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ال تسجيل مباشر للناخبين
الجدد عبر »المدنية«

فراغ تشريعي بحلول فبراير يعيد القيود التقليدية 
ويفتح الباب لفوضى نقل األصوات

• تعديل قانون االنتخاب انتقالي ال يسري إال على انتخابات سبتمبر 2022
كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ »الـــجـــريـــدة« 
 فــي مـــدة قــانــون 

ً
 تشريعيا

ً
أن هــنــاك فــراغــا

ــالــــي، الـــــــذي يــــربــــط الــقــيــد  ــتــــخــــاب الــــحــ االنــ
االنتخابي بالبطاقة المدنية، وأنه بحلول 
 تسجيل 

ً
فبراير المقبل لــن يصبح ممكنا

الناخبين الجدد لالنتخابات المقبلة وفق 
موطن السكن مباشرة عبر الهيئة العامة 
لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة، مــمــا يــعــنــي عـــودة 
قــيــد الــمــواطــنــيــن البالغين ســن االنــتــخــاب 

فــي فبراير وفــق جـــداول الناخبين، وعلى 
الموطن االنتخابي الذي يحددونه وبطلب 

منهم. 
وأكدت المصادر أن التعديل التشريعي 
ــم ٥/ ٢٠٢٢ بــشــأن  بــالــمــرســوم بــقــانــون رقــ
تــعــديــل الــمــوطــن االنــتــخــابــي وفــــق قــانــون 
االنــتــخــاب ال يــســري إال عــلــى االنــتــخــابــات 
التي تم إجراؤها في ٢٩ سبتمبر الماضي 
فــقــط، وال يمتد إلــى االنــتــخــابــات المقبلة، 

بحسب المادة الثالثة من مرسوم القانون، 
معللة ذلــك بــأن أحكام هــذا التعديل كانت 

انتقالية ال دائمة.
وأوضـــــحـــــت أن تــــالفــــي هــــــذه الــمــشــكــلــة 
 على قانون االنتخاب 

ً
 جديدا

ً
يتطلب تعديال

قــبــل فـــبـــرايـــر، أو الـــعـــودة إلــــى نــظــام الــقــيــد 
التقليدي السابق الــذي يتطلب التسجيل 
وفق المختارين، الفتة إلى أن األمر سيمتد 

إلــى إمكانية نقل قيود الناخبين 

حسين العبدالله

02

إيقاف تسلم طائرات »الكاراكال« 
• الدمخي: الخالد يسبقنا في الدفاع عن المال العام ويستحق الثناء

• أكد للجنة التحقيق حرصه على حسن سير مجرياته
أشــاد رئيس لجنة التحقيق في 
عقدي طائرات الكاراكال العمودية 
ــادل  والــــيــــوروفــــايــــتــــر الـــنـــائـــب د. عــ
الـــدمـــخـــي بـــتـــجـــاوب الـــنـــائـــب األول 
لرئيس الوزراء وزير الداخلية وزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل الخالد 
 أنــــه مـــن رجـــال 

ً
ــدا ــؤكـ مـــع الــلــجــنــة، مـ

الدولة. 

ً
رفع سن إعادة تطوع العسكريين لـ 55 عاما

● محمد الشرهان
 بــرفــع السن 

ً
أصـــدر الــوزيــر الــخــالــد قــــرارا

إلعادة تطوع العسكريين من ضباط الصف 

واألفـــــــراد لــلــخــدمــة الــعــســكــريــة لــتــصــبــح 55 
 للمبررات التي تراها 

ً
 بداًل مـن 50، وفقا

ً
عاما

رئاسة األركان العامة للجيش.

كيفين رود*

العام الذي انقسم 
م

َ
فيه العال

يبدو أن أي محاولة الستشراف مستقبل العالقات الصينية - 
األميركية عام 2023 ال بّد أن تكشف عن مشهد من انعدام اليقين، 
وال يقتصر األمـــر على الــهــدف االستراتيجي األعــظــم المتمثل 
 عالقات 

ً
بالحفاظ على السالم عبر مضيق تايوان، بل هناك أيضا

 مع قوى أخــرى مثل اليابان، وكوريا 
ً
الصين المشحونة غالبا

الجنوبية، وأستراليا، والهند، وأوروبا، إضافة إلى روابطها مع 
 عن ذلك، هناك التساؤل 

ً
أصدقاء مشاكسين مثل روسيا، فضال

حول ما إذا كان االقتصاد الصيني سيهبط بأمان أو سينهار 
في العام المقبل.

يوضح تقرير العمل الــذي قّدمه الرئيس شي جينبينغ في 
المؤتمر الوطني الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر، أن 
صناع السياسات االقتصادية الصينية سيؤكدون أهمية قطاع 
الشركات المملوكة للدولة، وسيطرة الحزب، واكتفاء االقتصاد 
 عن التأكيد الجديد على توزيع الثروة عام 

ً
، فضال

ً
الوطني ذاتيا

2023 وما بعده، وينطوي هذا على تصحيح كبير للسياسات 
 عن التأكيد على قوى السوق، والقطاع الخاص، والتكامل 

ً
بعيدا

االقتصادي الدولي الكامل الذي رأيناه في عقود سابقة في عهد 
دنغ شياو بينغ، وجيانغ زيمين، وهو جينتاو.

مع ذلك، يظل السؤال الرئيسي عام 2023 هو؛ إلى أي مدى قد 
يستمر هذا اإلصرار األيديولوجي على تغليب الدولة على السوق 

06في عرقلة األداء االقتصادي العام بالصين؟ 

 مقال الكاتب جوزيف ستيغليتز
ً
غدا

»البردي« ُيبهج الكويتيين»البردي« ُيبهج الكويتيين

02

صربيا في حالة استعداد قتالي كاملة مع كوسوفو
الجيش ينشر 5 آالف جندي ويتولى األمن الداخلي... وحواجز األقلية تتوسع

ر بين األغلبية األلبانية واألقلّية 
ّ
في ظل تفاقم التوت

الــصــربــيــة فـــي كــوســوفــو، وضـــع الــرئــيــس الــصــربــي 
ألكسندر فوتشيتش الجيش في حالة استعداد قتالي 
 لرئيس األركان 

ً
كاملة، بعد ساعات من إصداره أمرا
بالتوّجه إلى الحدود مع كوسوفو.

وقال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش، 
 »رئــيــس صربيا أمر 

ّ
فــي بيان مساء أمــس األول، إن

الجيش بــأن يكون على أعلى مستوى مــن التأّهب 
القتالي، أي على مستوى الجاهزية الستخدام القوة 

المسلحة«. 

»الشؤون«: 
14324 حالة 

طالبناها 
باسترداد 

المساعدات

05

جنود إيطاليون في بعثة »الناتو« على حدود كوسوفو أمس األول )أ ف ب(

٠٤

02

11

تصوير عوض التعمري
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ال تسجيل مباشر للناخبين...

إيقاف تسلم طائرات...
صربيا في حالة استعداد قتالي...

السابقين أنفسهم إلى العناوين التي يقومون بتسجيلها في هيئة 
المعلومات المدنية، ألن القانون ال يمنع ذلك حتى فبراير، األمر الذي 
قد يؤدي إلى عودة فوضى نقل األصوات في الدوائر االنتخابية. 

يذكر أن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية قد انتهت من مناقشة 
قانون مفوضية االنتخابات الــذي يتضمن التعديل على قانون 

االنتخاب إال أن القانون لم يعرض للنقاش من قبل المجلس.

وقـــال الــدمــخــي، فــي تــصــريــح أمـــس، إن »الــلــجــنــة اســتــضــافــت الــوزيــر 
الــخــالــد، الـــذي يستحق الــثــنــاء؛ ألنــه لــم يكن يــرد على األسئلة فقط بل 
يبادر ويتقدم علينا في دفاعه عن المال العام وحرصه على حسن سير 
مجريات التحقيق، وعلى إيقاف العقد، وإيقاف تسلم الطائرات )الكاراكال( 

.»
ً
الفرنسية مؤقتا

وأكــــد أن »جــهــود الــخــالــد فــي وزارتـــــي الــداخــلــيــة والـــدفـــاع ومــحــاربــة 
المخدرات والظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا تؤكد أنه من رجال 
الدولة الذين يستحقون الدعم والتأييد والثناء، لحرصه على المال العام 

وأرواح المواطنين، ونسأل الله أن يثبته«.
وأضاف: »نحن مستمرون في التحقيق، وستكون لنا طلبات ودعوات، 
 لــهــم عــاقــة بــالــعــقــديــن، وســنــبــدأ بــالــكــاراكــال ثم 

ْ
وســنــحــقــق مــع كــل َمــــن

اليوروفايتر، ونأمل التجاوب المستمر من الوزير وكل من ستتم دعوتهم«.
 لتزويد القوات 

ً
وكانت الكويت أبرمت مع فرنسا قبل سنوات اتفاقا

الجوية الكويتية بـ 30 طائرة مروحية ثقيلة من نوع »كاراكال« بقيمة 1.13 
 من العثرات حيث أعلنت 

ً
مليار دوالر، بيد أن تنفيذ االتفاق شهد عددا

الكويت، في فبراير 2020، تعليق تسلم الطائرات على خلفية خلل أصاب 
بعضها آنذاك، ليصار بعدها إلى تسلم الدفعة األولى في ديسمبر 2020.

وخال فبراير من العام الحالي، أعلن وزير الدفاع آنذاك الشيخ حمد 
العلي أن مشاكل فنية ظهرت في طائرتي الـ »كاراكال« اللتين تحمان رقمي 
)KAF602 - KAF603(، بعد وصولهما للباد قادمتين من فرنسا. وبناء 
 إلى حين بيان وإصاح الخلل. 

ً
على ذلك تم إيقاف تسلم الطائرات مؤقتا

أما آخر مستجدات الخلل بطائرات الكاركال فكان خال 8 الجاري، 
عندما أعلنت رئاسة األركان العامة للجيش أنه »أثناء إحدى الطلعات 
التدريبية المجدولة المعتادة لطائرات القوة الجوية، حصل خلل فني 

وأضــاف فوسيفيتش: »رفعنا حالة االستعداد القتالي إلى أعلى 
مستوى حماية لوحدة أراضي صربيا وسيادتها ومواطنيها، ومنع 

تعرض الصرب أينما كانوا لإلرهاب«.
 
ّ
ــان مــيــان مويسيلوفيتش أن ــ وقــبــل ســـاعـــات، أعــلــن رئــيــس األركـ
 
ً
الرئيس أمره بالتوّجه إلى المنطقة الحدودية مع كوسوفو، مؤكدا

لقناة »بينك« التلفزيونية مساء األحد عندما كان في طريقه إلى بلدة 
 »الوضع هناك 

ّ
راسكا على بعد 10 كلم من الحدود مع كوسوفو أن

صعب ومعقد، والــمــهــاّم التي أوكــلــت إلــى الجيش دقيقة وواضــحــة، 
وسيتّم تنفيذها كاملة«. 

وشــّدد مويسيلوفيتش على ضــرورة أن يكون »الجيش الصربي 
 على طول الخط اإلداري«، المصطلح الذي تستخدمه السلطات 

ً
موجودا

الصربية لإلشارة إلى خط الحدود مع كوسوفو.
 الوحدات« 

ّ
 »كل

ّ
في هذه األثناء، قالت وزارة الداخلية الصربية إن

التابعة لقوى األمن الداخلي »ستوضع على الفور تحت إمرة رئيس 
األركان العامة«. 

 رئيس الجمهورية 
ّ
وفي بيان مماثل، ذكرت وزارة الدفاع الصربية أن

أمر بزيادة عدد العسكريين الصرب المنتشرين على طول الحدود من 
 إلى خمسة آالف.

ً
1500 عسكري حاليا

وفي تصعيد لاستفزاز، أقام عدد من أبناء األقلية الصربية أمس 
 مــن ثــاث شاحنات شمالي مدينة ميتروفيتشا في 

ً
 جــديــدا

ً
حــاجــزا

شمال كوسوفو. ومنع الحاجز األول في ميتروفيتشا والـ 12 في شمال 
 
ً
كوسوفو القضاة األلبان من االنتقال إلى محاكم جنوبي المدينة نظرا
النعدام األمن واستحالة حرية الحركة، بحسب وكالة »كوسوفو برس«.
 
ً
وقبل ساعات، فتحت بعثة حلف شمال األطلسي )كفور( تحقيقا

في انفجارات وقعت األحد بالقرب من دوريتها شمالي كوسوفو.

بسيط إلحدى طائرات الكاراكال أثناء تحليقها داخل المنطقة التدريبية 
لقاعدة علي السالم الجوية، وتم التعامل مع الخلل من طاقم الطائرة حسب 
اإلجراءات المتبعة وهبوط الطائرة بسام دون أضرار بشرية أو مادية«.

وتسلمت الكويت حتى فبراير الماضي 23 طائرة من أصل 30 من طراز 
 أن 

ً
»كاراكال«، منها 19 من طراز »KAF«، و4 من طراز »KNG«، وكان مقررا

تتسلم الدفعة األخيرة من الطائرات وعددها 7 في أبريل الماضي.
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 األمير يتلقى برقية شكر 
من »الخيرية اإلسالمية«

لدعم سموه المتواصل ألنشطة الهيئة
تلقى سمو أمير الباد الشيخ 
ــواف األحــــمــــد، بـــرقـــيـــة شـــكـــر مــن  نــــ
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة الـــهـــيـــئـــة 
ــة الــعــالــمــيــة  ــيــ ــامــ ــة اإلســ ــريـ ــيـ الـــخـ
د. عـــبـــدالـــلـــه الـــمـــعـــتـــوق وأعـــضـــاء 
الجمعية العامة ومجلس إدارتها 
بمناسبة اختتام أعــمــال اجتماع 
مــجــلــس اإلدارة رقــــم )66( والــــذي 
انعقد خال الفترة من 13 إلى 14 
ــاري، عــبــروا فــيــهــا عــن أسمى  الـــجـ
آيات الشكر والعرفان لدعم سموه 

المتواصل ألنشطة الهيئة.
وأشاد رئيس الهيئة وأعضاؤها 
ــي دعـــم  بــــــدور الـــكـــويـــت الـــفـــعـــال فــ
العمل الخيري في مختلف الدول 
اإلسامية بما يساهم في تخفيف 
الـــمـــعـــانـــاة عـــن الـــفـــقـــراء وضــحــايــا 
الكوارث والحروب، متمنين لسموه 
موفور الصحة والعافية وللكويت 
المزيد من التقدم واالزدهار في ظل 

قيادة سموه الحكيمة والرشيدة.

طالل الخالد: التعامل الراقي وتطبيق 
القانون على الجميع بمسطرة واحدة

 ألداء القسم أمامه بعد إصابته بوعكة صحية
ً
زار ضابطا

● محمد الشرهان
ــا الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس  دعــ
مجلس الــوزراء وزير الداخلية 
وزيــــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
ــاط  ــ ــبـ ــ ــــضـ طـــــــــــال الــــــــخــــــــالــــــــد، الـ
الــخــريــجــيــن إلــــى بــــذل الــمــزيــد 
من الجهد والعطاء ومضاعفة 
ــراقــــي مع  الــعــمــل والـــتـــعـــامـــل الــ
الجمهور وتطبيق القانون على 

الجميع بمسطرة واحدة.
جاء ذلك خال زيارة الخالد، 
يــرافــقــه وكــيــل وزارة الداخلية 
الفريق أنور البرجس، والوكيل 
ــــؤون الــتــعــلــيــم  ــشـ ــ الـــمـــســـاعـــد لـ
والتدريب الــلــواء بــدر البالول، 
ــمــــازم عــبــدالــلــه الـــفـــريـــج في  الــ
منزله لاطمئنان على صحته، 
لـــــعـــــدم قــــــدرتــــــه عــــلــــى حـــضـــور 
حفل تخريج الــدورة السادسة 

للترقية إلى رتبة مــازم، نظرا 
لتعرضه لوعكة صحية، حيث 
ادى الفريج القسم أمام النائب 

األول.

ــابــــط  وهـــــنـــــأ الـــــخـــــالـــــد الــــضــ
ــريـــج بــتــرقــيــتــه إلـــــى رتــبــة  الـــخـ
ــه الـــشـــفـــاء  ــ ــ ــى ل ــنــ ــمــ مـــــــــــازم، وتــ
العاجل واالنضمام إلى زمائه 

فــي مــيــدان الــعــمــل، وحــثــه على 
ــقــــســــم الـــــذي  ــلــــى الــ الــــحــــفــــاظ عــ
ــه الــتــوفــيــق  أقـــســـمـــه، مــتــمــنــيــا لـ

والنجاح.

الخالد خال زيارته للخريج الفريج

وزير الخارجية 
تلقى تهنئة 

نظيره الهندي

● ربيع كالس
أكــــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــــشـــــــؤون 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة الـــــــهـــــــنـــــــدي، 
سوبرامنيام جاي شانكار، 
أمــــس، أن الــهــنــد »مــســتــعــدة  
للعمل على تطوير العاقات 

مع الكويت«.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي اتــــصــــال 
ــراه شــانــكــار مع  ــ هــاتــفــي أجـ
وزير الخارجية الشيخ سالم 

الصباح.
وكتب الوزير الهندي في 
تغريدة بحسابه الشخصي 
ــر«، ونــقــلــتــهــا  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ عـــلـــى »تـ
السفارة الهندية لدى الباد 
ــدث إلــــى  ــحــ ــتــ »يــــســــعــــدنــــي الــ
ــيــــة الــشــيــخ  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ســالــم عبدالله الــجــابــر. لقد 
هنأته على تعيينه، ونتطلع 
 لــمــزيــد من 

ً
إلـــى الــعــمــل مــعــا

التطوير للعاقة«.

وفد من »الكونغرس« األميركي 
يزور »عريفجان«

 لخدمتكم
ً
هولتسنايدر لقوات بالده: شكرا

● ربيع كالس
ــاء الـــكـــونـــغـــرس  ــن أعــــضــ زار وفـــــد مــ
األميركي برئاسة رئيس لجنة شؤون 
الـــــشـــــرق األوســــــــــط وشـــــمـــــال إفـــريـــقـــيـــا 
ــافـــحـــة اإلرهــــــــــاب الــــنــــائــــب ديــفــيــد  ــكـ ومـ
سيسيلين معسكر عريفجان، والتقوا 
ــة الـــعـــامـــلـــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــــوات األمـ ــقـ ــ ــع الـ مــ

الكويت.
وكــتــب سيسيلين فــي تغريدة على 
حــســابــه الــخــاص عــلــى »تــويــتــر«: »كــان 
لي شرف الخدمة واالستمتاع بعشاء 
عــيــد الــمــيــاد مـــع الـــقـــوات فـــي معسكر 

عريفجان بالكويت« وأضاف: »كان من 
الــرائــع قــضــاء بعض الــوقــت مــع سكان 
رود آياند المتمركزين هناك وتقديم 
تمنياتهم الطيبة مــن الــمــنــزل«. وختم 
: »شكرا لكم جميعا على 

ً
تغريدته قائا

خدمتكم وتضحياتكم«.
ــم بــأعــمــال  ــائـ ــقـ ــن نـــاحـــيـــتـــه، زار الـ مــ
السفارة األميركية لدى الباد جيمس 

هولتسنايدر المعسكر نفسه.
وكـــتـــب عــلــى »تـــويـــتـــر«: »اســتــمــتــعــت 
بــتــنــاول وجــبــة عــيــد الــمــيــاد مــع أفـــراد 
 
ً
الجيش فــي معسكر عريفجان. شكرا
 سعيدة«.

ً
لخدمتكم، وأتمنى لكم أعيادا

لويس: سعيدة بممارسة الكنائس شعائرها بحرية 
• غريب: الكويت نموذج للتعايش  • هزيم: عيد المحبة في بلد اإلنسانية

● ربيع كالس
أعــربــت السفيرة البريطانية 
لــــدى الـــبـــاد بــلــيــنــدا لـــويـــس عن 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــة الـ ــرؤيــ ســـعـــادتـــهـــا بــ
الــكــنــائــس فـــي الــكــويــت تــمــارس 
شــعــائــرهــا بــكــل حـــريـــة، مهنئة 
الجميع بعيد الــمــيــاد المجيد 

وبالعام الجديد.
ــان  وعـــن الــتــعــايــش بــيــن األديــ
فــي الــكــويــت، قــالــت لــويــس، على 
هامش مشاركتها في االحتفال 
الذي أقامته النيابة البطريركية 
ــلـــروم الــكــاثــولــيــك فـــي الــكــويــت  لـ
بعيد المياد والــعــام الميادي 
الــجــديــد فـــي كــنــيــســة الملكيين 
الـــكـــاثـــولـــيـــك بــمــنــطــقــة ســـلـــوى، 
بحضور عدد من الدبلوماسيين 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيــــات االجـ والــــشــــخــــصــ
الــــــــبــــــــارزة، إضـــــافـــــة إلـــــــى رجـــــال 
الطوائف الدينية المختلفة، »لم 
أر أي مشكلة فــي هـــذا الــجــانــب، 
ــب لــلــمــســاجــد  ــ ــ حـــيـــث إنــــنــــي أذهـ
والكنائس بشكل شبه أسبوعي، 
ــاهـــــد الـــجـــمـــيـــع يـــمـــارســـون  وأشـــ

شعائرهم بشكل طبيعي«.
ــائـــب  ــنـ ــــاق، هــــنــــأ الـ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الـــــبـــــطـــــريـــــركـــــي الـــــــعـــــــام لـــــلـــــروم 
الكاثوليك في الكويت والخليج 
األرشمندت بطرس غريب جميع 
الــمــســيــحــيــيــن واألصــــــدقــــــاء فــي 

ــاء الــعــالــم  الــــبــــاد، وجــمــيــع أنـــحـ
بــهــذه الــمــنــاســبــة، وقـــــال: »نــرفــع 
الــصــلــوات عــلــى نــيــة الــســام في 
ــنـــان وســــوريــــة  ــبـ ــي لـ ــ الـــعـــالـــم وفــ

والكويت«.
ووصف غريب الكويت بأنها 
ــــوذج لــلــمــحــبــة والـــتـــعـــايـــش  ــمـ ــ نـ
والتسامح بين األديــان، متمنيا 
أن توفر الحكومة الكويتية قطعة 
أرض تكون بعيدة عن المناطق 
السكنية لتحتضن كل الكنائس 

في مكان واحد.
بـــــــــــــــــــــدوره، ذكــــــــــــر الــــــمــــــطــــــران 
غــــطــــاس هــــزيــــم مـــيـــتـــروبـــولـــيـــت 
ــغــــداد والـــكـــويـــت وتــوابــعــهــمــا  بــ

لـــلـــروم األرثــــوذكــــس أن هـــذا هو 
عــيــد الــمــحــبــة والـــســـام فـــي بلد 
ــن الـــلـــه أن  ــا مـ ــيـ اإلنـــســـانـــيـــة، راجـ
يــدوم األمــن واألمــان في الكويت 
وأن يــحــفــظ قــيــادتــهــا، وأضــــاف: 
»اننا نمارس شعائرنا ونحتفل 
بــأعــيــادنــا بــحــريــة فـــي الــكــويــت، 
ــا فــي  ــنــ ــائــ ــبــ ونـــــتـــــشـــــارك مــــــع أحــ

مختلف الفعاليات«.
من جهته، أكد راعي الكنيسة 
القبطية الــمــصــريــة فــي الكويت 
القمص بيجول األنبا بيشوي أن 
»جميع المسلمين والمسيحيين 
يتشاركون فرحة األعياد، وليس 
هناك فرق فيما بينهم، فالجميع 

واحد، ولنضع أيدينا معا لبناء 
أوطاننا لننعم بالدفء في هذا 

الشتاء القارس«.
ــأ الـــقـــائـــم  ــنــ ــه، هــ ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
بأعمال السفارة اللبنانية باسل 
عـــــويـــــدات الـــشـــعـــبـــيـــن الــكــويــتــي 
واللبناني وجميع العرب بعيد 
الــمــيــاد الــمــجــيــد، آمـــا أن تنعم 
كــل الــشــعــوب العربية بمختلف 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أديــــــانــــــهــــــا بــــثــــقــــافــــة الـ
ــلــــى أن  ــــح، وشـــــــــدد عــ ــامـ ــ ــــسـ ــتـ ــ والـ
الكويت نموذج للعيش المشترك 
لكل األديـــان والــطــوائــف بكل ود 

ومحبة ووئام.

»الزراعة«: حصر الحيازات 
لسحب غير المساهمة في 

األمن الغذائي
أشاد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
ات  والثروة السمكية مشعل القريفة، أمس، باإلجراء
الحكومية الجديدة التي تحصر الحيازات الزراعية 
غير المنتجة، تمهيدا لسحب آالف المزارع والجواخير 

من المنتفعين بها في غير أولويات األمن الغذائي.
ــال الــقــريــفــة فـــي تــصــريــح لــــ »كـــونـــا«، إن الــقــرار  وقــ
الـــوزاري رقــم 2022/106 الــذي أصـــدره وزيــر المالية 
عــبــدالــوهــاب الــرشــيــد يتضمن رفـــع رســــوم اإليــجــار 
السنوي للقسائم الحيوانية والنباتية التي ليس لها 
إنتاج فعلي من 6 فلوس إلى 100 فلس للمتر المربع، 
ما يعني أن الحيازة الزراعية سيترتب عليها بدل 
 من 300 دينار 

ً
سنوي بقيمة 5 آالف دينار ارتفاعا

كما في السابق.
وأوضــح أن القسائم غير المنتجة سيتم الكشف 
عنها بآليات محكمة من ضمنها الربط اآللي للدعم 
بكمية اإلنتاج الفعلي للمزرعة التي توزع منتجاتها 
في األسواق المعتمدة للجملة، وهي سوق الصليبية 

)الفرضة( وغيرها.
وأشـــار إلــى أن الخطوة التالية المزمع اتخاذها 
هي سحب القسائم التي ال تساهم في األمن الغذائي 
بشكل حقيقي، مؤكدا أنه سيتم ربط الدعم النباتي 
والــحــيــوانــي بــاإلنــتــاج الــحــقــيــقــي بــشــكــل آلـــي ووفـــق 

تجهيزات رقابية شديدة خال الفترة المقبلة.
ــد تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة والــقــيــادة  وأكــ
السياسية بتوفير األمـــن الــغــذائــي، مضيفا أن رفع 
الرسوم المالية يعد استبعادا صريحا من الحكومة 
للمنتج غير الفعلي ومستغلي الحيازات الزراعية 
وأراضــي الدولة المخصصة لألمن الغذائي كمجرد 

منتزهات عائلية.

سيسيلين مع مجموعة من العسكريين في »عريفجان«

غريب وهزيم خال استقبال لويس وعويدات لدى تلقي التهنئة 

د جاهزية منفذ العبدلي الستقبال جماهير بطولة »خليجي 25«
ّ
العوضي تفق

● محمد الشرهان
تــفــقــد الــوكــيــل الــمــســاعــد لــقــطــاع أمــن 
ــنــــافــــذ والـــــــحـــــــدود الــــــلــــــواء مـــنـــصـــور  الــــمــ
العوضي، يرافقه المدير العام للجمارك 
سليمان الفهد، منفذ العبدلي، للوقوف 
على جاهزية المنفذ الستقبال الجماهير 
الكويتية والخليجية والمقيمين الراغبين 
فـــي الـــمـــغـــادرة مـــن الــمــنــفــذ إلــــى الـــعـــراق 
لحضور فعاليات »خليجي 25« بالبصرة، 

والتي ستنطلق 6 يناير المقبل. 
وقد رافق اللواء العوضي المدير العام 

لإلدارة العامة ألمن الحدود البرية اللواء 
مــجــبــل بـــن شــــوق، والـــمـــديـــر الـــعـــام ألمــن 
المنافذ العميد علي البناي، وعــدد من 

قيادات قطاع أمن المنافذ والحدود.
ــي عــــلــــى جــــاهــــزيــــة  ــ ــــوضـ ــعـ ــ واطــــــلــــــع الـ
واســتــعــدادات منفذ العبدلي الستقبال 
ــة  ــ ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ ــن، والــــــــــقــــــــــوة الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
والتكنولوجية للتعامل مع المغادرين 
والقادمين، كما اطلع على جمارك المنفذ، 
واستعداداته، وآلية الرصد والتفتيش، 
 بُحسن التنسيق والتعاون بين 

ً
مشيدا

إدارة الجمارك وجميع األجهزة العاملة 

بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، بما 
يذلل الصعوبات والمعوقات التي تواجه 

العمل األمني والجمركي.
وأثــنــى العوضي على مــا شــاهــده من 
ــدادات وتـــجـــهـــيـــزات داخــــــل مــنــفــذ  ــعــ ــتــ اســ
 أنه 

ً
العبدلي الستقبال الجماهير، مؤكدا

على الجماهير الراغبة في المغادرة من 
منفذ العبدلي لحضور فعاليات »خليجي 
25« االلـــتـــزام بـــاإلرشـــادات والتعليمات 
الـــمـــطـــلـــوبـــة، وهــــــي: ضـــــــرورة الــحــصــول 
عــلــى دفــتــر إدخــــال جــمــركــي مــن الــشــركــة 
المختصة، كما ينبغي على الــســيــارات 

الخليجية الحصول على استثناء لمدة 
 )دفتر إدخال جمركي مؤقت(.

ً
30 يوما

وأوضـــــــح أن الـــمـــســـتـــنـــدات واألوراق 
المطلوبة عند مغادرة الباد، هي: جواز 
الــســفــر للكويتيين صــالــح لــمــدة ال تقل 
عـــن 6 أشـــهـــر، وجــــــواز ســفــر للمقيمين 
إضافة إلى البطاقة المدنية، وجواز سفر 
للخليجيين القادمين للكويت والراغبين 

بدخول العراق عبر منفذ العبدلي.
ــد الــلــواء الــعــوضــي أنـــه لــن يسمح  وأكـ
بـــالـــمـــغـــادرة إال لــمــن اســـتـــوفـــى األوراق 

والمستندات المطلوبة.
العوضي خال تفقد المنفذ
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عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن الــجــهــاز 
الـــمـــركـــزي لــلــمــنــاقــصــات الــعــامــة، 
رفــــــــض طــــلــــب وزيــــــــــــرة الـــــشـــــؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية 
ــة لــــشــــؤون الــــمــــرأة  ــ ــدولـ ــ وزيــــــــرة الـ
والطفولة مي البغلي، بالموافقة 
ــم )و  عــلــى تــرســيــة الــمــنــاقــصــة رقــ
ش ج 5/ 2019-2020( الــخــاصــة 
بـــالـــصـــيـــانـــة الــــجــــذريــــة لـــصـــاالت 
األفراح التابعة للوزارة الكائنة في 
محافظات، العاصمة والفروانية 

والجهراء.
 لمصادر »الشؤون«، فإن 

ً
ووفقا

البغلي وّجــهــت مخاطبة رسمية 

ــاقـــصـــات«  ــنـ ــمـ ــيــــن عــــــام »الـ إلــــــى أمــ
 الستمرار 

ً
أكدت خاللها أنه »نظرا

ــرار مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ــقـ ــ ــل بـ ــمـ ــعـ الـ
رقــم )2001/669( الــذي أسند إلى 
الـــوزارة مسؤولية إدارة وصيانة 

ــراح، ووســـط الحاجة  صـــاالت األفــ
الماسة لبدء أعــمــال صيانة هذه 
الــصــاالت لتمكينها مــن مــعــادوة 
اســتــقــبــال األنــشــطــة االجــتــمــاعــيــة 
 لمالحظات 

ً
الــمــخــتــلــفــة، وتــجــنــبــا

الجهات الرقابية المسّجلة بحق 
الوزارة بهذا الصدد، يرجى التكرم 
بالموافقة على استكمال االجراءات 
التي تم وقفها والخاصة بترسية 
 
ً
الــمــنــاقــصــة الـــحـــالـــيـــة، اخـــتـــصـــارا
لــلــوقــت والــجــهــد الــمــبــذولــيــن في 
سبيل ذلك، وحتى تتكمن الصاالت 
مـــن اســتــئــنــاف أعــمــالــهــا بأقصى 
 ألهــــداف 

ً
ســـرعـــة مــمــكــنــة تــحــقــيــقــا

إنشائها«.
وذكــــرت الــمــصــادر، أن الجهاز 
ــالــــب  ــلــــب الـــــــوزيـــــــرة وطــ رفـــــــض طــ
»الشؤون« بإعادة طرح المناقصة 
، مبينة أن إجمالي 

ً
برمتها مجددا

الــتــكــلــفــة الــمــالــيــة لــعــقــود صيانة 
ــة بــــاألعــــمــــال  ــخــــاصــ الــــــصــــــاالت الــ
الهندسية المدنية مــن األصــبــاغ 
وتـــرمـــيـــم األســــقــــف واألرضـــــيـــــات 
ــــرة وقــــف  ــتـ ــ الــــمــــتــــضــــررة جـــــــــراء فـ
اســتــغــاللــهــا فـــي أعـــقـــاب انــتــشــار 
الوباء بلغ نحو 3.7 ماليين دينار 

ولمدة 3 سنوات.
وكان التقرير السنوي الصادر 
عن ديــوان المحاسبة، المتضمن 
المالحظات والــمــآخــذ كــافــة التي 
شابت عمليات التدقيق والفحص 
ــمـــراجـــعـــة عـــلـــى أعــــمــــال وزارة  والـ
الشؤون االجتماعية للسنة المالية 
ــــاط الــلــثــام عن  )2022/2021(، أمـ
إهمال الــوزارة للصاالت لسنوات 
عــدة ووقـــف الــصــرف عليها، مما 
زاد تهالكها ورفع التكلفة المالية 

المطلوبة لصيانتها وترميمها.

صورة أرشيفية إلحدى صاالت األفراح

»األشغال«: مشاريع صممت 
ولم تطرح لتعذر الميزانية

 للهدر 
ً
بوقماز تنسق مع »المالية« لتنفيذها تفاديا

• سيد القصاص
تدفع وزيرة األشغال العامة 
وزيرة الكهرباء والماء والطاقة 
الـــمـــتـــجـــددة د. أمـــانـــي بــوقــمــاز 
باتجاه طرح مشاريع »األشغال« 
ــاز فــي  ــ ــــجـ ــريـــك عــجــلــة اإلنـ وتـــحـ
 
ً
مختلف قطاعاتها، خصوصا
أن العديد من تلك المشاريع تم 
االنتهاء من تصميمها، وكلفت 
الوزارة ميزانية كبيرة، لكن عدم 
الـــطـــرح يــعــود إلـــى عـــدم وجـــود 

ميزانية لها. 
وقــالــت مــصــادر »األشـــغـــال«، 
إن تــلــك الــمــشــاريــع ال تقتصر 
فقط على مشاريع الطرق التي 
 
ً
تـــتـــم دراســــــــة طـــرحـــهـــا مــــجــــددا

ألهميتها، كما أشارت »الجريدة« 
ــداد ســابــقــة، بل  إلـــى ذلـــك فــي أعــ
هــنــاك الــعــديــد مـــن الــعــقــود في 
قطاعات اإلنشائية والصحية 
ومــشــاريــع أخـــرى فــي الصيانة 
والطرق ينبثق عنها العديد من 
المناقصات التي تنتظر الطرح. 
ــــرت أن تــأخــر طـــرح تلك  وذكـ
الـــمـــشـــاريـــع قــــد يـــضـــع الـــــــوزارة 
تحت مساءلة الجهات الرقابية 
الــتــي أشـــــارت فـــي الــســابــق إلــى 
أن عـــدم طـــرح مــشــاريــع الــــوزارة 
بعد تصميمها، وتأخرها لعدة 

سنوات، وإلغاء الطرح لبعضها، 
أو طرحها مــع أوامــــر تغييرية 
 للمال العام وفق 

ً
يعتبر إهــدارا

تقارير ديوان المحاسبة.
ولفتت إلـــى حـــرص الــوزيــرة 
بــوقــمــاز على تحريك قطاعات 
الوزارة المختلفة بالتنسيق مع 
»المالية« إليجاد ميزانيات لتلك 
المشاريع التي تنتظر انفراجة 
مـــالـــيـــة لـــلـــبـــدء فـــــي تــنــفــيــذهــا، 
مــوضــحــة أن هــنــاك الــعــديــد من 
المهندسين في الوزارة توقفت 
ــبـــب عـــــــدم طــــرح  أعــــمــــالــــهــــم بـــسـ
المشاريع األمر الذي يجعل من 

»األشغال« وزارة بال أشغال.

