

ً
الناصر مفتتحا البطولة

أحــرزت الــذلــول «الصالحية»
لـمــالـكـهــا س ـطــام الـسـهـلــي لقب
كــأس سمو ولــي العهد الشيخ
مشعل األحمد لسباقات الهجن
ضمن المهرجان السنوي على
كأس سموه ،الذي أقامه النادي
الكويتي لسباقات الهجن مساء
أم ــس ،بمضمار ال ـنــادي وســط
مـشــاركــة كـبـيــرة مــن ه ــواة هــذه
الرياضة األصيلة.
وشهد السباق الذي خصص
ل ـل ـه ـج ــن «ال ـ ـح ـ ـيـ ــل» ل ـم ـس ــاف ــة 6
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات م ـن ــاف ـس ــة ق ــوي ــة،
ل ـك ــن الـ ــذلـ ــول الـ ـف ــائ ــزة فــرضــت
أفضليتها على السباق متقدمة
ع ـل ــى ال ــذل ــولـ ـي ــن «ال ـش ــاه ـي ـن ــه»
لـ ـم ــالـ ـكـ ـه ــا ح ـ ـس ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدواس
و»الظبية» لبدر العتيبي ،اللتين
نالتا المركزين الثاني والثالث
على التوالي.
وف ـ ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـ ــذل ـ ـ ــول «مـ ـبـ ـل ــش»
لمالكها طــال العتيبي بشوط
كــأس ال ـنــادي ال ــذي أقـيــم ضمن
ً
المهرجان الــذي شهد حضورا
ً
ً
ً
رسميا وجماهيريا كبيرا ،الذي
خصص للهجن «ثنايا قعدان»
لمسافة  6كيلومترات.
وأعرب ممثل راعي المهرجان
مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ حـ ـ ــولـ ـ ــي وم ـ ـحـ ــافـ ــظ

السهلي يتسلم الكأس الغالية
العاصمة بالوكالة علي األصفر
عــن فـخــره واع ـت ــزازه الكبيرين
ب ـت ـم ـث ـي ــل س ـ ـمـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
لحضور هذا المهرجان التراثي
ً
الكبير ،مؤكدا أن رعاية سموه
للمهرجان تعمل على المحافظة
ع ـلــى هـ ــذه ال ــري ــاض ــة ال ـتــراث ـيــة
األصـيـلــة ال ـتــي اقـتــرنــت بحياة
اآلباء واالجداد.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،اعـ ـتـ ـب ــر أم ـ ـيـ ــن ســر
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـك ــويـ ـت ــي ل ـس ـب ــاق ــات
ال ـ ـه ـ ـجـ ــن ربـ ـ ـي ـ ــح الـ ـعـ ـجـ ـم ــي أن
م ـ ـهـ ــرجـ ــان سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
بـمـنــزلــة «ال ـع ـيــد ل ـمــاك الـهـجــن
وأع ـض ــاء الـجـمـعـيــة العمومية

العربي يفوز ...وبرقان يقسو في «ممتاز اليد»
●

عن إدارة البرتقالي باستقدام حكام أجانب
فــي مــواجـهــات ف ــرق ال ـص ــدارة بالممتاز،
وتشهد صفوف البرتقالي بعض الغيابات
المؤثرة ،السيما اإلسباني اجاي ديمبلي
بداعي االصــابــة ،ومـبــارك سعيد ،وعماد
الدين عــزي ،بداعي االيـقــاف ،كما ال تزال
مـشــاركــة شبيب الـخــالــدي معلقة بداعي
عدم اكتمال جاهزيته للمباراة.
ومن المقرر ان يخضع الخالدي لبعض
الـفـحــوصــات قـبــل تـحــديــد مـشــاركـتــه في
المباراة.
وي ـم ـل ــك مـ ـ ــدرب ال ـب ــرت ـق ــال ــي م ــارك ــوف
تــولـيـفــة ثــابـتــة مـنــذ ب ــداي ــة ال ـمــوســم ،من
ال ـ ـحـ ــارس ح ـس ـي ــن ك ـن ـك ــون ــي ،وم ـي ـش ـيــل
ميالد ،وحمد حربي ،ومحمد الفارسي،
وعـبــدالـلــه ال ـجــزاف فــي ال ــدف ــاع ،وشــريــدة
الشريدة ،واومو ميشيل ،وعبدالله الفهد،
وأحمد عرسان في الوسط ،وفي الهجوم
عمر الحبيتر (شبيب الـخــالــدي) ،وبندر
بورسلي في الهجوم.
وعلى مقاعد البدالء يبقى ناصر فرج،
ومحمد العازمي ،والصاعد ناصر فالح،
مــن ضـمــن األوراق الــراب ـحــة عـلــى مقاعد
البدالء.
وي ــدرك مــاركــوف أن الـتـصــدي لهجوم
ً
ً
الكويت ،يتطلب تنظيما دفاعيا ،على ان
يـكــون الـهـجــوم الـمــرتــد السـتـغــال سرعة
ع ـمــر الـحـبـيـتــر ،وب ـن ــدر ب ــورس ـل ــي ،الـحــل
األمثل لهزك شباك الكويت.

محمد عبدالعزيز

ً
انـتــزع فريق العربي لكرة اليد فــوزا
ً
م ـس ـت ـح ـق ــا مـ ــن غ ــري ـم ــه ك ــاظ ـم ــة «ب ـطــل
ّ
ال ـس ــوب ــر» بـنـتـيـجــة  ،23-24ك ـمــا تـغــلــب
بــرقــان على القرين بنتيجة  15-27في
المباراتين اللتين جرتا أمس األول على
ص ــال ــة االتـ ـح ــاد بـمـجـمــع ال ـش ـيــخ سعد
العبدالله الرياضي ،في ختام منافسات
الجولة األولى للدوري الممتاز لكرة اليد.
وكانت مباريات الجولة التي انطلقت
الخميس قد أسفرت عن فوز القادسية
على السالمية بنتيجة  ،29-32والكويت
ع ـلــى الـصـلـيـبـيـخــات بـنـتـيـجــة ،22-35
واليرموك على الفحيحيل بـ .25-26
وتصدر الكويت الترتيب العام بفارق
األهــداف عن برقان الثاني ،والقادسية
ال ـث ــال ــث ،وال ـع ــرب ــي الـ ــرابـ ــع ،وال ـي ــرم ــوك
الخامس ،ولكل منها نقطتان ،بينما ظل
الفحيحيل الـســادس ،وكاظمة السابع،

والـســالـمـيــة ال ـثــامــن ،وال ـقــريــن الـتــاســع،
والصليبيخات العاشر ،واألخير بدون
رصيد.
وات ـس ـمــت مـ ـب ــاراة ال ـعــربــي وكــاظـمــة
ب ــال ـن ــدي ــة واإلثـ ـ ـ ـ ــارة وأف ـض ـل ـي ــة طـفـيـفــة
للعرباوية ،بعدما نجح مدربه الوطني
أحمد فوالذ في القراءة الجيدة لمجريات
ً
ال ـل ـعــب ،خ ـصــوصــا فــي ال ـشــوط الـثــانــي
عندما أ غـلــق المساحات بين مدافعيه
ومن خلف تألق الحارس سلمان كمال
فــي ال ــذود عــن مــرمــاه وتـنـفـيــذ الهجوم
الـ ـمـ ـع ــاك ــس ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ت ـص ــوي ـب ــات
واخ ـتــراقــات الـثـنــائــي الـتــونـســي أســامــة
جزيري ونضال العمري.
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ــاب ـ ــل لـ ـ ـ ــم ي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ب ـط ــل
ال ـ ـس ـ ــوب ـ ــر ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــالـ ــي ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
ال ـم ـن ـت ـظ ــر ،وعـ ــانـ ــى تـ ــواضـ ــع م ـس ـتــوى
ف ــي ال ـ ــدف ـ ــاع ،وعـ ـ ــدم االرتـ ـ ـ ـ ــداد ال ـســريــع
مـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم لـ ـل ــدف ــاع ،وكـ ــذلـ ــك غ ـيــاب
الـحـلــول الـهـجــومـيــة ،مـمــا مـنــح العربي

الـ ـف ــرص ــة ل ـح ـس ــم الـ ـلـ ـق ــاء ل ـم ـص ـل ـح ـتــه.

برقان والقرين
أما المباراة الثانية فجاءت متوسطة

ِّ
الهمالن يحذر من قلب النتيجة
َّ
ح ــذر رئـيــس ن ــادي بــرقــان هـمــان الـهـمــان مــن أخطاء
إداري ــة جديدة قد تتسبب في قلب نتيجة مـبــاراة فريق
كرة اليد في النادي مع القرين ،والتي انتهت أمس األول
بفوز برقان بنتيجة  15-27في الجولة األولى من الدوري
الممتاز .وقال الهمالن إن ما حدث مع فريق كرة القدم،

مباراتان في تمهيدي
دوري السلة
●

جــانــب مــن م ـبــاراة بــرقــان والـقــريــن
(تصوير جورج ريجي)

الذي قلبت نتيجة مباراته أمام خيطان من الفوز  1-3إلى
الخسارة  ،3-0بسبب مشاركة المحترف التونسي حمزة
الصيفي دون توقيع العقد ،قد يتكرر مع فريق كرة اليد،
ً
مؤكدا أن أمين السر في النادي هو من يتحمل مسؤولية
تلك األخطاء.

المستوى بأفضلية واضحة لبرقان من
البداية بفضل تألق حارسه المخضرم
أح ـم ــد ال ـف ــرح ــان ف ــي غ ـلــق م ــرم ــاه أم ــام
تـ ـص ــويـ ـب ــات الع ـ ـبـ ــي ال ـ ـقـ ــريـ ــن ،ون ـج ــح
بتمريرته المتقنة فــي تنفيذ الهجوم
ال ـســريــع ،كـمــا اسـتـغــل الـمـســاحــات بين
الـمــدافـعـيــن فــي االخ ـت ــراق والـتـصــويــب،
بينما عانى القرين نقصا بالخبرة بين
الـعـنــاصــر ال ـشــابــة ال ـتــي اعـتـمــد عليهم
الـ ـق ــري ــن ،وك ــذل ــك عـ ــدم االنـ ـسـ ـج ــام بـيــن
محترفي الفريق وباقي الالعبين ،مما
نتج عنه التسرع فــي إنـهــاء الهجمات،
وع ـ ــدم االن ـض ـب ــاط الـتـكـتـيـكــي لـلـفــريــق
ً
ً
دفــاعــا وه ـجــومــا ،لينهي بــرقــان اللقاء
بفارق مريح.

للنادي» لما له من مكانة خاصة
ً
لديهم ،مقدما شكره لسموه على
هذه الرعاية الكريمة وللمحافظ
ً
األص ـف ــر ع ـلــى ح ـض ــوره مـمـثــا
عن سموه.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ــرب م ــال ــك
الــذلــول الفائزة سطام السهلي
لـ «كونا» عن بالغ سعادته بهذا
الفوز الغالي بكأس سمو ولي
ً
الـ ـعـ ـه ــد ،م ــوضـ ـح ــا أن ال ـش ــوط
عال بفضل
ظهر بمستوى فني ٍ
مشاركة أفضل الهجن الكويتية
بهذا االختصاص.
(كونا)

جابر الشريفي

تنطلق اليوم منافسات الجولة
الثانية من الدوري التمهيدي لكرة
ال ـس ـلــة ،حـيــث يلتقي ال ـكــويــت مع
الصليبيخات الساعة  5:15على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،تليها مواجهة
الشباب مع كاظمة.
في المباراة االولى ،التي تجمع
الكويت ،حامل اللقب وبطل العرب
والخليج برصيد نقطتين اثر فوزه
عـلــى ال ـش ـبــاب ،مــع الصليبيخات
ب ـن ـفــس ال ــرص ـي ــد اث ـ ــر فـ ـ ــوزه عـلــى
ً
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ي ـ ـبـ ــدو االول م ــرش ـح ــا
للظفر بنقطتي الفوز بسبب فارق
االمكانيات ،غير أن مواجهته لن
تكون سهلة كمباراته في الجولة
االولى أمام الشباب ،على اعتبار أن
منافسه يمتلك االميركيين ساجي
وبلير ،إذ سيحاول الصليبيخات
مجاراة منافسه في األداء.
أم ـ ــا ال ـم ــواج ـه ــة ال ـث ــان ـي ــة ال ـتــي
تـجـمــع كــاظ ـمــة ب ـطــل ال ـســوبــر مع
الـ ـشـ ـب ــاب ب ــرص ـي ــد ن ـق ـطــة واح ـ ــدة
فيستهل الـبــرتـقــالــي م ـشــواره في
الـ ـ ـ ـ ــدوري أم ـ ـ ــام أب ـ ـنـ ــاء األح ـ ـمـ ــدي،
وسـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــب الـ ـ ـت ـ ــرشـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــات ف ــي
مصلحته نظرا إلــى الفارق الفني
الكبير بين الطرفين.