أماني بوقماز

العدواني: تكويت الوظائف التعليمية واإلدارية
االستغناء عن خدمات معلمين غير كويتيين بكل المراحل نهاية العام الدراسي

• فهد الرمضان
أكــــد وزيـــــر الــتــربــيــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي، د. حمد الــعــدوانــي، أن وزارة 
التربية ماضية فــي سياستها بخطة تكويت 
وتمكين الكوادر الوطنية من الهيئة التعليمية 
 مع التوجه الحكومي وخطة 

ً
واإلداريــة، اتساقا

الدولة لتنفيذ سياسة إحالل وتمكين العناصر 
 مع الدستور الذي ينص في 

ً
الوطنية، وتوافقا

المادة 26 على حق المواطن في الوظيفة العامة، 
 إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

ً
واستنادا

11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات »تكويت« 
الــوظــائــف الحكومية. وأوضــــح الــعــدوانــي، في 
تــصــريــح صــحــافــي، أن خــطــة »الــتــربــيــة« تجاه 
ســـيـــاســـة الـــتـــكـــويـــت اشــتــمــلــت عـــلـــى مــســاريــن 
أساسيين، أولهما: التكويت العاجل للوظائف 
اإلشرافية الخاصة برؤساء األقسام من خالل 
تحديد التخصصات التي سيتم تكويتها، بناًء 
على أعــــداد المرشحين الكويتيين فــي قوائم 
 لألعداد التي انطبقت عليها 

ً
االنتظار، وتقديرا

 مع 
ً
ــام، تــمــاشــيــا ــعـ شــــروط الــتــرشــح فـــي هــــذا الـ

احتياجات الوزارة الحقيقية للكفاءات الوطنية.
أمــــا الـــمـــســـار الـــثـــانـــي الـــــذي اشــتــمــلــت عليه 
خطة التكويت فهو إنــهــاء خــدمــات المعلمين 
غير الكويتيين في التخصصات التي يتوفر 
بها أعــداد مناسبة من العنصر الوطني، وفق 
احتياجات كل منطقة ومرحلة تعليمية على 
حـــدة، مــن أجـــل تمكين المعلمين الكويتيين، 
وأبناء الكويتيات من الدخول إلى تلك الوظائف، 
ــعـــدالت الــبــطــالــة،  ــي انـــخـــفـــاض مـ مــمــا يــســهــم فـ
وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن، حيث ستكون 
نسبة التكويت من خالل تطبيق مبدأ النسبة 
والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية، 
 عــلــى 

ً
وفــــــق الـــمـــعـــطـــيـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، حــــفــــاظــــا

احتياجات المناطق، وعدم اإلخالل بميزانياتها، 
 على مصلحة العملية 

ً
مما سينعكس إيجابا

التعليمية واستقرار الميدان التربوي.

االستغناء عن معلمين
ولفت العدواني إلى أن هذه الخطة بنيت على 

 غير كويتي 
ً
أساس أن كل تخصص يشكل عددا

فيه ما نسبته أقــل من 25 في المئة من مجمل 
النمو تم تكويته بالكامل، بينما التخصصات 
التي يتخطى عدد غير الكويتي فيها أكثر مما 
نسبته 25 في المئة سيتم تكويته على أكثر من 
سنة، تتفاوت بين كــل تخصص وآخــر حسب 
نسبة العنصر الكويتي بها، ونسبة ما يشكله 

غير الكويتي منها. 
وأشـــــار إلــــى أنــــه كــخــطــوة أولــــى ســيــتــم بعد 
فترة االمتحانات النهائية لهذا العام الدراسي 
االستغناء عن خدمات عدد من المعلمين غير 
الكويتيين العاملين في كل المراحل التعليمية 
بالتعليم الــعــام، والتعليم الــخــاص، ومـــدارس 
التربية الخاصة في التخصصات التي يتوفر 
 
ً
بها أعـــداد كبيرة مــن العنصر الوطني، مقدرا
في الوقت ذاته جهود وتفاني جميع العاملين 
بكل قطاعات الوزارة من غير الكويتيين على ما 

قدموه من عمل وعطاء خالل فترة عملهم.

جائزة »تكنولوجيا التعليم« تشهد 
 من المدارس

ً
إقباال

تـــــشـــــهـــــد جـــــــــائـــــــــزة الـــــكـــــويـــــت 
لتكنولوجيا التعليم إقــبــااًل من 
الـــــمـــــدارس الـــعـــربـــيـــة الــحــكــومــيــة 
والــخــاصــة والــمــدارس األجنبية، 
إضافة إلى األفراد والجهات ذات 
العالقة بتكنولوجيا التعليم، بعد 
انــطــالقــهــا فــي أكــتــوبــر الــمــاضــي، 
الـــــتـــــي تـــــأتـــــي ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 
مـــؤتـــمـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــتــعــلــيــم 
ــه الــثــالــثــة تــحــت شــعــار  ــ فـــي دورتـ
»استراتيجيات التعليم في زمن 
كـــــــورونـــــــا... مــــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــى 
الحداثة«، المزمع عقده في مارس 
الــمــقــبــل، بــرعــايــة وحــضــور وزيــر 
التربية وزيــر التعـليم العالي د. 

حمد العدواني.
وقــــــــــــال أمــــــيــــــن ســــــــر جـــمـــعـــيـــة 
الــعــالقــات الــعــامــة رئــيــس اللجنة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر مــحــمــد 
ــي تـــصـــريـــح لـــــه، إن  ــن، فــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـ

الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــؤتــمــر تضم 
قــيــادات تربوية سابقة وحالية، 
 أن الـــمـــؤتـــمـــر يــحــظــى 

ً
مـــوضـــحـــا

بــمــكــانــة مــتــمــيــزة، كــونــه يــتــنــاول 
 مـــن أهــــم قــضــايــا الــتــعــلــيــم 

ً
عــــــددا

 أن التقنيات 
ً
وتطوره، خصوصا

الحديثة والمتطورة توفر بيئة 
تعليمية مناسبة للطالب والمعلم 

.
ً
معا

واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر أن مــــــــثــــــــل هــــــــذه 
ــمــــرات، ومـــــا يـــنـــتـــج عــنــهــا  ــمــــؤتــ الــ
ــات، تـــســـاهـــم بــشــكــل  ــيــ مــــن تــــوصــ
كــبــيــر فــــي رســـــم خـــريـــطـــة طــريــق 
 أنها 

ً
لتطوير التعليم، خصوصا

تجمع تحت سقف واحــد خبراء 
ومختصين مــن جميع الجهات 

المعنية بالتعليم. 
وقال إن المؤتمر يتيح الفرصة 
للباحثين والمتخصصين لتقديم 
آرائهم حول واقع التعليم والتعلم 
عن ُبعد، والتعرف على التداعيات 
اإليجابية والسلبية ألزمة كورونا 
ــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة،  عـــلـــى الـ
والتعرف على جديد تكنولوجيا 

التعليم وسبل توظيفها.

محمد الياسين

ً
»التربية«: استقبال طلبات البعثات الدراسية غدا

 للبكالوريوس و38 للماجستير و10 للدكتوراه
ً
عبر الموقع اإللكتروني في 21 تخصصا

• فهد الرمضان
ــــى اعــتــمــاد  تــتــجــه وزارة الـــتـــربـــيـــة إلــ
خطتها الــســنــويــة لــإيــفــاد فــي البعثات 
الدراسية الداخلية والخارجية لموظفيها 
ــــروط فــــــي درجــــــــات  ــشـ ــ ــلـ ــ الـــمـــســـتـــوفـــيـــن لـ
البكالوريوس والماجستير والدكتوراه 
بالتخصصات التي تحتاجها قطاعاتها.

في هذا السياق، علمت »الجريدة«، من 
مــصــادرهــا، أن إدارة التطوير والتنمية 
انتهت من خطة البعثات الدراسية لعام 
2023/2022، إذ ســيــتــم فــتــح بــــاب قــبــول 
طلبات الموظفين المستوفين للشروط 
 من يوم غٍد حتى 19 يناير المقبل 

ً
اعتبارا

عبر الموقع اإللكتروني للوزارة.
وقـــالـــت الـــمـــصـــادر، إن خــطــة البعثات 
 في جامعة 

ً
 تربويا

ً
تتضمن 21 تخصصا

الكويت والــجــامــعــات الخاصة الداخلية 
وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ــات  ــعـ ــامـ ــــب، إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــجـ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الـــخـــارجـــيـــة والـــكـــلـــيـــات الـــمـــعـــتـــمـــدة مــن 
التعليم الــعــالــي، الفــتــة إلـــى أن المبتعث 
سيحصل على الراتب األساسي والعالوة 
االجتماعية، إضافة إلى بدل كتب سنوي 
بــقــيــمــة 200 ديـــنـــار مـــع خــصــم الـــبـــدالت 
والـــكـــوادر، عــلــى أن يــلــتــزم بــعــدد ســنــوات 
الدراسة لتخصصه ويمكن إضافة سنة 

أخرى في حال تطلب األمر ذلك.
ــة  ــة لــــدرجــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــت أنـــــــه بـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
 
ً
الماجستير فقد تم تحديد 26 تخصصا
في البعثات الخارجية و12 في البعثات 
الداخلية، إذ يسمح للمبتعث بالدراسة في 
درجة الماجستير لمدة 3 سنوات ويمكن 
أن تضاف إليها 6 أشهر إضافية في حال 

الحاجة لــذلــك، ويــصــرف للمبتعث راتبه 
األســاســي والــعــالوة االجتماعية اضافة 
إلى 300 دينار كبدل كتب سنوي على أن 

تخصم منه البدالت والكوادر.
ــــوزارة حــددت  وذكـــرت الــمــصــادر، أن الـ
التخصصات المسموح بالدراسة فيها 
بجامعة الكويت لدرجة الماجستير وهي 
اإلحــصــاء وبــحــوث العمليات والكيمياء 
ــاء لـــإنـــاث،  ــ ــيـ ــ ــاء لـــلـــذكـــور واألحـ ــيـــزيـ ــفـ والـ
ــيـــات والـــهـــنـــدســـة الــكــهــربــائــيــة  والـــريـــاضـ
والــمــدنــيــة والــكــيــمــيــائــيــة والميكانيكية 
ــبـــة والـــخـــدمـــة  ــمـــحـــاسـ والـــكـــمـــبـــيـــوتـــر والـ

االجتماعية والنفسية.
وبالنسبة لدرجة الدكتوراه، أوضحت 
المصادر أن الموظف المبتعث سيسمح 
لـــه بـــالـــدراســـة فـــي الــجــامــعــات المعتمدة 
لمدة 3 سنوات تضاف إليها سنة أخرى 

ــال الـــحـــاجـــة ويــــصــــرف لــــه راتـــبـــه  ــ فــــي حــ
ــــي والـــــعـــــالوة االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــع  ــاسـ ــ األسـ
خصم البدالت والكوادر على أن يصرف 
لــه 300 ديــنــار كــبــدل كتب ســنــوي، الفتة 
إلى أنه تم تخصيص 10 تخصصات في 
درجة الدكتوراه. وذكــرت أنه يشترط في 
 على 

ً
 حــاصــال

ً
المتقدم أن يــكــون كويتيا

مؤهل جامعي مناسب بتقدير امتياز أو 
 بالنسبة لحملة الماجستير، كما 

ً
جيد جدا

يشترط أن يجتاز المرشح للبعثة امتحان 
التوفل لمدة سنة فقط ويسمح لمن اجتاز 
امـــتـــحـــان الــلــغــة فـــي الـــكـــويـــت أن يستمر 
بــدراســة وحـــدات اللغة اإلنكليزية خارج 

الكويت إلى جانب دراسته األكاديمية.

شروط وضوابط
 
ً
وذكرت المصادر أن الوزارة حددت عددا

من الشروط للبعثات الداخلية والخارجية 
 
ً
 حاصال

ً
منها أن يكون الموظف كويتيا

على تقدير امتياز عن آخــر سنتين، وأال 
يزيد عمره على 40 سنة عند اإليفاد وأال 
يــكــون قــد ســبــق إيــفــاده فــي بعثة بنفس 
التخصص وانتهت بــاإللــغــاء وأن تكون 
لــديــه مـــدة خــدمــة متصلة ومــســتــمــرة في 
الــوزارة ال تقل عن سنتين بعد الحصول 
عـــلـــى الـــمـــؤهـــل، وأن يـــكـــون الــتــخــصــص 
المطلوب في مجال الوظيفة التي يشغلها، 
موضحة أنه لن تقبل طلبات المقبولين في 
جامعة الكويت بنظام الدراسة الجزئية، 
ويعتبر الــطــلــب ملغى مــا لــم يــتــم تقديم 

ما يثبت بتسجيل المتقدم في الجامعة.

»الصحة«: تمديد عمل مركز أبوفطيرة حتى 9 مساء
 بالمحافظة

ً
9 آالف موظف في »األحمدي الصحية«... و23 مركزا

• عادل سامي
كشفت مصادر صحية مطلعة 
عن وجود خطة ورؤية للتوسع 
فـــي الــخــدمــات الــصــحــيــة بمركز 
أبــــوفــــطــــيــــرة، وتـــمـــديـــد ســـاعـــات 
العمل فيه حتى الساعة التاسعة 
مساء، وتوفير خدمات المختبر 
ــل عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال  ــمــ ــعــ فـــيـــه والــ
تطبيق بــرامــج الــرعــايــة األولــيــة 

في المركز. 
وأكدت المصادر لـ »الجريدة« 
ــرة الـــمـــاضـــيـــة شـــهـــدت  ــتــ ــفــ أن الــ
افتتاح مركز أبوفطيرة الصحي، 

الفتة إلــى وجــود خطة متكاملة 
لدى الجهات المختصة في وزارة 
الصحة إلنــشــاء مــركــز خدماتي 
طــبــي ومستشفى مــؤقــت بسعة 
 فـــي مــديــنــة صــبــاح 

ً
ــرا 120 ســـريـ

األحـــمـــد بــمــســاحــة 80 ألــــف متر 
 خــدمــات 

ً
مــربــع، ستشمل أيــضــا

اإلدارات المركزية مثل الفحص 
الـــطـــبـــي قـــبـــل الــــــــــزواج وفـــحـــص 
العمالة، والمجلس الطبي العام، 

وغيرها.
وأضـــــــافـــــــت أن هـــــنـــــاك خــطــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة بـــانـــتـــظـــار تــفــعــيــلــهــا 
 إلنـــــشـــــاء مــســتــشــفــى 

ً
ــا ــ ــهـ ــ ــــوجـ وتـ

متكامل في مدينة صباح األحمد 
بــمــســاحــة 300 ألــــف مــتــر مــربــع 
 لــلــمــســتــشــفــيــات 

ً
لـــيـــكـــون نـــظـــيـــرا

الـــعـــامـــة فـــي بـــاقـــي الــمــحــافــظــات 
400 ســـــــريـــــــر تـــشـــمـــل  ــة  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ بـ
الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة األســـاســـيـــة 
بالمستشفى الــمــزمــع والعناية 
ــــوارئ وخـــدمـــات  ــطـ ــ الـــمـــركـــزة والـ

اإلسناد للمستشفى. 
وذكــــــــرت أن الـــفـــريـــق الــطــبــي 
ــنــــي واإلداري  ــفــ والــــصــــحــــي والــ
ــل فــــي مــنــطــقــة األحـــمـــدي  ــامـ ــعـ الـ
الصحية، يتجاوز 9 آالف موظف 
يــــتــــمــــيــــزون بــــالــــعــــطــــاء والـــعـــمـــل 

الـــمـــتـــمـــيـــز، والــــــــــذي كـــــــان آخـــــره 
إجراء ثاني عملية لزراعة القلب 
البشري في مركز الدبوس للقلب، 

داخل الكويت.
وأشــــــــــارت إلــــــى أن مــحــافــظــة 
األحــمــدي يــوجــد بــهــا 23 مــركــزا 
صــحــيــا، بــعــد انـــتـــقـــال تــبــعــيــة 8 
مراكز إلى منطقة مبارك الكبير 
الصحية، تخدم أكثر من 900 ألف 
نسمة، مبينة أن 12 مركزا صحيا 
منها تعمل على مـــدار الساعة، 
و14 تــعــمــل بــنــظــام الـــخـــفـــارات، 
وجميع المراكز تستقبل الحاالت 

الطارئة والمترددة. 

وأوضـــــــحـــــــت الـــــمـــــصـــــادر أن 
ــال الــمــلــف اإللــكــتــرونــي في  إدخــ
تقديم الخدمة الصحية أحدث 
ــــي الــــخــــدمــــات  ــة فــ ــيــ نـــقـــلـــة نــــوعــ
المقدمة واالنــتــقــال بثبات إلى 
تفعيل الــصــحــة الــرقــمــيــة كـــأداة 
نوعية لمتابعة مؤشرات األداء 
أو التخطيط أو توفير الجهد 

والوقت في خدمات المرضى.

»الكهرباء« تنجح في تشغيل 
محطة »z 3« بالمطالع

الشريدة لـ ةديرجلا●: تشغيل »z 4« في يناير
• سيد القصاص

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تشغيل محطة 
الــمــطــالع 3Z جهد 400/132/11 كيلو فــولــت بــنــجــاح، كاشفة عن 
تشغيل محطة z4 يناير المقبل. وقال رئيس قسم إنشاء محطات 
التحويل الرئيسية المهندس علي الشريدة، لـ »الجريدة«، إن تشغيل 
المحطة، وقبلها محطتان تم تشغيلهما وإدخالهما الخدمة، يأتي 
من حرص »الكهرباء« على تزويد قسائم منطقة المطالع والمباني 
الخدمية باحتياجاتها الكهربائية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة 

للرعاية السكنية.
وأشار الشريدة إلى أن الوزارة تولي منطقة المطالع أهمية كبيرة، 
وتحرص على توفير خدماتها المختلفة بالمنطقة وفقا للجداول 
الزمنية لتلك المشاريع، والتي أعلنتها في خطتها االستراتيجية.

»المناقصات« يرفض طلب البغلي»المناقصات« يرفض طلب البغلي
ترسية »صيانة صاالت األفراح«ترسية »صيانة صاالت األفراح«

ً
الجهاز طالب »الشؤون« بإعادة طرح المناقصة برمتها مجددا
ً
الجهاز طالب »الشؤون« بإعادة طرح المناقصة برمتها مجددا

جورج عاطف

زيادة عدد »مراقبي التوظف« 
لتسريع صرف »اإلجازات«

علمت »الجريدة« من مصادرها، أن ديوان 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة، بــالــتــعــاون مــع فــريــق عمل 
تنفيذ قــواعــد وضـــوابـــط اســتــحــقــاق وصــرف 
ــازات الــدوريــة  ــ الــبــدل الــنــقــدي عــن رصــيــد اإلجـ
أثناء الخدمة بالوزارة، زاد عدد مراقبي شؤون 

التوظف التابعين له في »الشؤون«، ليتسنى 
استقبال أكبر عدد ممكن من الكشوفات التي 
تتضمن أسماء الموظفين مستحقي »البدل« 
لــتــســريــع اإلجـــــــــراءات الـــتـــي تــســبــق الـــصـــرف، 

ومراجعتها بأقصى سرعة ممكنة.

»المبرات الخيرية« تطلق 
النسخة الثالثة لجائزة الصالح

أعلن رئيس اتحاد المبرات 
والجمعيات الخيرية د. ناصر 

العجمي إطالق جائزة خالد 
العيسى الصالح للتميز بالعمل 

الخيري في نسختها الثالثة.
وقال العجمي، في مؤتمر 

صحافي، أقامه االتحاد، مساء 
أمس األول، في مقره المؤقت 

بجمعية تنمية الخيرية، 
»إن الجائزة تركز على أن 

تكون للعمل الخيري صورته 
المبتكرة في تنفيذ برامجه، 

ونظامه الدقيق في إدارة أمواله، 
وآلياته العلمية في قياس رضا 

عمالئه ومنتسبيه«.
وبين أن الجهات المشاركة 
تشمل الجمعيات والمبرات 

، أو 
ً
الخيرية المرخصة رسميا

تلك التي صدرت بها مراسيم 
أو أدوات إشهار أخرى، الفتا 
إلى أنها تنقسم إلى 3 فئات: 

المؤسسات الخيرية التي يزيد 
عدد موظفيها الدائمين على 

، كذلك التي يتراوح عدد 
ً
50 فردا

موظفيها الدائمين بين 30 و50 
، إضافة إلى تلك التي يقل 

ً
فردا

عدد موظفيها الدائمين عن 
.
ً
30 فردا

 حول 
ً
»الرحمة« تنظم برنامجا
التربية والتعليم بالقيم

نظمت جمعية الرحمة العالمية، 
ممثلة في قطاع التعليم 

 
ً
 تدريبيا

ً
والتدريب، برنامجا

حول التربية والتعليم بالقيم، 
عبر برنامج »ZOOM«، وشارك 

 ،
ً
فيه أكثر من 355 مشاركا

بينهم الشيخ العالمة د. محمد 
النابلسي، ونخبة متخصصة 

ومتميزة في مجال العمل 
التربوي والقيمي.

وصرح رئيس قطاع التعليم 
والتدريب في الجمعية د. تركي 
الحميدي، أمس، بأن البرنامج 

ن أربع محاضرات تناولت  تضمَّ
الحديث عن التربية بالقيم 

في ظل التغيرات والتحديات 
المعاصرة، والمعلم القيمي، 

وهندسة القيم، وكيفية تصميم 
خطة التمثل القيمي.

وأضاف أن البرنامج تناول 
 إطاللة حول »وثيقة دليل 

ً
أيضا

مصفوفة القيم للمتعلمين في 
المؤسسات التعليمية التابعة 
 من 

ً
للرحمة العالمية«، وعرضا

مكتبها في قرغيزيا بعنوان: 
»نحو بيئة تعليمية معززة 

للقيم: الجامعة الكويتية 
«، كذلك تناول 

ً
الدولية نموذجا

 من مكتبها باألردن 
ً
عرضا

بعنوان: »مبادرة قيمية - 
.»

ً
مشروع نغرس معا

ً... و»إحياء التراث« تنظم 
 دعويا

ً
 علميا

ً
برنامجا

تنظم لجنة الدعوة واإلرشاد 
بمدينة سعد العبدالله، 

التابعة لجمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، مساء اليوم، 

 
ً
محاضرة بعنوان »ُكن داعيا
للخير« للشيخ عبدالوهاب 

السنين. وقالت الجمعية، في 
بيان، إن لجنة الدعوة واإلرشاد 

 
ً
 دعويا

ً
 علميا

ً
أقامت برنامجا

للشيخ إبراهيم بانصير 
يشمل محاضرتين في شرح 

»كتاب التوحيد« وكتاب »فضل 
اإلسالم«.

من جانب آخر، ينظم القطاع 
النسائي بالجمعية، ضمن 

برنامجه الثقافي والدعوي، 
العديد من األنشطة، منها: 
محاضرة بلجنة الرميثية 

والسالمية النسائية للداعية 
كر 

ُ
نهاد القطان بعنوان »ش
الُمنعم«، وفي محافظة 

الفروانية تنظم لجنة العارضية 
النسائية دورة بعنوان »فقه 

العبودية«، إضافة إلى درس في 
تفسير »جزء عّم«.

للكويتيين ممن 
لم يتجاوزوا الـ 40 

 في تخصصات 
ً
عاما

بنفس مجال 
وظيفتهم
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سلة أخبار

بــدعــم مـــن الــهــيــئــة الــخــيــريــة 
اإلسالمية العالمية، افتتح مساء 
أمس األول المعرض اإلنتاجي 
الثاني ألبناء متالزمة »داون«، 
تحت شعار »بكم تتلون حياتنا 
2«، فــي قاعة الفنون بضاحية 
عبدالله الــســالــم، بمشاركة 40 
شابا وفتاة من ذوي الهمم من 

أبناء متالزمة داون.
وأقيم المعرض برعاية الهيئة 
الــعــامــة لــشــؤون ذوي اإلعــاقــة، 
وبالتعاون مع المجلس الوطني 
للثقافة والــفــنــون واآلداب، في 
سياق مــبــادرة الهيئة الخيرية 
لتدريب وتأهيل أبناء متالزمة 
داون ودمــجــهــم فــي المجتمع، 
عــــــــن طـــــــريـــــــق تــــنــــظــــيــــم ورش 
تــدريــبــيــة وتــأهــيــلــيــة لتشجيع 
ــة،  ــيـ ــم اإلبـــداعـ ــهـ وتــنــمــيــة قـــدراتـ
ودعــــــم مـــهـــاراتـــهـــم اإلنــتــاجــيــة، 
ومـــســـاعـــدتـــهـــم فـــــي االعـــتـــمـــاد 
على ذواتــهــم. حضر المعرض 
الــمــديــر الــعــام للهيئة الخيرية 
ــــذي عــبــر عن  بــــدر الــصــمــيــط، الـ
سعادته البالغة وإعجابه الكبير 
باللوحات الفنية والمنتجات 

اليدوية المعروضة.

أعــــلــــنــــت جـــمـــعـــيـــة الــــنــــجــــاة 
الخيرية أن إجمالي المستفيدين 
مـــن حــلــقــاتــهــا لــعــام 2022 بلغ 
4600 طالب وطالبة من مختلف 
األعمار داخــل البالد عبر إدارة 
شــــؤون الـــقـــرآن الــكــريــم والسنة 

النبوية »ورتل« التابعة لها.
ــام على  ــعـ وقـــــال الــمــشــرف الـ
الــحــلــقــات جــــــزاع الــصــويــلــح لـ 
»كــونــا« إن هــذا اإلنــجــاز يواكب 
تطلعات الجمعية والتوجيهات 
والــــــرؤى الــحــكــومــيــة بــضــرورة 
دعــــــم الـــمـــشـــاريـــع الــخــدمــاتــيــة 
داخل البالد حيث تعد المنفعة 
ــا.  ــدهـ ــواعـ الـــخـــيـــريـــة مــــن أهـــــم قـ
ــلـــح أن عـــدد  وأوضـــــــــح الـــصـــويـ
المستفيدين من حلقات القرآن 
الصباحية بلغ 3650 مستفيدا 
والحلقات المسائية 950 بينما 
خــتــم الـــقـــرآن الــكــريــم 84 طالبا 
ــبـــالد، مشيرا  وطــالــبــة داخــــل الـ
إلــى ان هــذا الــعــام شهد انجازا 
كبير على صعيد عدد الحلقات 
والــطــلــبــة والـــتـــنـــوع فـــي بــرامــج 

الحلقات.

أعــلــنــت جــمــعــيــة بــلــد الخير 
بدء تنفيذ مصرف كفالة اليتيم 
بالتعاون مــع إدارة المصارف 
الـــخـــاصـــة فــــي األمــــانــــة الــعــامــة 
 لــــشــــروط 

ً
لـــــــأوقـــــــاف؛ تــــنــــفــــيــــذا

المصارف الوقفية والواقفين.
وقال المدير العام للجمعية 
عــثــمــان الــثــويــنــي، فــي تصريح 
ــــس، إن الــمــشــروع  صــحــافــي أمـ
يــســتــهــدف كــفــالــة شــامــلــة لــــ 50 
ــويـــت، وذلــــك  ــكـ  داخــــــل الـ

ً
يــتــيــمــا

بعونهم وتــوفــيــر الــدعــم الـــالزم 
لــحــاجــاتــهــم عــلــى مـــــدار الـــعـــام، 
مشيرا إلى أن المشروع يسعى 
إلــــــى تـــنـــشـــئـــة الـــيـــتـــيـــم تــنــشــئــة 
إســالمــيــة بــمــا يــحــقــق الــتــرابــط 
األســـري والتكافل االجتماعي، 
ــة  ــايــ ــرعــ ــــر جــــــــزء مــــــن الــ ــيـ ــ ــــوفـ وتـ
المعنوية والمادية له منذ مولده 

وحتى استكمال تعليمه.
ومـــــــن جـــهـــتـــه، أشــــــــاد أمـــيـــن 
صندوق الجمعية ناصر الزيد 
بــجــهــود ودور األمـــانـــة العامة 
 
ً
 رئيسا

ً
لأوقاف، كونها شريكا

 للجمعية، في مجال دعم 
ً
وفاعال

ورعاية البرامج اإلنسانية التي 
 
ً
تستهدف رعاية األيتام تعليميا

 داخل الكويت.
ً
وصحيا

»الخيرية« ترعى المعرض 
اإلنتاجي ألبناء متالزمة داون

»النجاة«: 4600 طالب 
استفادوا من حلقات القرآن

»بلد الخير« تبدأ تنفيذ »مصرف 
األيتام« بدعم من »األوقاف«

محمد الشرهان 
وسيد القصاص

ًمديرة الجامعة: تسخير كل اإلمكانات
لعقد انتخابات »هيئة التدريس« قريبا

●   حمد العبدلي
أكـــدت مــديــرة جــامــعــة الكويت 
باإلنابة د. سعاد الفضلي تسخير 
ودعــــــــم اإلدارة الـــجـــامـــعـــيـــة كــل 
الجهود لعقد انتخابات جمعية 
أعضاء هيئة التدريس في أقرب 

فرصة ممكنة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل اســتــقــبــالــهــا 
أعضاء اللجنة االنتقالية المؤقتة 
لجمعية أعضاء هيئة التدريس، 
المكونة من د. إبراهيم الحمود، 
ود. يعقوب الكندري، ود. حامد 
الفريح، ود. عبدالهادي العجمي، 
ــنــــة مــــديــــرة  ــلــــجــ حــــيــــث هـــــنـــــأت الــ
الــجــامــعــة عــلــى االنــتــقــال للمبنى 
الجديد في مدينة صباح السالم 
الجامعية، مؤكدة أهمية التوافق 

بين أفراد األسرة الجامعية.
بدوره، أشار رئيس اللجنة د. 
إبراهيم الحمود الى أن اللقاء مع 
مــديــرة جامعة الــكــويــت باإلنابة 
تضمن مجموعة من الموضوعات 
الــتــي تــهــم جمعية أعــضــاء هيئة 

»هيئة التدريس« الفضلي لدى استقبالها اللجنة المؤقتة لـ

العجيان لـ ةديرجلا•: فترة 
»الباي فورس« ٢٩ يناير المقبل

●   فيصل متعب
أكدت رئيسة مكتب التوجيه واإلرشاد في كلية التربية بجامعة 
الكويت أنفال العجيان أن فترة »الباي فورس« ستكون في ٢٩ يناير 
المقبل وسيتم السماح لجميع الفئات الطالبية التي لم تستكمل 

جدولها بتسجيل مقرراتها قبل بدء الدراسة.
وأوضـــحـــت الــعــجــيــان، لـــ »الـــجـــريـــدة«، أن عــبــارة »غــيــر مستوفي 
الشروط« التي تظهر للطلبة أثناء عملية التسجيل ال تعني عدم 
قدرتهم على التسجيل بل هي آلية لحجز المقررات الدراسية للطلبة 

المستجدين المقبولين في الفصل الثاني.
وأضــافــت أنــه بعد استكمال تسجيل المستجدين بالمقررات 
الدراسية سيسمح للطلبة المستمرين بتسجيل موادهم دون قيد 
»غير مستوفي الــشــروط«، مبينة أن جميع المقررات ستفتح أمام 
الطلبة المستمرين في منتصف يناير القادم، وهي فترة السحب 

واإلضافة التي ستكون على فترات متفاوتة.
وذكـــرت أن تسجيل »الــبــاي فـــورس« سيكون عبر طلب نموذج 
إلكتروني يقوم الطالب بإرساله من خالل برنامج »تيمز« ثم يتم 

النظر في الطلبات المقدمة ودراسة حالتها. 
وأكـــدت أنــه سيتم زيـــادة الشعب الــدراســيــة خــالل فــتــرة السحب 
واإلضافة والتي ستكون على 4 فترات متفاوتة الستكمال جميع 
جداول الطلبة، موضحة أن التسجيل المبكر يسمح للطالب بتسجيل 
١٤ وحدة دراسية فقط، ولكن مع فترات السحب واإلضافة يحق له 
تسجيل ٢١ وحـــدة، مبينة أنــه فــي حــال فتح الشعب أمــام الجميع 
بأقصى سعة قد ال يتمكن بعض الطلبة من التسجيل ولذلك تم 

تحديدها بـ ١٤ وحدة.

»التقدم العلمي« تنظم ندوة »االندماج النووي«
ــة الـــكـــويـــت  ــسـ نـــظـــمـــت مـــؤسـ
لــلــتــقــدم الــعــلــمــي، أمـــس األول، 
نــــــــــدوة بـــــعـــــنـــــوان »االنـــــــدمـــــــاج 
ــــووي: اإلنــــجــــاز الــعــلــمــي«،  ــنـ ــ الـ
ــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى مــا  ــلـ ــسـ ــتـ لـ
 من نجاح 

ً
شهده العالم أخيرا

لتوظيف االندماج النووي في 
إنـــتـــاج الــطــاقــة بــعــد عــقــود من 
الــتــجــارب، حــيــث أعــلــن باحثو 
االنــدمــاج الــنــووي فــي مختبر 
ــــس لـــيـــفـــرمـــور الــوطــنــي  ــــورانـ لـ
بــالــواليــات المتحدة منذ أيــام 
تحقيقهم خطوة تاريخية في 
هــذا الــمــجــال. وقــد استضافت 
الــمــؤســســة نــخــبــة مــن العلماء 
الــكــويــتــيــيــن، لتسليط الــضــوء 
ــاز الــعــلــمــي  ــ ــجــ ــ عـــلـــى هــــــذا اإلنــ
والــــــتــــــاريــــــخــــــي، إضــــــافــــــة إلــــى 
توقعاتهم حول دور االندماج 
الـــنـــووي كــمــصــدر رئــيــســي في 
المستقبل: د. فهد زمـــان، ود. 
نــاصــر بـــورحـــمـــة، إضـــافـــة إلــى 

الباحث عيسى النصرالله. 
ــر هـــــــذه الــــــنــــــدوة مــا  ــ ــــضـ وحـ
ــارك مــن  ــارب مــــن 100 مــــشــ ــقــ يــ
ــيــــن  ــثــ ــبــــاحــ ــيــــن والــ ــنــــدســ ــهــ ــمــ الــ
ــيــــيــــن  واألســــــــاتــــــــذة واألكــــاديــــمــ
والطلبة، وعــدد من المهتمين 
من مختلف الجهات الحكومية، 
إضـــافـــة إلـــى الــقــطــاع الــخــاص. 
 