17
أرسنال أمام اختبار تشلسي وليفربول في مواجهة توتنهام
ةديرجلا

•
العدد  / 5176األحد  6نوفمبر 2022م  12 /ربيع اآلخر 1444هـ

sports@aljarida●com

تتجه األنظار اليوم إلى
مباريات المرحلة الـ  15من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
إذ يخوض أرسنال مباراة
صعبة أمام تشلسي ،بينما
يلعب ليفربول أمام توتنهام.

يـ ــواجـ ــه أرسـ ـ ـن ـ ــال ال ـم ـت ـصــدر
اخـ ـتـ ـب ــارا ص ـع ـب ــا ع ـن ــدم ــا يـحــل
ضيفا على جاره تشلسي اليوم
في المرحلة الخامسة عشرة من
الـ ــدوري االنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم،
بينما يحتاج ليفربول الى الفوز
عـلــى مـضـيـفــه تــوتـنـهــام ليدخل
مجددا دائرة الصراع على المراكز
األربـعــة االول ــى المؤهلة لــدوري
االبطال.
ويعاني تشلسي ،الذي يبتعد
بفارق  10نقاط عن القمة ،محليا
ف ــي اآلونـ ـ ــة االخـ ـي ــرة ب ـعــد فشله
فــي ال ـفــوز فــي مـبــاريــاتــه الـثــاث
االخ ـيــرة ،وسـقــوطــه الكبير امــام
برايتون  4-1االسبوع الماضي،
وال ي ـم ـك ـنــه ب ــال ـت ــال ــي ال ـت ـعــرض
لخسارة جديدة قد تعقد أموره
فــي المنافسة أقـلــه على المركز
الرابع.
وقــال مــدرب تشلسي الجديد
غراهام بوتر الذي تسلم المهمة
م ـكــان االل ـمــانــي ت ــوم ــاس توخل
ال ـم ـق ــال م ــن مـنـصـبــه ف ــي مطلع
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،األربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـم ــاض ــي
بـعــد ال ـفــوز عـلــى ديـنــامــو زغــرب
الكرواتي  1-2في الجولة األخيرة
مــن دور المجموعات لمسابقة
دوري األب ـ ـطـ ــال« :ل ـق ــد واج ـه ـنــا
ل ـل ـت ــو شـ ـه ــرا (اك ـ ـتـ ــوبـ ــر) مـلـيـئــا
بالتحديات».
وأضاف «كنا في موقف يتعين
ع ـل ـي ـنــا ف ـي ــه ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـت ــائ ــج،
فـقــدنــا العـبـيــن رئيسيين امـثــال
(الفرنسي) ويسلي فوفانا وريس
جيمس ما اثر بعض الشيء على
استقرار المستوى».
وتابع «ليس من السهل دائما
إيجاد الحلول الصحيحة ،لكننا

تعرضنا لهزيمة واح ــدة في 11
مباراة».
وأض ـي ــف الـظـهـيــر االي ـس ــر بن
تشلويل الى الئحة المصابين في
تشلسي ،اثــر تعرضه لتمزق في
العضلة الخلفية ما يرسم الشك
ايضا حول مشاركته في صفوف
منتخب بالده في مونديال قطر.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تـنـفــس أرس ـنــال
الصعداء بعد ان تبين ان اصابة
نجمه الــدولــي بوكايو ساكا في
الكاحل ضد نوتنغهام فوريست
االسبوع الماضي (5-صفر) ليست
خطيرة ،في ظل تألق الالعب منذ
مطلع الموسم الحالي.

توتنهام من دون سون
ويستقبل توتنهام ليفربول
في مواجهة قوية في شمال لندن،
ويدخل توتنهام المباراة منتشيا
ب ـت ـصــدره مـجـمــوعـتــه ف ــي دوري
االب ـط ــال بـعــد ف ــوز كـفــاحــي على
مرسيليا الفرنسي فــي الثواني
االخيرة  1-2وبلوغه ثمن النهائي،
لـكــن الـنـقـطــة الـ ـس ــوداء الــوحـيــدة
كــانــت اصــابــة مهاجمه المتألق
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي هـيــونــغ مين
ســون بكسر حــول عينه اليسرى
سيخضع على اثرها الى عملية
جراحية الجمعة وسط شكوك في
مشاركته في كأس العالم.
وكان سون توج هدافا للدوري
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي بــرص ـيــد 23
هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول
المصري محمد صالح.
ك ـم ــا ي ـس ـت ـمــر غ ـي ــاب ال ـج ـنــاح
الـســويــدي دي ــان كولوسيفسكي
والمهاجم البرازيلي ريشارليسون

ً
لوبيتيغي مدربا لوولفرهامبتون

لوبيتيغي

رياضة

أعلن نــادي وولفرهامبتون اإلنكليزي ،أمــس ،تعيين اإلسباني
جولين لوبيتيغي مدربا جديدا للفريق.
وسيتولى لوبيتيغي ،م ــدرب المنتخب اإلسـبــانــي وريــال
مدريد السابق والذي أقيل مؤخرا من تدريب إشبيلية ،قيادة
وولفرهامبتون اعتبارا من  14الجاري ،على أن تنتهي قبل
ذلك تصاريح العمل الخاصة به.
وحتى ذلك الحين ،سيستمر ستيف ديفيس في تدريب
الفريق مؤقتا.
وذكــر رئيس وولفرهامبتون ،جيف شــي فــي بيان
على الموقع اإللكتروني للنادي «جولين مدرب رفيع
المستوى ،يتمتع بخبرة ممتازة على مستويات
النخبة في هذه الرياضة ،ويسعدنا أننا توصلنا
إلى اتفاق إلحضاره إلى وولفرهامبتون».
وأضاف أن لوبيتيغي كان «منذ البداية» الخيار
األول أمام النادي.
(إفي)

العبو أرسنال خالل مباراة سابقة
المصابين ،مما يضع عبئا ثقيال
على هاري كاين لمواصلة فعاليته
في خط المقدمة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ــراج ـع ــت آم ــال
لـيـفــربــول ف ــي اح ـ ــراز الـلـقــب بعد
خسارتين مفاجئتين تواليا امام
نــوتـنـغـهــام فــوريـســت ول ـيــدز مع
اعـتــراف مــدربــه االلـمــانــي يورغن
كلوب بأن الوقت بدأ ينفد بالفعل
حتى لمجرد الوصول إلى المراكز
األربعة األولى.

ويتخلف ليفربول بفارق كبير
عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال
أوروبا ،ويحتل المركز التاسع مع
مباراة مؤجلة ضد تشلسي.
لكن فوز ليفربول على نابولي
االيطالي ( - 2صفر) في الجولة
األخـ ـ ـي ـ ــرة م ـ ــن دوري األب ـ ـطـ ــال
مـ ـنـ ـتـ ـص ــف األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـح ــال ــي
وإل ـحــاق الـهــزيـمــة االولـ ــى بــه في
مختلف المسابقات هذا الموسم،
يعطي االمل لليفربول الستعادة

تـ ــوازنـ ــه ،ال س ـي ـمــا أن مـهــاجـمــه
األوروغوياني دارويــن نونييس
بدأ يثبت أقدامه منذ انتقاله إليه
قادما من بنفيكا البرتغالي في
صفقة ضخمة.
وقال كلوب بعد أن أنهى فريقه
مسيرة الفريق اإليطالي الطويلة
التي لم يهزم فيها «مفتاح الفوز
كان التنظيم الدفاعي ،فجأة بدأنا
نتخذ ال ـقــرارات الصحيحة على
أرضية الملعب ،وفجأة أصبحنا

فــري ـقــا م ــن ال ـص ـعــب مــواج ـه ـتــه».
ويدشن المدرب االسباني اوناي
ايـ ـم ــري ع ـه ــده م ــع اسـ ـت ــون فيال
بمواجهة قوية على ارضــه ضد
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ،الـ ـ ــذي لــم
يخسر في آخر  9مباراة ،وحافظ
ع ـل ــى ن ـظ ــاف ــة ش ـب ــاك ــه ف ــي  6مــن
مبارياته السبع األخيرة.
وبــات يونايتد الخامس على
بعد نقطة واحدة من المركز الرابع
علما بأنه يملك مباراة مؤجلة.

وكـ ـ ـ ــان إيـ ـ ـم ـ ــري الـ ـ ـ ــذي خ ــاض
ت ـجــربــة ال ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـيــزي مع
ارسـنــال ،وقــف حائال ضد إحــراز
مانشستر يونايتد لقب الــدوري
االوروبي (يوروبا ليغ) عام ،2021
عندما قاد فريقه السابق فياريال
للفوز عليه بركالت الترجيح.
يذكر ان الفريقين سيلتقيان
ايضا الخميس المقبل في كأس
راب ـط ــة االن ــدي ــة االنـكـلـيــزيــة على
ملعب «اولد ترافورد».

تشيلويل يغيب عن المونديال سان جرمان يريح ميسي أمام لوريان

سيغيب بن تشيلويل ،ظهير أيسر منتخب إنكلترا ،عن مونديال
قطر  2022في كرة القدم المقرر بعد أسبوعين من تعرضه إلصابة
في عضالت باطن الركبة ،بحسب ما أعلن الالعب أمس األول.
وقال العب تشلسي في حسابه على تويتر «بعد إصابتي بالرباط
ً
الصليبي (نوفمبر  ،)2021قاتلت كثيرا للعودة قبل كــأس العالم.
كــان أحــد أحــامــي .لألسف لن تكون األم ــور ممكنة بحسب نتائج
الـفـحــوص» .وأض ــاف الــاعــب الــذي عــرج فــي مـبــاراة دينامو زغــرب
الكرواتي ضمن دوري أبطال أوروبا األربعاء «سأقوم بكل شيء كي
ً
أعاود اللعب مع تشلسي قريبا».
ً
وغاب تشيلويل ( 25عاما و 17مباراة دولية) عن قسم كبير من
ً
الموسم الماضي ،قبل أن يعود أخيرا.
وكان من المتوقع مشاركته في بعثة إنكلترا التي افتقدت زميله
في تشلسي ريس جيمس المصاب بركبته في اكتوبر ضد ميالن
اإليـطــالــي فــي دوري أبـطــال أوروب ــا .وتعاني إنكلترا إصــابــة كايل
ووكــر ظهير مانشستر سيتي بطل الــدوري ،والعــب الوسط كالفن
فيليبس الهامين في تشكيلتها ضمن كأس أوروبا األخيرة ،عندما
بلغ منتخب «األسود الثالثة» المباراة النهائية.

سيغيب النجم األرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي
عن مواجهة باريس سان جرمان ومضيفه لوريان اليوم
في الدوري الفرنسي لكرة القدم ،حسبما أعلن المتصدر
الـ ــذي س ـيــريــح أي ـضــا ق ـلــب دف ــاع ــه ال ــدول ــي بريسنيل
كيمبيمبي ،قبل أسبوعين من مونديال قطر .2022
وت ـعــرض مـيـســي ( 35عــامــا) «الل ـت ـهــاب فــي وتــر
أخ ـيــل» وسـيـخـضــع ل ـل ـعــاج ،حـسـبـمــا أع ـلــن فريقه
المملوك قطريا.
كـمــا تـعــرض كيمبيمبي إلصــابــة فــي وتــر أخـيــل،
وغاب عن رحلة يوفنتوس اإليطالي في دوري أبطال
أوروبا األربعاء «وسيتابع تمارينه الفردية».
وش ــرح ال ـمــدرب كريستوف غالتييه ،فــي مؤتمر
صـحــافــي« ،لـيــو لــديــه الـتـهــاب فــي الــوتــر ،أعـتـقــد أنــه
سيكون جاهزا للمباراة المقبلة ،على غرار كيمبيمبي
ال ــذي يـتــابــع مــرحـلــة الـتـعــافــي نـظــرا لـلـضــربــة التي
تلقاها».

ميسي

ً ً
ً
روديغر يعاني حمال عضليا زائدا كافاني قد يغيب عن مواجهة سوسييداد
لــم ي ـتــدرب األل ـمــانــي أنـطــونـيــو رودي ـغــر
العــب ري ــال مــدريــد ،أم ــس ،مــع بقية زمالئه
اس ـت ـعــدادا لـمــواجـهــة راي ــو فــايـكــانــو الـيــوم،
لتعرضه لحمل عضلي زائد في الفخذ.
وتــدرب الالعب في صالة التمارين ومع
أخصائيي ا لـعــاج الطبيعي للتعافي من
اآلالم.
وبـ ـه ــذه ال ـطــري ـقــة س ـي ـعــرف م ــا إذا كــان
روديغر سيلحق بالمباراة أم ال ،بناء على
مشاركته من عدمها في مران اليوم.

روديغر

أنس جابر تودع «دبليو تي إيه»
ّ
ودعت التونسية أنس جابر دور المجموعات من بطولة
دبليو تي ايــه الختامية لموسم كــرة المضرب ،فيما بلغت
البيالروسية أرينا سابالينكا نصف النهائي الجمعة في
تكساس األميركية.
وت ـفـ ّـوقــت سابالينكا المصنفة ســابـعــة عـلــى األمـيــركـيــة
جيسيكا بيغوال الثالثة  3 - 6و ،5 - 7ثم خسرت جابر الثانية
ّ
أمام اليونانية ماريا ساكاري الخامسة  2 - 6و.3 - 6
وبعد فوز سابالينكا ،كانت جابر قادرة على التأهل لنصف
النهائي ،في حال فوزها على ساكاري بمجموعتين نظيفتين.
لكن وصيفة ويمبلدون وفالشينغ ميدوز ُمنيت بخسارة
قاسية أمام ساكاري  6 - 2و 6 - 3في  69دقيقة ،بعد ارتكابها
ً
 31خطأ مباشرا مقابل  10فقط لخصمتها اليونانية ،فحلت
ثالثة في مجموعة نانسي ريتشي.
ً
واخفقت جابر ( 28عــامــا) باستعادة انجازها فــي دورة
رومــا ،عندما قلبت تأخرها  6 - 1و 5 - 2أمــام ساكاري الى
فوز رائع دون ان تواجه أي كرة لحسم المباراة.

أنس جابر

وأي ـضــا الت ــزال مـشــاركــة الـفــرنـســي كريم
بنزيمة في المباراة غير مــؤكــدة ،إذ تدرب
ً
أيـ ــضـ ــا فـ ــي ص ــال ــة الـ ـتـ ـم ــاري ــن فـ ــي مــدي ـنــة
بالديبيباس الرياضية.
وشـ ـ ـ ــارك فـ ــي ال ـ ـمـ ــران ف ـ ــوق الـمـسـتـطـيــل
األخـ ـض ــر الـبـلـجـيـكــي إي ــدي ــن ه ـ ـ ــازارد بعد
التعافي مــن الحمل العضلي الــزائــد الــذي
تعرض له يوم االثنين .وإذا لم يقع أي طارئ،
فقد يدخل هازارد القائمة لمواجهة رايو.
(إفي)

اعـ ـ ـت ـ ــرف م ـ ـ ـ ــدرب ف ــال ـن ـس ـي ــا،
جينارو غاتوزو ،بأن المهاجم
األوروغوياني إدينسون كافاني
ما زال يعاني من آالم في الكاحل
وع ـ ـلـ ــى األرج ـ ـ ـ ــح س ـي ـغ ـي ــب عــن
مــواجـهــة ري ــال ســوسـيـيــداد في
الدوري اإلسباني اليوم ،بينما
سيشارك نيكو غونزاليس ،الذي
كان يعاني أيضا من إصابة.
وقــال غــاتــوزو« :نيكو بحالة

فوز كبير لنتس خارج أرضه
تخطى بروكلين نتس أزمة جدلية وتفوق دون نجمه
الموقوف كايري إيرفينغ على مضيفه واشنطن ويزاردز
 ،86-128أمس األول الجمعة ،في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وكــان نتس أقــال مدربه الكندي ستيف نــاش الثالثاء،
وأوقف إيرفينغ  5مباريات على األقل الجمعة ،بعد أسبوع
من إثارته جدال كبيرا عندما شارك منشورا على مواقع
التواصل االجتماعي ،تضمن رابطا لفيلم تعرض النتقادات
بسبب معاداته للسامية.
وبـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات مـ ــن إيـ ـق ــاف ــه ،اع ـ ـتـ ــذر إي ــرف ـي ـن ــغ عـلــى
«انستغرام» ،لكن التبعات تواصلت الجمعة عندما أوقفت
شركة نايكي للمستلزمات الرياضية تعاونها مع الالعب،
وألغت إطالق حذائه الجديد كايري .8

وفــي غـيــاب إيرفينغ ،كــان النجم اآلخــر كيفن دورانــت
قريبا من تحقيق تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثالث فئات
إحصائية) ،بتسجيله  28نقطة و 11تمريرة حاسمة و9
متابعات .وتــألــق دوران ــت فــي مسقط رأس ــه ،وقــاد فريقه
إللحاق أسوأ خسارة بواشنطن على أرضه.
ورغم إبعاد ستيف كير ،مدرب غولدن ستايت ووريرز،
معظم نجومه ،في محاولة إليقاف نزيف الخسارات ،فإن
حــامــل اللقب سقط مــرة خامسة تــوالـيــا وســابـعــة فــي 10
مباريات على أرض نيو اورليانز بيليكانز .105-114
ومثله ُمني لوس أنجليس ليكرز بخسارة ،هي السادسة
له مقابل فوزين فقط ،أمام ضيفه يوتا جاز  .116-130وتابع
ميلووكي باكس بدايته الرائعة ،محققا فوزه الثامن تواليا
على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز .102-115

ديربي إيطاليا يخطف األنظار اليوم

فالهوفيتش نجم يوفنتوس

تـ ـتـ ـج ــه األن ـ ـ ـظـ ـ ــار الـ ـ ـي ـ ــوم ال ــى
مباراة ديربي إيطاليا بين
يوفنتوس وإنتر ميالن،
خــال المرحلة الثالثة
ع ـ ـشـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــد
مباراة قمة أخرى بين
روما والتسيو.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــع
ي ـ ــوف ـ ـن ـ ـت ـ ــوس الـ ـ ـ ــذي
يعاني محليا وقاريا،
م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــواره ف ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
(يـ ــوروبـ ــا لـيــغ)
بعد حلوله ثالثا
ف ــي مـجـمــوعـتــه وراء

ج ـ ـيـ ــدة .ك ــاف ــان ــي لـ ـي ــس ك ــذل ــك.
تـ ـ ــدرب م ـع ـنــا م ــرت ـي ــن ل ـك ـنــه لــم
يكمل المران ،أعتقد أنه سيكون
مــن الصعب عليه أن يكون في
الـمـبــاراة « ،مضيفا أن «كاحله
(ك ــاف ــان ــي) يـضــايـقــه م ـنــذ فـتــرة
طويلة».
ونفى أن يكون غيابه بغرض
حمايته من أي إصابة محتملة
ق ـبــل ال ـم ــون ــدي ــال ،مــوض ـحــا أن

المهاجم هوغو دورو لم يتعاف
من آالم كاحله حتى اآلن ،على
ال ــرغ ــم م ــن رغ ـب ـتــه ف ــي ال ـع ــودة
للعب.

بنفيكا البرتغالي وباريس سان جرمان
الفرنسي.
أمــا فــي الـ ــدوري ،فيحتل يوفنتوس
المركز السابع برصيد  22نقطة متخلفا
بفارق  10نقاط عن المتصدر ،في حين
يحتل إنتر المركز السادس مع  24نقطة.
يــدخــل الـفــريـقــان ال ـم ـبــاراة عـلــى وقــع
خـســارتـيــن قـ ّ
ـاري ـت ـيــن :يــوفـنـتــوس على
أرض ــه أم ــام بــاريــس ســان جــرمــان ،2-1
وإن ـت ــر أم ــام ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األلـمــانــي
صفر 2 -بعيدا عن قواعده ،لكن الفارق
أن إنتر حجز بطاقة التأهل الى الدوري
الثاني من دوري االبطال.
ويعاني يوفنتوس تحديدا إصابات
عـ ــدة ت ـط ــول ه ــداف ــه ال ـص ــرب ــي دوشـ ــان
فالهوفيتش وجناحه األرجنتيني انخل

جانب من مباراة نتس وواشنطن ويزاردز

مباريات اليوم

دي ماريا ،والعب وسطه الفرنسي
ب ــول بــوغـبــا ال ــذي سـيـغـيــب عن
كأس العالم .كل هذه اإلصابات
تـ ـض ــاف ال ـ ــى غـ ـي ــاب ال ـم ـهــاجــم
الـمـتــألــق فـيــديــريـكــو كـيـيــزا عن
المالعب من فترة طويلة.
كـ ـم ــا ت ـ ـبـ ــرز م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة درب ـ ــي
العاصمة بين روما والتسيو،
حيث ال يفصل بينهما سوى
نقطة واح ــدة ،ويحتل رومــا
ال ـمــركــز ال ــراب ــع بــرص ـيــد 25
نقطة مقابل  24لجاره.

كوريا نجم اإلنتر

التوقيت

المباراة

3:00

تشلسي  -ارسنال

beINSPORTS PR1

5:00

ساوثامبتون  -نيوكاسل

beINSPORTS

5:00

استون فيال – مانشستر يونايتد

beINSPORTS

7:30

توتنهام  -ليفربول

beINSPORTS PR1

4:00

اتلتيكو مدريد  -اسبانيول

beINSPORTS HD1

6:15

ريال سوسيداد  -فالنسيا

beINSPORTS EN2

11:00

ريال بيتيس  -اشبيلية

beINSPORTS EN1

الدوري اإلنكليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

القناة الناقلة

5:00

سمبدوريا  -فيورنتينا

STARZ PLAY

8:00

روما  -التسيو

STARZ PLAY

10:45

يوفنتوس – انتر ميالن

STARZ PLAY
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ميسي يحارب لتحقيق الحلم العالمي
ك ــأس وح ـي ــدة تـنـقـصــه لـيـصـبــح األع ـظ ــم ،وربـمــا
أعظم من األسطورة الراحل مواطنه دييغو أرماندو
م ــارادون ــا .فــي قـطــر ،يحلم ليونيل ميسي بتتويج
عنقه بالغار مع منتخب األرجنتين وقيادته للقبه
الـثــالــث بـعــد مــونــديــالــي  1978عـلــى أرض ــه،
و 1986في المكسيك الذي صبغه «الفتى
الــذه ـبــي» بـتـحـفـتــه ال ـكــرويــة الـشـهـيــرة
أمام انكلترا.
بعد أيام قليلة من وفاة مارادونا
ف ــي نــوفـمـبــر  ،2020سـ ّـجــل ميسي
ً
هدفا مع برشلونة أمام أوساسونا
ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ليخلع
قميص الـ «بالوغرانا» ويكشف
عــن آخ ــر لـفــريــق نـيــويـلــز أولــد
ً
بويز تكريما لمواطنه ،حمل
الرقم  10مع اسم دييغو.
ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ف ّــي
روزاريو ،مسقط رأسه ،تلقن

ً
ً
ارتداء للقميص ( 164مباراة دولية).
هدفا) واألكثر
غير أن ساحر الكرة صاحب الرقم  10لم يفز بكأس
العالم ،حيث المس المجد بأطراف أصابعه بعد
خسارته نهائي مونديال البرازيل  2014أمام
ألمانيا صفر 1 -بعد التمديد.
قـ ـ ــال األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو ب ــالـ ـي ــردي
مــدافــع مــرسـيـلـيــا الـفــرنـســي «رؤيـ ــة المنتخب
ً
الوطني يفوز مع ميسي هو ما نأمله جميعا
ً
كــأرج ـن ـت ـي ـن ـي ـيــن .س ـي ـك ــون األمـ ـ ــر رائـ ـ ـع ـ ــا .فــي
األرجنتين ،نعيش من أجــل كــرة الـقــدم .رؤية
ميسي يرفع الكأس سيكون أجمل شــيء في
العالم».
رأى خورخي سامباولي مدرب األرجنتين
ُ
الـســابــق أن «ك ــرة ال ـقــدم تــديــن لميسي بكأس
العالم» ،وذلك قبل أشهر قليلة من الفشل الذي
رافـقــه فــي مــونــديــال روسـيــا  ،2018حيث تعثر
فــي ثمن النهائي أم ــام فرنسا بــإشــراف الـمــدرب
ديدييه ديشان.