ً
 علميا

ً
ــان شـــرحـــا م د. زمــ ــدَّ ــ وقـ

 للتجارب 
ً
 تاريخيا

ً
وتسلسال

ــقــــة فــي  ــاوالت الــــســــابــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ ــ وال

جانب من الحضور

استخدام االندماج النووي في 
توليد الطاقة، كما سلط الضوء 
على الفرق بين طاقة االنشطار 
الـــــــنـــــــووي وطــــــاقــــــة االنــــــدمــــــاج 
النووي، وأهم التحديات التي 
تواجه تقنية االندماج النووي، 
ــمـــان وثـــقـــة الــعــلــمــاء  وســـبـــب إيـ
ــثــــيــــن والـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــبــــاحــ والــ
بــقــدرتــهــم عــلــى إنـــتـــاج الــطــاقــة 
منها، مع ذكر للشواهد النظرية 

والطبيعية لالندماج النووي.
ــــدوره، أوضـــح د. بورحمة  بـ
الفرق بين النهجين الرئيسيين 
ــــووي، وهـــو  ــنـ ــ ــاج الـ ــ ــدمـ ــ فــــي االنـ
ــقـــصـــور  ــاج بـــحـــصـــر الـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ االنـ
الـــذاتـــي، واالنــــدمــــاج بالحبس 
المغناطيسي، والــتــعــرف على 
منشأة االشتعال الوطنية في 

الــمــخــتــبــر الــوطــنــي األمــيــركــي، 
 
ً
 تــفــصــيــلــيــا

ً
م شــــرحــــا ــا قـــــــدَّ ــمـ كـ

ــنــــووي  لـــطـــريـــقـــة االنــــــدمــــــاج الــ
عـــن طـــريـــق االنــــدمــــاج بحصر 
الــقــصــور الـــذاتـــي، مــع بــيــان ما 
حــــدث فـــي الــتــجــربــة الــشــهــيــرة 
جـــريـــت فـــي 5 ديــســمــبــر 

ُ
الـــتـــي أ

2022، وأهــمــيــة هـــذه الــواقــعــة 
العلمية فــي أبــحــاث االنــدمــاج 

النووي.
م الـــبـــاحـــث  ــن جـــهـــتـــه، قــــــــدَّ ــ مـ
النصرالله نبذة عــن مستقبل 
إنــتــاج الــطــاقــة الكهربائية من 
تقنية االنــدمــاج الــنــووي، كما 
ــط الــضــوء عــلــى المشاريع 

َّ
ســل

المستقبلية فــي هــذا المجال، 
 مـــشـــروع الــمــفــاعــل 

ً
خـــصـــوصـــا

الـــنـــووي الـــحـــراري التجريبي 

»الشباب« تفتح باب التسجيل 
في مشروع »منجز«

ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــلـ أعـ
للشباب، فتح باب التسجيل 
فــي مــشــروع »مــنــجــز« لدعم 
وتمكين الــشــبــاب الكويتي 
أصحاب اإلنجازات الذين ال 
تتجاوز أعمارهم 35 سنة، 
ضـــمـــن الـــخـــطـــة الـــتـــنـــمـــويـــة 
للدولة في دعم الشباب نحو 

اإلبداع والتميز.
ــر  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــــال نـــــــائـــــــب الـ
الـــــــــعـــــــــام لــــــقــــــطــــــاع تـــنـــمـــيـــة 
ــيــــف د.  ــلــ ــكــ ــتــ ــالــ ــاب بــ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ
ــل الــــــجــــــنــــــوبــــــي، فـــي  ــ ــعـ ــ ــــشـ مـ
ــان صـــحـــافـــي، أمــــــس، إن  ــيـ بـ
»مــنــجــز« هــو مــشــروع لدعم 
الــشــبــاب الكويتي أصحاب 
اإلنـــجـــازات عــلــى المستوى 
المحلي واإلقليمي والدولي 
فــي جميع الــمــجــاالت، وفــق 
الئحة تنظيم دعم المشاريع 
ــافـــآت  ــكـ ــمـ والـــفـــعـــالـــيـــات والـ

والجوائز.
وأضاف أنه سيتم تكريم 

جــمــيــع الــشــبــاب المنجزين 
الحاصلين على الدعم، من 
 
ً
ــقــــام ســـنـــويـــا ــفـــل يــ ــــالل حـ خــ
بــحــضــور مــســؤولــي الهيئة 
العامة للشباب والصحافة 
وأهالي المنجزين، لتوجيه 
الدعم للمنجزين تحت مظلة 
مشروع »منجز« الذي تتبناه 

الهيئة.
وأشــار إلى تقديم الهيئة 
مــكــافــآت تــشــجــيــعــيــة مــالــيــة 
لــلــحــاصــلــيــن عــلــى الــمــراكــز 
الـــثـــالثـــة األولـــــــى، مـــن خــالل 
مشاركتهم فــي المسابقات 
والـــبـــطـــوالت والــمــنــافــســات، 
سواء على المستوى الدولي 
أو اإلقـــلـــيـــمـــي أو الــمــحــلــي، 
فــي جميع الــمــجــاالت تحت 
الضوابط التنظيمية بشأن 
ــــآت الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة  ــافـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
لــأعــمــال المميزة المحلية 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ واإلنــــــــــجــــــــــازات اإلقـ

والدولية.

»تعاونية« الوفرة: المهرجانات 
التسويقية تدعم المنتجات الوطنية

قامت جمعية الوفرة التعاونية، 
بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع وزارة 
ــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل  ــــشـ الـ
واتــــحــــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 

ــتــــي، بــتــنــظــيــم  ــكــــويــ والـــــــمـــــــزارع الــ
الـــمـــهـــرجـــان الــتــســويــقــي الــثــالــث، 
الـــذي ضــم العديد مــن المنتجات 
الوطنية، الممثلة في الخضراوات 

مسؤولو الجمعية و»الشؤون« خالل المهرجان 

من إنتاج المزارعين، والمنتجين 
مـــن الــعــســل والـــتـــمـــور فـــي مــــزارع 
الــــوفــــرة. وأشــــــارت الــجــمــعــيــة إلــى 
أن ذلك يأتي بناًء على توصيات 
ــحـــاد الــجــمــعــيــات،  ــؤون« واتـ ــشــ »الــ
ــرار إقــــــامــــــة هــــذه  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــشـــــأن اســ
ــزارع  ــمــ ــانـــات لـــخـــدمـــة الــ الـــمـــهـــرجـ
والمستهلك ودعــم وتعزيز األمن 
الـــغـــذائـــي.  وأكـــــد رئـــيـــس مجلس 
إدارة جمعية الوفرة علي المطيري 
ــة الـــمـــهـــرجـــانـــات،  ــامــ اســـتـــمـــرار إقــ
ــزارع والــمــســتــهــلــك،  ــ ــمــ ــ لـــخـــدمـــة الــ
ودعم المنتج الوطني، الذي أثبت 
جــــودتــــه ومــنــافــســتــه الـــقـــويـــة في 
 إلـــى أن 

ً
الــســوق الــمــحــلــي، مــشــيــرا

قبول وحضور المستهلك الكويتي 
بالمساهمة والـــشـــراء يــدعــو إلــى 

الفخر بالمنتج الكويتي.

األول )ITER(، الــذي يعتبر من 
أهم التجارب العلمية، ويختبر 
إمكانيات التقنية في احتواء 

االندماج النووي.

الــتــدريــس، وعــلــى رأســهــا اللجنة 
ــدا  ــؤكـ ــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، مـ ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ االنـ
التزام اللجنة بما أقرته الجمعية 
العمومية بإجراء انتخابات خالل 
المواعيد المنصوص عليها لقرار 
الجمعية العمومية، والدفاع عن 

حقوق أعضاء هيئة التدريس.
وثـــمـــن د. الـــحـــمـــود الــتــجــاوب 
الكبير من قبل إدارة الجامعة مع 

الكثير من المطالبات والمواضيع 
الــــتــــي تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، وعــلــى 
رأسها فصل ما يسمى بالتفرغ 
العلمي عن الندب واإلعارة الكلية، 
وأيـــضـــا تــمــت مــنــاقــشــة مــــرور ٧٥ 
ســنــة لــلــمــدرســيــن الــمــســاعــديــن، 
وعــــــــــدة مـــــواضـــــيـــــع أخــــــــــرى تــهــم 
استقاللية الجامعة، متمنيا تطور 

جامعة الكويت وازدهارها.

»البردي« يكسو الكويت بـ »األبيض«

ــويــــــت، أمــــــس،  ــكــــ اكــــتــــســــت الــــ
باللون األبيض، وانضمت إلى 
ــة الــثــلــجــيــة،  ــ ــيـ ــ األجـــــــواء األوروبـ
ألول مــرة منذ ســنــوات، بعد أن 
غــزت عاصفة »الــبــردي« القوية 
مــنــاطــق كــويــتــيــة عــــدة، السيما 
في المناطق الجنوبية، ومنها 
أم الهيمان والشعيبة وميناء 
ــه، وأســـبـــغـــت عــلــيــهــا  ــلـ ــدالـ ــبـ ــعـ الـ
ثوبا ثلجيا غطى الطرقات التي 
تجاوزت فيها سماكة »البردي« 

15 سنتيمترا.
ــــف الـــثـــلـــوج  ــــواصـ »عـــــــــدوى عـ
ــيـــب الــــــكــــــويــــــت... تــحــولــنــا  تـــصـ
ــي«، وغــــيــــرهــــا  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الــــــــى بــــلــــد قـ
ــتـــي أطــلــقــهــا  مــــن الــتــعــلــيــقــات الـ
»العاصفة الثلجية«،  مبتهجون بـ
وأكدوا انهم لم يشهدوا ظاهرة 
مماثلة بهذا القدر من قبل، حيث 
ــلــــوج« فــــي بــعــض  ــثــ تــســبــبــت »الــ
االزدحامات المرورية، كما ادت 
األمطار الغزيرة، التي تجاوزت 
معدالتها، حتى عصر أمس، 28 
مــلــم، الــى غــرق بعض المناطق 
والـــطـــرقـــات، الســيــمــا الــمــنــاطــق 

الجنوبية من البالد.
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت وزارة 

 »األشغال«: فرق الطوارئ تعاملت مع تجمعات األمطار
استنفرت قطاعات وزارة األشغال العامة، 
لــلــتــعــامــل مـــع أي تــجــمــع لــمــيــاه األمـــطـــار في 
مختلف مناطق البالد، بالتعاون والتنسيق 
مع كل من الدفاع المدني، وقوة اإلطفاء العام، 

وجميع الجهات ذات الصلة.
وقــال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط 
والــتــنــمــيــة بــالــتــكــلــيــف والــمــتــحــدث الــرســمــي 
للوزارة، المهندس أحمد الصالح، في تصريح 
صـــحـــافـــي، إن شــبــكــة صــــرف مـــيـــاه األمـــطـــار 
تــســتــوعــب تــدفــقــات مــيــاه األمـــطـــار بكميات 
ضمن الــمــعــدالت التصميمية لــهــا. وأضــاف 
الصالح أنه في حال هطول كميات زائدة عن 
القدرة االستيعابية للشبكة فإن فرق الطوارئ 

ستكون موجودة للتعامل مع تلك الحاالت، 
كل على حدة. وأشار إلى أنه في حال وجود 
تجمع لمياه األمطار فإنه يمكن للمواطنين 
ــال عــلــى الــخــط الــســاخــن  والــمــقــيــمــيــن االتـــصـ
الخاص بالوزارة )150( أو عبر مواقع التواصل 
االجتماعي، أو الواتساب الخاص بها على 
مــدار الساعة. ومــن جهتها، أشـــارت مصادر 
»األشــــغــــال« إلــــى أن فــــرق الــــطــــوارئ تعاملت 
مــع تجمعات الــمــيــاه على تقاطع الشعيبة، 
حيث تجمعت المياه بسبب انسداد فتحات 
الجاليات جراء الطمي الذي انتقل إليها خالل 
السيل وقت ذروة األمطار، فتم شفط المياه من 
خالل تناكر المياه وإجراء عمليات التنظيف 

لتلك الجاليات، حرصا على تسيير الحركة 
المرورية على التقاطع. 

وقالت إن الفرق تواجدت منذ فجر أمس في 
المناطق الحرجة التي شهدت تجمعا للمياه، 
حيث كان هناك تنسيق مسبق مع »األرصاد«، 
ــنـــاطـــق بــالــمــضــخــات  ــمـ ــلـــك الـ وتــــــم تــــزويــــد تـ

لتصريف المياه والتأكد من عملها. 
ــارت إلـــى أن فـــرق الـــطـــوارئ التابعة  ــ وأشــ
لــأشــغــال والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــرق والــدفــاع 
المدني تــقــوم بـــدور كبير فــي تلك الــظــروف، 
تسهيال على مــرتــادي الــطــرق، ومــنــع وقــوع 
حوادث غرق للمركبات، وحفاظا على األرواح.

ً•• البالد تشهد موجة أمطار رعدية وهطول الَبَرد على بعض المناطق البالد تشهد موجة أمطار رعدية وهطول الَبَرد على بعض المناطق
 إغالق طرق بسبب السيول... وتقاطع الشعيبة األكثر تضررا
ً
•• إغالق طرق بسبب السيول... وتقاطع الشعيبة األكثر تضررا

الداخلية إغالق عدد من الطرق 
بسبب موجة األمطار وتجمعات 
المياه، ومنها طريق الفحيحيل 
ــاتـــجـــاه مــنــطــقــة أم الــهــيــمــان،  بـ
وطــريــق الفحيحيل الساحلي 
باتجاه مجمع الــكــوت، وميناء 

الشعيبة »المخازن«. 
كما تسببت األمطار الغزيرة 
الــــمــــصــــحــــوبــــة بــــــالــــــريــــــاح فـــي 
سقوط المظالت على مركبات 

الــمــوظــفــيــن بــمــحــطــة الــشــعــيــبــة 
التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

ــــس قــســم  ــيـ ــ بــــــــــــدوره، أكـــــــد رئـ
الــتــنــبــؤات الــبــحــريــة فــي اإلدارة 
العامة لأرصاد الجوية ياسر 
»الجريدة«، أن فرص  البلوشي، لـ
األمطار الرعدية مستمرة حتى 

اليوم األربعاء.
وقـــــــــــال مـــــــراقـــــــب الــــتــــنــــبــــؤات 
الجوية بإدارة األرصاد الجوية 

عــبــدالــعــزيــز الـــقـــراوي إن موجة 
األمطار نتيجة امتداد منخفض 
جوي سطحي مصحوب بكتلة 
هــوائــيــة دافــئــة ورطــبــة يــتــزامــن 
مــع وجـــود منخفض جــوي في 

طبقات الجو العليا.
وأضاف القراوي أن ذلك يؤدي 
إلــى تكاثر السحب المنخفضة 
والــمــتــوســطــة، تتخللها سحب 
ركـــــامـــــيـــــة مــــــع هـــــطـــــول أمــــطــــار 

مــتــفــرقــة خــفــيــفــة إلـــى متوسطة 
الشدة كانت غزيرة خاصة على 
المناطق الجنوبية ونشاط في 
الرياح تصل سرعتها إلى أكثر 
مـــن 50 كــيــلــومــتــرا فـــي الــســاعــة، 
مع انخفاض في الرؤية األفقية 
عـــلـــى بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق، مــبــيــنــا 
ــــرارة الــعــظــمــى  ــــحـ ــات الـ ــ ــ أن درجـ
ســـجـــلـــت بـــيـــن 16 و18 درجـــــة 
مــئــويــة والـــصـــغـــرى بــيــن 5 و8.

ــا، دعـــــــت إدارة  ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــــة واإلعـــــــــالم  ــامـ ــ ــعـ ــ الـــــعـــــالقـــــات الـ
بقوة اإلطــفــاء العام المواطنين 
والمقيمين إلى توخي الحيطة 
والــحــذر، لعدم استقرار الحالة 
ــة فــــي الــــبــــالد، وســـقـــوط  الـــجـــويـ
أمـــطـــار رعـــديـــة مــتــفــرقــة، وعـــدم 
التردد في االتصال على هاتف 
الطوارئ )112( إذا دعت الحاجة 

لذلك.

إجراءات أمنية على الطرقات خالل العاصفة

البردي يغطي طرق المناطق الجنوبيةنزهة فوق »بردي الصحراء«  )تصوير: عوض التعمري(
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نافذة نيابيةنافذة نيابية

مهلهل المضف يوجه سؤالين لبوقماز عن شبكة الطرق
سأل الناهض عن سبب تعديل شرط التقييم في هيئة االتصاالت

وّجـــه النائب مهلهل المضف 
ــيـــن إلـــــى وزيــــــــرة األشـــغـــال  ــؤالـ سـ
ــرة الــكــهــربــاء والــمــاء  ــ الــعــامــة وزيـ
والـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة د. أمـــانـــي 
بوقماز، بشأن تكلفة إنشاء شبكة 
طرق جديدة في جميع محافظات 
الكويت، وسؤاال الى وزير التجارة 
والصناعة وزيــر الــدولــة لشؤون 
االتــصــاالت وتقنية المعلومات، 
مازن الناهض، عن سبب تعديل 
شــــــرط الـــتـــقـــيـــيـــم آلخــــــر ســنــتــيــن 
 إلــى جيد 

ً
ماليتين من جيد جــدا

في هيئة االتصاالت.
وفــي ســؤالــه األول إلــى وزيــرة 
األشغال طلب تزويده بتوصيات 
فريق العمل المشكل بالقرار رقم 
٤٧ لسنة ۲۰۲۱ الخاص بتقصي 
الحقائق حول الحادثة المرورية 
عــلــى طـــريـــق الــمــلــك عــبــدالــعــزيــز 
)الفحيحيل( التي راح ضحيتها 
الــــمــــواطــــن عـــلـــي الـــبـــلـــوشـــي يـــوم 
ات التي  2021/10/12 واإلجــــــــراء
اتــخــذت لتنفيذ الــتــوصــيــات من 
تاريخ 2021/11/17 حتى تاريخ 
ــؤال، مــع تــزويــده  ــذا الـــسـ ورود هـ
بــــصــــورة ضـــوئـــيـــة مــــن الــتــقــريــر 

النهائي للفريق. 
وأضاف: هل أحيل المسؤولون 
عن أوجــه القصور والمتسببون 
في وقوع الحادث األليم بناًء على 
تــقــريــر فــريــق الــعــمــل إلـــى جهات 
االخـــتـــصـــاص الــقــانــونــيــة؟ وهــل 
استندت الموافقة على طلب وزارة 
الداخلية )اإلدارة العامة للمرور( 
إجراء دراسة فنية خاصة بحالة 

الــطــريــق ومـــاءمـــتـــه والــخــدمــات 
ــتـــخـــدام الــمــركــبــات  الــقــائــمــة السـ
من الهيئة العامة للطرق والنقل 
ــا اإلجـــــــــــــراءات الــتــي  ــ الـــــبـــــري؟ ومــ
اتخذت بعد امتناع المقاول عن 
تنفيذ أمــر العمل رقــم ٤٩ للعقد 
رقم ۳۹۸ الخاص باستبدال أغطية 
المناهيل الــواقــعــة ضمن نطاق 
أعمال العقد والتي تشمل طريق 
الملك عبدالعزيز )الفحيحيل( بعد 
تــكــرار خـــروج أغطية المناهيل؟ 

وهل طبقت الغرامات عليه؟
وطــلــب فــي ســؤالــه الــثــانــي من 
وزيرة األشغال إجابته عن االتي: 
كم بلغت تكلفة إنشاء شبكة طرق 
ــديــــدة فــــي جــمــيــع مــحــافــظــات  جــ
الكويت منذ عام ٢٠٠٦ حتى عام 
٢٠٢١؟ وكــم بلغت تكلفة صيانة 
شبكة الطرق في جميع محافظات 
الـــكـــويـــت مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٦ حتى 

عـــام ٢٠٢١؟ وكـــم مــســاحــة شبكة 
الطرق المرصوفة منذ عام ۲۰۰٦ 
حتى عــام ۲۰۲۱ لكل طريق على 
حـــــدة؟ وكــــم طــــول شــبــكــة الــطــرق 
المرصوفة منذ عــام ٢٠٠٦ حتى 
عــام ٢٠٢١ لكل طريق على حدة؟ 
وما الطاقة االستيعابية لشبكة 
الــطــرق منذ عــام ٢٠٠٦ حتى عام 
٢٠٢١ لكل طريق على حدة؟ وكم 
عدد المركبات المستخدمة لشبكة 
الـــطـــرق فـــي أوقـــــات الــــــذروة لعام 
٢٠١٦ حتى عام ۲۰۲۱ لكل طريق 

على حدة؟
 وطـــــلـــــب مــــــن وزيــــــــــر شــــــؤون 
ــاالت تـــــزويـــــده بــأســبــاب  ــ ــــصــ االتــ
وأسس تعديل شرط التقييم آلخر 
 إلى 

ً
سنتين ماليتين من جيد جدا

جيد بموجب قرار مجلس اإلدارة 
رقم )۲۰۱۹/۷( وعدم اختيار أفضل 
الموظفين أداء وذلك بخصوص 
ــتـــراطـــات الـــواجـــب تــوافــرهــا  االشـ
ــي الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لـــاخـــتـــبـــارات  ــ فـ
ــن الـــمـــنـــقـــولـــيـــن والــمــنــتــدبــيــن  ــ مـ
والـــمـــعـــاريـــن فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
لاتصاالت وتقنية المعلومات، 
وأسباب استمرار الهيئة في النقل 
ــارة رغــم صــدور  واالنــتــداب واإلعــ
القرار رقم )٢٠١٨/٦( حسب إفادة 
ـــوان الــمــحــاســبــة فـــي تــقــريــره  ديــــ
للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹ وعلى 
الرغم من وجود إعان للتوظيف.

الطمار: تقدمت وبعض النواب
 بطلب إللغاء هيئة الطرق

أعـــلـــن الـــنـــائـــب خـــالـــد الــطــمــار 
مــه ومــجــمــوعــة مـــن الــنــواب  تــقــدُّ
باقتراح بقانون إللغاء القانون 
رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل 

البري.
ــار، فـــي تــصــريــح  ــمـ وقـــــال الـــطـ
صحافي بمجلس األمة، إن تقديم 
االقـــــتـــــراح جـــــاء بـــســـبـــب تـــداخـــل 
االختصاصات بين هيئة الطرق 
ووزارة األشغال، مما تسبب في 
إرباك العمل باألجهزة الحكومية 
وتضارب اختصاصاتها، وأيضا 
للتخفيف عــن مــيــزانــيــة الــدولــة 

وعدم إرهاقها.
وبــــّيــــن أن الـــهـــيـــئـــة تـــعـــاقـــدت 
ــر مــــع مــخــتــبــر  ــبـــاشـ ــمـ بــــاألمــــر الـ
إلجراء الفحوص على األسفلت، 
رغـــــم أن الــمــخــتــبــر لـــيـــس لــديــه 

ترخيص رسمي.
وأشار إلى استمرار خسائرها 
مــنــذ عـــام 2015 إلـــى عـــام 2020، 
والـــتـــي بــلــغــت مـــا يـــزيـــد عــلــى 3 

مايين دينار.
وذكـــــــــر أن الــــهــــيــــئــــة خـــســـرت 
فعليا في السنة المالية ٢٠١٥ / 
٢٠١٦ نحو ٤١٥ ألف دينار، وفي 
السنة المالية ٢٠١٦ / ٢٠١٧ نحو 

٥٩٥ ألفا، كما خسرت في السنة 
المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ نحو ٤٤٦ 
ألـــفـــا، وخـــســـرت كــذلــك ٨٤٦ ألــفــا 
في السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩، 
و٩٦٩ ألـــفـــا فـــي الــســنــة الــمــالــيــة 

.٢٠١٩ / ٢٠٢٠
وأضــــــاف أنــــه »إذا الــحــكــومــة 
ــلـــة  ــئـ مـــنـــزعـــجـــة مـــــن كــــثــــرة األسـ
البرلمانية، فاألجدر بها تافي 
ومـــعـــالـــجـــة مــــاحــــظــــات ديــــــوان 
المحاسبة، حيث إن أغلب أسئلة 
ــــن مـــاحـــظـــات  ــأتــــي مـ الـــــنـــــواب تــ

الديوان«.

خالد الطمار

الشاهين لنشر »البلدية« قائمة بالمقاولين
ً
المعتمدين والتواصل معهم إلكترونيا

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح بقيام بلدية الكويت 
بنشر قائمة بالمقاولين المعتمدين، وتصنيفاتهم، وبيانات 
التواصل معهم، في الموقع اإللكتروني للبلدية، وتحديثها 

.
ً
دوريا

 لقلة خبرة المواطنين 
ً
وقــال الشاهين، فــي مقترحه، نــظــرا

في مجال البناء، من حيث المواصفات والشروط والمعايير 
الهندسية، فــإن بعض المقاولين يستغلون ذلــك ويمارسون 
ــوال الـــمـــاك لــتــحــقــيــق أعــلــى  ــ ــنـــزاف أمــ ــتـ الـــغـــش والـــنـــصـــب واسـ
ربــح مــادي مــن خــال التاعب فــي مــواد البناء، وعــدم مراعاة 

المواصفات الهندسية وجودة المنتج.
 مــنــا عــلــى مــنــع هـــذا الــتــاعــب والــغــش 

ً
ــــاف »وحـــرصـــا  وأضـ

ــع عــلــيــهــم، مــــع تــــزويــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن بــجــمــيــع  ــواقــ والـــنـــصـــب الــ
المعلومات عن المقاولين المعتمدين لدى البلدية، أتقدم بهذا 

االقتراح«.   أسامة الشاهين

»الشؤون«: طالبنا 14324 حالة باسترداد المساعدات
• البغلي: منذ تفعيل النظام اآللي الجديد في فبراير 2018
ر الوضع االجتماعي« • »لوجود دخل أكثر أو كفايته أو لتغيُّ

كــــشــــفــــت وزيـــــــــــــــرة الــــــشــــــؤون 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة 
ــة  ــ ــدولـ ــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وزيـــــــــــرة الـ
لـــشـــؤون الــــمــــرأة والــطــفــولــة مي 
الــبــغــلــي، أن عـــدد الــحــاالت التي 
طــالــبــتــهــا الــــــــــوزارة بـــاســـتـــرداد 
قــيــمــة الــمــســاعــدات مــنــذ تفعيل 
النظام اآللي الجديد في فبراير 
2018 وحــتــى اآلن بــلــغ 14324 
حــالــة، موضحة أن أســبــاب ذلك 
ــل لـــدى  ــ تــتــمــثــل فــــي وجـــــــود دخــ
ــن قــيــمــة  ــــاالت أكـــثـــر مــ ــــحـ هـــــذه الـ
المساعدة، أو كفايته، أو تغير 
الوضع االجتماعي، أو الوفاة، أو 

عدم االستقرار في الباد.
وقالت البغلي، في ردها على 
ســـؤال للنائب مــبــارك الحجرف 
 لــقــانــون 

ً
بــهــذا الـــشـــأن، إنـــه وفــقــا

المساعدات العامة رقم 12 لسنة 
2011 والئــــحــــتــــه الــتــنــظــيــمــيــة، 
ــــط وشـــــــــروط  ــ ــوابـ ــ ــ ُوِضــــــــعــــــــت ضـ
خاصة بكل فئة مستفيدة، والتي 
 
ً
ــــرى، علما تــخــتــلــف مـــن فــئــة ألخـ
 عامة تشمل 

ً
بــأن هناك شــروطــا

جميع الفئات.

ــادة 1 مــن  ــ ــمــ ــ ــعــــت أن الــ ــابــ وتــ
ــة 2013  ــنــ ــســ 23 لــ الــــــمــــــرســــــوم 
بشأن استحقاق وتقدير وربط 
المساعدات العامة تنص على: 
»يـــســـتـــحـــق الـــمـــســـاعـــدة الـــعـــامـــة 
لــلــفــئــات كــل كــويــتــي لــيــس لــه أو 

له دخل يقل عن قيمة المساعدة 
المقررة بموجب هذا المرسوم«.
ات تحديث  وبينت أن إجــــراء
بـــيـــانـــات الــمــســتــفــيــديــن تــتــمــثــل 
في التواصل معهم قبل انتهاء 
المهلة لطلب بعض المستندات 

ــات، وبـــحـــث  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــد الـ ــديــ ــجــ ــتــ لــ
 
ً
 ومــيــدانــيــا

ً
الـــحـــاالت اجــتــمــاعــيــا

لــلــتــأكــد مـــن مــــدى اســتــحــقــاقــهــا، 
ــام  ــظـ ــنـ ــلــــف فـــــي الـ وإدخــــــــــــال الــــمــ
 مــــــع الــــجــــهــــات 

ً
لـــتـــدقـــيـــقـــه آلــــــيــــــا

الحكومية مثل وزارة الداخلية، 
وهيئة القوى العامة، والمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
وغيرها، وذلك بعد إدخال الطلب 
فــي الــنــظــام، إضــافــة إلـــى إرســـال 
رســائــل نــصــيــة للمنتفعين في 
حـــال طـــرأ تغير عــلــى الــحــالــة أو 

استمرار المساعدة أو إيقافها.
وأشارت البغلي إلى أن نظام 
ميكنة المساعدات االجتماعية 
ــــى الــــبــــاحــــث االجـــتـــمـــاعـــي  ــــطـ أعـ
صاحية التحقق الـــدوري على 
الحالة؛ لمعرفة آخر المستجدات 
التي طرأت عليها مثل التعيين 
أو وجـــــــــــود دخـــــــــل جــــــديــــــد مـــن 
التأمينات، مؤكدة أن الوزارة لم 
تقم باسترداد أي مبلغ ُصرف من 
المساعدة االجتماعية لمستفيد 

مستوٍف لشروط الصرف.

البغلي مع بوشهري في جلسة سابقة

»ذوي اإلعاقة« تؤجل التصويت على قانون 
 لتعديالت العصفور

ً
المعاقين... انتظارا

جِر أي تغييرات على قوانين »المالية« 
ُ
عاشور لـ ةديرجلا•: الحكومة لم ت

• فهد تركي
بينما عــقــدت لــجــنــة ذوي اإلعــاقــة 
البرلمانية اجتماعها أمس للنظر في 
التعديات على المشروع الحكومي 
المقدم بشأن المعاقين لقانون رقم 8 
لسنة 2010، اجلت اللجنة التصويت 
على القانون وإقراره الجتماع الحق.
وأكد رئيس اللجنة النائب صالح 
»الــجــريــدة«، أن »االجتماع  عــاشــور، لـــ
ــــؤون  ــشــ ــ ــــور وزيــــــــــــرة الــ ــــضـ ــــحـ ــد بـ ــ ــقـ ــ عـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــي الـــبـــغـــلـــي، ومـــديـــر 
الهيئة العامة لذوي اإلعاقة، وناقشنا 
كل مواد القانون، لكن النائب سعود 
الــعــصــفــور، عــضــو الــلــجــنــة، قــــال إنــه 
بــــصــــدد تــــقــــديــــم تــــعــــديــــات جــــديــــدة 
ــلـــى الــــقــــانــــون، بــهــدف  ــة عـ ــريــ وجــــوهــ
ــاجــــات  ــيــ ــتــ ــه ودعـــــــــم ذوي االحــ ــ ــمـ ــ دعـ
الــخــاصــة، األمــر الــذي جعلنا نتريث 
فــــي الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه وإقـــــــــراره إلـــى 
االجــــتــــمــــاع الـــمـــقـــبـــل، لـــحـــيـــن تــقــديــم 
العصفور التعديات الجديدة، وتم 
ذلك بالتوافق مع الحكومة ممثلة في 
وزيرة الشؤون ومدير ذوي االعاقة«. 

ــور إلـــــى أن مــجــلــس  ــاشــ وأشـــــــار عــ
االمــة، ممثا في لجنة ذوي اإلعاقة، 
يــولــي هـــذه الــفــئــة أهــمــيــة كــبــرى، من 
خــال الــقــانــون الــجــديــد وأي تشريع 
يقدم لصالحهم، مؤكدا أن القادم من 
األيام سيشهد تشريعات جديدة على 
طريق دعم هذه الفئة لتنال حقوقها 
كاملة المادية والتعليمية والصحية 

والمعنوية. 
من جانب آخــر، قال عاشور، وهو 
مقرر اللجنة المالية البرلمانية، إن 
الحكومة لم تقدم أي مشاريع قوانين 
أو تعديات جديدة على االقتراحات 
بقوانين الستة التي أقرتها اللجنة 
الـــمـــالـــيـــة، وأبــــرزهــــا شـــــراء الـــقـــروض 
ومـــديـــونـــيـــات الـــمـــواطـــنـــيـــن، وزيـــــادة 
الحد األدنــى لمعاشات المتقاعدين 
وشركة المحاصيل الزراعية وتحويل 
الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة 
وناقل وطني، وغيرها من االقتراحات 
ــا الــلــجــنــة  األخــــــــرى الــــتــــي رفــــعــــت بـــهـ
تقارير إلى مجلس االمة، وكانت على 
جــدول اعمال الجلسة الماضية لكن 

الحكومة طلبت التأجيل. 

وأوضــــــح أن الــلــجــنــة مــاضــيــة فــي 
إنجاز وإقرار هذه القوانين ألهميتها 
للشعب الــكــويــتــي، وأي تــعــديــات أو 
مشاريع جديدة ستقدمها الحكومة، 
ــلــــس ذاهـــــــــب إلــــى  ــمــــجــ مــــــؤكــــــدا أن الــ
التصويت على القوانين المذكورة 
في المداولة األولى بالجلسة المقبلة 
وأي تعديات تراها الحكومة لتقدم 

في الفترة بين المداولتين، وتمنى أن 
يتم التوافق الحكومي النيابي على 
القوانين المالية التي أقرتها اللجنة 
المالية، كما تم التوافق على القوانين 
األخـــــرى، مــمــا يــتــرجــم الــتــعــاون بين 
السلطتين لصالح الوطن والمواطن.

صالح عاشور

فيصل الكندري يثمن قرار إلغاء
الحفالت بـ »رياضة المحركات«

ــل  ــيـــصـ شـــــكـــــر الــــــنــــــائــــــب فـ
ــم  ــرهــ ــبــ ــتــ الــــــكــــــنــــــدري مـــــــن اعــ
ــنـــي  ــرار الـــوطـ ــ ــقــ ــ ــاب الــ ــ ــحـ ــ أصـ
ــــي عـــلـــى تــفــاعــلــهــم  ــــاقـ واألخـ
مــع دعــوتــه إللــغــاء الــحــفــات 
الغنائية في مدينة الكويت 
الــمــحــركــات الــريــاضــيــة التي 
لــم تــنــشــأ إال بــرغــبــة أمــيــريــة 

ســامــيــة لــمــســاعــدة الــشــبــاب 
الــكــويــتــيــيــن عـــلـــى مــمــارســة 
ريــاضــة الــمــحــركــات، ولــيــس 
إلقــــامــــة الــــحــــفــــات وتــنــفــيــع 

تجار الحفات.

فيصل الكندري

مهلهل المضف

أبل يسأل العدواني عن تعيينات
كلية التربية األساسية

وجـــــــه الــــنــــائــــب د.خــــلــــيــــل أبــــل 
سؤالين إلــى وزيــر التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي د. 
حمد العدواني بشأن التعيينات 
ــنـــــــدب لــبــعــض  ــات والـــــ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــتـ ــ والـ
أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة في 
كلية التربية األساسية، وبشأن 
مـــنـــصـــب عــــمــــادة كـــلـــيـــة الـــعـــمـــارة 

بجامعة الكويت.
وطلب في سؤاله األول تزويده 
بكشف بعدد من عينوا من دون 
إعان في كلية التربية األساسية 
منذ عام ۲۰۱۲ حتى تاريخ ورود 
هــذا الــســؤال للوظائف الشاغرة، 
مـــع بــيــان الــمــســمــيــات الوظيفية 
ومتطلبات الوظيفة من مؤهات 
ــنـــوات خــبــرة عملية،  عــلــمــيــة وسـ
وجنسية كل منهم، وهل مازالوا 
عــلــى رأس عــمــلــهــم؟ وهــــل قــدمــت 
شـــكـــاوى ضـــد الــتــعــيــيــنــات الــتــي 
جـــرت مــن دون إعـــان مــن أي من 
أعضاء هيئة التدريس في كلية 
الـــتـــربـــيـــة األســــاســــيــــة؟ إذا كــانــت 
اإلجــــابــــة بـــاإليـــجـــاب فــهــل أجـــري 
تحقيق في هذه الشكاوى؟ وماذا 
ــل تــشــتــرط  ــ ــا؟ وهــ ــهـ ــأنـ ــرى بـــشـ ــ جــ
الــهــيــئــة عــنــد الــتــعــيــيــن أن يــكــون 

 عــلــى مؤهاته 
ً
الــمــتــقــدم حــاصــا

الــعــلــيــا بــتــفــرغ كـــامـــل؟ إذا كــانــت 
اإلجابة بالنفي، فما األسباب؟

 وأضـــاف: هــل تشترط الهيئة 
عــنــد التعيين أن يــكــون المتقدم 
ــه مـــن  ــ ــاتــ ــ ــؤهــ ــ حــــــاصــــــا عـــــلـــــى مــ
جامعات مرموقة ومعترف بها 
كــمــا يــحــدث عــنــد االبـــتـــعـــاث؟ إذا 
ــة بــــاإليــــجــــاب فــمــا  ــ ــابـ ــ كـــانـــت اإلجـ
مـــبـــررات الــتــعــيــيــن مـــن جــامــعــات 
؟ ومـــا مــعــدل 

ً
غــيــر مــؤهــلــة عــمــلــيــا

الــتــرقــيــات الــســنــوي فـــي األقــســام 

العلمية في الكلية؟ ومــا المعدل 
الزمني للترقيات في كل قسم من 
أقسام الكلية آلخر عشر سنوات؟
وقــال فــي ســؤالــه الثاني: نمى 
ــارا  ــكـ ــتـ ــنــــاك احـ ــى عـــلـــمـــي أن هــ ــ إلــ
لــمــنــصــب عـــمـــادة كــلــيــة الــعــمــارة 
بــجــامــعــة الــكــويــت لــعــضــو هيئة 
تدريس واحد خال مدة ١٢ سنة 
ــع وجــــــــود شـــبـــهـــات اســـتـــغـــال  ــ مـ
لاستشارات والتعيينات بالكلية، 
ــي وتــــزويــــدي  ــ ــادتـ ــ ــذا يــــرجــــى إفـ ــ لــ
بصورة ضوئية من جميع قرارات 
تــشــكــيــل الــلــجــان الخــتــيــار عميد 
كلية العمارة بجامعة الكويت منذ 
عام ۲۰۱۰ حتى تاريخ ورود هذا 
الــســؤال، مــع تــزويــدي بالتقارير 
ــار  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــان االخـ ــــجـ ــلـ ــ الــــنــــهــــائــــيــــة لـ
وأسماء أعضاء كل لجنة اختيار، 
ومناصبهم األكاديمية، وبصورة 
ضــوئــيــة مـــن قــــرار مــديــر جــامــعــة 
الــــكــــويــــت بــتــعــيــيــن عـــمـــيـــد كــلــيــة 
العمارة الحالي، وصورة ضوئية 
مــن قــرار مدير الجامعة بتعيين 

رئيس قسم العمارة الحالي.

خليل أبل 

الناهض: السماح لألسر باستيراد المواد
اإلنشائية أعفاها من الضريبة الجمركية

أكـــد وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيـــر الــدولــة 
لــشــؤون االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات، 
مازن الناهض، أن الوزارة تقوم بمراقبة المواد 
األســاســيــة بصفة مستمرة ومــراقــبــة أسعارها، 
ومنها مواد البناء وتقارنها مع الدول المجاورة، 
وتتأكد من كفاية المواد في السوق المحلي، وقد 
تم ضبط عدد من المحال المخالفة وأحيلت إلى 

جهات التحقيق.

وقال في رده على سؤال للنائب ثامر السويط: 
»وكذلك يتم االجتماع بشكل دوري مع الجهات 
ذات الصلة لتسهيل استيراد مواد البناء، علما 
بــأن الـــوزارة قــد أصـــدرت قـــرارا للسماح لألسرة 
باستيراد المواد اإلنشائية من الخارج، وهو ما 
يسهم بتقليل الضريبة الجمركية ويعفيهم منها، 

ويسهم بتوازن األسعار في السوق المحلي«.
مازن الناهض
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إن التغيرات والتحوالت العميقة التي حدثت نتيجة 
التطور التكنولوجي الــذي عرفته وسائل االتصال 
والتواصل على المستوى الكمي والنوعي غيرت من 
طبيعة التفاعالت داخــل المجتمع الــدولــي، وأفــرزت 
نوعا من التنوع في اهتمامات ومجاالت الدبلوماسية، 
مما أدى إلى صياغة دبلوماسية معاصرة ممتدة إلى 
ميادين أكثر تأثيرا مثل، )االقتصاد، الثقافة، اإلعالم، 

البيئة،... إلخ(.
ومن زاويــة أخــرى، فإن أبعاد الدبلوماسية تبقى 
كثيرة ومتعددة من أجل إقامة عالقات ودية ومستقرة 
بين مكونات المجتمع الدولي، غير أن دور وموقع 
الدبلوماسية ذات البعد الثقافي غدت أداة ضرورية 
للتخفيف من حدة التوترات وتحويل االختالفات إلى 
توافقات، وهكذا، يمكن توظيف الدبلوماسية الثقافية 
للمساعدة في بناء السالم العالمي وخلق نــوع من 

الديمومة في العالقات بين الدول.
ونشير في هذا السياق، إلى أن الكثير من الوثائق 
الرسمية الصينية أكدت على أهمية الثقافة والعامل 
الثقافي فــي كسب النفوذ فــي ظــل عالم تشتبك فيه 
الثقافة بالتطورات االقتصادية والتحوالت السياسية، 
خاصة التقرير السياسي للمؤتمر الــســادس عشر 
للحزب الشيوعي الصيني سنة 2012، إضافة إلى 
ذلــــك تــبــنــت الــصــيــن مــنــذ ســنــة 1988 استراتيجية 
ثقافية، اعتبرت فيها الثقافة أداة دبلوماسية استمدت 
سسها من الثقافة الكونفوشوسية والثقافة التقليدية 

ُ
أ

والسياسة الواقعية، مما يدل على أهمية المكانة التي 
تحتلها األبعاد الثقافية في السباق من أجل النفوذ.

ومــع انتشار المصالح االقتصادية والسياسية 
الحيوية الصينية في العالم، تبنت الصين توجها 
يهدف إلى تعزيز قوتها الناعمة، من خالل إصالح 
نظامها الثقافي وتنمية الصناعة الثقافية، وقد 
خصصت لــذلــك كــل إمــكــانــاتــهــا الــمــاديــة والبشرية 

واللوجيستيكية، حيث تم إضفاء الطابع المؤسساتي 
على استراتيجيتها الثقافية، في محاولة لالنتشار 
على نطاق واســع من خالل نسج شبكة ثقافية عبر 
العالم للترويج لحضارتها، عبر إنشاء المراكز الثقافية 
الصينية بالتعاون مع الجامعات أو المنظمات في 
البلدان المستقبلة، إضافة إلى ذلك تضاعفت المبادرات 
إلى أن أصبحت الثقافة ممارسة أساسية للقوة الناعمة 
الصينية، بــهــدف تسهيل الــمــعــرفــة وفــهــم األجــانــب 
للصين وتجديد الصورة من أجل خلق مناخ يفضي 

إلى تطورها ونهوضها بقوة.
وهكذا، نجد أن الدبلوماسية الثقافية الصينية 
تسعى إلـــى أن تــكــون مــصــدر قـــوة نــاعــمــة، مــن خالل 
الدعوة لتعزيز التنمية المشتركة واحترام وحدة التراب 
الوطني وتبني الحلول السلمية للنزاعات وتطبيق 
قواعد القانون الدولي، باإلضافة إلى معارضة النظام 
الدولي القائم ومحاولة إرساء نظام متعدد األقطاب، 
ومــســانــدة احــتــرام ثقافات األمـــم األخــــرى، مما جعل 
الصين تساهم في إعــادة تشكيل الخريطة الثقافية 
للنظام الدولي وإحــداث نوع من التوازنات الدولية 

الجديدة.
وال يفوتنا القول في هذا السياق، إن الحديث عن 
القوة الناعمة لم يكن وليد اللحظة، أو جاء كمصطلح 
فـــي الــعــصــر الــحــديــث بـــل هـــو مــتــجــذر فـــي الــتــاريــخ، 
وتحديدا التاريخ الصيني، فقد تحدث الفيلسوف 
الصيني »الوتـــســـو« عــن الــقــوة اللينة أو الــمــرنــة أو 
الناعمة عندما وصف الماء موضحا أن القوة تكمن 
في اللين والــمــرونــة، فهو يــرى أال شــيء أكثر مرونة 
ونــعــومــة مــن الـــمـــاء، فــهــو الــقــوة الــتــي تستمد منها 
النباتات والحيوانات شكلها ونموها، وبالتالي فالقوة 
الناعمة عند الصينين، تشمل الثقافة العامة والعالقات 
الدبلوماسية والمساعدات االقتصادية واالستثمارات 

والمشاركة في المنظمات الدولية.

إلــى جانب ذلـــك، تتميز الثقافة الصينية بتنوع 
هوياتي وتعدد ثقافي كبير، وهي ظاهرة اجتماعية 
وتاريخية ال يكاد مجتمع من المجتمعات يخلو منها، 
غير أن ما يميز دوائر هذا التنوع والتعدد في المجتمع 
الصيني هو ذلك االختالف في اإلثنيات والقوميات 
واألعـــــراق الــتــي تصل إلـــى نحو 56 قــومــيــة، وأيضا 
بسبب اتساع المساحة واالختالفات المناطقية، األمر 
الذي ساهم في تنوع اللغات واللهجات المستعملة 
من منطقة إلى أخــرى، إضافة إلى وجود العديد من 
المعتقدات والديانات والفلسفات )الكونفوشيوسية 
والطاوية والبوذية(، التي زخرفت المشهد الثقافي 

والحضاري للصين.
ومـــن هــنــا نستطيع الـــقـــول إن هـــذه الفسيفساء 
الثقافية، هي سجل مفتوح ومتطور يمنح إشعاعا 
لتطور المجتمع وازدهـــاره في ظل الثراء والتمازج 
الثقافي، يجعل من الصين كائنا استثنائيا لما تملكه 

من خصائص فريدة بعيدا عن حاالت الصراع.
ومــــن هــــذا الــمــنــطــلــق، عــمــلــت الــصــيــن عــلــى تبني 
سياسات وطنية تسعى إلى ترسيخ الخصوصيات 
ــار التعدد  الحضارية والتاريخية الوطنية فــي إطـ
والتعايش بين القوميات المختلفة، المبنية على 
الــثــقــافــة الــمــشــتــركــة الــمــســتــمــدة مـــن الــقــيــم الــروحــيــة 
والمادية، مما كان له عظيم األثر في ترسيخ التعايش 
السلمي وبناء التماسك داخل المجتمع الصيني بعد 
معاناة مع اضطرابات اجتماعية وسياسية شهدتها 

الصين خالل فترات تاريخية معينة.
وإدراكــــــا مــن صــنــاع الـــقـــرار الــســيــاســي الصيني، 
باألهمية المتزايدة للثقافة التي أصبحت معيارا 
جديدا تعرف من خالله توجهات السياسة الخارجية 
للدولة، فإن العامل الثقافي يظل حاضرا باستمرار 
كخلفية للدبلوماسية الصينية ولطبيعة التوجه 
السياسي للصين، بهدف خلق جسور من التواصل 

الحضاري والثقافي، انسجاما مع استراتيجيتها 
القائمة على مبدأ القوة الناعمة.

ــة أخــــــــــــرى، فــــخــــصــــوصــــيــــات الـــصـــيـــن  ــهــ ومــــــــن جــ
األيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة، ونــمــوهــا االقــتــصــادي 
ورغبتها في أن تصبح قوة عسكرية يثير نوعا من 
التناقض على طريق التنمية السلمية، إضافة إلى 
االنتقادات الكثيرة الموجهة للصين حول موضوعات 
الدمقرطة وحرية التعبير وحقوق اإلنسان، األمر الذي 
يجعل من الصعوبة بمكان على الصين بناء صورة 

إيجابية وسليمة.
في الواقع، وعلى الرغم من اآلثــار اإليجابية التي 
تــم الحصول عليها بتبني تعزيز الثقافة كمدخل 
أساسي لتحسين صــورة الصين الخارجية وجذب 
شراكات مختلفة، فإن العديد من الباحثين والمفكرين 
وعلى رأسهم »جوزيف ناي« يرى أن الصين ال تتوافر 
على صناعات ثقافية مهمة وتفتقر إلــى الكثير من 

المؤسسات التي تولد القوة الناعمة.
هــذا، وتعاني الصين سياسيا من عدم المساواة 
ونقص الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، 
ولعل من العوامل الرئيسة التي تحد من القوة الناعمة 
الصينية القومية، إحجام الصين عن االستفادة الكاملة 

من وجود مجتمع مدني غير خاضع للرقابة.
وبالتالي، تساهم كل تكل العوامل في خلق تحديات 
وعقبات أمام الدبلوماسية الصينية، مما ينتج عنه 
جو من عدم الثقة نتيجة االختالفات األيديولوجية، أو 
عدم الثقة في النظام السياسي الصيني والخوف من 
صعودها االقتصادي، األمر الذي يجعل من الخطوات 
المتخذة ذات فعالية مختلطة في سبيل تعزيز الثقافة، 
الجزء األساسي في القوة الناعمة الصينية لمواجهة 

القيود والعقبات المطروحة.

* باحثة في العالقات الدولية - المغرب.

عجيب ومــؤســف مــا يــقــوم بــه بــعــض نـــواب مجلس األمـــة، 
فما يتقدمون به من المقترحات المالية الباهظة التكاليف، 
ويطالبون الحكومة بتحقيقها، والتي سيؤدي تنفيذها حتما 
إلى إفــالس الدولة وضعف اقتصادها، ومن تلك المقترحات 
شراء المديونيات ورفع الرواتب ومعاشات المتقاعدين بدون 
دراسة، وتوزيع 20 في المئة من دخل الدولة على المواطنين.

تؤكد هذه المطالب أن هؤالء األعضاء ال يكترثون بمصلحة 
الدولة وال مستقبلها السياسي واالقتصادي، فبالرغم من أنهم 
يدركون خطورة تنفيذ مثل هذه المقترحات على المستقبل 
المالي للدولة، فإنهم مع ذلك يصرون على المطالبة بتحقيق 
تلك المقترحات الضارة، العتقادهم أن تحقيقها سيحقق لهم 
مكاسب انتخابية، إذ سيساعد فــي إعـــادة انتخابهم مــرات 
أخــــرى، فــهــذا يعني بــكــل وضــــوح، أنــهــم يــســعــون إلـــى تحقيق 
مصالح شخصية عن طريق تبذير المال العام، الذي أقسموا 

على المحافظة عليه والدفاع عنه.
ولعل األشد غرابة من تبذير أولئك األعضاء بالنسبة إلى 
الــمــال الــعــام هــو حــرصــهــم كــل الــحــرص عــلــى المحافظة على 
أموالهم الخاصة وتنميتها والذود عنها بكل ما أوتوا من قوة، 
بل يبدو أنهم يحبونها أكثر من الوطن »إنما أموالكم وأوالدكم 
فتنة«، فهم مفتونون في جمع المال وتنمية ثرواتهم الخاصة، 
ويرفضون مبدأ دفع الضرائب للدولة، وهو األمر الذي يؤديه 
جميع المواطنين فــي دول الــعــالــم، بمن فيهم مــواطــنــو دول 
 يرفعونه »ال مساس بجيب المواطن«.

ً
الخليج، مرددين شعارا

 بكل تأكيد لن يضير المواطن الكويتي عندما يشارك في 
ميزانية دولته، فتلك األمــوال ستنفق على التعليم والصحة 
والـــدفـــاع واألمــــن وكـــل مــا يــهــم الــوطــن والــمــواطــن، وقـــد تــؤدي 
مشاركة المواطنين في ميزانية الدولة إلى التفكير بجدية في 
ترشيد اإلنفاق، والحرص على المال العام ووقف الهدر، وقد 
يؤدي ذلك إلى اإلصالح االقتصادي الذي ننشده جميعا، أي أن 
مشاركة المواطنين في ميزانية الدولة قد تكون خطوة حاسمة 
في تفعيل حب المواطن للمحافظة على المال العام وكراهية 

اإلسراف والتبذير فيه.

بصفتي رئيسا لبلدية بيت لحم، أتشرف بإضاءة شجرة عيد 
الميالد في ساحة المهد وحضور قداس منتصف الليل في واحدة 
م، والتي شيدتها اإلمبراطورة البيزنطية 

َ
من أقدم الكنائس في العال

هيلينا في القرن الرابع الميالدي، لكن واجبي األكثر أهمية يتمثل 
بالمساعدة في منح الناس األمل والتشجيع، فعندما أضأت شجرة 
عيد الميالد في الثالث من ديسمبر، أعربت عن أملي في أن ينتشر 
م لينقل إليه رغبتنا في السالم، وصلينا معا أن 

َ
الضوء إلى العال

يحقق عيد الميالد وعده ويجمع الناس معا.
ــدان  ــ ــنــــاس مـــعـــا مــعــنــيــيــن فــــي وجـ ــبـــة فــــي جـــمـــع الــ تــحــمــل الـــرغـ
الفلسطينيين الــذيــن يــعــيــشــون تــحــت االحـــتـــالل، فــهــي قــد تعني 
ــارب،  الُصحبة فــي لحظات مــن الــزمــن يتقاسمها األصــدقــاء واألقـ
ولكن بصفتي رئيسا لبلدية المدينة حيث بدأ كل شيء بالنسبة 
إلــى المسيحيين قبل 2000 عــام، يتعين علّي أن أفكر في األســرة 

الفلسطينية األكبر.
نحن نعيش تحت االحتالل منذ عقود من الزمن، وهــذا يعني 
أننا ال نستطيع أن نستمتع بإحساس الُصحبة الذي يسعى إليه 
كل الناس أثناء احتفالهم بأعيادهم العظيمة، وال سيما األعياد 
الدينية، فال يستطيع أهلنا في غزة القدوم بحرية إلى بيت لحم، 
وال يستطيع إخواننا وأخواتنا في األردن وبلدان أخرى الحصول 
بسهولة على تأشيرات الدخول من سلطة االحتالل التي تفرض 
قيودا مبالغا فيها على الدخول، وال يحظى مواطنو دول أخرى في 
الشرق األوسط، مثل لبنان وسورية، التي لم تبرم اتفاقات سالم 

مع إسرائيل، بأي فرصة للدخول على اإلطالق.
إن عجز أي مسيحي فلسطيني، أو مسيحي يعيش في دولة 
عربية مجاورة، عن القدوم ببساطة إلى بيت لحم لحضور احتفاالت 
عيد الميالد يجب أن يكون في حد ذاته أمرا غير مقبول في نظر 
الجميع- كما يجب أن ينطبق الحكم ذاته على الجدار الذي يبلغ 
ارتفاعه ثمانية أمتار والذي ال يزال يحيط بمدينتنا- على الرغم من 
إعالنه غير القانوني من ِقَبل محكمة العدل الدولية في عام 2004، 
وإن هذا الجدار يقف كتذِكرة دائمة بالفصل ال الصحبة والتجمع.

يصادف هذا العام مرور 150 عاما على إنشاء بلدية بيت لحم، 
وبموجب قانون السلطة الفلسطينية، يعمل عربي مسيحي كرئيس 
بلدية هنا وفــي مــدن فلسطينية مماثلة، لكن التحدي المتمثل 
باإلبقاء على العرب المسيحيين في فلسطين أصبح أشد صعوبة 
بسبب االحــتــالل، ففي حين يعاني عــدد كبير مــن الفلسطينيين 
تحت حكم عسكري أجنبي ويتمنون لو يتمكنوا من الرحيل، فإن 
المسيحيين الفلسطينيين يغادرون بأعداد أكبر بفضل صالتهم 

مع العالم األرحب من خالل الكنائس وأعمال السياحة.
تنامى عدد سكان بيت لحم على مر السنين، كما ازداد عدد غرف 
الفنادق- وهو شيء لم يكن متاحا لمريم ويوسف قبل 2000 عام، 
لكن نمو عدد السكان وأماكن اإلقامة السياحية لدينا كان مقيدا 
بفعل الــجــدار الــذي أقامته إسرائيل على أرضــنــا، وبسبب رفض 
المحتلين السماح لنا بمتابعة التخطيط الحضري الطبيعي، 
ويرجع هــذا جزئيا إلــى النشاط االستيطاني اإلسرائيلي، فهذه 
المستوطنات أيضا اعتبرها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
منذ فترة طويلة غير شرعية، ومــع ذلــك تواصل إسرائيل البناء 
ومــصــادرة األرض في انتهاك للقانون الــدولــي، الــذي يحظر على 

المحتلين االستفادة من غزواتهم العسكرية.
ل بعيد الميالد ثــالث مــرات فــي بيت لحم، وهــذا يعكس 

َ
ف

َ
ُيحت

طقوس الكنائس الرئيسة الثالث التي ظلت موجودة هنا لقرون من 
الزمن، يقيم الكاثوليك وأولئك الذين يتبعون التقويم الجريجوري 
)الــمــيــالدي( قـــداس منتصف الــلــيــل فــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 
ديسمبر، في حين يبدأ المسيحيون األرثوذكس، الذين يتبعون 
التقويم الشرقي احتفاالتهم بعيد الميالد في السادس من يناير، 
ويعقد األرمن هذا الطقس في الثامن عشر من يناير، وكما نفعل 
كل عام، سنحتفل بجميع الشكليات التي يمليها الوضع الراهن 
العثماني، ويتطلب هذا النظام القديم من القواعد غير المكتوبة، 
والذي امتد عبر قرون من الزمن، فرض بروتوكول بالغ الصرامة 
يحكم أين يلتقي القادة المحليون برئيس كل من الكنائس الثالث 
وَمـــن ُيــســَمــح لــه بمرافقة الــبــطــاركــة واألســاقــفــة عند نــقــاط دخــول 

مختلفة.
قبل عشر سنوات، أعلنت منظمة اليونيسكو أن كنيسة المهد 
معرضة للخطر، وبــعــد عمليات تجديد واســعــة النطاق نفذتها 
الحكومة الفلسطينية، بتمويل من المانحين من القطاع الخاص 
والمانحين الرسميين، جرى ترميم الفسيفساء وعناصر أخرى في 
الكنيسة، والتي تضررت بفعل حريق اندلع قبل قرون من الزمن، 
لكننا نحن المسيحيين الفلسطينيين، الذين عاشوا على نحو 
مستمر في بيت لحم منذ 2000 عام، ال نريد أن تتحول كنائسنا 
إلى متاحف، نريد أن يأتي المسيحيون من مختلف أنحاء العالم، 
بمن في ذلــك المسيحيون العرب، إلــى بيت لحم لزيارة األحجار 
الحية. نحن محظوظون في الوقت الحالي ألن شعبنا ال يزال يأمل 
ويصر على غد أفضل على الرغم من غياب أي محادثات سالم جادة.

* رئيس بلدية بيت لحم.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

فـــي وقــــٍت ســـابـــق مـــن هــــذا الــشــهــر، نـــشـــرت الــحــكــومــة 
اليابانية أحدث وثائق من استراتيجية األمن القومي 
واستراتيجية الدفاع الوطني، فاتضحت نظرة رئيس 
الــوزراء فوميو كيشيدا ومستشاريه إلى محيط البلد 

االستراتيجي وكيفية السيطرة عليه. 
ــرار مــعــظــم الـــوثـــائـــق الــرســمــيــة الـــصـــادرة من  عــلــى غــ
الـــيـــابـــان، تــتــبــنــى اســتــراتــيــجــيــة األمـــــن الـــقـــومـــي رؤيـــة 
استراتيجية كبرى وحاسمة، هي تعترف بالضغوط 
 في عدد 

ً
المالية والديمغرافية )تسّجل اليابان تراجعا

سكانها(، كذلك، يستعمل معّدو الوثيقة مصطلح »القوة 
الوطنية الشاملة«: إنها عبارة شائعة في الصين، وهي 
ال تــشــيــر إلـــى الــشــؤون الــدبــلــومــاســيــة، والــمــعــلــومــاتــيــة، 
 
ً
والــعــســكــريــة، واالقــتــصــاديــة فــحــســب، بــل تــشــمــل أيــضــا

مصادر قوة مبهمة مثل الثقافة والتمّيز البشري.
ــن الــقــومــي واســتــراتــيــجــيــة  تــعــكــس اســتــراتــيــجــيــة األمـ
الدفاع الوطني مقاربة تهدف إلى الحفاظ على »الحرية 
ين الهندي والهادئ«، بما 

َ
واالنفتاح في منطقة المحيط

يضمن سالمة اليابان الوطنية.
على مستوى السياسة اإلقليمية، تعتبر استراتيجية 
األمن القومي »تايوان شريكة بالغة األهمية وصديقة 
قّيمة لليابان«، وتذكر أن الجزيرة تتعرض للضغوط 
الصينية بــهــدف توحيد المساحة الــعــابــرة للمضيق، 
 من 

ً
 صــائــبــا

ً
وســيــكــون االنــحــيــاز إلـــى الــجــزيــرة تــوجــهــا

 على الصداقة 
ً
 صادقا

ً
الناحية الجيوسياسية وإثباتا

والشراكة بين الطرفين، إذا نجحت الصين في إخضاع 
تايوان أو أقدمت على غزوها، فسيزعزع جيش التحرير 
الشعبي الجناح الجنوبي لليابان، فتزيد قدرة الصين 
ستعمل 

ُ
على التحكم في ممرات الشحن األساسية التي ت

لتحقيق مصالح الــيــابــان العسكرية والــتــجــاريــة، وقد 
.
ً
تتوسع نزعتها إلى الضغط على اليابان عسكريا

فــي مــا يــخــص الــتــحــالــف األمــيــركــي الــيــابــانــي، تــذكــر 
حكومة كيشيدا أن هذا التحالف سيبقى من أهم ركائز 
سياسة األمن القومي اليابانية، رغم األدوات الدفاعية 

التي تسمح لليابان بالصمود وحدها.
 بــاخــتــصــار، مــن الــمــتــوقــع أن يــغــّيــر الــحــشــد الــدفــاعــي 
الياباني طبيعة التحالف القائم، فيتحول من تحالف 
ين 

َ
تطغى عليه الواليات المتحدة إلى تحالف بين طرف

 عــلــى قــاعــدة 
ً
مــتــســاوَيــيــن، إذ تــرتــكــز الــتــحــالــفــات دومــــا

ذهــبــيــة مــعــروفــة: الــحــلــيــف الــــذي يـــقـــّدم الـــذهـــب هـــو من 
 من تحديد معظم 

ً
يحّدد القواعد، فستستفيد اليابان إذا

مسارها الدفاعي بنفسها.
لم يتضح بعد ما سيفعله الحلفاء لتعديل تحركاتهم 
ــوة الـــيـــابـــان، لــكــن ســتــبــقــى  ــادة قــ ــ بــمــا يــتــمــاشــى مـــع زيــ
، فــال تحبذ 

ً
الــواليــات الــمــتــحــدة الــشــريــكــة األكــثــر تــأثــيــرا

اليابان التسلح النووي، مما يعني أنها تفضل متابعة 
االتــكــال عــلــى واشــنــطــن لــالســتــفــادة مــن الــــردع الــنــووي 

المطّول.
، يــجــب أن تـــوضـــع أخـــبـــار الــخــطــط الــدفــاعــيــة 

ً
ــيــــرا أخــ

الصادرة من آسيا في سياقها التاريخي، فبرأي هنري 
كــســنــجــر، ثــمــة ركــيــزتــان ألي نــظــام مــســتــدام بــعــد حقبة 

الحرب:
 أواًل: يــجــب أن يــرّســخ مــؤســســو هـــذا الــنــظــام مــيــزان 
القوى لمنع الطرف المهزوم من االنقالب على الوضع 
 إذا حاول القيام بذلك.

ً
الطبيعي الجديد أو هزمه مجددا

: يدعو كيسنجر المعسكر الفائز إلى تصميم 
ً
 ثانيا

 بشكل عام. قد ال 
ً
نظام يعتبره الطرف المهزوم منصفا

م بقبوله 
َ
ُيعَجب هذا الفريق بالنظام المقترح، لكنه ُملز

كآلية شرعية لحل أي نزاعات مستقبلية، وتسمح هاتان 
الــركــيــزتــان بتقليص الــدوافــع الــتــي تــدعــو إلــى محاولة 

إسقاط النظام المعتمد.
لكن تتابع الصين تحّدي النظام اآلسيوي الذي نشأ 
في نهاية الحرب الصينية اليابانية بين العامين 1894 
و1895، وبـــدأت الــمــؤرخــة ســالــي بــايــن تــســرد تفاصيل 
ذلك الخالف القديم قائلة إن الهزيمة أسقطت الصين 
ــيـــوي،  مـــن مــوقــعــهــا الـــمـــتـــفـــّوق عــلــى رأس الـــنـــظـــام اآلسـ
وبسبب السخط الذي رافق هذه اإلهانة الكبرى، سعت 
 
ً
الصين في عهد الساللة الحاكمة والجمهورية وأخيرا

الــشــيــوعــيــة إلـــى اســتــرجــاع مــكــانــتــهــا الــغــابــرة مــنــذ ذلــك 
الحين، كما يشّكل الحشد الصيني البحري والعسكري 
 من ذلك الصراع على التفّوق، بما يشبه الحشد 

ً
ا جــزء

الـــمـــضـــاد الـــــذي أعــلــنــتــه اســتــراتــيــجــيــة األمـــــن الــقــومــي 
واستراتيجية الدفاع الوطني في اليابان.

هــذا الــوضــع يشير إلــى مــســار المنافسة بين القوى 
العظمى واســتــمــرار الــصــراع المنخفض المستوى في 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، ولـــن يــنــتــهــي الــصــراع عــلــى السلطة 
، حتى أنه قد 

ً
واالزدهــار والتفوق في شرق آسيا قريبا

.
ً
ال ينتهي مطلقا

* »موقع 1945«

د. عبد المحسن حمادة

أتنفقون أموال الدولة على 
دعايتكم االنتخابية أيها النواب؟

الدبلوماسية الثقافية الصينية أساس لبناء عالقات أكثر قوة

د. فاطمة لمحرحر*

متى يعود سالم عيد الميالد 
إلى البيت؟

حنا حنانيا* اليابان تزداد جّدية في 
تعاملها مع وضعها األمني

جيمس هولمز*

ويبدو من المرجح أن تــؤدي إعــادة التأكيد على دور الــدولــة في 
قطاع التكنولوجيا )على حساب عمالقة التكنولوجيا السابقين مثل 
Alibaba، وTencent، وJD، وDidi، وByteDance( إلــى منع اإلبــداع 
التكنولوجي وتطبيقاته التجارية من البقاء كمحرك للنمو القوي، 
 أن يفرض 

ً
كما كان في الماضي، عالوة على ذلك، من المرجح أيضا

 
ً
 ثقيال

ً
تقليص المديونية المستمر في قطاع العقارات الصيني عبئا

على النمو االقتصادي.
 
ً
وإلــى جانب هــذه العوامل األيديولوجية، تعاني الصين وضعا

 عن استمرار حالة انعدام اليقين بشأن 
ً
 غير مواٍت، فضال

ً
ديموغرافيا

مستقبل نظام إدارة »كوفيد 19« المحلي في الصين، وكل هذا يشكل 
 مهواًل من الرياح االقتصادية المعاكسة، لــذا، يبدو أن صناع 

ً
َسقا

َ
ن

 لدفع 
ً
السياسات في الصين يرون أن أفضل الوسائل وأكثرها أمانا

النمو الصيني مرة أخرى نحو الهدف 6 في المئة عام 2023 يكمن في 
التجربة الناجحة بالماضي؛ صافي الصادرات القوي واالستثمار من 

جانب الدولة في البنية األساسية.
ولــكــن مـــاذا عــن الــجــهــود الــتــي يبذلها الــنــظــام لتعزيز االستهالك 
المحلي الخاص؟... كان المفترض أن يعمل هذا كمحرك رئيس للتنمية 
االقتصادية بالصين في األمد البعيد، حيث بدأ صناع السياسات قبل 
10 سنوات السعي إلى تصميم نموذج جديد للنمو ال يعتمد على 
األجــور المنخفضة، والتصنيع الكثيف العمالة بغرض التصدير، 
والمستويات المرتفعة من استثمارات الدولة في البنية األساسية، 
وفي هذا الصدد، عندما ندقق بعناية في تقرير عمل مؤتمر الحزب، 
يتبّين لنا أن االختبار سيكون ما إذا كان صناع السياسات بالصين 
يعتزمون االستمرار في مالحقة اإلصالح الضريبي وتدابير الضمان 
االجتماعي، مثل إعانات دعم األطفال ورعاية المسنين، لرفع الدخل 

المتاح لألسر الصينية وتعزيز االستهالك الكلي، أم ال.
 عن هذه التدابير، سيكون من المهم تحليل تأثير أجندة 

ً
وفضال

»الــرخــاء المشترك« الجديدة في الصين، إضافة إلــى اللغة الجديدة 
التي تبناها تقرير عمل المؤتمر حول الضوابط التنظيمية الجديدة 
التي تحكم تراكم الثروة، لمعرفة ما إذا كان هذا سيؤدي إلى قدر أكبر 
من إعادة توزيع الثروة لمصلحة األسر المتوسطة، ولكن من منظور 
اقتصادي، يشّكل هذا أهمية بالغة في تحديد ما إذا كان االستهالك 
المحلي الخاص سيعوض عن نقاط الضعف الناجمة عن التركيز 
على األيديولوجية، وعلوم مرض فيروس كورونا التي نشأت خالل 

عام 2022.
وكــان من المرجح أن ُيفضي اجتماع شي جينبينغ مع الرئيس 
األميركي جو بايدن في إطار قمة مجموعة الـ 20 في بالي خالل نوفمبر 
الماضي إلى خلق الفرصة لتثبيت استقرار العالقات الثنائية، وإن 
 لتطبيع العالقات، ومن 

ً
 شامال

ً
كان هذا ال ينبغي له أن يعادل جهدا

ص إلــى أن األمــر 
ُ
 مــن الجانبين خل

ً
الناحية التكتيكية، يبدو أن كــال

يستحق العمل على إيجاد الطرق والسبل الالزمة الحتواء االنقسام 
 
ً
الدبلوماسي بينهما في األمد القريب، دون السعي إلى إصالحه، فضال

عن ذلك، يبدو أن نوايا الصين االستراتيجية في األمدين المتوسط 
والبعيد فيما يتصل بتايوان تظل ثابتة دون أي تغّير.