ميسي فنون كرة القدم .وفي طفولته ،قبل انضمامه
ً
برشلونة في سن  13عاما حيث بنى اسطورته
إلى
ُ
الكروية ،أعجب «البرغوث» الصغير بمارادونا العائد
مــن أوروب ــا إلنـهــاء مسيرته فــي األرجـنـتـيــن بــألــوان
فريقي نيويلز ثم بوكا جونيورز.
م ــذاك ،فــاز ميسي بكل ش ــيء :سبع ك ــرات ذهبية
ألفضل العب في العالم ،أربعة ألقاب في دوري أبطال
أوروب ـ ــا ،جـمـلــة مــن األل ـق ــاب فــي ال ـ ــدوري اإلسـبــانــي
والـفــرنـســي مــع بــرشـلــونــة ثــم بــاريــس س ــان جــرمــان
الفرنسي ،كما أضاف إلى سجله لقب «كوبا أميركا»
الصيف الماضي ،في ّأول تتويج قــاري لـ «راقصي
التانغو» منذ عام .1993

المونديال يعانده
سجل ميسي مئات األهداف وسحر عالم كرة القدم
بمراوغاته وتمريراته وابتكاراته وسرعته .هو قائد
المنتخب األرجنتيني وأفضل هداف في تاريخه (90

ً
ليفاندوفسكي يسعى للنجاح أخيرا مع بولندا

هل يملك الهداف البولندي الفتاك
لقيادة
روبرت ليفاندوفسكي ما يلزم
ََ
منتخب بــاده لـكــرة ا لـقــدم نحو األ لــق
فــي كــأس العالم  2022لكرة ا لـقــدم في
قطر؟
يأتي التساؤل من وا قــع أن الالعب
ً
ً
كان مساهما مباشرا في فوز بولندا
على ضيفتها السويد ،بتسجيله أحد
هدفين في نهائي المسار الثاني من
الملحق األوروبي المؤهل إلى «العرس
العالمي».
في المرة السابقة والوحيدة التي
خاض فيها «ليفا» غمار كأس العالم،
عجز منتخب بالده في روسيا 2018
ع ــن تـ ـج ــاوز ع ـق ـبــة ا لـ ـ ــدور األول بـعــد
خ ـس ــارت ـي ــن أم ـ ــام ال ـس ـن ـغ ــال بـنـتـيـجــة

ميسي

 1-2وكولومبيا  ،0-3وفوز عابر على
اليابان بهدف واحد.
خالل كل تلك البطولة ،عجز الالعب
الـحــائــز ال ـحــذاء الــذهـبــي ألفـضــل هــداف
ف ــي ال ــدوري ــات األوروبـ ـي ــة مــرت ـيــن ،عن
ً
هــز الـشـبــاك تـمــامــا .كــانــت تـجــربــة مـ ّـرة
بالنسبة إل ــى الع ــب يتنفس األه ــداف،
ويبدو بــأن النسخة  22من المونديال
في قطر تمثل الفرصة األخيرة بالنسبة
إلى العب يبلغ من العمر  34سنة.

مشروع شبابي
انتقل روبرت في الصيف الماضي من
صفوف بايرن ميونيخ األلماني ليستقر
في برشلونة اإلسباني مقابل  45مليون

ً
يـ ــورو ،فــي خ ـطــوة تـمـثــل ت ـحـ ّـديــا ل ـلــذات،
ً
ً
ً
ً
تــاركــا خلفه عمالقا بافاريا مستقرا في
سبيل االن ـخــراط فــي م ـشــروع كاتالوني
شاب وواعد.
ت ـع ــرض ــت ط ـم ــوح ــات ــه فـ ــي بــرش ـلــونــة
لضربة مخيبة قبيل انطالق كأس العالم،
لكن يبدو بأن الخروج المبكر من دوري
أبطال أوروبا في نهاية أكتوبر الماضي
لم يؤثر بشكل واضح على مردود الالعب
الذي لم يستلزمه الكثير من الوقت للتأقلم
م ــع ن ــادي ــه ال ـجــديــد وأس ـل ــوب الـلـعــب في
إسبانيا.
وها هو يتصدر ترتيب هدافي الـ»ليغا»
ً
بفارق كبير عن أقرب منافسيه ،علما بأنه
ً
ً
سجل في المسابقة رقما مثيرا تمثل في
ً
 13هــدفــا فــي  12م ـب ــاراة .رق ــم لــم يحقق

أفـ ـض ــل م ـن ــه س ـ ــوى ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كريستيانو رونــالــدو الــذي أحــرز
ً
مع ريال مدريد اإلسباني  20هدفا في
أول  12مباراة من الموسم .2014-2015
وم ـن ــذ اس ـت ــدع ــاء ابـ ــن فــرصــوفـيــا
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى إل ـ ــى ال ـم ـن ـت ـخــب فــي
 ،2008عــرف ليفاندوفسكي الكثير
من خيبات األمل نتيجة الغياب عن
مناسبات كبرى مثل مونديال 2010
في جنوب إفريقيا ،ومونديال 2014
في البرازيل.
بعيد التأهل األخير ،تلقى منتخب
بالده صفعة قوية تمثلت بالسقوط
المذل أمــام بلجيكا  1-6في دوري
األمم األوروبية في يونيو الماضي.

ليفاندوفسكي

األرجنتين مرشحة للتفوق في المجموعة الثالثة
تعتبر المجموعة الثالثة في مونديال
 2022غامضة من حيث ترشيحات
التأهل ،فعلى الرغم من قوة المنتخب
األرجنتيني فإن المنافسة مع بولندا ً
والمكسيك لن تكون سهلة إطالقا،
كما ال يمكن تجاهل احتمال حدوث
مفاجأة من المنتخب السعودي.

سيكون منتخب األرجنتين ،الذي لم ُيهزم
في آخر  35مباراة على مدى السنوات الثالث
ً
األخيرة بقيادة نجمه ليونيل ميسي ،مرشحا
ف ــوق ال ـع ــادة فــي المجموعة الـثــالـثــة ضمن
مونديال  ،2022في مواجهة بولندا وهدافها
روبرت ليفاندوفسكي ،والمكسيك العنيدة ،في
حين تكمل السعودية هذه المجموعة باحثة
عن حلم التأهل مرة ثانية لدور الـ  ،16بينما
سيسعى المنتخب المكسيكي إلى استعادة
سمعته في البطوالت العالمية.
الطريق طويل ،لكن المنتخب األرجنتيني

يـخــوض غـمــار مــونــديــال قطر وه ــو يعيش
أفضل حاالته بفضل عدم خسارته منذ يوليو
ً
عام  ،2019وشهدت هذه الفترة تتويجه بطال
لـ «كوبا أميركا» وهو اللقب ّ
األول له منذ عام
 ،1993ولكنه يعاني إصــابــات عــدة ضربت
العبيه خالل الفترة الماضية ،وقد يغيبون
عن العرس القاري.
وب ـع ــد ف ـشــل الـ ـم ــدرب ال ـس ــاب ــق خــورخــي
ســام ـبــاولــي ف ــي روس ـي ــا  ،2018تـسـلــم احــد
مساعديه ليونيل سكالوني المهمة وبنى
تشكيلة متجانسة تعتمد بــاإلضــافــة الــى

نجومية ميسي ،على مهارات انخل دي ماريا،
وفعالية الوتارو مارتينيس ،وصالبة الحارس
إيميليانو مارتينيس والمدافعين ليساندرو
مارتينيس وكريستيان روميرو.
وسيبدأ المنتخب االرجنتيني مشواره
بمواجهة السعودية المنتخب األدنى تصنيفا
في المجموعة بقيادة مدربه الفرنسي هيرفيه
رونـ ــار .لــم يتأهل «الـصـقــور الـخـضــر» لثمن
النهائي ســوى مــرة واح ــدة ،وحــدث ذلــك في
مونديال الواليات المتحدة عام .1994
فــي المقابل ،بلغت المكسيك دائـمــا هذا

«اإلعصار» سالم الدوسري قادم بقوة
منذ خوضه مباراته الدولية األولى
ضد أستراليا في فبراير  2012خالل
تصفيات مونديال  ،2014حيث ّ
سجل
ه ــدف ــا ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي خـســرتـهــا
السعودية  ،4-2بــات سالم الــدوســري
الملقب بـ«تورنيدو» (اإلعصار) «نظرا
للجهود ال ـج ـبــارة الـتــي يبذلها على
المستطيل األخضر ،عنصرا أساسيا
فــي ص ـفــوف الـصـقــور الـخـضــر الــذيــن
سيشاركون فــي النهائيات العالمية
للمرة السادسة بتاريخهم».
وعـلــى الــرغــم مــن مـشــاركـتــه معظم
األحيان في مركز الجناح ،فإنه يستطيع
اللعب فــي أي مــركــز بالخط األمــامــي،
بفضل سرعته ورشــاقــة ساقيه التي
تجعل منه مــراوغــا مــن ال ـطــراز األول،
حـتــى ان الـبـعــض أط ـل ـقــوا عـلـيــه لقب
«ن ـي ـمــار ال ـخ ـل ـيــج» ،كـمــا أن ــه غــالـبــا ما
يتواجد في المناطق الخطيرة إلنهاء
ال ـه ـج ـمــات وي ـق ــوم ب ـم ـمــارســة ضغط
على المنافس عندما ال تكون الكرة في
حوزة فريقه.
وتـ ـ ـع ـ ـ ّـول الـ ـسـ ـع ــودي ــة ك ـث ـي ــرا عـلــى
الــدوســري فــي ثاني مونديال يشارك
فيه ،بعد األول في روسيا  ،2018عندما
سجل هدف الفوز  1-2في مرمى مصر

بالثواني االخيرة ،لكن من دون طائل،
ألن المنتخبين العربيين خــرجــا من
الدور األول.
وخاض حتى اآلن  62مباراة دولية
في صفوف السعودية ،وسجل  16هدفا،
وهو أحد الالعبين السعوديين القالئل
الذين سجلوا في كأس العالم وكأس
آسيا ( )2019واأللـعــاب األولمبية في
طوكيو .2021
كما زار الشباك أيضا في صفوف
نــاديــه ال ـهــال ب ـكــأس الـعــالــم لألندية
ضــد فالمنغو ال ـبــرازي ـلــي ،فــي نصف
نهائي نسخة عام  2019عندما خسر
فريقه  ،3-1ثــم فــي مـبــاراة فريقه ضد
الجزيرة ( )1-6في نسخة عام  2022من
البطولة ذاتها.

رجل المناسبات الكبيرة
ويعد الــدوســري رجــل المناسبات
ال ـك ـب ـيــرة ،السـيـمــا ف ــي ص ـفــوف ن ــادي
الهالل ،وساهم في قيادته الى لقبين
بدوري أبطال آسيا عامي  2019و،2021
علما أنه سجل في النهائي األول ضد
أوراوا ريد دايموندز الياباني.
أما في صفوف المنتخب السعودي

المنتخب المكسيكي في سطور

سالم الدوسري
فيدين إليه المدرب الفرنسي هيرفيه
رونـ ــار بــالـكـثـيــر ،فـقــد ان ـقــذ فــريـقــه من
خ ـســارة مــذلــة أم ــام الـيـمــن بتسجيله
هـ ـ ــدف ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل  2-2فـ ــي ت ـص ـف ـيــات
مونديال  ،2022كما منح فريقه  3نقاط
ثمينة بتسجيله هــدف الفوز  2-3في
مرمى أوزبكستان في الثواني االخيرة
بالتصفيات عينها.

ال ـ ــدور مـنــذ ع ــام  ،1994وبــال ـتــالــي ستكون
مرشحة جدية للتأهل ،ويخوض المنتخب
الذي يطلق عليه لقب «إل تري» مباراته األولى
ضد بولندا.
وتبدو األخيرة صلبة على الورق ،بوجود
العبين مؤثرين فــي جميع خطوطها بــدءا
بالحارس فويتشيخ شتشيزني والمدافع يان
بدناريك وبيوتر جيلينسكي ،وبطبيعة الحال
هدافها الخطير روبرت ليفاندوفسكي ،لكنها
خرجت مــن دور المجموعات فــي مونديال
روسيا  2018وكأس أوروبا األخيرة.

وبدأ الدوسري مسيرته الكروية في
الفئات العمرية مع فريق الهالل ،وسجل
كالعب هاو في  12يناير  ،2011بينما
كان ظهوره األول بقميص الفريق األول
فــي مــوســم  2012بــديــربــي العاصمة
الرياض أمام النصر ،عندما نجح في
تسجيل هدف بالمباراة ( - 3صفر) بعد
نزوله احتياطيا.