وإذا كــان لنا أن نستخلص أي شــيء فــي هــذا الــصــدد، فقد تشير 
ة المتأنية للغة المستخدمة في عرض المعلومات من جانب  القراء
ب موقف 

ّ
المسؤولين الصينيين بشأن القمة بين بايدن وشي إلى تصل

الصين بشأن تايوان، فألول مرة يشير شي إلى تايوان على أنها »خط 
أحمر ال يجوز تخطيه« في العالقات األميركية - الصينية، عالوة على 
ذلك، يشير هذا إلى موقف الواليات المتحدة والصين بشأن تايوان 
باعتباره »األســاس للعالقة السياسية بين البلدين«، وال يوحي أي 
من الموقفين بظهور أّي قدر من المرونة التكتيكية من جانب الصين 

بشأن هذه المسألة األساسية.
ات القمة  ولكن على الرغم من هــذا التشدد النسبي، تحتوي قــراء
على لغة جــديــدة مــن الجانبين الصيني واألمــيــركــي حــول إمكانية 
إيــجــاد آلــيــة اســتــقــرار جــديــدة فــي األمـــد الــقــريــب إلــى المتوسط، على 
سبيل المثال، أشار شي جينبينغ إلى ضرورة إيجاد »سبل حماية« 
ب األزمات والصراع، واستخدم 

ّ
جديدة للعالقة الثنائية من أجل تجن

 فيما يتصل بالحاجة إلــى »شبكة أمـــان في 
ً
شــي لغة جــديــدة أيــضــا

المجال األمني« للتخفيف من هذه المخاطر بدرجة أكبر، إضافة إلى 
 لكبار 

ً
هاتين الصيغتين اللغويتين الجديدتين، أصدر شي تفويضا

المسؤولين »بالحفاظ على االتصاالت االستراتيجية« بين الجانبين، 
بما في ذلك إعادة تشكيل مجموعة العمل األميركية - الصينية، وقد 
ينتج عن هذا قيام وزير الخارجية األميركية أنتوني بلينكين بزيارة 

مقترحة لبكين خالل الفترة من فبراير إلى مارس 2023.
والواقع أن آليات من هذا القبيل ليست موضع ترحيب أقل، لكونها 
محدودة الغرض، فسيحدد محتواها )أو افتقارها إلى المحتوى( ما 
إذا كان بوسع الجانبين تحقيق بعض التخفيف المستدام للتوترات 

بينهما.
ومــن الــواضــح أن حالة العالقة الثنائية األكــثــر أهمية فــي العالم 
ستؤثر على بــلــدان أخـــرى خــالل عــام 2023، وســيــكــون التأثير أشد 
 في أوروبا، حيث ستسعى الواليات المتحدة إلى مضاعفة 

ً
وضوحا

جهودها لتأمين الدعم األوروبـــي لحظر تصدير أشباه الموصالت 
الـــذي أعلنته مــن جــانــب واحـــد فــي أكــتــوبــر، وتــشــّكــل الــقــيــود األخــيــرة 
أهمية بالغة، ذلك أن إعالنها من دون دعم أوروبي يشير إلى مستوى 
المقاومة األوروبية، وفي بعض الحاالت العداء تجاه هذه المحاولة 

األميركية المباشرة لتحقيق فصل تكنولوجي جوهري مع الصين.
وينبغي لقادة أوروبــا أن يستعدوا عام 2023 لمزيد من الجهود 
األمــيــركــيــة لجلب األوروبــيــيــن إلــى جــانــب الــنــظــام الــجــديــد، سيتذكر 
الجانبان المناوشات الوحشية في السنوات السابقة بشأن فرض 
الحظر التكنولوجي على شركة هواوي واستخدام معداتها الخاصة 
بشبكات الجيل الخامس من االتصاالت )5G( في مختلف أنحاء أوروبا، 
وقد خلصت الواليات المتحدة إلى أن جهودها كوفئت بمستوى مرتفع 
من االمتثال األوروبي. ومن المحتمل أن تحاول تحقيق ذات النتيجة 

باالستعانة بهذه الجولة الجديدة من حظر التصدير.
 حـــول عـــالقـــات الهند 

ً
ــدااًل جـــديـــدا ــ كــمــا ســيــشــهــد الـــعـــام الــمــقــبــل جـ

االقتصادية مع الواليات المتحدة، وسيكون الدعم الهندي لجزء كبير 
من اإلطار االقتصادي لمنطقة الهادئ- الهندي، الذي أطلقته الواليات 
المتحدة عام 2022، موضع اختبار فيما يتصل بمدى استعداد كال 
الجانبين لمالحقة عالقات اقتصادية أعمق، وخلصت الهند بوضوح 
إلى أن إقامة عالقة سياسية أو اقتصادية طبيعية مع الصين أمر بعيد 
المنال، بسبب التأثير المترتب على التوغالت الصينية المتكررة على 
طول الحدود الصينية - الهندية خالل رئاسة شي جينبينغ، واآلن، 
ينفتح االقتصاد الهندي بالفعل على الغرب بدرجة أكبر، مع تفاوض 
الهند على اتفاقيات تجارة حرة بالفعل مع أستراليا، وكندا، والمملكة 
 أمام احتمال 

ً
المتحدة، واالتحاد األوروبي، مما يترك الباب مفتوحا

العودة إلى المشاركة االقتصادية مع الواليات المتحدة ذاتها )االعتماد 
بدرجة كبيرة على تضاؤل مشاعر الحماية في كل من البلدين(.

أمــا عــن تأثير الــعــالقــات األميركية - الصينية على جــنــوب شرق 
آسيا، وعلى آسيا في عموم األمــر، فسيظل التشّعب الجيوسياسي 
والــجــغــرافــي االقــتــصــادي المتزايد يــتــردد صـــداه فــي مختلف أنحاء 
المنطقة، وسيخلق هذا حالة من عدم االرتياح المستمر في كوريا 
 لليابان بــدرجــة كــبــيــرة، وإن كان 

ً
الجنوبية، وســيــكــون أقــل إزعــاجــا

 عن هذه الدول 
ً
سيستمر في فرض الضغوط على أستراليا، وبعيدا

 
ً
، سيكون البحث مستمرا

ً
الثالث الحليفة للواليات المتحدة أمنيا

عــن االســتــقــاللــيــة الــجــيــوســيــاســيــة، ويــتــعــّيــن عــلــى بــلــدان رابــطــة دول 
جنوب شرق آسيا )آسيان( الـ 10 أن تحافظ على قدر من التساوي في 
المسافة بينها وبين الواليات المتحدة والصين، وهذا من شأنه أن 
يعمل على تعظيم مصالحها السياسية واألمنية مع األميركيين في 
 على تعظيم مصالحها التجارية 

ً
أغلب الحاالت، في حين يعمل أيضا

واالســتــثــمــاريــة مــع الــصــيــن، ويتبقى لــنــا أن نـــرى مــا إذا كـــان بوسع 
»آسيان« إيجاد التوازن المستدام.

 آخر 
ً
 ديناميكيا

ً
لكل هذا، يلوح عام 2023 في األفق باعتباره عاما

في االقتصاد السياسي المحلي في الصين، وعالقاتها بالواليات 
المتحدة، وتأثير تلك العالقة على بلدان أخرى، وسيظل اقتصاد بكين 
يواجه تحدي النمو في األرجــح، وقــد تستقر عالقتها مع واشنطن 
عندما يتعلق األمر بالقيم الصافية )ما لم يقع حدث خارجي مزعزع 
 عن العملية السياسية المحلية في 

ً
 إذا كان ناشئا

ً
لالستقرار، خصوصا

تايوان أثناء الفترة السابقة لالنتخابات الرئاسية المقبلة بالجزيرة 
عــام 2024(، وسيستمر ظــهــور الــتــوتــرات الناشئة عــن الــعــالقــة بين 
الــواليــات المتحدة والصين في مختلف أنحاء أوروبــا وآسيا، على 

.
ً
مدار العام، وما بعده على نحو يكاد يكون مؤكدا

* رئيس وزراء أستراليا مّرتين، ورئيس جمعية آسيا، ومؤلف 
كتاب »الحرب التي يمكن اجتنابها... مخاطر الصراع الكارثي بين 
الواليات المتحدة والصين في عهد شي جينبينغ«.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

م
َ
العام الذي انقسم فيه العال
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»أجيليتي«: لم تردنا أي إخطارات 
بخصوص عقود قسائم التخزين

ترسية مناقصة على »مواشي« بـ 525.3 ألف دينار 

صدور حكم أول درجة لمصلحة »إيالف« في دعوى »مشاعر«
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ً
3.3 مليارات دينار تسهيالت جديدة خالل 11 شهرا

تسهيالت شراء األوراق المالية تنمو 13% إلى 3.1 مليارات
قــفــزت الــودائــع الحكومية المباشرة 
 نحو 

ً
بالقطاع المصرفي فــي 11 شــهــرا

32.7 بالمئة من مستوى 2.8 مليار دينار، 
كما في ديسمبر 2021 إلى 3.7 مليارات 

بنهاية نوفمبر الماضي. 
في المقابل، سجلت ودائع المؤسسات 
 بـ 

ً
العامة التي تعود للحكومة تراجعا

517 مليون دينار بنسبة 7.2 بالمئة، إذ 
تراجعت من مستوى 7.264 مليارات إلى 
6.747 مليارات، كما في نهاية نوفمبر 

الماضي. 
ــع الــقــطــاع الــخــاص  ــ واســـتـــمـــرت ودائــ
في النمو لدى البنوك، حيث زادت منذ 
بداية العام بقيمة 2.118 مليار بنمو 6.1 
بالمئة، أي بمتوسط إيداع شهري يبلغ 
، حيث قفزت من مستوى 

ً
192.5 مليونا

، كما في نهاية ديسمبر 
ً
34.470 مليارا

 بنهاية 
ً
العام الماضي إلى 36.558 مليارا

نوفمبر الماضي. 
وعلى صعيد التسهيالت المصرفية، 
ــلـــغ إجــــمــــالــــي الـــتـــســـهـــيـــالت الـــجـــديـــدة  بـ
تها الــبــنــوك مــن بــدايــة العام 

ّ
الــتــي ضخ

فــــي مــخــتــلــف الـــمـــفـــاصـــل االقـــتـــصـــاديـــة 
3.371 مليارات، حيث قفز الرصيد من 
، كما في ديسمبر 

ً
مستوى 43.544 مليارا

 بنسبة نمو 
ً
الماضي، إلى 46.915 مليارا

7.7 بــالــمــئــة، حــيــث يــقــدر مــتــوســط حم 
التسهيالت الشهرية بـ 306.4 ماليين.

في سياق متصل، لوحظ تراجع كبير 
في حجم التسهيالت االستهالكية التي 
كــانــت تــســجــل مـــعـــدالت نــمــو كــبــيــرة، إذ 
بلغت التسهيالت الــجــديــدة منذ بداية 
العام حتى نهاية نوفمبر الماضي فقط 
، وارتفعت من مستوى 

ً
نحو 117 مليونا

1.845 مليار إلى 1.962 مليار بنمو 6.3 
بالمئة، حيث يبلغ المتوسط الشهري 

نحو 10.6 ماليين فقط. 
فــي الــمــقــابــل، تــمــكــن اإلشـــــارة إلـــى أن 
ــانــــي يــلــتــهــم الــنــصــيــب  ــكــ الــــقــــطــــاع اإلســ
، حيث نمت 

ً
األكبر من التسهيالت حاليا

قــــروض الــقــطــاع 9.10 بــالــمــئــة، بــزيــادة 
جـــديـــدة قــيــمــتــهــا 1.310 مـــلـــيـــار، حيث 
 إلى 

ً
ارتــفــع الــرصــيــد مــن 14.390 مــلــيــارا

 .
ً
15.7 مليارا

 شهدت عمليات تمويل األوراق 
ً
أيضا

، بـــالـــرغـــم مــن 
ً
 مـــلـــحـــوظـــا

ً
الـــمـــالـــيـــة نــــمــــوا

الــتــحــديــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي خيمت 
على عام 2022 والجيوسياسية وتحّرك 
الفائدة أكثر من مرة، وبلوغها مستويات 
قــيــاســيــة عــلــى الــــــــدوالر، لــكــن الــتــمــويــل 
للمتاجرة في األسهم واصل نموه، حيث 
بلغ رصيده من بداية العام وحتى نهاية 
نوفمبر 3.182 مليارات، مقارنة مع 2.812 
مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بنمو 

قدره 13.1 بالمئة.
وحافظ القطاع العقاري على معدالت 
الــنــمــو، حــيــث حــصــل عــلــى 523 مليون 
ــنــــار تــســهــيــالت جــــديــــدة، بــنــمــو 5.8  ديــ
بالمئة، حيث ارتفع رصيد القطاع من 
ــيـــارات إلــــى 9.517  ــلـ مــســتــوى 8.994 مـ

مليارات.
ونتيجة لــوفــرة السيولة فــي القطاع 
المصرفي، سجلت القروض بين البنوك 
ــة، حــيــث  ــئـ ــمـ ــالـ  بــنــســبــة 4.1 بـ

ً
ــا ــعــ ــراجــ تــ

 من مستوى 1.257 
ً
تراجعت بـ 51 مليونا

مليار إلى 1.206 مليار.

محمد اإلتربي

»أسواق المال«: ال يجوز فتح حسابات
مجهولة أو محظور التعامل معها

»التجارة«: عمليات تزوير وتالعب بتراخيص تجارية

● عيسى عبدالسالم
كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة«، أن هيئة أسواق 
ــّرمـــت بــعــض شـــركـــات الــوســاطــة على  الـــمـــال نــبــهــت وغـ
خلفية عدم تطبيقها بعض التعليمات الواردة للتعامل 

مع العمالء.
وقــالــت الــمــصــادر، إن بعض الشركات لــم تلتزم بما 
جــاء فــي نــص الــمــادة )3-5( مــن الكتاب الــســادس عشر، 
ات  ــراء ألنــهــا لــم تلتزم بــاتــخــاذ جميع الــخــطــوات واإلجــ
الــالزمــة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة 
عن العميل ووضعه المالي وأهدافه االستثمارية، وفي 
كل األحوال اليجوز فتح حسابات مجهولة أو بأسماء 
غير حقيقية أو وهمية أو حسابات ألشخاص الهيئة 
حظرت التعامل معها، كذلك اإلبقاء على تلك الحسابات، 

والعمل على إغالقها.
وأوضحت أن القانون يؤكد على الشخص المرخص 
له مقابلة العميل أو العميل المحتمل أو من ينوب عنه 
أو المستفيد الفعلي، بشأن التحقق مــن هوية العمل 
ات  أو مــن ينوب عنه، إضــافــة إلــى وضــع وإعـــداد إجـــراء
خاصة بتحديد مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

ومراقبتها وإدارتها والحد منها، إذ توجد عدة مخاطر 
تتمثل في مخاطر مرتبطة بالعمالء، والمخاطر التي 
يتداول فيها العمالء أنشطتهم، وهناك مخاطر أخرى 

تتعلق بطبيعة المنتجات.
وأشـــــارت الــمــصــادر إلـــى أن فـــرق تفتيش مــن هيئة 
أســـواق الــمــال تــجــوب أروقـــة شــركــات الــوســاطــة إلجــراء 
عملية تدقيق شامل على دفاترها وأعمالها، على ضوء 
المالحظات التي تمت بشأن عملياتها، بعضها من واقع 

البيانات المالية والتقارير الدورية.
ولفتت إلى أنه يجري التأكد من العقود التي تنظم 
الــعــمــل بــيــن شــركــات الــوســاطــة مــن جــهــة والــعــمــالء من 
المستثمرين بمختلف الشرائح والفئات من جهة أخرى، 
ُيخّول الطرف األول االطالع على حسابات العميل من 
وقت إلى آخر، بل وطلب تقرير مفصل من البنك حول 
التحويالت الموجهة إليها ومصدرها ووضع العميل 
االئتماني، ومطابقة المعلومات بخصوص هوية العميل 
ومــصــدر تمويل الحساب، وتتبع الشركات الخطوات 
نفسها لدى فتح حساب تــداول وألي أغــراض قانونية 

أخرى تتعلق بالعميل.

● جراح الناصر
ذكــرت مصادر مسؤولة لـ »الجريدة«، 
أن وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة اكتشفت 
عمليات تــزويــر فــي الــرخــص التجارية، 
 فيما يتعلق بــإصــدار رخص 

ً
خصوصا

توصيل الطلبات االستهالكية، رغم عدم 
اســتــكــمــال الــمــوافــقــات مــن الــجــهــات ذات 

الصلة، وإحالتهم للنيابة.
وبينت الــمــصــادر أن اإلحــالــة للنيابة 
ت بعد التحقيق فــي تلك  التجارية جــاء
ــرخــــص، حـــيـــث حـــصـــرت عـــشـــر رخـــص  الــ
تـــجـــاريـــة مــعــظــمــهــا فـــي نـــشـــاط تــوصــيــل 
الطلبات االستهالكية، واكتشفت عمليات 
التالعب بها، وإصدارها رغم وجود قرار 

المنع بإصدارها.
وأكــــدت أن »الــتــجــارة« لــن تــتــوانــى في 
الكشف عن أي عملية تزوير أو تدليس 

لت لجنة  في إصــدار الرخصة، حيث شكَّ
مــعــنــيــة بــهــذا األمـــــر، تــخــتــص بالفحص 
ورصد أي ممارسات خارجة عن القوانين 
التي وضعتها الوزارة، أو تسهيل لعملية 
إصدار رخصة موقوفة من قبل الجهات 

ذات الصلة.
ــار تــلــك  ــ ــعـ ــ وبـــيـــنـــت الــــمــــصــــادر أن أسـ
الرخص وصلت إلى مبالغ فلكية، نتيجة 
إيــقــافــهــا، حــيــث تــصــل أســعــارهــا إلـــى 50 
ألـــف ديــنــار للرخصة الـــواحـــدة، السيما 
أن اإليقاف واحتياج عدة مبادرين لمثل 
تلك الرخص ساهم بإيجاد سوق سوداء 

لها، لكن 
إصــــدار الــرخــص دون الــحــصــول على 
موافقات جعل »التجارة« تضعها تحت 
 أنها أعلنت أنــه في 

ً
المجهر، خصوصا

حــــال وقــوفــهــا عــلــى أي مــخــالــفــة، فــإنــهــا 
ســـتـــقـــوم بــالــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا، وفـــــي حـــال 

توافرت دالئل قوية على المخالفة، فإنها 
تحيلها إلى جهات التحقيق المختصة، 
 من 

ً
كــمــا ســبــق أن أحــالــت الــــــوزارة عــــددا

تراخيص الشركات إلى جهات التحقيق، 
إلجراء مقتضى القانون فيها.

وأكدت الــوزارة استعدادها الستقبال 
ــأن،  ــشــ ــــي هــــــذا الــ الــــشــــكــــاوى الـــمـــقـــدمـــة فـ
ــار  ــ لــمــعــالــجــة أوجــــــه الـــخـــلـــل ضـــمـــن اإلطـ
 للمصلحة 

ً
الذي رسمه القانون، تحقيقا

لت  العامة، في حين كانت »التجارة« شكَّ
لجنة تحقيق في التراخيص التجارية 
المشتبه في تزويرها، وصدورها بطرق 
غــيــر قـــانـــونـــيـــة، إلــــى جـــانـــب فـــريـــق فني 
ــود تــراخــيــص  لــلــوقــوف عــلــى صــحــة وجــ
تجارية موقوفة تم استخراجها من دون 
موافقة الجهات المعنية عليها، والتي ال 
تصح مزاولة النشاط التجاري من دون 

موافقتها.

الهيئة خالفت بعض شركات الوساطة غير الملتزمة بالتعليمات

أحالت 10 رخص للنيابة التجارية معظمها في »توصيل الطلبات«

أخبار الشركات

 على ماورد في 
ً
قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عطفا

وسائل التواصل االجتماعي بخصوص عقود قسائم التخزين، 
إنـــه لــم تـــرد إلـــى الــشــركــة أي إخـــطـــارات رســمــيــة مــن أي جــهــة بهذا 
الخصوص، كما ورد في إفصاح الشركة تاريخ 21 ديسمبر 2022. 

كشفت شركة نقل وتجارة المواشي عن ترسية مناقصة توريد لحوم 
مجمدة بأنواعها لمصلحة إحــدى الشركات المحلية، بقيمة 525.36 

ألف دينار.
وعن األثر المالي لتلك الصفقة ذكرت »مواشي« أنه يستثنى ذكر األثر 

المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشابهها من عقود.

أعلنت شركة مشاعر القابضة صدور حكم 
ــة ضـــدهـــا ولــمــصــلــحــة شـــركـــة إيـــالف  ــ أول درجـ
المحدودة من المحكمة العامة بجدة، ويتعلق 
الــحــكــم بــمــطــالــبــة »مــشــاعــر« )الــمــدعــيــة( شــركــة 
إيــالف الــمــحــدودة بــأن تــؤدي لها مبلغ 23.50 
مليون ريال سعودي )1.93 مليون دينار( القيمة 
اإليجارية للسنة األخيرة من إيجار فندق إيالف 

المشاعر بأجياد في مكة المكرمة.
وقـــضـــت الــمــحــكــمــة بــــإلــــزام الـــمـــدعـــى عليها 
»إيالف« بسداد مبلغ 1.36 مليون ريال سعودي 
)111.51 ألف دينار( عبارة عن أجرة العقار محل 
عقد األجرة محل الدعوى للفترة من تاريخ 1 /9/ 

1442 حتى تاريخ 30 /12/ 1442، بعد إنقاص 
الدائرة ما يقابل من نقص المنفعة من األجرة 

لما بين في أسباب الحكم.
كما قضت بإلزام المدعية »مشاعر« بإعادة 
األجرة المسلمة لها للفترة من 3 /7/ 1441 إلى 
1442/2/4 قدرها 12.08 مليون ريــال سعودي 
)990.44 مليون دينار كويتي( وتسليمه للمدعى 
عليها )إيالف( لما بين في أسباب الحكم، وإلى 
جانب ذلــك أمــرت المحكمة بــرد طلب المدعية 
»مشاعر« بإلزام المدعى عليها »إيالف« باألجرة 
عــن الــفــتــرة مــن تــاريــخ 1442/2/5 حــتــى تــاريــخ 

1442/8/30 لما بين في أسباب الحكم.

كــمــا تــم رد طــلــب الــمــدعــيــة »مــشــاعــر« بــإلــزام 
المدعى عليها »إيالف« بدفع أتعاب المحاماة، 
كما بينت أسباب الحكم وما حكمت به المحكمة 
وأفهمت الطرفين وكــالــة بــأن لموكليهما حق 
االعتراض على الحكم بالئحة اعتراضية تقدم 
 من اليوم التالي لتاريخ تسليم 

ً
خالل 30 يوما

الصك المقرر في 1442/6/3.
ــدم الـــالئـــحـــة  ــ ــقـ ــ ــت إلــــــــى أنــــــــه إذ لــــــم تـ ــتــ ــفــ ولــ
االعتراضية خالل المهلة فيكتسب الحكم الصفة 
القطعية، مبينة أن »مشاعر« ستقوم باستئناف 
الحكم، وستظهر اآلثار على الشركة عقب صدور 

الحكم النهائي من محكمة التمييز.

البورصة تواصل مكاسبها... والسيولة 28.4 مليون دينار
نمو معظم أسهم السوق األول بقيادة »أجيليتي« و»بيتك«

● علي العنزي
اســتــمــر األداء اإليــجــابــي فــي مــؤشــرات 
بورصة الكويت الرئيسية للجلسة الثانية 
على التوالي، وربــح مؤشر السوق العام 
نسبة 0.72 في المئة، أي 52.4 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7280.47 نــقــطــة بــســيــولــة 
قــريــبــة مــن مــســتــواهــا، أمـــس األول، لكنها 
دون مــعــدالت هــذا الشهر أو الــعــام بلغت 
28.4 مليون دينار تداولت 123.5 مليون 
سهم عبر 6817 صفقة، وتــم تـــداول 118 
 ربـــح مــنــهــا 57، بينما تــراجــع 38 

ً
ســهــمــا

واستقر 23 دون تغير، وقفز مؤشر السوق 
األول بنسبة 0.85 في المئة، وهي أفضل 
مكاسب يومية له هذا الشهر تعادل 68.4 
نقطة ليقفل على مستوى 8096.87 نقطة 
بسيولة قاربت 20 مليون دينار تداولت 
60.4 مليون سهم عبر 3926 صفقة، وتم 
تداول جميع مكونات السوق األول، وهي 
، حــيــث ارتــفــع منها 19، بينما 

ً
25 ســهــمــا

تراجع فقط سهمان، واستقر أربعة دون 
تغير. 

 أقل 
ً
وحقق مؤشر السوق الرئيسي نموا

بلغ ُعشري النقطة المئوية، أي 12.35 نقطة 
ليقفل على مستوى 5603.99 نقاط بسيولة 
جيدة ارتفعت الى 8.7 ماليين دينار تداولت 
 عبر 2891 صفقة، وتم تداول 93 

ً
73.1 سهما

سهما في السوق الرئيسي، ربح منها 38، 
وتراجع 36، بينما استقر 19 دون تغيير.

جلسات إقفاالت

للجلسة الثانية على التوالي يستمر ذات 
السيناريو، حيث تبدأ الجلسة على هدوء تام، 
 ال تتجاوز 8 ماليين 

ً
بسيولة مــحــدودة جــدا

دينار خالل الساعة األولى كانت بقيادة أسهم 
أجيليتي، وبيتك، والــوطــنــي، ويتم التناوب 
في القيادة، حيث كانت هــذه الجلسة لسهم 
 
ً
 واقترب كثيرا

ً
 جيدا

ً
أجيليتي الذي حقق نموا

مـــن مــســتــوى 700 فــلــس، وانــتــهــى بمكاسب 
بلغت 1.8 في المئة، بينما على الطرف اآلخر 
كــان بيتك يتحرك خــالل النصف الثاني من 
 بنسبة 1.2 في المئة، 

ً
الجلسة، ويحقق نموا

ويتصدر األسهم من حيث السيولة 5.4 ماليين 
دينار، كذلك ربح سهم الوطني بنسبة واضحة 
أعلى من نصف نقطة مئوية، وبسيولة أيضا 
تجاوزت 1.6 مليون دينار، وكان من األسهم 
التي تراجعت أمس مشاريع، حيث انخفض 
بفلس واحد، واستقر على مستوى 112 فلسا. 
وكــان من أفضل أسهم السوق األول نموا 
بــنــك وربـــــة بــنــمــو كــبــيــر بــلــغ 2.6 فـــي الــمــئــة، 
واكتفى زين بنسبة واحد في المئة. واستمر 
حــراك سهم هيومن سوفت وواصــل صعوده 
ليقترب كثيرا مــن مستوى 3.5 دنــانــيــر بعد 

نــمــو بـــ 26 فــلــســا، بينما عــلــى الــطــرف اآلخــر 
كانت أسهم وطنية عقارية وجي إف إتش هي 
األفضل في السوق الرئيسي، حيث ربحا نسبة 
2.3 فــي الــمــئــة، وتــحــركــت أيــضــا أســهــم أعيان 
ووطنية د.ق، وصالحية بنمو محدود، بينما 
تراجع سهم البنك األهلي وإيفا، ولكن بنسب 
مـــحـــدودة، لتنتهي الــجــلــســة عــلــى ســيــنــاريــو 

جيد حيث اللون األخضر، وكان ينقصه فقط 
السيولة التي غابت بسبب العطل المستمرة 

في األسواق العالمية.
وربحت معظم مؤشرات أسواق دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي وبــقــيــادة مــؤشــر الــســوق 
السعودي تاسي الذي نما بنسبة 1 في المئة، 
 
ً
وكــذلــك حقق مــؤشــرا البحرين الكويت نموا

ــارات والــبــحــريــن  ــ ــ ، ومـــالـــت أســـــواق اإلمـ
ً
ــدا ــيـ جـ

وعمان للون األخضر، وكان التراجع الوحيد 
للجلسة الثانية على التوالي في مؤشر السوق 
الــقــطــري، ولــكــن بنسبة مــحــدودة، واستقرت 
أسعار النفط عند مستوياتها السابقة حول 

 للبرميل.
ً
84.5 دوالرا

السوق السعودي 
يرتفع %1.3

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة 
أمس، على ارتفاع بنسبة 1.3 في المئة، 
 عند 10359 نقطة )+ 131 نقطة(، 

ً
مغلقا

وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 
3.5 مليارات ريال.

وارتــفــع سهما »مــصــرف الــراجــحــي« 
و»أرامكو السعودية« بنسبة 2 في المئة 
عند 75.30 ريااًل و32 ريااًل، على التوالي.
كما أنهت أسهم »األهلي السعودي« 
ــادن« و»بـــنـــك الـــبـــالد«  ــ ــعـ ــ و»ســــابــــك« و»مـ
و»ســبــكــيــم الــعــالــمــيــة« و»بــنــك الــريــاض« 
و»بنك الجزيرة« و»التصنيع الوطنية« 
ــــودي الـــفـــرنـــســـي« و»مــــصــــرف  ــعـ ــ ــــسـ و»الـ
اإلنماء« و»بنك ســاب«، تداوالتها أمس 
على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و4 

في المئة.
وســجــل ســهــم »تــنــمــيــة« أعــلــى إغــالق 
منذ اإلدراج في السوق السعودي، عند 
ــااًل )+ 6 فـــي الــمــئــة(، وســط  ــ 127.80 ريـ

تداوالت تجاوزت الـ 500 ألف سهم.

النفط يصعد مع تخفيف قيود »كوفيد« في الصينالنفط يصعد مع تخفيف قيود »كوفيد« في الصين
سجل النفط أعلى مستوياته في 
ثالثة أسابيع صباح أمــس، بعدما 
حفز أحــدث تخفيف لقيود كوفيد 
19 في الصين اآلمال بتعافي الطلب 
على الوقود، وبفضل دعم إضافي 
من خفض إنتاج الطاقة بالواليات 
المتحدة بسبب العواصف الشتوية.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة، 
ــــس األول، إن الـــصـــيـــن ســتــعــفــي  أمـ
القادمين إليها من إجراءات الحجر 
 مــن 8 يــنــايــر، في 

ً
الــصــحــي اعــتــبــارا

خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود 
على الحدود المغلقة إلى حد كبير 

منذ عام 2020.
 ،

ً
ــع خــــام بـــرنـــت 22 ســنــتــا ــفــ وارتــ

0.3 فـــــي الــــمــــئــــة، إلـــــــى 84.14  أي 

 لــلــبــرمــيــل، بــيــنــمــا زاد خــام 
ً
دوالرا

غـــرب تــكــســاس الــوســيــط األمــيــركــي 
 
ً
79.63 دوالرا لــــــــى  إ 7 ســــنــــتــــات 
لــلــبــرمــيــل، وســـجـــل خـــامـــا الــقــيــاس 
فــي وقـــت ســابــق مــن الجلسة أعلى 

مستوياتهما منذ 5 ديسمبر.
وقــال نعيم اســـالم، المحلل لدى 
»أفـــــاتـــــريـــــد«، »هـــــــذا بـــالـــتـــأكـــيـــد أمـــر 
كــــان الــمــتــعــامــلــون والــمــســتــثــمــرون 
يتطلعون إليه«، في إشارة إلى خطة 

الصين بشأن الحجر الصحي.
ــت األســـــــــواق الــبــريــطــانــيــة  ــانــ وكــ
ــة مـــغـــلـــقـــة أمــــــس األول  ــيــ ــركــ ــيــ واألمــ

بمناسبة عطلة عيد الميالد.
ــــو ســــايــــتــــو،  ــكــ ــ ــيــ ــ ــازوهــ ــ وذكــــــــــــر كــ
كــبــيــر المحللين فــي »فــوجــيــتــومــي 

ســـيـــكـــيـــورتـــيـــز« أن الـــنـــفـــط اســتــمــد 
الدعم أيضا من مخاوف اضطراب 
اإلمدادات بسبب العواصف الشتوية 
: »لكن 

ً
في الواليات المتحدة، مضيفا

من المتوقع أن يتحسن الطقس في 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة هـــذا األســبــوع، 
مما يعني أن موجة الصعود قد ال 

تستمر طويال«.
 من الجمعة، تم إغالق 

ً
واعــتــبــارا

حوالي 1.5 مليون برميل من الطاقة 
اإلنتاجية اليومية للمصافي على 
ســاحــل الــخــلــيــج األمـــيـــركـــي، بينما 
عانى إنتاج النفط والغاز من واليات 
نــورث داكــوتــا إلــى تكساس بسبب 

التجمد مما قلص اإلنتاج.

https://www.aljarida.com/article/9391
https://www.aljarida.com/article/9390
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https://www.aljarida.com/article/9386
https://www.aljarida.com/article/9384
https://www.aljarida.com/article/9382
https://www.aljarida.com/article/9382
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»KIB« يصدر تقريره السنوي األول لالستدامة
 )KIB( اختتم بنك الكويت الدولي
العام بإعالن استثنائي عن إصدار 
أول تقرير عن الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات 
 عن 

ً
 دقيقا

ً
)ESG(، الذي يقدم سردا

الجهود الٌمرّكزة وواسعة النطاق 
لممارسات البنك المرتبطة بالبيئة 
والمجتمع وحوكمة الشركات طوال 
عــام 2021، حيث يــشــارك التقرير 
ــع الـــســـوق،  رؤى قــيــمــة حــــول وضــ
ــزام االســتــبــاقــي لــلــبــنــك في  ــتــ وااللــ
تبني معايير االستدامة بمجاالتها 
المتعددة، كما يعرض قدرته على 
تكييف ممارساته من أجل الوفاء 
بــمــســؤولــيــتــه االجــتــمــاعــيــة تــجــاه 
المجتمع الذي يخدمه، السيما في 
األوقــات العصيبة، مثل تلك التي 
شهدناها خــالل عــام 2021، وهو 
العام الذي تميز بالركود إلى حد 

كبير نتيجة لجائحة كوفيد 19. 
كما يؤكد التقرير الـــدور الــذي 

يـــؤديـــه »KIB« - كــمــؤســســة مالية 
وطـــنـــيـــة رائـــــــــدة، وبـــنـــك إســـالمـــي، 
وجهة موقعة على الميثاق العالمي 
لألمم المتحدة - في تلبية معايير 
االســتــدامــة، والعمل على تحقيق 
الـــرفـــاهـــيـــة لــلــمــجــتــمــع الــكــويــتــي، 
مـــن خـــالل مــمــارســاتــه وشــراكــاتــه 
وفعالياته المتنوعة، الــتــي تبدأ 
 
ً
من أصغر دائــرة في البنك، مــرورا

بموظفيه، لتمتد إلى الدوائر األكبر 
ه، والمجتمع  الــتــي تشمل عــمــالء
الــكــويــتــي، بــمــا فـــي ذلــــك اقــتــصــاد 

.
ً
البالد، ووصواًل للبيئة عموما

وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي فــي  اإلدارة الـــرئـ
»KIB« رائــــــد جــــــواد بــوخــمــســيــن: 
»تأتي االستدامة في قلب المبادئ 
التوجيهية ونموذج التشغيل في 
 ،

ً
 إسالميا

ً
KIB، وبصفتنا مصرفا

 
ً
ا فإن العمليات المستدامة تعد جزء

ال يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث 

تنبع قيمنا األساسية في الحفاظ 
على أعلى مستوى مــن المعايير 
األخالقية فــي جميع المعامالت، 
واتباع أفضل الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات«.