• كأس العالم :المشاركة السابعة عشرة
• أفضل نتيجة :ربع نهائي  1970و1986
• الكأس الذهبية 24 :مشاركة
• أفضل نتيجة :بطل ،1998 ،1996 ،1993 ،1977 ،1971 ،1965
2019 ،2015 ،2011 ،2009 ،2003
• تصنيف فيفا13 :
• اللقب« :تري» (تريكولور)
• رئيس االتحاد :يون دي لويسا
• الالعبون المرخصون :غير معلن
ّ
• التأهل :حلت المكسيك وصيفة في دور المجموعات
النهائي في تصفيات منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي)
• المدرب :يحتفل األرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو
بعيده الستين في  20نوفمبر يــوم افتتاح مونديال .2022
ُع ّين المدرب السابق لألرجنتين ( )2016-2014والباراغواي
( )2011-2007في يناير  ،2019بهدف ايصال «تري» إلى ربع
نهائي مونديال قطر .2022
ويتعين على مــدرب برشلونة اإلسباني السابق العمل
ً
ً
كـثـيــرا ،إذ كــان مـشــوار المكسيك مقلقا فــي بعض األحـيــان
خالل التصفيات األخيرة ،ولم تكن المباريات الودية األخيرة
ً
مشجعة أيضا للجماهير المتوقع وفودها بأعداد كبيرة إلى
الدوحة ،فخسرت ضد األوروغواي بثالثية ،والباراغواي بهدف،
ً
وكولومبيا  ،3-2وتعادلت مع االكوادور سلبا.
• تصريح« :إذا اضطررت الختيار مصدر قلق واحد ،سيكون
النقص (في األهداف) أكثر من االفتقار الى االبداع».
• النجم :غييرمو «ميمو» أوتشوا .يستعد حارس المرمى

ً
ً
ً
البالغ  37عاما لخوض رابع مونديال له .ترك اثرا كبيرا في
مونديال  2014خالل مواجهة البرازيل (صفر -صفر) ،ويبقى
ّ
المجعد على الثبات رغم تقدمه
معرفة قدرة صاحب الشعر
في العمر.
• التشكيلة المثالية :غييرمو أوتشوا  -خورخي سانشيس،
نستور أراوخو ،سيسار مونتيس ،خيراردو أرتياغا  -إدسون
ألفاريس ،هكتور هيريرا ،إريك غوتييريس  -هيرفينغ لوسانو،
راوول خيمينيس ،أليكسيس فيغا
• التشكيلة المحتملة لمونديال قطر:
• حــراســة المرمى :غييرمو أوتـشــوا (أمـيــريـكــا) ،ألفريدو
تاالفيرا (خواريس) ،رودولفو كوتا (ليون)
• الدفاع :خورخي سانشيس (أياكس أمستردام الهولندي)،
نستور أراوخو (أميريكا) ،خيراردو أرتياغا (غنك البلجيكي)،
كيفن ألفاريس (باتشوكا) ،خيسوس غاياردو (مونتيري)،
سيسار مونتيس (مونتيري) ،هكتور مورينو (مونتيري)،
يوهان فاسكيس (كريمونيزي اإليطالي)
• الوسط :إدسون ألفاريس (أياكس أمستردام الهولندي)،
كارلوس رودريغيس (كــروس أســول) ،أوربيلين بينيدا (أيك
أثينا اليوناني) ،أورييل أنتونا (كروس أسول) ،هكتور هيريرا
(هيوستن دينامو األميركي) ،إريــك غوتييريس (أيندهوفن
الهولندي) ،لويس تشافيس (باتشوكا) ،أندريس غــواردادو
(ريال بيتيس اإلسباني) ،دييغو الينيس (براغا البرتغالي)
• الهجوم :هنري مارتين (أميريكا) ،سانتياغو خيمينيس
(فينورد الهولندي) ،روجيليو فونيس مــوري (مونتيري)،
راوول خيمينيس (ولفرهامبتون اإلنكليزي) ،أليكسيس فيغا
(غواداالخارا) ،هيرفينغ لوسانو (نابولي اإليطالي).

مونديال  ...1954معجزة ألمانية ومسامير أحذية وناجون من الحرب

ملصق مونديال 1954

أصـبـحــت ألـمــانـيــا الـغــر ًبـيــة بـطـلــة لـلـعــالــم في
سويسرا عــام  ،1954منهية سلسلة قياسية من
 31مباراة دون خسارة لسحرة المجر على مدى
 4سنوات ،بعد نهائي ُعرف بـ «معجزة بيرن» ،في
تجاوز لصدمة تتويج األوروغــواي التي صعقت
البرازيل المرشحة على أرضها قبل  4سنوات.
في ظالل األلــب ،كانت مفاجأة بحجم الجبال.
األلـمــان العائدون بعد استبعاد قسري وعقابي
إث ــر خـســارة الـنــازيـيــن الـحــرب العالمية الثانية،
ً
ً
ع ـ ّـوض ــوا س ـقــوطــا م ــدوي ــا أم ـ ــام ال ـم ـجــر  8-3في
الــدور األول بتشكيلة منقوصة ،إلى فوز مفاجئ
ً
ً
 ،2 - 3ليستوعب عالم كرة القدم درسا تاريخيا :ال
ً
تستبعدوا األلمان أبدا.
قـبــل نـهــائــي ملعب فــان ـكــدورف شـتــاديــوم في
ّ
برن أمام  60ألف ّ
اكفهرت السماء وهطلت
متفرج،
األمطار ،فحان وقت صانع أحذية بافاري اسمه
ً
أدي داس ـلــر ،تـحـ ّـول الحـقــا إلــى عـمــاق دول ــي في
صناعة المستلزمات الرياضية (أدي ـ ــداس) .كان
قد ابتكر المسامير القابلة لــإزالــة ،ومــع اشتداد
زخات المطر ،طالبه مدرب ألمانيا سيب هيربرغر
بوضع المسامير.

ك ــان ال ـشـ ّـك يـحــوم ح ــول مـشــاركــة نـجــم المجر
صاحب القدم اليسرى القاتلة فيرينتس بوشكاش
في النهائي ،إلصابة بكاحله أبعدته عن مباراتين،
ّ
لكن المدرب غوستاف شيبيش غامر ودفع به منذ
ّ
البداية .لم يخيب «الجنرال» آمال مدربه ،فافتتح
التسجيل بعد مرور  6دقائق فقط ،قبل أن يضاعف
ّ
زميله زولتان تسيبور الغلة بعد دقيقتين ،مستفيدا
ّ
من ارتباك دفاعي لـ «دي مانشافت» ،فظن الجميع أن
ّ
سيتكرر ال محالة.
سيناريو المباراة األولى

غضب وصراخ
األلمان المعلوم عنهم عدم استسالمهم إال مع
ّ
صافرة نهاية المباراة ،كان لهم رأي آخر ،إذ تمكن
ماكس مورلوك من تقليص الفارق في الدقيقة ،11
وأضاف هلموت ران ،عامل الكهرباء في األصل الذي
استدعي في اللحظات األخيرة عندما كان يخوض
دورة دولية في األوروغواي ،الثاني في الدقيقة ،18
في شباك الحارس جوال غروشيتش 4 .أهداف في
أقل من ثلث ساعة!
ّ
تــذكــر المهاجم األلـمــانــي أوت ـمــار فالتر «بــدوا

غــاضـبـيــن بـعــد نـهــايــة ال ـش ــوط ّ
األول ،ب ـ ــدأوا في
الصراخ على بعضهم البعض ،وأصبحت لعبتهم
ّ
غير منظمة».
ّ
ومع تحول الملعب إلى مستنقعات في الشوط
الـثــانــي ،فعلت مسامير داسـلــر فعلها .رغــم قائم
وعارضة للمجرّ ،
وجه ران نفسه الضربة القاضية،
قبل  6دقائق من انتهاء الوقت ،بتسجيله هدف
الـفــوز وســط ذه ــول الجميع ،لتحرز ألمانيا أول
ألقابها العالمية ،بعد ّإلغاء هدف تعادل لبوشكاش
بــداعــي التسللُ .
وم ـ ــذاك الــوقــت ،شـهــدت صناعة
ً
األحذية الرياضية تطورا ال حدود له.

ً
«كان جسدي مليئا بالشظايا»

رفــع القائد والعــب الوسط الهجومي فريتس
فالتر ،الــذي وصفه القيصر فرانتس بكنباور بـ
«العب القرن في ألمانيا دون أي شك» ،كأس غول
ّ
ريميه الــذي سلمه المنحوتة الذهبية الجميلة.
كان فالتر ،السجين السابق في طريقه إلى اإلعدام
في سيبيريا خالل الحرب العالمية الثانية ،قبل أن
ينقذه خوض مباراة كرة قدم مع الجيش الروسي.

فرحة المنتخب األلماني بعد الفوز بمونديال 1954
أم ــا رأس ال ـحــربــة أوتـ ـم ــار ،الـشـقـيــق األصـغــر
لفريتس ،فـكــان بين  29نــاجـيـ ًـا عندما ّ
تعرضت
سفينته لكمين بالقرب من شيربور .وأنقذته سفن
الدعم األلمانية ،حيث غــرق العشرات من زمالئه
حوله.

ّ
تذكر أوتمار الذي تعافى في بريست ،حيث هبط
األميركيون في ساحل النورماندي القريب «كان
ً
جسدي مليئا بالشظايا» .وعاد في أواخر ،1946
بعد عامين في معسكر أسرى الحرب.

ً
باقي  14يوما
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الديوك دون معالم ومثقل باإلصابات ولكن مع الذكريات
يعيش المنتخب الفرنسي
بطل العالم مرحلة صعبة
للغاية قبل أيام من نهائيات
كأس العالم  ،2022إذ
تعج صفوفه باإلصابات ،إلى
جانب وقوعه في مجموعة
صعبة تضم الدنمارك
وأستراليا وتونس.

ً
مـثـقــا ب ــاإلص ــاب ــات ومــرتـبـكــا بالنتائج
المخيبة ،يــدا فــع المنتخب الفرنسي لكرة
القدم عن لقبه العالمي في قطر في مواجهة
منافسين مألوفين بالمجموعة الرابعة هما
أستراليا والــدنـمــارك ،اللتان كانتا في دور
المجموعات مع فرنسا في مونديال روسيا
 ،2018إلى جانب تونس.
ستكون البداية لفرنسا ضد أستراليا في
 22الجاري في الوكرة ،حيث يسعى كيليان
مبابي ورفاقه إلى انطالقة حقيقية في كأس
العالم .2022
قبل أربــع سنوات ونصف ،كانت البداية
للمنتخب الفرنسي في رحلته الروسية ضد
الخصم نفسه ،وانتهت بفوز صعب .1-2
وقتها دفع األداء المخيب للمنتخب مدربه
ديدييه ديشان إلى تعديل نظامه التكتيكي
لمواجهة البيرو ( -1صفر) في الجولة الثانية،
قبل خوض مباراة بدون رهان ضد الدنمارك
(صفر -صفر) في الجولة الثالثة.
هـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة ،س ـت ـك ــون مـ ـ ـب ـ ــاراة فــرن ـســا

والدنمارك في الجولة الثانية في  26الجاري
وذات أهمية حاسمة بالنسبة ألبطال العالم:
فالدنماركيون بقيادة كريستيان إريكسن
يظهرون بشكل أفضل من المنتخب الفرنسي،
بعد بلوغهم ال ــدور نصف النهائي لكأس
أوروبا .2021
وش ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ـم ـس ــاع ــد لـلـمـنـتـخــب
الفرنسي غــي ستيفان فــي تصريح لوكالة
فرانس برس على أن الدنمارك «منتخب بين
أفضل عشرة منتخبات في العالم».

تفوق المنتخب الدنماركي

ً
وفضال عن ذلك ،فإن المنتخب الفرنسي
يدرك جيدا قوة المنتخب الدنماركي بقيادة
مدربه كاسبر هيولماند ،بعدما سقط أمامه
مرتين في دور المجموعات لمسابقة دوري
األمــم األوروبـيــة  2-1في باريس في الثالث
من يونيو ،وصفر 2-في كوبنهاغن في 25
سبتمبر ،علما بأن ديشان عانى غيابات عدة
بسبب اإلصابات.

وأكد المهاجم أنطوان غريزمان ثقته في
قدرة منتخب بالده على رد االعتبار ،وقال ردا
على سؤال حول تخوفه من المواجهة« :قلق؟
ال إطالقا .لدينا المجموعة والمدرب لنرصد
المراكز األعلى جدا».
سيكون مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني
العائد إلى قمة مستواه في اآلونة األخيرة،
أحـ ــد زواي ـ ــا ال ـم ـث ـلــث ال ـه ـجــومــي الـفــرنـســي
المخيف في قطر ،مع كيليان مبابي وكريم
بنزيمة ،المنتشي بتتويجه بالكرة الذهبية
ألفضل العــب في العالم ،وال ــذي سيخوض
نـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم لـلـمــرة الـثــانـيــة في
مسيرته االحترافية بعد غياب خمسة أعوام
ونصف العام عن المنتخب بين  2015و.2021
وسـيـكــون هــذا الـثــاثــي ح ــذرا أيـضــا قبل
مــواجـهــة تــونــس بـقـيــادة مهاجمها وهبي
ال ـخ ــزري :فــي مـشــاركـتـهــم ال ـســادســة ،يحلم
«نسور قرطاج» بالتأهل لدور ثمن النهائي
للمرة األولى في تاريخهم.
ويمني المنتخب الفرنسي الذي سيفتقد

خـ ـ ــدمـ ـ ــات العـ ـ ـب ـ ــي وسـ ـ ـط ـ ــه بـ ــول
بــوغـبــا ون ـغــولــو كــانـتــي ف ــي قطر
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،الـنـفــس م ــن أجــل
تعافي بعض النجوم وعودتهم في
الوقت المناسب على غرار قطب دفاع
مانشستر يونايتد اإلنكليزي رافايل
فــاران ،واستمرار شفاء البعض اآلخر
الذين تعرضوا لمشاكل بدنية في اآلونة
األخيرة أمثال بنزيمة وزميله في ريال
مــدريــد اإلسباني أوريـلـيــان تشواميني،
ومدافع برشلونة اإلسباني جول كونديه
ومدافع بايرن ميونيخ األلماني لوكاس
هرنانديز.
وتأمل فرنسا أن تصبح أول منتخب
مـنــذ ال ـبــرازيــل  1962ينجح فــي الــدفــاع
عــن لقبه .أقصيت فــي ثمن نهائي كأس
أوروبـ ــا األخ ـي ــرة أم ــام ســويـســرا بــركــات
الترجيح ،ثم ّردت بإحراز لقب دوري األمم
األوروبية ،لكنها لم تفز سوى مرة في آخر
ست مباريات.