 
ً
وأضـــاف بوخمسين: »انطالقا

من هدفنا الراسخ بأن نصبح البنك 
األكثر استدامة في الكويت، فإننا 
نسعى إلـــى توفير حــلــول تمويل 
مستدامة، وتوسيع نطاق دعمنا 
لمشاريع أكثر استدامة وصديقة 

للبيئة«.
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي 
لـــوحـــدة االتـــصـــال الــمــؤســســي في 
»KIB« نــواف ناجيا: »هــذا التقرير 
األول مــن نوعه فــي تــاريــخ البنك، 
يعتبر عــالمــة فــارقــة فــي رحلتنا 
ــة، حـــيـــث نـــقـــوم  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ نـــحـــو االســ
بإضفاء طابع االستدامة الرسمي 
عــلــى عــمــلــيــاتــنــا وتـــأســـيـــس بنية 
تحتية تشغيلية تضمن تعزيز 

الــوعــي بالحفاظ على البيئة في 
المجتمع بشكل أكبر وأكثر شمواًل، 
وفـــــق أســــــاس راســــــخ ومـــتـــيـــن مــن 
الحوكمة السليمة للشركات في 
جميع ممارساتنا، فتحقيق رؤيتنا 
لنكون البنك األكــثــر استدامة في 

الكويت يؤكد سعينا نحو توفير 
مـــعـــايـــيـــر االســــتــــدامــــة فــــي جــمــيــع 

مراحل وعمليات التشغيل«.
ــى أن »هــــذا  ــ ــيـــا إلــ وأشــــــــار نـــاجـ
ــنـــا  ــعـــــرض مـــمـــارســـاتـ ــ ــقــــريــــر يـ ــتــ الــ
ومــبــادراتــنــا وشــراكــاتــنــا الــتــي تم 

تنفيذها، أو التي سيتم تحقيقها 
خالل الفترة القادمة، والتي تشمل 
جـــمـــيـــع الــــمــــجــــاالت، مـــثـــل حــقــوق 
أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة، ومــشــاركــة 
العمالء، والمشاركة المجتمعية، 
وتـــمـــكـــيـــن الـــــــمـــــــرأة، إضـــــافـــــة إلــــى 
التكويت، ودعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة وتعزيز بيئة ريــادة 
األعـــــــمـــــــال، والــــتــــطــــويــــر الــمــهــنــي 
ــلـــمـــوظـــف، وتــــقــــديــــم الـــمـــســـاعـــدة  لـ
لــلــمــشــتــريــات الــمــحــلــيــة، وتحقيق 

التقدم االقتصادي«.
 مـــــــن إدراكــــــــــــــــه أن 

ً
وانـــــــطـــــــالقـــــــا

الموظفين الذين يعملون في بيئة 
عمل مستدامة وصحية، سيقومون 
بخدمة العمالء والمجتمع بشكل 
 KIB يــلــتــزم ،

ً
ــا أكــثــر كــفــاءة وإبــــداعــ

 بتعزيز جــهــوده 
ً
 صـــارمـــا

ً
الــتــزامــا

لتهيئة بيئة عمل صحية، تعتمد 
على الشمولية والمساواة، وتحت 
مــظــلــة الـــتـــكـــويـــت، يـــواصـــل الــبــنــك 

وضع رأسماله البشري الوطني في 
طليعة جهوده من خالل توظيف 
وتدريب المواهب الطموحة، فضال 
عن توفير فرص التعلم والتطوير 

باستمرار لموظفيه.
وعــلــى صعيد خــدمــة الــعــمــالء، 
يــواصــل »KIB« ابتكار المنتجات 
والخدمات المصرفية التي تلبي 
االحتياجات المتغيرة لألسواق، 
ومواكبة تطلعاتها المتنامية في 
الــوقــت المناسب، وهــو مــا يتمثل 
في الحلول الرقمية السلسة التي 
 عن خدمات 

ً
يطلقها البنك، فضال

التمويل اإلسالمي، مثل المرابحة 
والــمــســاومــة وحــســابــات الــودائــع 

المختلفة.
وفــــــــي إطــــــــــار دعــــــــم الـــمـــجـــتـــمـــع 
الكويتي والمساهمة في تحقيق 
 ،KIB ــقــــوم الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــامـــلـــة، يــ
ــم، بــتــنــظــيــم  ــيــ ــمــ ــمــــاس وتــــصــ ــحــ بــ
الــفــعــالــيــات والــحــمــالت والــبــرامــج 

الـــتـــي تـــخـــدم فـــئـــات مــخــتــلــفــة من 
ــمــــع، ويــــــأتــــــي فــي  ــتــ ــمــــجــ أفــــــــــــراد الــ
 »KIB« طليعة هـــذه الــجــهــود دعـــم
الراسخ والمستمر لــرواد األعمال 
ــنــــوات  ــيـــن مـــــن خـــــــالل قــ ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ الـ
عــديــدة، منها »مــركــز KIB مــبــادر«، 
وهــــي مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة تــابــعــة 
لمجموعة البنك، مخصصة لدعم 
 عن 

ً
ــمــــال، فــضــال بــيــئــة ريـــــادة األعــ

الــعــديــد مــن الــحــمــالت الــتــوعــويــة، 
ومـــن بينها الحملة المجتمعية 
»لــنــكــن عــلــى درايـــــة« الــتــي أطلقها 
بنك الكويت المركزي لرفع مستوى 
الوعي المالي للمجتمع الكويتي، 
إضافة الى جهوده النوعية واسعة 
النطاق والتي تشمل مجاالت أخرى 
يسعى فيها »KIB« إلى زيادة الوعي 

بالصحة والرياضة والتعليم.

نواف ناجيارائد بوخمسين

»الوطني« مستعد لمنافسات نادي المصارف
يستعد بنك الكويت الوطني 
ــي الـــمـــقـــبـــل  ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ ــم الــ ــمــــوســ ــلــ لــ
مـــع اكـــتـــمـــال اســــتــــعــــدادات الــفــرق 
الــريــاضــيــة األربـــعـــة لــلــبــنــك: كــرة 
ــدم والـــبـــولـــيـــنـــغ والـــكـــريـــكـــت  ــ ــقـ ــ الـ
والبادل لمنافسات نادي مصارف 

الكويت.
ويــــشــــارك فـــي هــــذه الـــفـــرق 53 
 مــن مــوظــفــي بــنــك الــكــويــت 

ً
العــبــا

ــي الــــمــــهــــاريــــيــــن والــــذيــــن  ــنــ ــوطــ الــ
ــون مــــنــــافــــســــات مـــوســـم  ــخــــوضــ يــ
ــــادي مـــصـــارف  ــنـ ــ 2022-2023 لـ
الــكــويــت عــلــى بــطــولــتــي الــــدوري 
والـــكـــأس لــكــرة الــقــدم والــمــضــرب 

والبولينغ والكريكت.
وبمناسبة انتهاء استعدادات 
الفرق الرياضية، قال مدير الفرق 
الـــريـــاضـــيـــة مــــســــؤول الـــعـــالقـــات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
محمد الصراف: »إن بنك الكويت 
الوطني يضع في مقدمة أولوياته 
رفـــاه موظفيه، ولطالما كنا من 
أوائــــــــل الــمــهــتــمــيــن بـــالـــبـــطـــوالت 
الرياضية للموظفين الــذيــن من 
خـــالل مــهــاراتــهــم أظــهــروا الكثير 

من الروح التنافسية في البطوالت 
المحلية خالل السنوات السابقة«.
وشدد الصراف على أن البنك 
الــوطــنــي حــريــص عــلــى االهــتــمــام 
بفرقه الرياضية، أسوة باهتمامه 
بكل النشاطات التي تعنى بصحة 
ورفــــــاه مــوظــفــيــه، تـــعـــزيـــزا لـــروح 
األســرة الواحدة التي يتميز بها 
ــنـــي وتــشــجــيــعــا وتــحــفــيــزا  الـــوطـ

لجهود الموظفين.
وأشار إلى أن ما يقوم به نادي 
الــمــصــارف والــبــنــوك مهم وفعال 
على المستوى االجــتــمــاعــي، من 
خالل دعمهم النشاطات الرياضية 
ذات الطابع التنموي والمستدام 
الــــتــــي تــــدعــــم تـــوجـــهـــات الـــقـــطـــاع 
المصرفي كله، في إطار اهتمامه 
ــفــــهــــوم االســــتــــدامــــة  بـــتـــرســـيـــخ مــ

المجتمعية في المجتمع.
ــذا الــــصــــدد إلـــى  ــ ــفــــت فــــي هــ ولــ
ــبـــطـــولـــة  ــة لـ إطـــــــــــالق أول نــــســــخــ
جــديــدة هــذا الــعــام على مستوى 
المنافسات، وهي بطولة البادل، 
تماشيا مع التفاعل االجتماعي 
تجاهها، السيما أنها تندرج في 

إطار المساعي لنمط حياة مثالية 
وصحية لكل أفراد المجتمع.

وعن استعدادات هذا الموسم، 
أوضــــح الـــصـــراف أن الــتــدريــبــات 
واالســـــــتـــــــعـــــــدادات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 
ــك الـــكـــويـــت  ــنــ ــرق بــ ــ ــفـ ــ ــة لـ ــيــ ــنــ ــفــ والــ
الــــوطــــنــــي تـــســـيـــر وفــــــق الــــجــــدول 
ــاك تـــدريـــبـــات  ــ ــنـ ــ ــود، وهـ ــ ــــرصـ ــمـ ــ الـ
أســـبـــوعـــيـــة بـــيـــن مـــرتـــيـــن وثــــالث 
ــرق، تــــحــــت إشــــــــراف  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ مــــــــــرات لـ
مــدربــيــن مــعــتــمــديــن ومــحــتــرفــيــن 
لضمان جودة المستوى وااللتزام 
 أن مــثــل هــذا 

ً
ــريـــاضـــي، مــــؤكــــدا الـ

االهــتــمــام والــتــوجــه مفيد وداعــم 
ــر لـــهـــم الــبــيــئــة  ــ ــوفـ ــ لـــلـــشـــبـــاب، ويـ
الــــريــــاضــــيــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــتــنــمــي 
وتطور مهاراتهم بأجواء مليئة 

بالحماس والتنافس.
وشـــــــدد عـــلـــى أن فــــــرق الــبــنــك 
الــوطــنــي الــريــاضــيــة لــهــذا الــعــام 
ــداد لـــخـــوض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى أتــــــم االسـ
اســتــحــقــاقــات تــنــافــســيــة، السيما 
أن سقف التطلعات لهذا الموسم 
مرتفع، مــن أجــل تحسين نتائج 
الــمــوســم الــمــاضــي والــبــقــاء على 

الــمــســتــوى الــتــنــافــســي الــمــعــهــود 
للبنك.

تجدر اإلشارة إلى أن المنافسة 
لموسم 2022-2023 للبولينغ تبدأ 
فــي 3 ديسمبر، يليها كــرة القدم 
فـــي 21 ديــســمــبــر، عــلــى أن تــبــدأ 
المنافسة فــي الكريكت والــبــادل 

في يناير 2013.

محمد الصراف

»المتحد« يوزع كسوة الشتاء على العمال 
وأصحاب المهن البسيطة

في إطار جهوده المجتمعية والتطوعية، أطلق 
الــبــنــك األهــلــي الــمــتــحــد مـــبـــادرة إنــســانــيــة جــديــدة، 
بالتعاون مع مؤسسة لوياك، وزع خاللها كسوة 
الــشــتــاء مــن مــالبــس ومــســتــلــزمــات تــنــاســب بـــرودة 
ــنـــاء وأصـــحـــاب  ــبـ الـــجـــو عــلــى عـــمـــال الــتــنــظــيــف والـ
المهن البسيطة؛ فــي منطقة المباركية بالكويت، 
لمساعدتهم عــلــى مــواجــهــة اشــتــداد مــوجــة الــبــرد، 

وتوفير شتاء دافئ لهم. 
وقـــالـــت رئــيــســة إدارة االتـــصـــال الــمــؤســســي في 
ــلــــي الــمــتــحــد« فـــاتـــن الــتــمــيــمــي، فـــي تــصــريــح  »األهــ
صحافي، إن البنك صاحب دور ريــادي في تقديم 
الدعم والمساندة والرعاية للفئات األكثر احتياجا، 
سواء مباشرة أو بالشراكة مع العديد من مؤسسات 

المجتمع المدني.
وأضافت التميمي أن »هذه المبادرة تعكس مدى 

الــتــزام البنك تــجــاه الفئات المحتاجة ومــحــدودي 
الدخل، والذين يقومون بأعمال ضرورية في خدمة 
الــمــجــتــمــع، ومـــن الــقــيــم اإلنــســانــيــة واإلســالمــيــة أن 
نخفف عنهم وطأة موجة البرد التي تشهدها البالد 
 عن دور هذه المبادرة في 

ً
في فصل الشتاء، فضال

تنمية روح المسؤولية المجتمعية لــدى موظفي 
الــبــنــك ومــنــحــهــم فـــرصـــة الــمــشــاركــة فـــي األنــشــطــة 

الموجهة لخدمة المجتمع«.
وأشارت إلى أن هذه المباردة تأتي انطالقا من 
حـــرص الــبــنــك الــدائــم عــلــى االهــتــمــام بــالــفــئــات غير 
الــمــقــتــدرة، ومـــد يـــد الـــعـــون والــمــســاعــدة لــهــا، مما 
يبعث على مد جسور التواصل والتراحم والتكافل 

 أن 
ً
االجتماعي بين أفراد المجتمع، خصوصا

الكويت بلد اإلنسانية، وشعبها محب للخير.

انخفاض مستوى اإلنتاج المخطط له في »المقسومة«
ً
 إلى 256 ألفا

ً
من 426 ألف برميل نفط يوميا

أظـــهـــرت بــيــانــات حــكــومــيــة رسمية 
اســتــمــرار انــخــفــاض مــتــوســط اإلنــتــاج 
الفعلي عن متوسط اإلنتاج المخطط له 
ي العمليات 

َ
من النفط الخام في منطقت

الــمــشــتــركــة »الـــمـــقـــســـومـــة« بــالــخــفــجــي 
والـــوفـــرة خـــالل الــعــام الــمــاضــي، حيث 
كــان المخطط لــه فــي منطقة الخفجي 
 ،

ً
يبلغ نحو 260.442 ألف برميل يوميا

لكن اإلنتاج الفعلي بلغ نحو 115.934 
، فيما كان اإلنتاج المخطط له في 

ً
ألفا

مــنــطــقــة الـــوفـــرة يــبــلــغ نــحــو 166.796 
ــاج الــفــعــلــي بــلــغ نحو  ــتـ ، لــكــن اإلنـ

ً
ــا ــفـ ألـ

. وأرجــــعــــت الــبــيــانــات 
ً
141.396 ألــــفــــا

أسباب االنخفاض في منطقة العمليات 
المشتركة بالوفرة إلى اآلتي:

* تــــأخــــر وصـــــــول بـــعـــض مــنــصــات 
إصـــــالح اآلبــــــار عـــن الـــمـــوعـــد الــمــحــدد 

 بسبب جائحة كورونا.
ً
مسبقا

ــــدالت فـــشـــل اإلنــــتــــاج  ــعـ ــ * زيـــــــــادة مـ
 ذات 

ً
مــــن بـــعـــض اآلبــــــــار، وخـــصـــوصـــا

ــة الــــعــــالــــيــــة بـــنـــســـبـــة أعـــلـــى  ــيــ ــاجــ ــتــ اإلنــ
 ،

ً
ــتـــوقـــعـــة مـــســـبـــقـــا ــمـ ــن الــــمــــعــــدالت الـ ــ مـ

بسبب تــوقــف اإلنــتــاج فــتــرات طويلة. 
ــقــــطــــاع الـــتـــيـــار  ــرار حـــــــاالت انــ ــ ــكـ ــ * تـ
الــكــهــربــائــي فـــي بــعــض مــنــاطــق حقل 
الوفرة، مما أدى إلى فشل اآلبار بصفة 
ــا بــمــنــصــات  ــدادهــ مـــتـــكـــررة وتــــراكــــم أعــ

الصيانة.
* عدم التمكن من اإلنتاج من بعض 
اآلبار في الحقول الجنوبية بالمنطقة 
ــا( بــطــاقــتــهــا  ــمــ ــة )عــــــرق وحــ ــدوديــ ــحــ الــ
اإلنتاجية الكاملة، إضافة إلى صعوبة 
إيــصــال مــنــصــات إصــــالح اآلبــــار لتلك 
الــحــقــول، بسبب عــدم تــوافــر تصاريح 
دخول أطقم العمل ومنصات اإلصالح 

بتلك المنطقة.
* التأثير السلبي العالمي لجائحة 
كورونا على توفير العمالة بالمنطقة، 
وتأخر وصول بعض المعدات والعمالة 
من المتعهدين الخارجيين والمقاولين 
المحليين الستيفاء متطلبات اإلنتاج 

المستهدف.
أما بشأن أسباب انخفاض اإلنتاج 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــشـــتـــركـــة 

ــفـــجـــي، فــــإنــــه عــــائــــد إلــــــى تـــأخـــر  ــالـــخـ بـ
ــاز الـــمـــشـــروعـــات  الــمــعــنــيــيــن فــــي إنــــجــ
المتعلقة بــاســتــغــالل الــغــاز، إذ قامت 
ــنـــفـــط الــخــلــيــج  ــة لـ ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ ــة الـ ــركــ ــشــ الــ
بتشغيل المرحلة األولــى من مشروع 
مد خط أنابيب نقل الغاز من الخفجي 
إلــى نقطة الــربــط التابعة لشركة نفط 
الــكــويــت فـــي أغــســطــس 2021، بــطــاقــة 
اســـتـــيـــعـــابـــيـــة تـــبـــلـــغ 24 مـــلـــيـــون قـــدم 
، وبدأ الشريك التشغيل 

ً
مكعبة يوميا

الــتــجــريــبــي لــمــشــروع مـــرافـــق تــصــديــر 
سوائل الغاز الطبيعي إلــى السفانية 
في نوفمبر 2021، ولم يبدأ بالتصدير 
الــفــعــلــي إال بـــتـــاريـــخ 21/ 11/ 2021، 
إضافة إلى إغالق كامل المرافق بسبب 

تكرار انقطاع الكهرباء بالمنطقة.
وأفــــــــادت الـــشـــركـــة حــيــنــه بــالــنــســبــة 
للعمليات المشتركة في الخفجي، بأن 
انخفاض نسب اإلنتاج الفعلي يرجع 
ف 

ّ
إلى تشغيل المنشأة بعد فترة توق

طويلة، مما أدى إلــى بعض المشاكل 
التشغيلية، كما تم تخفيض معدالت 

 إلــى الـــقـــرارات والــلــوائــح 
ً
اإلنــتــاج نــظــرا

المستجدة والخاصة بالهيئة العامة 
لألرصاد وحماية البيئة، بخصوص 
نــســب حـــرق الــغــاز الــمــصــاحــب إلنــتــاج 
الــنــفــط، إذ ال تــتــعــدى 1 فــي الــمــئــة من 
إجمالي إنتاج الغاز المنتج، وستسعى 
لرفع كميات اإلنــتــاج مــن خــالل العمل 
المستمر إلنجاز مشاريع تصدير الغاز 
في أقرب وقت ممكن، أما بالنسبة إلى 
عمليات الوفرة المشتركة، فسوف يتم 
أخذ مالحظات الديوان بعين االعتبار 
ــاج  ــتــ ــلــــوصــــول إلــــــى مـــســـتـــويـــات اإلنــ لــ
الـــمـــخـــطـــط لـــهـــا فــــي عـــمـــلـــيـــات الــــوفــــرة 
المشتركة، مع األخذ بعين  االعتبار أثر 
جائحة كورونا في السنة المالية 2021. 
ووفق البيانات، أوضحت الشركة 
بـــخـــصـــوص الـــعـــمـــلـــيـــات الــمــشــتــركــة 
ــاج بــنــاء  ــتــ ــار اإلنــ ــ ــــه جـ بــالــخــفــجــي، أنـ
على التنسيق المستمر مع الشريك 
وفــق بنود مــذكــرة التفاهم المتعلقة 
بـــعـــودة اإلنـــتـــاج وتــوجــيــهــات وزارة 
النفط الكويتية بخصوص حصص 

ــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ اإلنــــــتــــــاج ولــــــوائــــــح الـ
لـــألرصـــاد وحــمــايــة الــبــيــئــة فـــي دولـــة 
ــاٍر الــعــمــل لــرفــع كميات  الــشــريــك، وجــ
اإلنـــتـــاج مـــن خــــالل الــعــمــل المستمر 
إلنجاز مشروعات تصدير الغاز، إذ 
ت نسبة إنجاز مشروع مد خط 

ّ
تخط

أنابيب لنقل حصة الكويت من الغاز 
والغاز المسال في منطقة العمليات 
الــمــشــتــركــة بــالــخــفــجــي نــســبــة 99 في 
الــمــئــة.ولــفــتــت الـــبـــيـــانـــات بــخــصــوص 
عــمــلــيــات الـــوفـــرة الــمــشــتــركــة، إلـــى أنــه 
ــراءات الــمــنــاســبــة لحل  ــ تــم اتــخــاذ اإلجــ
الجزء األكبر من األسباب التي حالت 
دون الـــوصـــول إلــــى مـــعـــدالت اإلنـــتـــاج 
المخطط لها، وجار العمل لحل الجزء 
اآلخــر، إذ أضافت المنطقة العديد من 
منصات الصيانة، حيث تتوافر حتى 
اآلن 11 مــنــصــة صــيــانــة مـــن أصـــل 12 

منصة مطلوبة. 
وبحسب البيانات، تم عمل دراسات 
لبحث أسباب فشل اإلنتاج من اآلبــار 
ذات اإلنتاجية العالية، وجار التعامل 

معها حسب البرنامج المعد لذلك، كما 
قامت المنطقة بالتنسيق بين اإلدارات 
المعنية لمحاولة تفادي االنقطاعات 
المتكررة بالتيار الكهربائي عن اآلبار 
ومـــرافـــق اإلنـــتـــاج ومــعــالــجــتــهــا بــأقــرب 
وقت ممكن لتقليل التأثير السلبي على 
مــعــدالت اإلنــتــاج الــشــهــريــة، كــمــا تمت 
 مــن الــشــريــك للسماح 

ً
الــمــوافــقــة أخــيــرا

للعاملين، وكــذلــك مــنــصــات الصيانة 
بالعمل في المناطق الجنوبية حقول 

)عرق والحما( ولفترة مؤقتة. 
ــعــت مــصــادر 

ّ
ــار، تــوق ــ وفـــي هـــذا اإلطـ

أن تتم استعادة إنــتــاج نحو 10 آالف 
برميل من الزيت الخفيف لتلك المنطقة 
، كما تتوافر لدى المنطقة الخطط 

ً
قريبا

الالزمة لتحسين اإلنتاج في حال زوال 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي الــعــالــمــي لــجــائــحــة 
كــــورونــــا، ورفـــــع الـــقـــيـــود عـــن الــعــمــالــة 
والــمــعــدات لتحسين مــعــدالت اإلنــتــاج 
الحالية، وتحقيق اإلنتاج المستهدف 

قدر اإلمكان.

أشرف عجمي

 »األهلي« يعلن الفائز 
في سحب »الفوز« األسبوعي

أعلن البنك األهلي 
الكويتي فوز منتصر 
ــد فـــي  ــمــ ــحــ ــــن مــ ــــسـ حـ
الــســحــب األســبــوعــي 
لــــحــــســــاب »الــــــفــــــوز« 
لـــلـــجـــوائـــز، بــجــائــزة 
10 آالف  نـــــقـــــديـــــة 
ــذي أقــيــم  ــ ديــــنــــار، الــ

ــراف وزارة الـــتـــجـــارة  ــ ــإشــ ــ بــ
والــصــنــاعــة، وتــم إعـــالن اسم 

الفائز أمس األول.
و»الـــــفـــــوز« لـــلـــجـــوائـــز، هو 
حـــســـاب الـــجـــوائـــز األول من 
نـــوعـــه الــــــذي يــتــيــح لــعــمــالء 
البنك األهلي الكويتي فرصة 
ــــوز بــــجــــوائــــز ومـــكـــافـــآت  ــفـ ــ الـ
ــــالل حــســاب  ــن خـ ــ ــبــــرى. ومـ كــ
»الــــــفــــــوز«، ســيــحــظــى عــمــالء 
ـــ 10  ــفـــوز بـ الــبــنــك بــفــرصــة الـ
آالف ديـــنـــار ضــمــن الــســحــب 
ــــى لــفــائــز  ــلـ ــ األســــبــــوعــــي األعـ
ــت، كــذلــك  ــويــ ــكــ واحـــــــد فــــي الــ
ــفــــوز بـــالـــجـــائـــزة  ــلــ ــة لــ ــ ــــرصـ فـ
الــكــبــرى، وهــي راتـــب شهري 
ــار لـــمـــدة 10  ــنــ ـــ 5 آالف ديــ بــ

سنوات.
وســــيــــكــــون بــــمــــقــــدور كــل 
ــك الــــجــــدد  ــنــ ــبــ ــــالء الــ ــمـ ــ ــن عـ ــ مــ

ــفـــادة من  ــتـ والــحــالــيــيــن االسـ
ــذه الـــفـــرصـــة الـــفـــريـــدة فــي  ــ هـ
حـــــالـــــة تــــــوافــــــر رصـــــيـــــد فــي 
حسابهم بـ 100 دينار فقط. 

ويشجع »األهلي الكويتي« 
الــجــمــيــع عــلــى فــتــح حــســاب 
ــفـــوز أو زيــــــادة أرصــدتــهــم  الـ
لــلــحــصــول عــلــى فـــرص أكــبــر 
للفوز في السحب القادم يوم 
االثنين 9 يناير 2023. وكلما 
زادت المبالغ المودعة زادت 

فرص الفوز.

المتطوعون من »المتحد« و»لوياك« في المباركية لتوزيع كسوة الشتاء

»برقان« يختتم رعايته للجولة 
الرابعة لدوري اتحاد الفروسية

ــان رعــايــتــه  ــرقــ اخـــتـــتـــم بـــنـــك بــ
للجولة الرابعة من دوري االتحاد 
الكويتي للفروسية )KEF( موسم 
2022-2023، الــــــــذي أقــــيــــم فــي 
مضمار مركز الكويت للفروسية. 
وجــــــــــــــــــاءت هــــــــــــذه الــــــرعــــــايــــــة 
ضــمــن بـــرنـــامـــج الــبــنــك الــشــامــل 
للمسؤولية االجــتــمــاعــيــة، الــذي 
يــركــز عــلــى دعـــم وتــعــزيــز ثقافة 

الرياضية في الكويت.
حاز في اليوم األول من الجولة 
الرابعة للدوري، الفارس عبدالله 
الـــعـــوضـــي الـــمـــركـــز األول، وحــل 
الفارسان ماريا بوشهري ونيك 
تشانينغ فــي الــمــركــزيــن الثاني 

والثالث. 
 

ّ
أما في اليوم الثاني فقد حل

الفارس علي الخرافي في المركز 
األول، تــبــعــه الـــفـــارس أنــطــونــيــو 
مـــــــــوروزو فــــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي، 
ــفــــارس عــبــدالــرحــمــن الــفــزيــع  والــ

بالمركز الثالث. 
ــعــــرض حـــديـــثـــهـــا عــن  وفــــــي مــ
رعاية بنك برقان لــدوري اتحاد 
الـــفـــروســـيـــة الـــكـــويـــتـــي، صــرحــت 
ــادة، مــديــر  ــجـ ــنـ حــصــه حــســيــن الـ
أول – االتــصــاالت والمسؤولية 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــشــــركــــات فــي 

بــــنــــك بـــــرقـــــان بــــقــــولــــهــــا: »بــــدايــــة 
أود أن أهـــنـــئ جــمــيــع الــفــرســان 
الفائزين في هذه الجولة، الذين 
يـــواصـــلـــون تــقــديــم أفــضــل قـــدوة 
تــحــتــذى بــهــا أجــيــالــنــا الــشــابــة، 
وبصفتنا في بنك برقان إحدى 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــوطــنــيــة 
 على 

ً
الــمــرمــوقــة، نــحــرص دائـــمـــا

تـــعـــزيـــز الــــثــــروة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
نمتلكها في الكويت من المواهب 
 فــي 

ً
ــة، وخـــــصـــــوصـــــا ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ

 إلى أنها 
ً
رياضة الفروسية، نظرا

إحدى أكثر الرياضات ذات اإلرث 
الثقافي الكبير المحبوبة لدى 

الجميع«. 

 
ً
ــا وأضــــافــــت الــــنــــجــــادة: »دائــــمــ
 
ً
 أســاســيــا

ً
كــانــت الـــريـــاضـــة ركـــنـــا

في التزامنا تجاه مجتمعنا من 
خالل استراتيجتنا للمسؤولية 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة. ولـــــهـــــذا الـــســـبـــب 
ــل دعـــمـــنـــا لــلــريــاضــيــيــن  ــ ــــواصـ نـ
الطموحين والجهات الرياضية 
والهيئات الوطنية المعنية بهذا 
المجال، للمساهمة في رفع مكانة 
الكويت على الصعيد الرياضي 

.»
ً
 وعالميا

ً
محليا

حصه النجادة وشمايل خالد الحربي مع فريق بنك برقان

»التجاري« يواصل دعم »لنكن على دراية«
 ألهــمــيــة تــوعــيــة العمالء 

ً
نــظــرا

بــالــجــوانــب المصرفية والمالية 
المرتبطة بتعامالتهم المصرفية 
ــع الــــبــــنــــوك، ولـــمـــنـــع عــمــلــيــات  ــ مـ
االحــتــيــال الــمــصــرفــي، أطــلــق بنك 
الكويت الــمــركــزي، بالتعاون مع 
اتحاد مصارف الكويت والبنوك 
ــكـــن عــلــى  ــنـ ــة، حـــمـــلـــة »لـ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
درايــة«، التوعوية بهدف تسليط 
الـــضـــوء عــلــى حـــقـــوق وواجـــبـــات 
العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق 
بالتعامل مع البنوك والمؤسسات 

المالية.
 على الحملة وجهود 

ً
وتعليقا

ومساهمات البنك التجاري بهذا 
الصدد، قالت نائبة المدير العام 
لقطاع التواصل المؤسسي أماني 
الــورع: »القــت هذه الحملة رعاية 
 
ً
واهتمام جميع البنوك، خصوصا

 
ً
الــتــجــاري، إذ بـــذل الــبــنــك جــهــودا
 منه 

ً
كبيرة لدعم الحملة، إيمانا

بــــضــــرورة الـــتـــوعـــيـــة الــمــصــرفــيــة 
والمالية بين الموظفين والعمالء 
 فــي ذلــك 

ً
والــجــمــهــور، مستخدما

جميع الوسائل الممكنة من موقع 

إلكتروني، وحسابات على مواقع 
التواصل، وفروعه المنتشرة في 

جميع مناطق الكويت«. 
ــــت الـــــــــــورع: »يــــواصــــل  ــافــ ــ وأضــ
الــتــجــاري دعــم الحملة مــن خالل 
تــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة 
المختلفة التي تساهم في توعية 
المجتمع بجميع القضايا التي 
تــهــم الــقــطــاع الــمــصــرفــي، ويــركــز 
الــبــنــك عــلــى نــشــر مــــواد إعــالمــيــة 
عـــن مــكــافــحــة عــمــلــيــات االحــتــيــال 
ومكافحة غسل األمــوال وتمويل 
ــــروض،  ــقـ ــ اإلرهــــــــــاب وتـــكـــيـــيـــش الـ
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــجـــرائـــم الــمــالــيــة، 
والــتــحــذيــر مــن مــخــاطــر التعامل 
بــالــعــمــالت االفــتــراضــيــة، ومـــا قد 
تلحقه من خسائر فادحة بأموال 
واستثمارات العمالء، وحثهم على 
االستثمار في األصول اآلمنة من 
مــنــتــجــات وخـــدمـــات اســتــثــمــاريــة 
مــنــظــمــة لــــدى مـــؤســـســـات قــائــمــة 
بالفعل وخاضعة لرقابة جهات 

تنظيمه«.
ــاري« جــمــهــور  ويـــحـــث »الــــتــــجــ
الــعــمــالء عــلــى اتـــخـــاذ اإلجـــــراءات 

الــمــرتــبــطــة بــحــمــايــة حــســابــاتــهــم 
ومــعــلــومــاتــهــم الــمــصــرفــيــة عند 
إنجاز أي معاملة مصرفية، سواء 
كــانــت العملية عبر اإلنــتــرنــت أو 
الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال أو عــبــر أجــهــزة 
السحب اآللـــي، لضمان الحماية 
ــة. ويـــشـــدد  ــيـ ــالـ ــمـ ــن الــــجــــرائــــم الـ مــ
البنك على أهمية عــدم مشاركة 
البيانات والمعلومات الشخصية 

والمصرفية مع أي جهة. 
 من 

ً
 وذكـــرت الـــورع أنــه إيمانا

البنك بأهمية مــواقــع ومنصات 
ــل االجــــتــــمــــاعــــي، الـــتـــي  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
ــائـــل  ــبـــحـــت مــــن أســـــــرع الـــوسـ أصـ
لنقل األخــبــار، فقد حــرص البنك 
عــلــى نــشــر الــعــديــد مـــن الــرســائــل 
ــــات  ــــوهـ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــ ــريـ ــ ــذيـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
التوضيحية التي تساعد العمالء 
على حماية بياناتهم الشخصية. 
ــهـــوده في  ويــــواصــــل الــبــنــك جـ
ســبــيــل الــتــوعــيــة الــمــصــرفــيــة من 
نشر المواد التثقيفية والدعائية 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ عـــبـــر جــمــيــع وســ
االجتماعي وموقعه اإللكتروني.    
 للتوعية المصرفية 

ً
وترسيخا

والمالية، استضاف »الــتــجــاري« 
خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، الخبير 
االقتصادي د. جمال عبدالرحيم، 
الــــذي ألــقــى الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة 
االدخــــار واالســتــثــمــار، ومكافحة 
غسل األمـــوال واالحــتــيــال المالي 
ــدة فــيــديــوهــات يتم  مـــن خــــالل عــ
بــثــهــا عــلــى مــنــصــات الــبــنــك على 

مواقع التواصل.

أماني الورع

https://www.aljarida.com/article/9362
https://www.aljarida.com/article/9358
https://www.aljarida.com/article/9356
https://www.aljarida.com/article/9354
https://www.aljarida.com/article/9353
https://www.aljarida.com/article/9351
https://www.aljarida.com/article/9350
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»زين« الراعي 
الرسمي ألنشطة 
االتحاد الكويتي 

لكرة القدم للسنوات 
األربع المقبلة

الشركة قدمت 
جوائز بـ 50 ألف 

دينار لالعبين 
والجماهير ما يمثل 

أعلى قيمة جوائز 
في تاريخ الدوري 

الكويتي 

ساهمت بدعم 
التعليم والصحة 

لتحقيق االستدامة 
المجتمعية

نظمت الدورة 
 Zain« السابعة من
Great Idea« التي 
أتاحت للمبادرين 

الكويتيين التوّسع 
اإلقليمي 

»زين«: تشجيع االبتكار الرقمي ودعم الرياضة أبرز جهود 2022
الشركة دأبت على دعم وإبراز الطاقات المحلية في شتى المجاالت

 محورية للكويت والعالم، 
ً
ة

ّ
شّكل 2022 محط

ففي مطلع العام بدأت معظم الحكومات والدول 
تخفيف إجراءات جائحة كورونا، ورفع القيود 
الــمــفــروضــة عــلــى األنــشــطــة والــتــجــمــعــات، ومــع 
عودة الحياة إلى طبيعتها، حرصت »زين« على 
العودة بقوة إلى نشاطها االجتماعي بوتيرته 
يها مجموعة 

ّ
المعتادة، من خالل دعمها وتبن

كبيرة من المبادرات والمشاريع في القطاعات 
 في المجتمع. 