مبابي نجم المنتخب الفرنسي والمدرب ديشامب

إريكسن القلب النابض في صفوف الدنمارك «النمس» التونسي المساكني في المحفل العالمي
بعد معاناته من سكتة قلبية
كـ ـ ـ ــادت تـ ـ ـ ــودي ب ـح ـي ــات ــه خ ــال
كأس أوروبــا صيف عام ،2021
سيكون صانع ألعاب مانشستر
يونايتد اإلنكليزي كريستيان
إريكسن القلب النابض لمنتخب
الــدن ـمــارك خ ــال خــوضــه غمار
نهائيات كأس العالم في قطر.
غ ــاب إري ـك ـســن ع ــن الـمــاعــب
إثــر تلك الـحــادثــة فـتــرة ثمانية
أش ـه ــر وسـ ــط ت ـعــاطــف منقطع
النظير من مختلف أنحاء العالم
ً
تجاهه ،وتحديدا من  12يونيو
 2021تــاريــخ تعرضه للحادثة
األليمة ،و 26فبراير لدى عودته
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــب ف ـ ـ ــي صـ ـف ــوف
بــرن ـت ـفــورد ف ــي دوري ال ــدرج ــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ال ـم ـم ـت ــازة .بـعــدهــا
ً
بأسابيع قليلة ،انضم مجددا
إلـ ـ ــى ص ـ ـفـ ــوف م ـن ـت ـخ ــب بـ ــاده
لخوض المباراة ضد هولندا.
إري ـك ـس ــن ص ــان ــع ألـ ـع ــاب من
ً
الطراز الرفيع يملك عينا ثاقبة
داخ ــل الـمـلـعــب ت ـخـ ّـولــه تموين
ً
زمــائــه بـكــرات متقنة غالبا ما
يتابعونها داخل الشباك .يعتبر
رك ـ ـيـ ــزة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي ص ـفــوف

ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ــدنـ ـم ــارك ــي الـ ــذي
ً
أب ـلــى ب ــاء حـسـنــا رغ ــم غـيــابــه،
مــن خــال بلوغه نصف نهائي
كأس أوروبــا األخيرة ،والتأهل
لمونديال قطر.
وبـحـســب رأي الـجـمـيــع ،فــإن
الـ ـنـ ـض ــوج الـ ـج ــدي ــد إلري ـك ـس ــن
ً
يـ ـع ــود إيـ ـج ــاب ــا ع ـل ــى مـنـتـخــب
ب ــاده ،حيث يشكل إلــى جانب
حارس المرمى كاسبر شمايكل
والـ ـم ــداف ــع س ـي ـمــون ك ــاي ــر أحــد
أقطاب هذا المنتخب.

هادئ ومتواضع
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ــب
ً
الدنمارك «نرى هدوءا وسهولة
ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ــي أسـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوب لـ ـع ــب
كــري ـس ـت ـيــان ،إن ــه رائ ـ ــع .يتمتع
بـ ـه ــدوء كـبـيــر ورصـ ـي ــن ،يلعب
ً
كـ ـثـ ـي ــرا ك ـ ـ ــرات فـ ــي ال ـع ـم ــق ال ــى
اليسار واليمين».
أضـ ــاف «م ــن الـمـمـتــع رؤي ـتــه
يتمركز على أرضية المستطيل
األخضر».
خــاض إريـكـســن  117مـبــاراة
دولـ ـي ــة ح ـت ــى اآلن وس ـج ــل 39
ً
ه ــدف ــا ،داف ـ ــع ع ــن أل ـ ــوان أنــديــة

إريكسن
أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام ال ـهــول ـنــدي
وت ــوت ـن ـه ــام اإلن ـك ـل ـي ــزي وإن ـت ــر
اإليطالي.
وي ــؤك ــد م ــدرب ــه ال ـس ــاب ــق في
نـ ـ ـ ــادي أودن ـ ـس ـ ــي ال ــدنـ ـم ــارك ــي
أندرس سكويلديموسي عندما
كـ ــان ف ــي ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة من
عمره «هو متواضع وقريب من
الجميع».
وأضــاف «عندما أرسلته في
تجربة لصفوف ميالن اإليطالي
س ــألـ ـت ــه كـ ـي ــف سـ ـ ـ ــارت األم ـ ـ ــور
فأجاب ببساطة :األمر جيد».

مابيل من مخيم الالجئين إلى المونديال
ُ
سيكمل أوير مابيل رحلة مثيرة بدأت في مخيم
لالجئين إلــى أكـبــر حــدث ريــاضــي عالمي عندما
يــدافــع عــن أل ــوان منتخب أستراليا فــي نهائيات
مـ ــونـ ــديـ ــال قـ ـط ــر الحـ ـق ــا ه ــذا
ً
ال ـش ـهــر ،مـتـخـطـيــا مــأســاة
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة خـ ـ ـ ــال هـ ــذه
الرحلة.
ص ـعــود ه ــذا الـجـنــاح
مـ ـ ــن بـ ـيـ ـئ ــة مـ ـت ــواضـ ـع ــة
ب ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــة الـ ـحـ ـل ــم،
ل ـ ـك ـ ــن اب ـ ــن

أوير مابيل

السابعة والعشرين الــذي يدافع عن الــوان قادش
اإلسـبــانــي لــم ينس مــن أيــن أت ــى ،ويـقــول فــي هذا
الصدد لشبكة «أس بي أس» األسترالية «بال شك
كان هذا األمر (بيئته) األساس بالنسبة ّ
الي .لقد
منحتني الكثير من القيم مازالت معي حتى اليوم».
ُولـ ــد ف ــي كـيـنـيــا ف ــي مـخـيــم لــاج ـئ ـيــن ،ب ـعــد أن
هرب والداه من الحرب في جنوب السودان ،وكان
يحصل على وجـبــة طـعــام واح ــدة فــي الـنـهــار في
الوقت الذي كان ّ
يسدد حافي القدمين كرة مؤلفة
من مادة البالستيك.
ّ
الشك
ويضيف ُ«ول ــدت في كــوخ ،كــوخ صغير،
ان غرفتي في الفندق كانت أكبر من الكوخ الذي
حصلت عليه عائلتي في مخيم الالجئين».
وتابع «أريد توجيه الشكر الى الدولة االسترالية
التي منحتني وأقربائي وجميع عائلتي فرصة
للحياة».
بــدأ يـمــارس اللعبة بعمر الخامسة فــي مخيم
كاكوما التابع لمفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين ،ثم تابع مانشستر يونايتد اإلنكليزي
مع مدربه األسطوري السير أليكس فيرغوسون
من خالل دفع دوالر أميركي واحد لمشاهدته
على التلفزيون على بعد ساعتين من كوخه
ً
قادرا على الذهاب كان ّ
علي التأكد
«إذا لم أكن
من ذهاب أحدهم إلبالغي بالنتيجة».
بفضل كرة القدم تعلم اإلنكليزية وبدأ يعبر عن
مشاعره ،فتعاقد بعمر السادسة عشرة مع نادي
أدياليد وأحرز معه لقب الكأس في .2014

وبحسب مدربه السابق بقي
«إريكسن هو نفسه «على أرضية
الملعب ،يبذل قصارى جهوده.
ً
لقد أصبح قائدا ليس من خالل
ال ـص ــراخ وتــوج ـيــه زم ــائ ــه ،بل
بفضل أسلوب لعبه ولهذا فهو
ّ
محبب لدى الجميع».
خاض أفضل مبارياته عندما
ّ
سجل ثالثية في مرمى أيرلندا
( )1-5ف ــي ال ـم ـل ـحــق ال ـ ــذي أهــل
م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده ل ـل ـم ـش ــارك فــي
مونديال روسيا .2018

ّ
ً
قض يوسف المساكني مجددا مضاجع
التونسيين في رحلة األمتار األخيرة لكأس
ال ـع ــال ــم ،ف ــاس ـت ـع ــادت ال ـج ـمــاه ـيــر لـحـظــات
المشاهد المؤلمة ا لـتــي عاشها قبل أر بــع
سـنــوات ،بعد تغيبه عــن مــونــديــال روسيا
لقطع في الرباط الصليبي ،لكن ابن منطقة
ب ــاردو طـمــأن عـشــاق «ن ـســور قــرطــاج» بعد
إصابة أخيرة ّ
تعرض لها مع فريقه العربي
القطري في سبتمبر الماضي.
ث ـ ّـب ــت ي ــوس ــف تـ ـع ــافـ ـي ــه ،ودخ ـ ـ ــل ق ــائ ــدا
لمنتخب ب ــاده أم ــام ال ـبــرازيــل فــي حديقة
األمراء في مواجهة خسرها التونسيون .5-1
ً
إذا  ،ك ــادت الثالثة أال تصبح ثابتة في
رحلة المساكني المونديالية ،فبعد الفشل
في التأهل لمونديال  2014واإلصابة التي
لحقت به قبل مونديال  ،2018حقق يوسف
ً
م ــراده مـتــأخــرا ،لكن التأهل هــذه الـمــرة لن
يكون بوابته لالحتراف األوروب ــي ،بعدما
كان قاب قوسين أو أدنى من خوض تجربة
في فرنسا بعد مونديال روسيا.
ً
ي ـقـ ّـر الـمـســاكـنــي ( 32ع ــام ــا) ال ــذي عــاش
ً
تجربة لم تكتمل عام  2019معارا إلى نادي
أويبن البلجيكي ،بأن «االحتراف في أوروبا
ً
اآلن بات مستحيال!».

جذور كروية!
منذ الصغر ،بدأت موهبة يوسف تظهر

مع نــادي الملعب التونسي .ناشئ يمتلك
كــل الـمــواصـفــات الفنيةُ ،
ويجيد المراوغة
والسرعة والتمركز ،ويتمتع بحس تهديفي
عـ ـ ــال وده ـ ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـتـ ـم ــري ــرات ال ـع ــرض ـي ــة
والبينية.
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،ان ـط ـل ـق ــت
ً
مسيرته بــاكــرا فــي الـفـئــات السنية موسم
 2007بمشاركة مضيئة في بطولة العالم
للناشئين في كوريا الجنوبية تحت قيادة
المدرب ماهر الكنزاري ،وال يزال هدفه الرائع
م ــن ت ـســديــدة جـمـيـلــة وال ـم ـتــأخــر ف ــي كــأس
ً
إفريقيا  2013في شباك الجزائر عالقا في
أذهان الكثيرين.
أما لقب «النمس» فلم يأت من فراغ ،يقول
عـنــه الـمـعـلــق الــريــاضــي أح ـمــد الـطـيــب إنــه
بأربع عيون.
ويمني «النمس» خوض موندياله األول
ً
في قطر التي َعـ ِـرف مالعبها جيدا منذ أن
ً
انـتـقــل إل ــى ن ــادي لـخــويــا (الــدح ـيــل حــالـيــا)
قــادمــا مــن الـتــرجــي ع ــام  ،2013فــي صفقة
ُوص ـفــت بـ ـ «األغ ـل ــى» بـيــن األن ــدي ــة العربية
مقابل  15مليون ي ــورو «كــل الـعــالــم يتكلم
اآلن عن كأس العالم المقبلة في قطر التي
ستكون بمواصفات خاصة ،وال أعتقد أننا
رأينا أو سنرى كأس عالم مثلها».
مع الترجي ،حقق المساكني أغلى األلقاب
أبرزها الثالثية التاريخية عام  2011تحت

المساكني
قيادة المدرب نبيل معلول ،بإحرازه بطوالت
الـ ــدوري وال ـكــأس ودوري أب ـطــال إفريقيا،
ً
ً
فضال عن مشاركة عالقة بذهنه جيدا في
ّ
مونديال األندية باليابان .كما دون يوسف
اس ـم ــه م ــع الــدح ـيــل ب ـع ــدة ألـ ـق ــاب ،الـ ــدوري
مرتين ،والكأس السوبر ،وكأس ولي العهد.

ً
ً
سافر مشيا من جدة إلى الدوحة على مدى  55يوما
أ عــرب الرحالة السعودي عبدالله السلمي،
ال ــذي وص ــل إل ــى كــورن ـيــش ال ــدوح ــة األس ـبــوع
ال ـمــاضــي ،قــادمــا مــن مــديـنــة ج ــدة ،س ـيــرا على
األقدام ،لتشجيع منتخب بالده في كأس العالم
 FIFAقطر  ،️™2022عن أمله أن تشكل رحلته،
ال ـتــي اس ـت ـمــرت  55ي ــوم ــا ،ح ــاف ــزا ل ـمــد جـســور
التعاون ،وبناء العالقات بين الناس ،وتبديد
األفكار والتصورات الخاطئة عن العالم العربي.
واختار الرحالة ومشجع كرة القدم أسلوبا
خاصا للتعبير عن دعمه وتشجيعه لمنتخب
بالده وسعادته باستضافة المهرجان الكروي
على أرض قـطــر ،حيث عقد ا لـعــزم على القيام
برحلة يعبر فيها الصحراء مــن مسقط رأ ســه
في جدة على ساحل البحر األحمر ،وصوال إلى
الدوحة على الخليج العربي ،سيرا على األقدام
لمسافة تزيد على  1600كلم.
وأعرب عن سعادته باالستقبال الحافل من
الجمهور ا لــذي كــان بانتظاره عند مــروره من
المعبر الحدودي بين السعودية وقطر ،وكذلك
عـنــد وصــولــه إل ــى كــورن ـيــش ال ــدوح ــة ،والــذيــن
احـتـفـلــوا بــإنـجــازه ونـجــاحــه فــي إتـمــام رحلته
لحضور المونديال ،بالتقاط الصور التذكارية
تحت سارية العلم السعودي ،عند ساعة العد
التنازلي للمونديال ،و قــال« :غمرتني مشاعر

ال ـس ـع ــادة ع ـنــد وص ــول ــي إل ــى ق ـطــر ،قــاطـعــا
م ـســافــات طــوي ـلــة لـتـحـقـيــق هــدفــي بــالـسـفــر
م ـش ـيــا إلـ ــى أرض ال ـم ــون ــدي ــال ،وقـ ــد قــابـلـنــي
الناس بالود والترحاب وباقات الورد ،كما
قدموا لي الطعام».
وانطلق السلمي في رحلته سيرا على
األ ق ــدام مــن مــد يـنــة جــدة فــي  9سبتمبر
الماضي ،واضعا نصب عينيه الوصول
إ لــى قـطــر ا لـتــي تستضيف ا لـمــو نــد يــال
ألول م ــرة ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،وق ــال:
« عـنــد مــا سمعت سـمــو األ مـيــر تميم،
حفظه ا لـلــه ،يـقــول إن جمهور كأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوع ـ ــد مـ ـ ــع ت ـج ــرب ــة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة فـ ــي مـ ــونـ ــديـ ــال ق ـط ــر،
قلت سأذهب إلى هناك ولو مشيا،
ووض ـع ــت خ ـطــة لــرح ـل ـتــي ن ـحــو كــأس
ا لـعــا لــم ،بــأن أنطلق مــن كورنيش جدة
ع ـلــى س ــاح ــل ال ـب ـحــر األحـ ـم ــر ،وص ــوال
إل ــى ال ــدوح ــة ع ـلــى ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي،
أل صـبــح أول مــن يـقـطــع هــذه المسافة
بين المدينتين عبر الجزيرة العربية
سيرا على قدميه».

مونديال السويد  ...1958والدة الملك بيليه وبداية أسطورة السيليساو
 12في كأس العالم «أعتقد أنه أكثر هدف ال ُينسى
في مسيرتي».
ب ــدوره ،قــال كليف جونز (جـنــاح ويـلــز)« :لــم نكن
ً
ّ
نعرف شيئا عن بيليه .ركزنا على غارينشا وديدي.
هــذا الطفل البالغ  17سـنــة .مــن هــو؟ لــم نكن نعلم،
لكننا اكتشفنا ذلك».

ّ
المدرب
أبلغ الطبيب النفسي لمنتخب البرازيل،
فيسنتي فيوال ،أن بيليه (ابن السابعة عشرة) ليس
ً
ناضجا بما فيه الكفاية لخوض مونديال ّ ،1958
ورد
ّ
ً
عليه فيوال معتمدا على غريزته «قد تكون على حق،
ً
لكنك ال تفقه شيئا في كرة القدم» .شارك الجوهرة
ّ
وقاد «سيليساو» ألول لقب في تاريخها ،في طريقه
ألن يصبح «ملك» اللعبة.
«إذا كانت ركبة بيليه ّ
جيدة سيلعب» ،تابع فيوال
ف ــي إشـ ــارة إل ــى اص ــاب ــة ال ــاع ــب ال ـيــافــع ف ــي م ـبــاراة
تحضيرية .اكتفى الالعب الوحيد الذي أحرز  3ألقاب
مونديالية ،بخوض مباراة االتحاد السوفياتي في
ّ
يسجل هدف المباراة الوحيد في
الدور األول ،قبل أن
ربع النهائي ضد ويلز.
ً
ً
لعب دورا كبيرا في تخطي فرنسا بنصف النهائي
( )2-5بثالثية ،قبل أن يتألق في النهائي أمام السويد
ً
( )2-5مسجال هدفين.

بيكاسو كرة القدم

أصغر بطل

ً
في عمر الـ  17عاما و 249يوما ،كان أصغر العب
ي ـفــوز ب ـكــأس ال ـعــالــم ،كـمــا نـجـحــت ال ـبــرازيــل فــي أن
تصبح أول دولة تحرز اللقب خارج قارتها ،بتنظيم
تـكـتـيـكــي ثـ ــوري  ،4-2-4ب ــدال م ــن  2-3-5او 3-4-3
التقليديين ،اعتمد على لعب دينامي عبر األجنحة.
ّ
خــلــد بيليه الــرقــم  ،10لـكــن عــن طــريــق الخطأ،
نسيت البرازيل إرسال أرقام العبيها إلى االتحاد
الدولي (فيفا)ّ ،
فتم اختيارها بطريقة عشوائية،
فـحـصــل حـ ــارس ال ـمــرمــى جـيـلـمــار ع ـلــى ال ــرق ــم 3

فرحة العبي المنتخب البرازيلي
وق ـل ــب ال ــدف ــاع زوزيـ ـم ــو ع ـلــى ال ــرق ــم  ،9وشـ ــاء ت
المصادفات أن ينال بيليه الرقم  10الذي التصق
بتاريخ اللعبة.
قــال عنه م ــدرب اللياقة بــاولــو أم ــارال« :يـسـ ّـدد

باليسار واليمين ،وكانت لديه رؤية استباقية لكل
ً
شيء ما إن يلمس الكرة ،كان خارقا».
ّ
تحدث إدســون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه)
عن هدفه الرائع ضد ويلز ،وهــو األول له من أصل

ً
ً
ارتبطت البطولة أيضا باسم غارينشا .كان طفال
ً
ّ
فـقـيــرا ذا جـســم نحيف ُول ــد بـتـشــوهــات خلقية مع
اعــوجــاج في الركبتين ،العمود الفقري والحوض.
دعا أهله ليل نهار حتى يتمكن ابنهم من الوقوف
والمشي ولو بطريقة غير سليمة.
ّ
تحدى «مانيه» اإلعاقة بمراوغات بارعة جعلت
منه أشهر جناح أيمن ،وقيل عنه «انه بالنسبة لكرة
ّ
ال ـق ــدم ،مـثــل بـيـكــاســو لـلـفــن» ،لـكــن «ال ـم ــاك صاحب
الساقين الملتويتين» فارق الحياة عام  1983عن 49
ً
عاما ،بعد إدمانه على الكحول ومعاناته المادية.
ّ
بعد النهائي ،أقــر قائد السويد نيلس ليدهولم
«خسرنا المباراة النهائية بسببه (غارينشا) ،لقد
صنع هدفين خارقين».

ً
مشاركة  16منتخبا

أقـيـمــت ك ــأس الـعــالــم  1958فــي الـســويــد الـتــي لم
تـتـضـ ّـرر بــالـحــرب العالمية الـثــانـيــة ،بـمـشــاركــة 16
منتخبا ،بينها  12من أوروبا ،وظهر البطل األولمبي
االتحاد السوفياتي للمرة األولى.

ّ
تأثرت إنكلترا
ب ـ ـ ـكـ ـ ــارثـ ـ ــة مـ ـط ــار
م ـيــون ـيــخ ،حيث
اصطدمت طائرة
نادي مانشستر
يونايتد ببناء،
م ـمــا أس ـف ــر عن
مقتل  8العبين
قـ ـب ــل  4أش ـه ــر
من المونديال،
م ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــم 3
أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــون
ف ــي مـنـتـخــب
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
مل
ص
ق
الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــة،
م
و
ند
يال 1958
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ً
الصاعد دانكن إدواردز ،متأثرا بجراحه.
ً
وقـ ـ ِـدم فــريــق الـمـجــر وه ــو مـنـهــار ت ـمــامــا ،بسبب
ً
هروب أغلب الالعبين خارج البالد ،نظرا لالجتياح
الـســوفـيــاتــي ،فـلــم يحضر مــن الـفــريــق ال ـقــوي الــذي
ّ
ً
اكتسح خصومه في البطولة السابقة ،وحل وصيفا
سوى حارس المرمى ومدافع ،في ظل غياب أمثال
بــوشـكــاش وكوتشيش وتسيبور الــذيــن ف ـ ّـروا إلى
إسبانيا.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

جنان...
عندما تبدع

عن وثيقة
السالسل األمنية

د .ناجي سعود الزيد

إلــى اآلن أبدعت النائبة جنان بوشهري ،ولــم تخيب آمال
ناخبيها الذين ينشدون اإلصالح...
وف ــي الـجـلـســة األخ ـي ــرة لمجلس األم ــة أبــدعــت أيـمــا إب ــداع
حينما كشفت مدى ارتباط بعض الوزراء بمشاريع وهيئات
ومؤسسات قبل توزيرهم!
ُ
فهي لم ت ِكل التهم أو تـ ِـدن أو حتى تطرقت لماضيهم ،بل
تـســاء لــت عــن هــذه االرت ـبــاطــات ،وم ــدى تأثيرها على طريقة
اتخاذ القرار.
أي أن ـهــا حــاولــت أن تـنـبــه الـمـجـلــس والـ ــرأي ال ـعــام إل ــى أن
الـمــراقـبــة واج ـبــة ،كــي ال يحيد أي وزي ــر  -ال سمح الـلــه  -عن
الطريق الصحيح والمستقيم مهما كانت عالقاته وارتباطاته،
ومهما كانت مصالح المستفيدين من قرارات الوزير ،التي قد
ً
تكون للمنفعة واالستفادة دون وجه حق أحيانا!
ال حــاجــة لـلـتـطــرق لــأس ـمــاء أو ال ـ ـ ــوزارات أو الـهـيـئــات أو
المشاريع التي ذكرتها النائبة الفاضلة ،وكل ذلك مدون في
مضبطة المجلس...
ما يجب التذكير به هو أن هناك في هذا المجلس من يملك
الشجاعة ويتحلى بالمنطق مهما كانت التحديات .ولم َ
تنس
ً
ذكــر أن بعض النواب أيضا قد تجرفهم المصلحة دون ذكر
أسماء أو طرق االستفادة...
لذا نرجو أن تستمر النائبة الفاضلة جنان على هذا المنوال،
حـتــى وإن كـثــر م ــن يـخـتـلـفــون مـعـهــا ،فـهــم أج ـبــن م ــن تـحــدي
الحقائق ،وما قدمته النائبة الفاضلة من حقائق بعيدة عن
االتـهــام والتخوين ،بل تحذير مسبق بــأن الرقابة موجودة،
ونأمل االستمرار.

ً
مسدس إشارة يحرق  ١٥شخصا
ً
ق ـضــى  15ش ـخ ـصــا جـ ــراء ح ــري ــق ان ــدل ــع ف ــي مـقـهــى بـمــديـنــة
ُ
كوستروما الروسية ،على بعد نحو  300كلم شمال شرقي موسكو.
وأعلن حاكم المنطقة سيرغي سيتنيكوف ،عبر تطبيق تلغرام،
أمس ،أنه «وفق المعلومات األولىَّ ،
تسبب الحريق في سقوط 15
نت» ،أمس ،أن
ضحية» .وأوضح في بيانه ،الذي نقلته «العربية ُ
الحريق الذي اندلع في مقهى بوليغون ،أمس األول ،أخمد صباح
ً
أمس ،مشيرا إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح .وقالت أجهزة
َّ
الطوارئ إن الحريق أتى على مساحة  3500متر مربع ،وتسبب
في انهيار سقف المقهى.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر في الشرطة أنه تم إجالء
ً
ً
شخصا من المبنى الذي ّ
شب فيه الحريق ليال.
250
وقالت ُّ
السلطات إن الحريق اندلع في الساعات األولى ،بعد أن
استخدم شخص ما مسدس إشارة أثناء نزاع.
وبــدأ تحقيق جنائي ،في وقــت تبحث الشرطة عن الشخص
الذي استخدم المسدس.