ً
األكثر حيوية

وتــســتــمــد »زيــــــن« جـــهـــودهـــا ومــســاهــمــاتــهــا 
االجــتــمــاعــيــة مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــمــتــكــامــلــة 
لالستدامة والمسؤولية االجتماعية، والتي 
تــرتــكــز عــلــى بـــنـــاء الـــشـــراكـــات االســتــراتــيــجــيــة 
الوثيقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني 
والشركات غير الربحية والمنظمات العالمية، 
ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف 
تمكين فئات المجتمع المختلفة على إظهار 

إبداعاتهم وتنمية شغفهم بشتى المجاالت.
 كــمــا اســتــمــرت فــي تــكــريــس ُجــــزٍء كــبــيــر من 
جــهــودهــا االجــتــمــاعــيــة لتعزيز بيئة االبــتــكــار 
الرقمي، وتمكين منظومة ريادة األعمال ودعم 
أصحاب الشركات الناشئة الكويتية، واألخذ 
بيد المبادرين نحو الــفــرص والــخــبــرات التي 
تضمن لهم النمو المستدام لكي تساعدهم على 

وضع خطوات ثابتة في عالم األعمال.
وفي التقرير التالي، تستعرض »زيــن« أبرز 
البرامج والمشاريع الُمجتمعية التي أطلقتها 

ودعمتها خالل 2022:

دعم الرياضة الكويتية

أعلنت زيــن شراكتها مــع االتــحــاد الكويتي 
لــكــرة الــقــدم لــتــكــون الـــراعـــي الــرســمــي ألنشطة 
االتحاد خالل المواسم األربعة الُمقبلة )-2022
2026(، وهــي: الـــدوري الكويتي الممتاز الذي 
ُيعرف اآلن باسم »دوري زين«، ودوري الدرجة 
األولى، باإلضافة إلى دعمها لكأس سمو أمير 
البالد وكأس سمو ولي العهد، وكأس االتحاد 

الكويتي لكرة القدم »كأس زين«.
ويرتكز دور الشركة حول 3 محاور رئيسية 
ــــادي الــــــذي تـــقـــدمـــه لــالعــبــيــن  ــمـ ــ ــم الـ ــدعــ هـــــي: الــ
والرياضيين، وتــواجــدهــا على الساحة خالل 
المباريات للتفاعل مع الجماهير، باإلضافة إلى 
أول لعبة »فانتسي« في تاريخ الدوري الكويتي. 
ــّدم زيــــن جـــوائـــز نــقــديــة وعــيــنــيــة تصل  ــقــ ــ

ُ
وت

قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، 
ــدوري  وهـــي أعــلــى قــيــمــة جـــوائـــز فـــي تـــاريـــخ الــ
ـــقـــّدم الــشــركــة جــوائــز نقدية 

ُ
الــكــويــتــي، حــيــث ت

 
ً
تشجيعية لالعبين والــريــاضــيــيــن، تشجيعا
لهم للسعي وراء التميز في األداء، فهي تؤمن 
أن دعم الالعبين واألجهزة الفنية سيسهم في 

تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة.
كما تنظم العديد من األنشطة االجتماعية 
واســتــضــافــة الــعــديــد مــن الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي 
ــع الــشــبــابــيــة  ــاريـ ــمـــشـ ــزة، خـــصـــوصـــا الـ ــيـ ــمـ ــمـ الـ
الكويتية لتقدم خدماتها للجماهير وتقديم 
أجــــواء مــمــيــزة لــهــم، الســيــمــا خـــالل الــمــبــاريــات 
الكبيرة مثل الديربي والكالسيكو والنهائيات، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــنــظــيــم الــُمــســابــقــات الــمــمــيــزة 
وتقديم الــجــوائــز القيمة على الــمــدرجــات، وال 
تقتصر مشاركاتها على التواجد في الساحة 
 بتنظيم الــعــديــد من 

ً
فــحــســب، بــل تــقــوم أيــضــا

الجوائز على وسائل التواصل االجتماعي.
وكشفت زين عن مفاجأة للجماهير ومحبي 
الــكــرة الكويتية، وهــي تــقــام للمرة األولـــى في 
الكويت، وهي ُمسابقة »فانتسي« دوري زين – 
أول موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية 
لكرة قدم الفانتسي للدوري الكويتي الممتاز، 
ــتـــي تــطــمــح مــــن خـــاللـــهـــا لــنــقــل الــمــنــافــســات  الـ

الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية. 
عتبر لعبة »الفانتسي« من أكثر األلعاب 

ُ
وت

اإللكترونية المنتشرة في الدوريات األوروبية، 
وقــد أرادت زيــن أن تقدم للجماهير الكويتية 
نــفــس الــتــجــربــة لــكــن بــنــكــهــة مــحــلــيــة 100 في 
المئة، بحيث يقدم دوري زين للفانتسي تجربة 

ممتعة للمشاركين تمّكنهم من اختيار فريقهم 
الخاص والتنافس مع العبين آخرين وتحقيق 
الفوز بالبطوالت فيما بينهم، وكمبادرة منها 
ــحــّمــس الجميع عــلــى الــمــشــاركــة والتنافس 

ُ
لــت

فيما بينهم ومتابعة الدوري الكويتي بشغف، 
تقدم زين جوائز نقدية للفائزين بــدوري زين 

للفانتسي بإجمالي 10.000 دينار كويتي. 

دعم الُمبادرين وتمكين بيئة األعمال

 لـــجـــهـــودهـــا نـــحـــو تـــعـــزيـــز بــيــئــة 
ً
اســــتــــمــــرارا

ــــادة  ــار الـــرقـــمـــي وتــمــكــيــن مــنــظــومــة ريـ ــكـ ــتـ االبـ
األعــمــال، قــّدمــت زيــن فــي 2022 

الدورة السابعة من برنامجها 
 Zain Great Idea الــُمــبــتــكــر
لتسريع الشركات التكنولوجية 
ة 

ّ
الناشئة، والـــذي انطلق بحل

، بـــهـــدف تــطــويــر 
ً
جــــديــــدة كـــلـــيـــا

منظومة الشركات التكنولوجية 
الناشئة واالبتكارات الرقمية في 
مجتمع األعمال الناشئة الكويتي 
والــتــوّســع بــه فــي منطقة الــشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا. 
ــامـــج عــقــده  ــرنـ ــبـ ومـــــع دخــــــول الـ
الثاني، أعــدت زيــن تجربة جديدة 
للمبادرين المشاركين، بحيث قدمت 

Zain Great Idea الرئيسة التنفيذية إيمان الروضان داعمة رئيسية لرّواد األعمال وبرنامج

»زين« دأبت على دعم طموحات الشباب لتمكين الجيل القادم من القادة

»زين« ودعم مستمر إلنجازات الرياضيين الكويتيين

»منازل« تساهم في دعم طالب 
وطالبات »الهندسة والبترول«

في إطــار برنامج »منازل« 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــيـ ــمـــســـؤولـ ــلـ لـ
ودورهـــا اإلنــســانــي، وتعزيز 
ــركـــات،  ــبــــادئ حـــوكـــمـــة الـــشـ مــ
ســــــاهــــــمــــــت شـــــــركـــــــة مــــــنــــــازل 
الـــقـــابـــضـــة، مــمــثــلــة فـــي مــديــر 
الــشــؤون اإلداريـــة والعالقات 
العامة حمد المضاحكة، في 
ــات كــلــيــة  ــبـ ــالـ دعــــم طــــالب وطـ
الــهــنــدســة والــبــتــرول بتوفير 

آالت حاسبية.
ــيـــــس  ــ وأعــــــــــــــــرب نـــــــائـــــــب رئـ
جمعية الــهــنــدســة والــبــتــرول 
ــبــــدالــــرحــــمــــن الــــــفــــــارس عــن  عــ
تــقــديــره لــلــدعــم الــــذي قــدمــتــه 

شركة منازل القابضة.

حمد المضاحكة وعبدالرحمن الفارس

 أكــبــر وحــريــة أكــثــر لكل ُمــبــادر 
ً
الــشــركــة مــرونــة

الخــتــيــار األنــشــطــة والــجــلــســات الــتــي تناسب 
جــدول أعماله، وتناسب طبيعة عمل شركته 
الناشئة، كما توّسعت فــي محتوى وأنشطة 
البرنامج لتأخذ مبادريها إلى جهات متعددة 
مــنــهــا الـــريـــاض والـــقـــاهـــرة ودبـــــي، لــلــمــشــاركــة 
ــرات وقـــصـــص الــنــجــاح  ــبـ واالطــــــــالع عـــلـــى الـــخـ
والــدروس التي اكتسبها المبادرون اآلخــرون 
 
ً
والمستثمرين والرعاة لبرامج مماثلة إقليميا

 .
ً
وعالميا

دعم التعليم والبيئة والصحة

طــوال 2022، ساهمت زين 
فــي دعــم الــعــديــد مــن البرامج 
والــــــــمــــــــبــــــــادرات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
والــــــبــــــيــــــئــــــيــــــة والــــــصــــــحــــــيــــــة، 
 لــمــفــهــوم االســـتـــدامـــة 

ً
تــحــقــيــقــا

ــة الــــــــــــذي يــــخــــدم  ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ الــــمــــجــ
سهم 

ُ
أهدافها االستراتيجية ولت

ــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــ فـ
المستدامة المحلية والعالمية. 

وشاركت باالحتفالية الخاصة 
ــدة تـــحـــت  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــوم األمـــــــــــم الـ ــ ــيــ ــ بــ
شـــعـــار »الـــشـــبـــاب يـــقـــود الــطــمــوح 
مــن أجــل العمل الــمــنــاخــي«، والتي 

 عــلــى إنــشــاء 
ً
ــرور 77 عــامــا أقــيــمــت بمناسبة مـ

 على 
ً
ُمنظمة األمـــم المتحدة ومـــرور 60 عــامــا

انضمام دولــة الكويت إليها، ضمن شراكتها 
 للجهود 

ً
االستراتيجية مع المنظمة وتفعيال

الكبيرة التي تبذلها لمواجهة تداعيات تغير 
المناخ.

كما استمرت زين بشراكتها االستراتيجية 
ــمــتــهــا 

ّ
ــبـــرمـــج« الـــتـــي نــظ ــبــــادرة »الـــكـــويـــت تـ ــُمــ لــ

ــة CODED لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة لــطــالب  ــيـ ــمـ ــاديـ أكـ
وطالبات المدارس الثانوية، بهدف الُمساهمة 
في إنشاء جيل متقدم في المجال التقني من 
خالل إتاحة الفرصة للطلبة الكتساب المهارات 
البرمجية في 4 مسارات ُمثمرة، وهي تطوير 
تــطــبــيــقــات اآليــــفــــون، وتــطــبــيــقــات اآلنــــدرويــــد، 

وتصميم المواقع، وبناء األلعاب.
كــمــا اســتــمــرت شـــراكـــة زيـــن االســتــراتــيــجــيــة 
مــع اإلدارة الــعــامــة للعالقات واإلعــــالم األمني 
بـــوزارة الداخلية لتنظيم المعرض التوعوي 
ضــمــن حــمــلــة »ويـــــــاك« لــُمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات، 
بهدف استعراض الجهود الكبيرة التي تبذلها 
مؤسسات الدولة الُمختلفة في التصّدي لهذه 
اآلفة الخطيرة في المجتمع، ولم يقتصر دور 
زين في هذه الُمبادرة على المشاركة بتنظيم 
 بإطالق حملة 

ً
المعرض فحسب، بل قامت أيضا

توعوية شاملة عبر قنواتها الرسمية للتواصل 
االجتماعي لنشر آخر االحصائيات الرسمية من 

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات.
كما رعت زين النسخة السابعة من برنامج 
مته 

ّ
»ُكن« لريادة األعمال االجتماعية الذي نظ

مؤسسة »لوياك« بالتعاون مع كلية بابسون 
األميركية لــريــادة األعــمــال فــي بوسطن، حيث 
لمست خالل رعايتها للمواسم األربعة الماضية 
 وإقــبــااًل كبيرين من قبل 

ً
من البرنامج نجاحا

الشباب الُمثابرين الُمهتمين بمجاالت ريادة 
األعــمــال فــي الــكــويــت، فقد ســاهــم بشكل كبير 
في تمكين الطالب والطالبات الُمشاركين من 
اكــتــشــاف طــاقــاتــهــم وقــيــادتــهــم نــحــو الــنــجــاح 

وتحقيق إبداعاتهم وأفكارهم الُملهمة. 
 االحتفالية الخاصة لالحتفاء 

ً
ورعت أيضا

بــيــوم الــســكــري الــعــالــمــي الــتــي أقــامــتــهــا وحــدة 
ــدد الــصــّمــاء والــســكــر وااليــــض بُمستشفى 

ُ
الــغ

جابر األحمد في مجمع األڤنيوز، حيث تعتبر 
 للقطاع الصحي 

ً
 فاعال

ً
الشركة نفسها شريكا

في دعم وإطالق المبادرات التوعوية المختلفة 
بهدف رفع الوعي الُمجتمعي وتعزيز الصحة 
 من 

ً
العامة، وأتى دعمها لهذه المبادرة انطالقا

إيمانها بأهمية دعم الجهود التي تخلق ثقافة 
ــراد المجتمع اتــجــاه  صحية إيــجــابــيــة بــيــن أفــ
األمــراض المزمنة، لعل أهمها مرض السكري 

 في الكويت.
ً
 كبيرا

ً
الذي يشهد انتشارا

»أورينت بالنيت«: الكويت األخيرة 
 في مؤشر األداء الرقمي

ً
خليجيا

أظهر تقرير »مؤشر األداء الرقمي في 
الخليج العربي 2022« أن الكويت احتلت 
 في هذا المؤشر 

ً
المركز األخير خليجيا

 بلغ متوسطه 51.36، بينما 
ً
محققة نموا

احتلت اإلمـــارات مركز الــصــدارة، محققة 
 بلغ متوسطه 66.22، تلتها 

ً
 كبيرا

ً
نموا

الـــســـعـــوديـــة بــمــتــوســط 59.26، ثـــم قطر 
بمتوسط 57.63، فيما حققت كل من ُعمان 

والبحرين 54.02 و53.43 على التوالي.
ووفق التقرير، الذي أصدرته »أورينت 
بــالنــيــت لـــأبـــحـــاث«، الـــوحـــدة المستقلة 
ـــ »مــجــمــوعــة أوريـــنـــت بــالنــيــت  الــتــابــعــة لـ
بالتعاون مع الباحث المستقل عبدالقادر 
الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات 
ــع أن يــصــل  ــوقـ ــتـ ــمـ ــــن الـ واالتـــــــصـــــــاالت، مـ
ــــى نــحــو  ــفــــاق الـــكـــويـــت إلـ حـــجـــم يـــصـــل إنــ
10.1 مــلــيــارات دوالر بحلول عــام 2024، 

بينما سيصل إنفاق اإلمــارات في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى 
، مقابل 9 مليارات في قطر عن 

ً
23 مليارا
ذات العام.

ــي الـــمـــديـــر الــعــام  ــوزكــ وقـــــال نـــضـــال أبــ
لـ«مجموعة أورينت بالنيت«: »حققت دول 
 
ً
 نوعيا

ً
مجلس التعاون الخليجي تقدما

في مسيرة التحول الرقمي الشامل، وهذا 
مــا أكــده تقرير«مؤشر األداء الرقمي في 
الخليج العربي 2022«، الذي أثبت فعالية 
خذتها هــذه الــدول في 

َّ
الخطوات التي ات

ســبــيــل تــرســيــخ حــضــورهــا فـــي المشهد 
الرقمي العالمي. 

وقــــــد عـــمـــلـــت دول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي على تطوير قطاعاتها الرقمية 
زت استثماراتها 

َّ
خالل العقد الماضي، وعز

في البنى التحتية الرقمية، وحرصت على 

تبني المنصات الحكومية اإللكترونية، 
وإطــــــــــالق الـــمـــجـــمـــعـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
وحاضنات األعمال، إلى جانب التزامها 
بمتابعة تطوير وتطبيق االستراتيجيات 

المبتكرة لدفع عجلة التحول الرقمي.
وتــــعــــكــــس هــــــــذه الـــــعـــــوامـــــل الــــــقــــــدرات 
التنافسية للمنطقة وسعيها المستمر 
ــادة الـــعـــالـــمـــيـــة فــي  ــ ــريــ ــ ــى الــ ــ لــــلــــوصــــول إلــ
 على 

ً
ي التكنولوجيا. عـــالوة

ِّ
مــجــال تبن

ـــقـــت دول الـــمـــجـــلـــس تــــحــــوالٍت 
َّ
ــك، حـــق ــ ــ ذلـ

نوعية وأطلقت استراتيجيات التنويع 
االقـــتـــصـــادي واســـعـــة الـــنـــطـــاق فـــي إطـــار 
هاتها الرامية إلى االرتقاء  رؤيتها وتوجُّ
ة وفعالية اقتصاداتها، وحرصت  بكفاء
ــــالق فـــــي مــــســــيــــرة الـــرقـــمـــنـــة  ـــطــ ــ عــــلــــى االنـ
بوصفها عامل التمكين الرئيسي لتحقيق 

هذه األهداف.

https://www.aljarida.com/article/9349
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 للجمعية 
ً
 فخريا

ً
البابطين رئيسا

الكويتية للغة العربية

استقبل رئيس مؤسسة البابطين الثقافية، د. عبدالعزيز سعود 
البابطين، بمكتبه فــي مكتبة البابطين للشعر الــعــربــي، أمــس األول، 
أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للغة العربية، في إطــار رغبة 
أعــضــاء مجلس إدارة الجمعية فــي أن يتولى الــرئــاســة الفخرية لها، 
»للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها في األوساط الثقافية واألدبية بالكويت 
والوطن العربي، ولما له من دور في رعاية اإلبداع الشعري بصفة خاصة، 

والثقافي بصفة عامة«.
 وقد أبدى البابطين سعادته بإشهار الجمعية، وأوصى ببذل الجهد 
 للغة العربية، التي تستحق من أبنائها الكثير 

ً
واإلخالص في العمل خدمة

لالرتقاء بها، وحمايتها من الثقافات الوافدة.
ووافق البابطين على قبول الرئاسة الفخرية للجمعية الكويتية للغة 
العربية، ووعد بدعمها بجميع إصدارات مؤسسته، وإهداء نسخة من 
 الله عز 

ً
معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين للجمعية، داعيا

وجل أن يوفق الجمعية ومجلس إدارتها لتحقيق أهدافها، ووعد بأن 
 لها في كل ما يفيد اللغة العربية، ويرتقي بها في »وطننا 

ً
يكون داعما

العزيز الكويت«.
حضر اللقاء د. آمال العواد رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية 
للغة العربية، ود. عيد الظفيري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، 
وطارق العنزي أمين سر الجمعية، وأحمد الحربي عضو مجلس إدارة 

الجمعية ورئيس اللجنة الثقافية بها.

العّواد والظفيري والبابطين والعنزي والحربي

 مجموعة 
ً
• صدرت لك أخيرا

قصصية بعنوان »مسيح القمر 
األزرق«، نود إلقاء الضوء على 
أهم ما تتضمنه من أثر سردي.

- »مسيُح القمر األزرق« يمكن 
تــســمــيــتــه كـــتـــابـــي الـــقـــصـــصـــي، 
لــســبــب انــعــقــاد الــقــصــص كلها 
ــدة  ــ ــام يــمــثــل َوحـ ــ عـــلـــى مـــنـــاخ عـ
جــامــعــة، هـــذه الـــوحـــدة متعلقة 
بنوع من الواقعية السحرية أو 
العجائبية المشدودة إلى أحداث 
ــــع، والــمــنــفــلــتــة عــنــهــا فــي  ــــواقـ الـ
ذاتـــه، وكــي ال أشــرح كتابتي أو 
أضطلع بتفسيرها، حاولُت أن 
شبهني وتشبُه 

ُ
أكتب قصصا ت

جــنــونــي وطــريــقــتــي فـــي الــلــعــب 
بأشياء العالم.

• قمت بترجمة رواية »السنة 
المفقودة« لبيدرو ميرال، عن دار 
ميسكيلياني للنشر بتونس، 
وروايـــــة مــيــخــائــيــل بــولــغــاكــوف 
عن دار الفراشة للنشر والتوزيع 
بالكويت، ما هي منطلقاتك في 

الترجمة؟
ــع  - انــــــطــــــلــــــق مــــــــــشــــــــــواري مـ
ــدادا  ــتـ الــتــرجــمــة بــاعــتــبــارهــا امـ
للشغف بالشعر، والرغبة على 
االطـــــــالع عـــلـــى أكـــثـــر الـــتـــجـــارب 
ــــي شـــبـــابـــي األول.  الـــمـــمـــكـــنـــة فـ
ثــم اتــجــهــت إلـــى تــرجــمــة بعض 
الــمــقــاطــع والــقــصــائــد وأنــشــرهــا 
ــا عــلــى  ــ ــرؤهـ ــ فــــي الـــمـــجـــالت، وأقـ

األصــــــدقــــــاء فــــي نــــــــوادي األدب 
وأمسيات الشعر، إلى أن تحول 
الشغف بالترجمة في حد ذاته 
إلــى أفــق إبــداعــي جميل أتغذى 
منه في تجربتي األدبية دون أن 
 عنها. فالترجمة 

ً
أعتبره خارجا

 ال تقل عن أي 
ٌ
بالنسبة إلي كتابة

كتابة أخرى. وما يقرؤه الناس 
مــــن كـــتـــب أتـــرجـــمـــهـــا إنــــمــــا هــو 
نــصــوص تــقــع فــي مــنــزلــة بيني 
ومؤلفيها في ألسنتهم الخاصة.
مشاكل الترجمة فــي العالم 
العربي كثيرة، رغم كل المكاسب 
الــــتــــي تـــــم تـــحـــصـــيـــلـــهـــا بــفــضــل 
بـــعـــض الـــنـــاشـــريـــن الــمــمــيــزيــن 
والــمــؤســســات القليلة المهمة، 
ــــي حـــاجـــة  ــن فــ ــحــ ومـــــــع ذلـــــــــك، نــ
إلــــــــى تـــغـــلـــيـــب الـــــــجـــــــودة فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــاخــتــيــار الــمــتــرجــمــيــن 
وإنـــــشـــــاء تــــــصــــــّورات مــشــتــركــة 
واســتــراتــيــجــيــة، حــتــى تفضي 
بنا الترجمة إلى بعض ضيافة 
أصيلة ألدب الــشــعــوب األخــرى 
وفكرها وعلومها، وإلـــى جعل 
هذه الضيافة نشاطا فعاال يفتح 
آفاقا في بيتنا اللساني الثقافي 

المشترك.

• تــتــنــاول كــتــابــاتــك أحــداثــا 
ــرة بـــالـــواقـــع  ــبـــاشـ لـــهـــا عـــالقـــة مـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والــــــــــتــــــــــحــــــــــوالت الـ
ــل اخـــتـــيـــارك  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، هــ
ــن الـــواقـــع  لـــلـــمـــوضـــوع يــنــبــع مــ
الــمــحــيــط والــتــزامــك 

األخالقي؟
شــــك  ال   -
فـــــــــــــــي أنــــــــنــــــــي 
ــــــــق مــــع 

ّ
مــــــــتــــــــف

الـــــــرأي الــقــائــل 
بــــدور »الــكــاتــب 
األخــــــــــــــالقــــــــــــــي« 
فــــــي قـــــــــــراءة مــا 
تـــــــــخـــــــــضـــــــــع لـــــه 
الــــــشــــــعــــــوب مـــن 
 
ّ
الــهــيــمــنــات، لــكــن

الــمــســألــة تــحــدث 
مــعــي عــلــى نحو 

مختلف. 
ــــح  ــتـ ــ إنــــــــنــــــــي أفـ
حـــواســـي عــلــى ما 

ُيحيط بــي مــن أحـــداث ووقــائــع، 
ــن ثــــم تــبــدأ  ــ ــى ذلـــــــك. ومــ ــ ــا إلــ ــ ومــ
صياغة عوالم لها صلة بالواقع 
ـــهـــا ال تـــطـــابـــقـــه وال 

ّ
طـــبـــعـــا، لـــكـــن

شير إليه، وعلى 
ُ
تحاكيه وإنما ت

نــحــو مــتــعــدد يــتــيــح لــكــل قـــارئ 
أن يبني معي داللــة النصوص 

وآفاقها.
يـــحـــدث مــعــي هــــذا األمـــــر في 
، أما في الشعر، 

ً
السرد خصوصا

 اخــتــراع 
ُ
فالتعقيُد أشـــُد، ولعبة

الــكــتــابــة والـــــذات مــفــتــوحــة على 
أكثر من مجهول. 

• مـــا هـــي األشــكــالــيــات الــتــي 
تعترض المترجم؟ وما عالقته 

بدور النشر؟
- الــمــتــرجــم لــيــس واحـــــدا، بل 
هــو كــثــرة مــخــتــلــفــة، ويؤسفني 
أن أقــــول إن أغــلــب المترجمين 
 لهذا النمط 

ً
غير مؤهلين فعال

المخصوص مــن الكتابة الــذي 
ــدة، من  ــديـ ــاءات عـ ــفـ يــســتــدعــي كـ
ة )النقدية(  بينها حسن الــقــراء
وحــّس الباحث، وملكة الكتابة، 

ورهانات المفكر.
 
ً
إذا كــان المترجم إذن جديرا
بصفته، فستعترضه إشكاالت 
كـــثـــيـــرة، مــــن بـــيـــن غـــيـــرهـــا أذكــــر 
ــه اإلبـــداعـــيـــة  ــاتــ ــانــ اخــــتــــالف رهــ
والفكرية عن رهانات معظم دور 
النشر والــمــؤســســات. أو فألقل 
إن معظم مشكالته لــن تختلف 
عــّمــا يـــواجـــه أي كــاتــب صــاحــب 
مـــشـــروع حــقــيــقــي فـــي الــكــتــابــة. 
وعلى أية حال، هناك زبٌد كثير 
ــم الــتــرجــمــة، ربــمــا ألنها 

َ
فــي عــال

نشاط ربحي أكثر من غيرها من 
أنشطة التأليف. ولكن، نحتاج 
إلــى ذهـــاب الــزبــد حتى نؤسس 

لما يبقى.

ــعــــت الــقــصــة  ــراجــ ــاذا تــ ــ ــمـ ــ • لـ
القصيرة أمــام الحضور القوي 
للرواية وصـــارت الــيــوم »ديــوان 
الــعــرب« مع التحول الكبير إلى 
كتابة الرواية في العالم العربي؟
- القصة القصيرة في منزلة 
بــــيــــن مـــنـــزلـــتـــيـــن، هــــمــــا الـــشـــعـــر 
والرواية، وكلما اقترب عمل ما 

مــن الشعر قلت حــظــوظ رواجــه 
ــة حــال،  ــذا. عــلــى أيـ فــي زمــنــنــا هــ
ال أعـــنـــي بـــهـــذه الـــعـــبـــارة الــحــط 
مــن قيمة الكتابة الــروائــيــة، ألن 
الــروايــات العظيمة مثل الشعر 
العظيم قليلة، وهــي ال تقل في 
شــيء عــن الــشــعــر، أمــا بالنسبة 
إلــــى الـــســـوق فــلــه مــنــطــقــه الـــذي 
يــتــركــز حـــول الــحــشــود والــكــثــرة 
وأحكامها، والقيمة لديه مرتبطة 
ــا بــمــا تــصــوت لــه األغلبية  دومــ
التي ال تملك في معظم األحيان 

أي صوت.

• برأيك لماذا يترجم العرب 
المناهج الغربية مع اجتهادات 
فــــرديــــة تــمــلــيــهــا شــخــصــيــة كــل 
باحث وثقافته؟ وكيف يشتغل 

مفهوم الهوية في خضم ذلك؟
- مــــن الــطــبــيــعــي أن يــجــتــهــد 
ــثـــون الـــمـــتـــرجـــمـــون وفـــق  ــبـــاحـ الـ
رؤاهم، وإسنادا إلى مرجعياتهم 
ومشاريعهم، أعني أن يجتهدوا 
في نقل ما يرونه مهما ومفيدا 
لتطور المعرفة اإلنسانية، ولكن 
ما ال يبدو طبيعيا ومقبوال أن 
يضرب معظمهم »خبط عشواء« 
وعلى نحو مستقل ال تنفتح فيه 
جهود بعضهم على بعض، وال 
تؤسس فيه مشاريع مشتركة، 
تضمها مؤسسات، بعبارة أخرى 
نــحــتــاج إلــــى ســيــاســة للمعرفة 
يــشــتــرك فــيــهــا أكــثــر مــن عنصر، 
ألنـــه إذا لـــم تــكــن لــديــك سياسة 

فهذا يعني أنه ما من رهان.

• هــل عــكــس األدب المترجم 
لديك صــورة واضحة عن ثقافة 

اآلخر؟
- الــــتــــرجــــمــــة تــــضــــيء اآلخـــــر 
فــي اللحظة ذاتــهــا التي تضيء 
الــــــذات، وبـــعـــبـــارة الــــــذات، أعــنــي 
ذات الــــكــــاتــــب )الــــمــــتــــرجــــم فــي 
تــرســخــهــا ضــمــن لــســان( ثقافة، 
أما وضوح الصورة فهو مطلب 
بعيد الــمــنــال، ألن اآلخـــر أيضا 
كـــثـــرة مـــتـــعـــددة، ونـــحـــن نــتــرجــم 
في نهاية المطاف خطابا ما ال 
يمكنه أن يختزل منبته، وإنما 

يظل يشير إليه.

• مــــا الـــمـــعـــايـــيـــر الــمــطــلــوبــة 
الختيار عمل قصد ترجمته؟

- بالنسبة لي أن يكون نصا 
مميزا )أن أحبه على المستوى 
ــكـــون ذا  ــن ثــــم أن يـ ــ ــــي( ومـ ــذاتـ ــ الـ
خـــــصـــــوصـــــيـــــة، تــــمــــثــــل رهـــــانـــــا 
بالنسبة إلـــي، ال لنقلها وإنما 
لخلقها مـــن جــديــد فـــي لساني 

الخاص.

• مـــــا الــــجــــوهــــر أو الـــــــدرس 
األســاســي الــذي تتوخى إبالغه 

للقارئ، عبر ترجماتك؟
- ال درس أقدمه للقارئ قط، 
إنما أكتب في الترجمة أيضا، 
ــارئ بسبب  ــقــ وقــــد ال يـــرانـــي الــ
ســـــيـــــادة الــــتــــصــــور الـــــعـــــام عــن 
المترجم الشفاف الذي يختفي، 
ويـــغـــيـــب لــيــفــســح الـــمـــجـــال إلـــى 
النص »األصلي«، لكنني ال أؤمن 
بالنص األصــلــي، وال بشفافية 
المترجم، وهذا ال يعني أنني ال 
أتوخى الدقة )كان غيري ليحب 
ــتـــخـــدام مــصــطــلــحــي الـــوفـــاء  اسـ
واألمانة( في الترجمة، بل إنني 
ــا أزعــــم  ــريـــص عــلــيــهــا حـــرصـ حـ
أنه ليس مطردا، ولهذا السبب 
لست مترجما شفافا، وجودي 
ــلـــمـــوس فــــي نــــص الـــتـــرجـــمـــة،  مـ
لكن الــقــارئ ال ينتبه إلــى ذلــك، 
ــإذا فشلت فــي عملي رجمني  فـ
بالكالم، وإذا وفقت فيه، أسند 
الفضل كله في ذلك إلى المؤلف 

األول.

 • ما مشاريعك المستقبلية؟
- أعـــد لنشر كــتــاب يــومــيــات، 
وهـــي يــومــيــات مــن نـــوع خــاص 
سميتها يوميات الــحــداد، لكن 
الــعــنــوان الــرئــيــســي للكتاب هو 
»هذا يعني أنك لن تأتي الليلة«، 
وهو بمنزلة جملة من الشذرات 
ــنـــصـــوص والـــقـــصـــائـــد الــتــي  والـ
كتبتها حــــدادا عــلــى أبـــي، وكــي 
ــاك  ــنـ ــة فــــقــــده، وهـ ــعـ ــاجـ أقــــــــاوم فـ
مشاريع أخرى مؤجلة، من بينها 
مخطوط شذرات فلسفية بعنوان 
»نباح أسود«، ومخطوط شعري 
عــنــوانــه »صــــالة شــجــرة قــبــل أن 

تسقط«. 

القرقني: ال أومن بالنص األصلي للترجمة وال بشفافية المترجمالقرقني: ال أومن بالنص األصلي للترجمة وال بشفافية المترجم
عب بأشياء العالم

ّ
عب بأشياء العالم أن قصصه تشبه جنونه وطريقته في الل
ّ
أكد في حواره مع أكد في حواره مع ةديرجلاةديرجلا●● أن قصصه تشبه جنونه وطريقته في الل

أشرف القرقني

القاهرة - محمد الصادق

وجودي ملموس 
في نص الترجمة 

ى الدقة 
ّ

وأتوخ
فيما أكتب

غالف كتاب مسيح القمر األزرق

»رجل الجبنة«... نوستالجيا فنية بريشة وألوان آية الفالح»رجل الجبنة«... نوستالجيا فنية بريشة وألوان آية الفالح
تعيد صياغة طفولتها في قالب إبداعي مثير بين القاهرة وساحل العاجتعيد صياغة طفولتها في قالب إبداعي مثير بين القاهرة وساحل العاج

ال • القاهرة – أحمد الجمَّ
يــأخــذك عــنــوان الــمــعــرض الــجــديــد 
للفنانة الــمــصــريــة آيـــة الــفــالح »رجــل 
الجبنة الــقــديــمــة«، إلـــى عــالــم مــزدحــم 
 
ً
ــــال ــاؤالت، إذ يـــــبـــــدو مــــحــــمَّ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
بــتــفــاصــيــٍل قــطــعــت رحــلــة طــويــلــة في 
ــرة الــفــنــانــة مــنــذ ســـنـــوات عمرها  ــ ذاكـ
ل  األولـــــــــــى، إذ تــــجــــد نـــفـــســـك تـــتـــســـاء
حتى قبل أن تقع عينك على لوحات 
المعرض: َمن هو رجل الجبنة؟ وكيف 
يمكن تشبيه إنــســان بالجبنة؟ وهل 
يمكن أن تكون الجبنة مصدر إلهام 
ليبدع فنان أعماله الفنية تحت هذا 

العنوان الالفت؟!
 من الفنان التشكيلي 

ً
ليس مطلوبا

أن يفّسر مــغــزى لــوحــاتــه، فكل متلٍق 
قد يصله انطباٌع معين أو رسالة ما 
بمجرد رؤية العمل الفني، لكن إماطة 
الــلــثــام عــن ســر الــعــنــوان تــســّهــل على 
ــتـــذوق الـــفـــن الــتــعــاطــي مـــع الــلــوحــة  مـ
 ،

ً
والنظر إليها من نافذة أكثر اتساعا

وتــلــك هـــي حـــال لـــوحـــات الــفــنــانــة آيــة 
 في 

ً
الفالح، في معرضها المقام حاليا

قاعة الزمالك للفن بالقاهرة.
تـــلـــتـــقـــط الـــــفـــــالح أحـــــــد الـــمـــشـــاهـــد 
القابعة فــي ذاكــرتــهــا البعيدة لرجٍل 

 
ً
ــارع جــدتــهــا كـــان دائــمــا يسكن فــي شـ
يذّكرها بالجبنة القديمة، وهي أكلة 
مصرية معروفة منذ زمــن الفراعنة، 
حتى أنها أطلقت على ذلك الرجل هذا 
االسم المثير للدهشة: »رجل الجبنة 
الـــقـــديـــمـــة«، لــتــســتــعــيــد ذلــــك الــمــشــهــد 
 
ً
بعد كل تلك السنوات وترويه مجددا

ــل فـــي مــجــمــوعــة من  ــراحــ ــا الــ لـــوالـــدهـ
القصاصات الورقية واألعمال الفنية 
 عبر رحــلــة تحاول 

ً
الــتــي تمتزج مــعــا

 للتصالح 
ً
فيها الفنانة أن تجد سبيال

مــع ذاتــهــا ولتقبل الــواقــع بصدماته 
 
ً
وبمشاعر الفقد التي ال تجد متنفسا
لها إال من خالل التعبير بالفن، ولذا 
تبدو لوحاتها مثل تدوينات يومية 
مكثفة ال تخضع لقيود من أي نوع إال 
أن تعّبر عما تشعر به ليغادر داخلها 
المزدحم إلى العالم الرحب في الخارج 

علها تشعر بالراحة.