الجفاف يقتل  ٢٠٠فيل في  7أشهر
نفق أكثر من مئتي فيل بسبب الجفاف
بين فبراير وأكتوبر الماضيين في كينيا،
الدولة الواقعة في شرق إفريقيا التي تواجه
ً
َّ ً
شحا كبيرا في األمطار.
وتعاني كينيا ،المحرك االقتصادي لشرق
إفريقيا والوجهة السياحية الرئيسية في
ً
ال ـقــارة خـصــوصــا بفضل غـنــاهــا بالحياة
ً
ً
البرية ،جفافا غير مسبوق منذ  40عاما.
ويؤثر الجوع على أربعة ماليين شخص
على األقل في البلد الذي يزيد عدد سكانه
َّعـلــى  50مـلـيــون نـسـمــة .ووف ــق الـ ُّـسـلـطــات،
أثــر الجفاف على  23مقاطعة من أصــل 47
في البالد .وخلفت أربعة مواسم متتالية،
ً
ً
شهدت انحباسا كبيرا في األمـطــار ،أسوأ
ظ ـ ـ ــروف الـ ـجـ ـف ــاف فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد م ـن ــذ أوائ ـ ــل
الثمانينيات.
وقالت وزيــرة السياحة الكينية بينينا
مالونزا ،خالل مؤتمر صحافي في نيروبي
نشره موقع العربية نت ،أمس ،إن «الجفاف
َّ
تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات،
ً
خ ـصــوصــا م ــن األنـ ـ ــواع ال ـعــاش ـبــة ،بسبب
استنفاد ال ـمــوارد الـغــذائـيــة ،وكــذلــك نقص
ً
المياه» ،مشيرة إلى تأثر أربعة عشر نوعا

إندونيسي يتزوج  88مرة
ً
أعـ ـل ــن مـ ـ ـ ــزارع ( 61عـ ــامـ ــا) مــن
جـ ــاوة الـغــربـيــة ف ــي إنــدونـيـسـيــا،
ً
أنه سيتزوج للمرة الـ  ،88مشيرا
إلــى أنــه سيعود إلح ــدى زوجــاتــه
ال ـســاب ـقــات ،ألن ـهــا ال ت ــزال متيمة
بحبه.
وذك ــر مــوقــع «،»Tribunnews
في الخبر الذي نقله موقع روسيا
اليوم ،أمس األول ،أن هذا المواطن
مستعد للزواج من زوجته السابقة

رقم  .86وصــرح الرجل ،الملقب بـ
« ،»Playboy Kingلتزوجه مــرات
ع ــدي ــدة ،بــأنــه ال يـسـتـطـيــع رفــض
ً
عودة زوجته السابقة إليه ،مؤكدا
أن ــه «رغ ــم م ــرور وق ــت طــويــل منذ
ان ـف ـصــال ـنــا ،فـ ــإن ال ـح ــب بـيـنـنــا ال
ً
يزال قويا».
وادعـ ـ ـ ــى أن زوج ـ ـتـ ــه ال ـقــدي ـمــة
الجديدة ال تزال متيمة بحبه ،رغم
أن زواج ـه ـمــا اسـتـمــر ل ـمــدة شهر

بشكل خــاص بالجفاف ،وأن ــه بين فبراير
وأكتوبر  ،2022نفق  205من األفيال بسبب
نقص المياه في جميع أنحاء البالد ،و512

ً
ً
ً
حيوانا من أبقار ّ
النو ،و 381حمارا وحشيا،
ً
و 12زرافة ،و 51جاموسا.

ال توجد في القانون قيود أمنية حتى يصدر تشريع ّ
يحرمها
بالتالي .ممارسة القيود األمنية تعمل خارج نطاق الدائرتين
الــدسـتــوريــة والـقــانــونـيــة ،هــي مـمــارســة اسـتـبــداديــة تـهــدد بها
السلطة األفــراد بأنهم ما لم يسلكوا الـ ّـدرب الــذي ترسمه لهم
بضبط سلوكهم وحرياتهم ،وأهمها حرية التعبير ،فعليهم
أن يتحملوا عقوبة ليس بها ّ
نص من القانون وتخرق أحكام
الدستور.
وقد دعت الحركة التقدمية ،في بيان رائع لها ،إلى أن «يكون
ً
ً
اإلعــان الجديد عن إلغاء القيود األمنية جديا ومختلفا عن
الوعود اإلعالمية الفارغة لوزير الداخلية األسبق خالد الجراح
عام  ٢٠١٧بإلغائها ،فيما استمرت على أرض الواقع ،»...يعني
ً
وعود سعادته سابقا كانت خواء وإلهاء ال تختلف عن وعود
الحكومات السابقة بمحاربة الفساد (والقيود األمنية بدورها
هي ممارسة للفساد ّ
بحد ذاتها) ،واإلصالح االقتصادي ،كلها
كانت كالم ليل يمحوه النهار ،هذه المرة نفترض صدق نوايا
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلغاء «وثيقة
روال دشتي» عام  ،٢٠١٣كما أسماها بيان الحركة التقدمية و«هي
ً
الوثيقة المستندة لقرار مجلس الوزراء رقم ( / ٥٤٩خامسا) في
ّ
السرية للمجلس المبطل الثاني».
أعقاب الجلسة
ومــن معالم وثيقة ســواد الوجه الرامية إلــى تدجين البشر
«ال ـف ـصــل م ــن الــوظـيـفــة لـكــل م ــن ي ـش ــارك ف ــي مـخــالـفــة الـقــانــون
والـتـجـمـعــات ض ــد ال ـس ـل ـطــة ...فـصــل ك ــل َم ــن ي ـت ـعــاون ُ
ويـظـهــر
التعاطف مع الحراك؛ سواء في المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة
وإب ـعــادهــم عــن الـمـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة ...وع ــدم الـسـمــاح ّ
ألي من
الفئة الضالة ..بتولي المناصب القيادية»( ...من بيان الحركة
ّ
التقدمية) ،ماذا بقي بعد هذا غير عدم جواز التنفس بغير إذن
مسبق من السلطة؟!
خ ـط ــوة ك ـب ـيــرة م ــن وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة بــإل ـغــاء وث ـي ـقــة الـقـمــع
والتدجينُ ،
ويشكر النائب عبيد الوسمي حين أثــار القضية
ولكل نائب ّأيد وطالب بإلغائها ،يبقى السؤال ما إذا كانت هناك
ضمانات بعدم عودة مثل تلك الوثيقة المخزية تحت ّ
أي مسمى
آخر! ال يوجد غير احترام السلطة للقانون والدستور ،وااللتزام
بكلمتها وتأكيد ثقتها بشعبها وإيمانها بحقوق وحريات
األفراد التي ال يجوز المساس بها تحت أي ذريعة.

وفيات
الجمعة 11/4
ليلى محمد رستم كمال

 61عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :حسينية أح ـمــد ع ــاش ــور ،بنيد
القار ،النساء :بيان ،ق ،2الشارع األول ،م ،48ت،99570986 :
97865658 ،99939695

كاظم خليل سيد القالف

 54عاما ،شيع ،الــرجــال :مسجد البحارنة بالدعية ،النساء:
الدعية ،ق ،3ش ،39م ،11ت55255654 ،99627153 :

أقرب الثقوب يبعد  ١٦٠٠سنة ضوئية
فقط في ذلك الوقت .وكشف الرجل
أن ــه ت ــزوج لـلـمــرة األولـ ــى فــي سن
الرابعة عشرة ،وأن زوجته األولى
تكبره بعامين .وذكر أنه وبسبب
س ـل ــوك ــه ال ـس ـي ــئ ح ـي ـن ـهــا طـلـبــت
زوج ـت ــه ال ـط ــاق ب ـعــد عــام ـيــن من
الزواج ،دون الخوض في تفاصيل
الموقف السيئ .ومن غير الواضح
ع ــدد األط ـف ــال الــذيــن أنـجـبـهــم من
زيجاته البالغ عددها .87

حسن العيسى

اك ـت ـش ــف ع ـل ـم ــاء ف ـل ــك أقـ ــرب
ثقب أس ــود «م ـعــروف» لــأرض،
م ـش ـي ــري ــن إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـب ـع ــد عــن
كــوك ـب ـنــا ب ـم ـســافــة ن ـحــو 1600
سنة ضوئية.
وق ــال الـعـلـمــاء ،فــي تصريح
نقله موقع سكاي نيوز ،أمس،
إن هذا الثقب األسود أكبر بـ 10
م ــرات مــن الـشـمــس ،وإن ــه أقــرب
بثالث مرات من الثقب صاحب

الرقم القياسي السابق من حيث
ُ
القرب.
واك ـت ـش ــف ال ـث ـق ــب م ــن خ ــال
مراقبة حركة النجم المرافق له،
الذي يدور حول الثقب األسود
ً
على نفس المسافة تقريبا التي
تدور بها األرض حول الشمس.

إبراهيم حسين مراد الكندري

 74عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت97163316 :

السبت 11/5
بدريه عبدالقادر خدا بخش شاداد

زوجة :عبدالله محمد مبارك الطيار
 67ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ــرجـ ــال :الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـب ــرة ،ال ـن ـســاء:
الفحيحيل ،ق ،10ش األحنف بن قيس ،م  ،11ت،97207779 :
50296639

عالء حسين علي الشواف

 54عاما ،شيع ،الرجال :ديوان الشواف ،الدسمة ،ق ،3ش ،32م،7
النساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،2ش ،21م ،6ت،99708201 :
95599966 ،97343211

خالد أحمد منصور الحجي

 63عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت97906789 ،94978889 :

أحمد وليد إبراهيم القالف

«كالسيوم األمهات»
ديون صعبة السداد

 32عاما ،شيع ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،العزاء من
ال ـيــوم صـبــاحــا ،الـنـســاء :أبــوفـطـيــرة ،ق ،1ش ،110م ،235ت:
97973686

طيبه حسن حامد األستاذ

أرملة :حامد حسين الحامد
 87عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،حسينية بوعليان ،العزاء من
اليوم صباحا وعصرا ،النساء :الدعية ،ق ،3ش ،37م( 9حسينية
ً
أم حامد) ،العزاء اليوم عصرا فقط ،ت99367744 :

مريم حمد عبد الله الحوطي

أرملة :عبدالله فهد العودة
 88عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت،99056115 ،66647488 :
99833263 ،66607441

براك عبدالله خلف المانع

 76عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت94490467 :
حامد محمد صالح الشيخ أحمد الفارسي
 92عاما ،شيع العزاء في المقبرة ،ت22510028 ،67775982 :

فاضل يوسف الشطي

 82عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99209669 ،99017278 :

عبدالعزيز عساف طحيمر الجدي

 64عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :االتصال
هاتفيا فقط ،ت97509753 ،99901659 ،99010046 :

مواعيد الصالة
كشفت دراسة جديدة أجريت على قرود المكاك
أن الحمل يمكن أن يترك عالمة دائمة على الهيكل
العظمي لألم .وبعد والدة طفل ،تظهر إناث قرود
ً
ً
المكاك انخفاضا ملحوظا في تركيزات الكالسيوم
والـفــوسـفــور والمغنيسيوم فــي عظامها مقارنة
بغيرها.
ُ
وف ــي حـيــن أن ه ــذه ال ــدراس ــة ،ال ـتــي ن ـشــرت في
« ،»PLOS ONEونقلها موقع روسـيــا الـيــوم أمس
األول ،بــالــذات لــم تبحث فــي البشر ،فــإن النتائج

تـســاعــد ف ــي مـعــرفــة كـيــف يـمـكــن ألحـ ــداث الـحـيــاة
الـكـبــرى أن ت ـتــرك بـصـمــة فــي األنـسـجــة الهيكلية
للقرود بشكل عام.
وعلى الــرغــم مــن أنها قــد تبدو مثل األعمدة
الخرسانية التي تنمو عليها األجسام اللحمية،
فإن عظام الرئيسيات ديناميكية بشكل مدهش،
ً
وتنمو العظام تدريجيا على نطاق أوسع طوال
ً
الحياة ،وغالبا ما تتأثر التقلبات السنوية في
النمو بعوامل نمط الحياة.

ُ َ
وكثافة العظام يمكن أن تفقد مع تقدم العمر،
ً
خصوصا بعد انقطاع الطمث ،ولكن طوال الحياة
قد يترك المرض والنظام الغذائي والمناخ والحمل
سجال دائما في األنسجة المتكلسة.
وأث ـنــاء الحمل الـبـشــري ،تشير الــدالئــل إلــى أن
جـســم األم يمكنه بالفعل سـحــب الـكــالـسـيــوم من
عظامها ،حيث يتم تناول كميات غير كافية من
ا لـمـغــذ يــات ،مما يقلل مــن كتلة هيكلها العظمي
وكثافتها لفترة من الوقت.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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وعند الرضاعة ،تتم إعادة امتصاص عظام األم
في مجرى الدم ،إلنتاج ما يكفي من الحليب الغني
بالكالسيوم ،ويمكن استعادة المعادن المفقودة
بسهولة بمجرد توقف اإلرضــاع ،ولكن حتى ذلك
الحين قــد تكون هناك طريقة للعلماء لمالحظة
الزوال اللحظي.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

4:43

العظمى 29

الشروق

6:04

الصغرى 16

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  10:43صب ــاحـ ـ ــا

العصر

2:37

المغرب

4:59

 10:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  04:27صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

6:17

 04:47م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