ذكريات الطفولة

الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــا أو الـــحـــنـــيـــن إلـــى 
الماضي نقطة فاصلة في مكنون هذا 
ر سبب اختيار عنوانه،  المعرض، تفسِّ
حيث تستعيد الفنانة ذكــريــات أيــام 
الطفولة وتعيد صياغتها فــي قالب 

فــنــي بــديــع بــالــريــشــة واأللـــــــوان. وفــي 
الــنــص الــمــصــاحــب لــلــمــعــرض، تلقي 
 ســّمــتــه 

ْ
ــن ــ الـــفـــالح هـــالـــة ضــــوء عــلــى َمـ

»رجل الجبنة«، فتقول مخاطبة والدها 
الراحل، إنها حين كانت طفلة صغيرة، 
كــــان هــنــاك رجــــل فـــي شــــارع جــدتــهــا، 
يشبه الجبنة القديمة، أو هكذا كانت 
تراه بعينها كطفلة، فقد كان كل شيء 
فيه لونه أبيض أو بيج... لون بشرته 
وشعره ومالبسه، وكانت تشعر أنه 
ا. 

ً
رجل أتي من زمن قديم وليس ُمسن

وتــقــول آيــة إنها حين تنظر اآلن إلى 

الصور القديمة تشعر أن والدها هو 
اآلخر يشبه رجل الجبنة القديمة!

وعـــبـــر رحــلــتــهــا الـــفـــنـــيـــة، تــتــنــوع 
ــتــــي تــعــّبــر  ــات الـــفـــنـــيـــة الــ ــارســ ــمــ ــمــ الــ
بــهــا الــفــالح عــن ذاتـــهـــا، ومـــن بينها 
ــلــــف خــــامــــاتــــه  ــتــ ــمــــخــ الـــــتـــــصـــــويـــــر بــ
ــر ذلــــــك مــن  ــيــ ــو أرت« وغــ ــديــ ــيــ ــفــ و»الــ
ــذا نــجــدهــا في  ــائـــط الــتــعــبــيــر، لــ وسـ
ـــف الــعــديــد 

ِّ
مــعــرضــهــا الــجــديــد تـــوظ

 
ً
مــن الــخــامــات الــتــي تستخدم كثيرا
مــنــهــا لــلــمــرة األولـــــى فـــي مسطحها 
الــتــصــويــري، ومـــن بينها الــخــيــوط، 
وبكرات اللصق )السولتيب( بأنواعه 
المتعددة، وأصابع الشمع، وغيرها 
مــن الــخــامــات الــتــي تعكس جرأتها 
ــــي اســــتــــخــــدام الـــخـــامـــات  كـــفـــنـــانـــة فـ

المختلفة والمزج بينها.

كتابات ورسومات

وتــتــنــوع الــمــقــاســات الــتــي تقدمها 
الفالح في معرضها وكذلك المعالجات 
 
ً
الفنية، والــتــي نجد مــن بينها أيضا

توظيف مجموعة من الدفاتر القديمة 
بــمــا تــحــمــلــه مـــن كــتــابــات ورســـومـــات 
وبقع لونية، لتبني من جديد على تلك 
البقايا، تخفي منها ما تخفي وتبرز 

ما تبرز، لتؤكد أنه مهما مر علينا من 
صعاب فإن ثمة طريقة إليجاد سبيل 
جــديــد لــالســتــمــرار فــي الــحــيــاة، حتى 
لــو بطمس بعض المالمح الراسخة 

في داخلنا.
وحول هذه التجربة تقول آية: »ربما 
أصعب مــا فــي عملية إعـــادة توظيف 
الدفاتر القديمة، هو تلك المرات التي 
حملت األوراق صور أشخاص قريبين 
مــن روحـــي، إذ إن اتــخــاذ قـــرار طمس 
وجــوه موجودة كــان يثير موجة من 

المشاعر بداخلي«.
أمــا عــن توظيف الكتابة، فهو أمر 
ــة الــســابــقــة، لكن  مــمــتــد مــن تــجــربــة آيـ
 في 

ً
رسائلها أصبحت أكثر وضوحا

بعض األحــيــان، ربــمــا ألنــهــا تخاطب 
روح والداها الراحل.

التفاعل مع األحداث

ُيشار إلــى أن آيــة الفالح ُولــدت في 
القاهرة عام 1986، وتخرجت في كلية 
الفنون الجميلة 2008. وهــي تعيش 
وتعمل بين القاهرة وأبيدجان بساحل 
العاج. وتعتبر أعمالها الفنية نتاج 
تفاعلها الشخصي مع األحداث التي 
تمر بها فــي حياتها واألمــاكــن التي 
تعيش فيها، إنها باألحرى تسجيل 
مستمر لحالتها العاطفية والعقلية، 
ــع مــســطــحــهــا  ــ ــــالح مـ ــفـ ــ إذ تـــشـــتـــبـــك الـ
 عن نفسها قبل 

ً
وتتحاور معه بحثا

أي شيء.
وشـــاركـــت الـــفـــالح فـــي الــعــديــد من 
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
مصر وخارجها، بما في ذلك فرنسا 
واإلمارات وألمانيا وإيطاليا وساحل 
 بــأســفــارهــا 

ً
الــــعــــاج. وتــــأثــــرت كـــثـــيـــرا

واحتكاكها بثقافات متعددة وانعكس 
ذلــــك عــلــى أعــمــالــهــا الــفــنــيــة. ويعتبر 
»رجــــــل الـــجـــبـــنـــة« مــعــرضــهــا الـــفـــردي 
الخامس بخالف مشاركتها في أكثر 

.
ً
 جماعيا

ً
من 60 معرضا

خالد طعمة يروي
»رحلتي مع تاريخ بلدي«

يــســتــعــرض كــتــاب »رحــلــتــي 
ــاريــــخ بــــلــــدي«، لــلــمــؤلــف  ــع تــ مــ
خالد طعمة، مشواره مع تاريخ 
الكويت في ١٩٥ صفحة، بداية 
مــــن ُحـــبـــه لـــهـــذا الـــمـــجـــال مــنــذ 
المراحل الــدراســيــة األولـــى مع 
مقرر الــدراســة لمادة التاريخ، 
وحــــرصــــه عـــلـــى الـــجـــلـــوس مع 
كبار السن، وتسجيل مقابالته 
معهم باستخدام كاميرا فيديو، 
وحرصه على شراء المقتنيات 
القديمة، كالعمالت والطوابع 
الكويتية القديمة، ومصاحبته 
ــــده، الـــــــذي كــــــان يـــــــروي لــه  ــــجـ لـ
الــذكــريــات القديمة واألحــــداث 
الــتــي عــاصــرهــا فــي الــمــاضــي، 
وتشجيع والده له إلشباع هذا 
الشغف مــن خـــالل قــــراءة كتب 

تاريخ الكويت. 
ــة أن هــــذه  ــمـ ــعـ وأوضــــــــــح طـ
الــــعــــوامــــل شــجــعــتــه لــلــكــتــابــة 
ــذا الـــمـــجـــال،  ــ والـــتـــألـــيـــف فــــي هـ
ــــداره للكتاب  وروى قــصــة إصـ
األول، وكذلك أولى محاضراته 
في مجال تاريخ الكويت عندما 
 بجامعة الــكــويــت. 

ً
كـــان طــالــبــا

كما تــوقــف طعمة عند بعض 
كـــتـــبـــه، مـــثـــل تــوثــيــقــه لــتــاريــخ 
الــمــنــطــقــة الــتــي نــشــأ وتــرعــرع 
فـــيـــهـــا، وهـــــي الــصــلــيــبــيــخــات، 
كــمــا تــوقــف عــنــد كــتــاب تــاريــخ 
الـــقـــانـــون فـــي الـــكـــويـــت، لكونه 
 بتخصصه الجامعي، 

ً
متعلقا

إلى جانب تناوله توثيق تاريخ 
مكونه االجتماعي؛ قبيلة شمر.
ولــم يحصر المؤلف سرده 
ــال الـــكـــتـــب  ــ ــجـ ــ ــــي مـ لـــرحـــلـــتـــه فــ
ق إلـــى مــشــواره  فــقــط، بــل تــطــرَّ

اإلعالمي في اإلعداد والتقديم 
للكثير من البرامج الخاصة في 
 الكثير 

ً
تاريخ الكويت، شارحا

ــب 
َّ
مـــن الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــغــل

عليها في مشواره، كما تناول 
مــــشــــواره فـــي تــحــقــيــق الــكــثــيــر 
مــــن الــمــخــطــوطــات الــكــويــتــيــة 
الـــقـــديـــمـــة، والــــتــــي تـــوصـــل من 
خاللها إلــى حقائق تاريخية 
جـــديـــدة، واســـتـــعـــرض حملته 
اإلعالمية التي قادها لتسمية 
ــة تــحــمــل اســــم الـــمـــؤرخ  مـــدرسـ
ن تصديه  سيف الشمالن، وبيَّ
ــتــــي شـــكـــكـــت فــي  لـــلـــحـــمـــالت الــ
بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق الــتــاريــخــيــة 
خـــــــارج الـــكـــويـــت فــــي مــقــاالتــه 

ودراسته.
واخـــتـــتـــم الـــمـــؤلـــف الــكــتــاب 
بوصايا وتوجيهات لمن يريد 
ن  الدخول في هذا المجال، وبيَّ
الطرق الُمثلى لتوثيق الرواية 
الشفاهية واآلثار، واستعرض 
 لــــه أثــــنــــاء الــكــشــف عن 

ً
صـــــــورا

بعض المواقع األثرية.

غالف الكتاب

افتتاح الدورة الـ 33 
لصالون الشباب في القاهرة

• القاهرة - محمد الصادق
اخــــــتــــــتــــــم قــــــــطــــــــاع الـــــفـــــنـــــون 
ــي مـــصـــر، الـــعـــام  الــتــشــكــيــلــيــة فــ
الــحــالــي بافتتاح الــــدورة الــــ 33 
ــاب الـــحـــدث  ــبـ ــون الـــشـ ــالــ مــــن صــ
الــتــشــكــيــلــي األبــــــــرز فــــي مــصــر، 
وذلـــك تحت عــنــوان: »الــفــن آفــاق 
ــــس الـــثـــالثـــاء  ــ ــل«، أمـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ــرا  ــدار األوبــ فــي قــصــر الــفــنــون بــ

المصرية بالقاهرة. 
شـــارك فــي الــــدورة الــجــديــدة، 
 ،

ً
 فــنــيــا

ً
 بـــ 187 عــمــال

ً
167 فــنــانــا

تمثل مختلف مجاالت المسابقة، 
وهي: »التصوير، الرسم، النحت، 
الخزف، الجرافيك، والتجهيز في 
الفراغ، والفنون الرقمية، فنون 

الميديا«.
ــال رئـــيـــس قـــطـــاع الــفــنــون  ــ وقـ
الــتــشــكــيــلــيــة د. ولـــيـــد قـــانـــوش، 
إن الــصــالــون يعد نقطة التقاء 
تتجدد بين شــبــاب المبدعين، 
ويمثل الرافد الحقيقي للحركة 
التشكيلية الــمــصــريــة الــواعــدة 
بــالــمــواهــب الــــجــــادة الســتــمــرار 
 بالدورات 

ً
مسيرة اإلبداع، مشيدا

السابقة، ودورها في إفراز أسماء 
بــات أغلبها حاليا نجوما في 

سماء الفن التشكيلي.
وجــــــــــاء فــــــي بـــــيـــــان الــــقــــطــــاع 

»الفن هو القدرة التعبيرية عن 
الحرية، تلك اآلفاق التي تتراوح 
ــكـــن والـــمـــســـتـــحـــيـــل،  ــمـ ــمـ بــــيــــن الـ
والــمــســتــقــبــل، إن الــفــن هـــو أداة 
االســتــنــزاف اإلبـــداعـــي، فالفنان 
الحقيقي له القدرة على استنزاف 
ــر وتـــجـــســـيـــدهـــا  ــ ــــصـ ــعـ ــ روح الـ

والتطلع على المستقبل«.
وأشار القطاع إلى أن الجائزة 
الكبرى قيمتها 50 ألف جنيه، و8 
جوائز قيمة كل جائزة 30 ألف 
جنيه، وجائزتان تشجيعيتان 

قيمة كل منهما 15 ألف جنيه.

تمثال »مــيــتــا« مــن أعمال 
الدورة السابقة

آية الفالح

من أعمال الفالح

من أعماله

 أدبية 
ً
يحمل األديب والمترجم التونسي أشرف القرقني قلوبا

عدة - إن جاز التعبير - فيكتب القصيدة والقصة بقلب طفل، 
 اإلجابة عن السؤال األبدي البريء: »ما أنا«؟

ً
محاوال

وقال القرقني، في حواره مع »الجريدة«.، إنه عندما يترجم، ال 
، بل هو كثرة مختلفة متنوعة وفق ما يترجمه، 

ً
يكون واحدا

 بعدد من يترجم لهم، والنص لديه كالحياة 
ً
فيمتلك قلوبا

 في الوقت نفسه على 
ً
مفتوحة على إمكانات كثيرة، محافظا

»الموروث اإلنساني«، عبر أدوات فنية معاصرة، تجعل من 
النص لوحة فنية متحركة... وفيما يلي التفاصيل:

https://www.aljarida.com/article/9414
https://www.aljarida.com/article/9417
https://www.aljarida.com/article/9418
https://www.aljarida.com/article/9419
https://www.aljarida.com/article/9420
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فــي أمــســيــة هــي الــثــانــيــة من 
أمـــســـيـــات »ذاكـــــــــرة األنـــــدلـــــس«، 
التي تنظمها أكاديمية لوياك 
لـــلـــفـــنـــون – »البـــــــــا«، بـــالـــتـــعـــاون 
مــع شــركــة أجــيــال العقارية في 
مجمع األندلس، تألقت المواهب 
الشابة في أداء أغــاٍن وعــروض 
كــاســيــكــيــة وفــلــكــلــوريــة حــيــة، 
دت ليالي وأمسيات مصرية  جسَّ
عريقة أحــيــاهــا كــبــار الفنانين 
ــنـــجـــوم الــمــصــريــيــن ورواد  والـ
المونولوج على مسرح األندلس 
خــال ستينيات وسبعينيات 

القرن الماضي.
وضــــمــــن ســـلـــســـلـــة »إيـــــقـــــاع« 
ــعــيــد ذكــريــات 

ُ
الــثــقــافــيــة الــتــي ت

الماضي، عزفت فرقة »حبايبنا« 
الــمــصــريــة، بــالــتــعــاون مــع فرقة 
ــل  ــمـ ــيــــة، أجـ ــقــ ــيــ »البـــــــــــا« الــــمــــوســ
األغاني وأروع األلحان الطربية 

والشعبية والفكاهية.
ــيـــدي تـــراثـــي  ــلـ ــقـ ــبــــاس تـ ــلــ وبــ
يــتــنــاغــم مــع لــبــاس فــنــانــي تلك 
الحقبة وحركات وأداء مماثل، 
ــة  ــأديــ ــي تــ ــ أبـــــــــدع الــــفــــنــــانــــون فــ
ــاٍن  ــ مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن أغـ
ــتـــحـــســـان  وعـــــــــــروض القـــــــت اسـ
الجمهور وإعجابه الكبير. فقد 
تــألــقــت زيـــنـــب بـــركـــات فـــي أداء 
أغـــانـــي الــفــنــانــة فـــايـــزة أحــمــد، 
مثل »بتسأل ليه عليا« و»قلبي 

ليك ميال«، و»يما القمر عالباب 
نور قناديله«، إضافة إلى أغنية 
»بــقــا عــايــز تــنــســانــي« للنجمة 
ســـعـــاد مــحــمــد، و»لـــيـــلـــي طـــال« 
لــلــمــونــولــوج الــشــهــيــر محمود 

شكوكو.
وأبهر باسم يوسف الحضور 
بأغنية »سحب رمشو« للمطرب 
ــي«  ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــل، و»عـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ مــــحــــمــــد قـ
للمطرب والملحن كارم محمود، 
سحرت دميانة يوسف عشاق 
الــفــن بأغنيتين للفنانة نجاة 
الـــصـــغـــيـــرة، هـــمـــا: »أمـــــا بـــــراوة« 
و»عيون القلب«. بدورها، ألهبت 
شروق شريف األجواء، من خال 
أغنيتين للفنانة شريفة فاضل، 

مـــرددة »لما راح الصبر مني«، 
و»على مين... حارة السقايين«.

ــــع، فــاســتــعــاد  ــا بــاســم وديـ أمـ
ــانـــي الــمــونــولــوج،  بـــاقـــة مـــن أغـ
بــحــيــث أدى أغــنــيــة »الــســعــادة« 
لــلــفــنــان الــكــومــيــدي إســمــاعــيــل 
ياسين، و»حلو الحلو« للفنان 
ــل قــــهــــوة«  ــ ــــضـ ــفـ ــ شــــكــــوكــــو، و»اتـ
للفنان عمر الجيزاوي. وتخلل 
ــع  ــو لـــبـــاســـم وديــ ــتــ الـــحـــفـــل دويــ
وشروق شريف، من خال أغنية 
»عايز أروح« ألميرة المونولوج 
سعاد مكاوي والفنان إسماعيل 

ياسين.
مـــت األمــســيــة مــيــا مــهــدي  قـــدَّ
مـــن »البــــــا« بــكــلــمــات تــرحــيــبــيــة 

 مــن 
ً
اســــتــــذكــــرت فـــيـــهـــا عـــــقـــــودا

الزمن، وقالت: »ليلتنا مصرية 
ــاز مـــــــن أرض الـــنـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ بـ
واألهـــــرامـــــات إلــــى كـــويـــت الــعــز 
والخير، حيث ندور في الشوارع 
والــحــارات، ونهديكم من مصر 
الحب والــســامــات، ونسترجع 

روح األندلس«.
ــة الــــلــــيــــالــــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ تـــــــأتـــــــي أمــ
الـــــمـــــصـــــريـــــة ضـــــمـــــن ســـلـــســـلـــة 
أمـــســـيـــات وفـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة 
وفــنــيــة تــنــفــذهــا أكــاديــمــيــة البــا 
ــرة  ــذاكــ و»أجـــــــيـــــــال«، احــــتــــفــــاًء بــ
األنــــدلــــس، وبـــالـــمـــشـــروع الـــذي 
 ،

ً
عـــــاود نــشــاطــه بــعــد 28 عـــامـــا

 لتقدير إبداعات عمالقة 
ً
سعيا

الغناء العربي الذين وقفوا على 
مسرح األندلس، وإلحياء حقبة 
زمنية راقية جعلت من الكويت 
 لكبار النجوم والفنانين 

ً
مقصدا

الكويتيين والعرب والعالميين.
وكانت »البا« أقامت األمسية 
ــى مـــن أمــســيــات األنــدلــس  ــ األولـ
ــاه جــــورج  ــيــ بــحــفــل غـــنـــائـــي أحــ
الـــصـــافـــي، نــجــل الـــراحـــل وديـــع 
 أجمل وأروع 

ً
الصافي، مستعيدا

أغاني الفنان الكبير.
ــلـــق اهـــتـــمـــامـــهـــا  ــطـ ــنـ ومــــــــن مـ
العميق بــالــتــعــاون مــع هيئات 
المجتمع المدني والمؤسسات 
والشركات الريادية، تثابر »البا« 

على مواصلة الجهود لتعزيز 
ــراك الــفــنــي والـــثـــقـــافـــي في  الــــحــ
 ألهمية 

ً
المجتمع الكويتي، نظرا

الــفــنــون فــي تحقيق االنصهار 
واالنــدمــاج وتوحيد الشعوب، 

واالرتقاء بوعي المجتمع. 
وســيــشــهــد مــجــمــع األنــدلــس 
ــنــــة 2023، ســلــســلــة  طــــــــوال ســ
عـــروض مسرحية وموسيقية 
حــيــة ألصــحــاب الــــذوق الــرفــيــع، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــعـــــارض فــنــيــة 
لفنانين محليين وإقليميين، 

وبرامج متميزة.

قالت الفنانة زهــرة الخرجي، في تصريح 
لـ »الجريدة«: »أنا سعيدة بجيل الشباب، ألن 
منهم مواهب حقيقية واعدة، ومنهم الفنانة 
شجون الهاجري والشاب منصور البلوشي، 
ن  وهــمــا ابــنــاي فــي مسلسل )غــســيــل(، المكوَّ
من 8 حلقات، للعرض عبر إحدى المنصات 

الرقمية«.
وحول دورها في العمل، أوضحت: »أعاني 
مشكات ولـــديَّ وعاقتهما العاطفية خال 
األحداث، فكل منهما مرتبط، لكن لديه أزماته 
ــأم لحلها  ــ ــة، وأحــــــــاول أن أتــــدخــــل كـ الـــخـــاصـ
والسيطرة عليها، من خال أحداث 
مثيرة وشيقة، في إطــار رومانسي 
اجتماعي، يعتمد على الفاش باك«.
وأضافت: »يسلط العمل الضوء 
ــــي حــيــاتــنــا  عـــلـــى قـــضـــيـــة مـــهـــمـــة فـ
ــــي زيــف  ــرة، وهـ ــ ــيـ ــ بـــالـــســـنـــوات األخـ
حياة المشاهير ومواقع التواصل 
االجتماعي، في قصة جميلة تأليف 
الكاتب الشاب فهد العليوة، وإخراج 
أحمد عــبــدالــواحــد، وإنــتــاج شركة 
ايغل فيلمز للمنتج جمال سنان، 
ويـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه الــفــنــانــون: 
عبدالله بوشهري، وعبير أحمد، 
وعبدالله عبدالرضا، الذي يشارك 
 بالعمل كمنتج منفذ، من 

ً
أيــضــا

خــــال شــركــتــه )كـــتـــويـــل لــإنــتــاج 
الفني(«.

وعن عودة تعاونها مع الفنان 
حسين المنصور، قالت الخرجي: 

»الــعــمــل مــع المنصور لــه متعة خــاصــة، فقد 
تشاركنا قبل سنوات في العديد من األعمال 
ــــن دون تخطيط  الـــنـــاجـــحـــة، لــكــن فـــجـــأة ومـ
توقف هذا التعاون، وانشغل كل منا بأعماله 
 في )منطقة 

ً
الخاصة، حتى اجتمعنا مجددا

آمنة(، لنعيد ذكريات الفن الجميل والمشاهد 
الثقيلة والــفــن الــخــالــص الــــذي اعــتــدنــا على 
 سعيدة 

ً
تقديمه للجمهور منذ سنوات. أنا حقا

بتلك العودة«.
وتــابــعــت: »تجربة )منطقة آمــنــة( مختلفة 
ن مــــن 6 قــصــص  ــوَّ ــكــ ، فـــهـــو مــســلــســل مــ

ً
جـــــــدا

مختلفة، كــل قصة تستغرق 5 حلقات فقط، 
بإجمالي 30 حلقة، ما يجعل المسلسل قمة 
في التنويع والتشويق واإلثارة، فهي تجربة 
 على خوضها. تأتي مشاركتي 

ً
شجعتني جدا

فــــي الـــمـــســـلـــســـل، مــــن خـــــال بـــطـــولـــة الــقــصــة 
السادسة واألخيرة بعنوان )الخاتمة(، حيث إن 
، وكأنها 

ً
لكل قصة أبطالها المختلفين تماما

6 مسلسات في مسلسل واحد«.
وكــشــفــت الــخــرجــي عـــن دورهــــــا فـــي الــعــمــل، 
ــا والــمــنــصــور بــطــا الــقــصــة، إضــافــة  قــائــلــة: »أنــ
إلى مجموعة من الفنانين، لكني ال أريــد حرق 
الشخصيات أو األحداث. كل ما يمكني قوله اآلن 
إنني والمنصور زوجان نعاني مشكات األسرة 
الــعــاديــة، تــبــدأ مــع قــصــة ُحـــب جميلة، وزواج، 
ومــشــاجــرات، وغــيــرة، وكــل مــا يمكن أن يحدث 
ــرة، لــكــن الــمــعــالــجــة تــأتــي مختلفة،  ــ داخــــل األسـ
ــــداث مرتبطة بشكل شــديــد االنسيابية.  واألحـ

أعتقد أنه سيعجب الجمهور«.
وأشارت إلى أن مسلسل »منطقة آمنة«، إخراج 

حسين دشتي، وتأليف محمد حسن، ويجمع 
كوكبة مــن الفنانين، منهم: فيصل العميري، 
وأســمــهــان تــوفــيــق، ومـــي الــبــلــوشــي، وعبدالله 
التركماني، وحمد العماني، وعلي الحسيني، 
وشــوق الهادي، وإيمان الحسيني، وأحمد بن 

حسين، وغيرهم.
وعــن الــمــســرح، أكـــدت الــخــرجــي استعدادها 
لخوض التجربة في موسم عيد الفطر المقبل 
متى وجدت النص المسرحي المناسب، الفتة 
إلى أن عشقها للمسرح ال يعود إلى بداياتها 

الفنية فــقــط، بــل تشعر مــع مـــرور السنوات 
 مسرح 

ً
بأنها فراشة على خشبته، خصوصا

الطفل، الذي يعطيها الفرصة للعب كطفلة، 
واالستعراض على وقع أنغام الموسيقى 
الحماسية، مؤكدة أن المسرح لعبتها 
التي تجيدها، وتستمتع بها، وتصل 
بها إلــى جمهورها، ســـواء مــن الكبار 

أو الصغار. 
ــر أعــمــالــهــا  ــ ــــى أن آخــ وأشــــــــــارت إلــ
المسرحية كان قبل جائحة كورونا، 
مـــن خــــال مــســرحــيــة »وان أو وان«، 
الــمــأخــوذة عــن قــصــة عالمية تحمل 
نفس االسم، حيث تدور أحداثها حول 
مصممة أزياء شهيرة، وهي شخصية 

دتها، وتعشق التزين  »روال« التي جسَّ
بشعر وفرو الحيوانات، لذلك تدّبر مؤامرة 

لسرقة أكبر عدد من الكاب الصغيرة، من أجل 
التزين بجلودها، دون االكتراث لحجم معاناتها، 

جراء تلك المؤامرة.

زهرة الخرجي: قصة ُحب مع حسين المنصور في »منطقة آمنة«

زهرة الخرجي في مسرحية »ون أو ون«

عزة إبراهيم

من أجواء الحفل

جمهور الحفل

حيي »ذاكرة الليالي المصرية« في »األندلس«
ُ
 »البا« ت

انتهت الفنانة زهرة الخرجي من تصوير مشاهدها في 
مسلسل »غسيل«، كما أوشكت على االنتهاء من تصوير 

دورها في مسلسل »منطقة آمنة«، الذي يجمعها مع الفنان 
حسين المنصور، بعد توقف التعاون الدرامي بينهما منذ 

سنوات.

https://www.aljarida.com/article/9385
https://www.aljarida.com/article/9385
https://www.aljarida.com/article/9387
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بعد ثالث سنوات من العزلة 
بسبب »كورونا«، أدخل قرار بكني 

إلغاء الحجر الصحي للقادمني 
من الخارج البهجة على قلوب 

الصينيني الذين انقطع اتصالهم 
ببقية العالم ثالث سنوات.

وأقبل الصينيون على مواقع 
شركات السفر، أمس، قبيل إعادة 
فتح الحدود، وذلك رغم ما سببه 
ارتفاع عدد اإلصابات من إرهاق 

للنظام الصحي واضطراب 
لالقتصاد. وأعلنت بكني، مساء 

أمس األول، إلغاء الحجر الصحي 
اإلجباري للقادمني من الخارج 
اعتبارًا من 8 يناير املقبل، وهو 

آخر إجراء لسياسة »صفر 
كوفيد«.

سلة أخبار

الصينيون يرّحبون 
بإلغاء حجر »كورونا«

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، 
يون سوك يول، أمس، أنه 

سيسعى لدفع إنشاء وحدة 
عسكرية متخصصة في 

الطائرات املسيرة، منتقدا الرد 
العسكري على اختراق الحدود 

من قبل الطائرات الكورية 
الشمالية املسيرة.

وقال يون في اجتماع ملجلس 
الوزراء إن »حادث عبور 5 

طائرات كورية شمالية ألجوائنا 
أظهر نقصا كبيرا في استعداد 

جيشنا وتدريبه على مدى 
السنوات العديدة املاضية، وأكد 

بوضوح الحاجة إلى مزيد من 
االستعداد والتدريب املكثف«.

كوريا الجنوبية تنشئ وحدة  
لمواجهة مسيرات الشمال

قررت وزارة الدفاع اليابانية نشر 
وحدة دفاع صاروخي أرض - جو 
في جزيرة يوناجوني، في أقصى 

الغرب، بالقرب من تايوان.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع 

تاكيشي أوكي إن نشر قوات 
وحدة الدفاع الصاروخي يأتي في 
إطار توسيع معسكر تابع لقوات 

الدفاع الذاتي البرية في جزيرة 
يوناجوني، التي تعد جزءًا من 

مقاطعة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع 
عن الجزر الواقعة جنوب غرب 

اليابان. وفي وقت سابق، كشفت 
اليابان عن أكبر حشد عسكري 
لها منذ الحرب العاملية الثانية 
بخطة تبلغ قيمتها 320 مليار 

دوالر لشراء صواريخ قادرة على 
ضرب الصني في الوقت الذي 

يتصاعد التوتر اإلقليمي وتسود 
املخاوف من تحول الغزو الروسي 
ألوكرانيا لحرب أوسع نطاقًا. وفي 

تايوان، أعلنت الرئيسة تساي 
إنغ وين، أمس، أنه تم تمديد مدة 
الخدمة العسكرية اإللزامية من 4 
أشهر إلى سنة واحدة من 2024، 

بسبب التهديد املتزايد الذي 
تواجهه الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

اليابان تنشر وحدة
دفاع مقابل تايوان

الفروف: البنتاغون والناتو يخططان لتصفية بوتين وتدمير روسيا
موسكو تطالب كييف بنزع السالح والقضاء على النازية وتحذر من مواجهة نووية مع الغرب

اتهم وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي الفروف، واشنطن 

بالسعي لتصفية الرئيس 
 بتنفيذ 

ً
فالديمير بوتين، متوعدا

مقترحات نزع سالح أوكرانيا، 
والقضاء على نزعتها، وإال فإن 
الجيش الروسي سيحسم هذه 

القضية.

مع تواصل العملية العسكرية 
الــروســيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، اعتبر 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفــــروف لــيــل االثــنــيــن- الــثــالثــاء 
أن تـــصـــريـــحـــات الـــمـــســـؤولـــيـــن 
األمـــيـــركـــيـــيـــن بـــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
ــــون( حـــــــول تـــوجـــيـــه  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ )الـ
ــــى  ــع الـــــــــــــــرأس« إلـ ــ ــطـ ــ »ضـــــــربـــــــة قـ
الكرملين، هي في الواقع تهديد 
بــالــتــصــفــيــة الــجــســديــة لــرئــيــس 
 
ً
الدولة  فالديمير بوتين، مشيرا
إلى أنها وأصدقاءها في حلف 
شمال األطلسي )الناتو(، إضافة 
إلـــى أوكــرانــيــا، يــريــدون هزيمة 
روسيا »في ميدان المعركة« من 
 سياسة 

ً
أجل تدميرها، معتبرا

الــغــرب الــتــي تستهدف احــتــواء 
.
ً
روسيا خطيرة جدا

ــريــــحــــات لـــوكـــالـــة  وفـــــــي تــــصــ
»تـــــــــــــــــــــاس«، أوضـــــــــــــــح الفــــــــــــروف 
ــــن ذهـــــبـــــت أبـــعـــد  ــطــ ــ ــنــ ــ أن »واشــ
ــاك بـــعـــض  ــ ــنــ ــ ــــع. هــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــن الـ ــ ــ مـ
ــيـــن مــــن الـــبـــنـــتـــاغـــون  ــمـــســـؤولـ الـ
هـــــــددوا بـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــة قــطــع 
الــــــــــــرأس إلــــــــى الــــكــــرمــــلــــيــــن. فــي 
الواقع نحن نتحدث عن تهديد 
بــالــتــصــفــيــة الــجــســديــة لــرئــيــس 

الدولة الروسية«.
وحــــذر الفـــــروف مـــن أنــــه »إذا 
قام شخص ما برعاية مثل هذه 
 في 

ً
األفكار فعليه أن يفكر مليا

الــعــواقــب المحتملة لمثل هــذه 
الخطط«.

مواجهة نووية

وذكـــر الفـــروف بما صــدر من 
مسؤولين غربيين وتصرفاتهم 
وإشاراتهم إلى مواجهة نووية، 
ــدو أنـــهـــم تــخــلــوا  ــبــ مـــضـــيـــفـــا: »يــ
 عن اللباقة. فمن الواضح 

ً
تماما

ــيـــســـة وزراء  أن لـــيـــز تــــــراس )رئـ
بـــريـــطـــانـــيـــا الــــســــابــــقــــة( أعــلــنــت 
خـــــالل الـــمـــنـــاظـــرة الـــتـــي ســبــقــت 
االنــــتــــخــــابــــات أنــــهــــا مــســتــعــدة 
 إلصـــــــدار أمـــــر بــتــوجــيــه 

ً
ــا ــامـ ــمـ تـ

ضربة نــوويــة«. وأشـــار الفــروف 
إلى »االستفزازات الخارجة عن 
المنطق لنظام كييف«، ووصول 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
إلى مطالبة دول الناتو بتوجيه 
ضــــربــــات نــــوويــــة وقـــائـــيـــة إلـــى 
ــدد بـــالـــقـــول: »هـــذا  ــ روســــيــــا. وشـ
 يـــتـــجـــاوز حـــــدود مـــا هو 

ً
أيـــضـــا

مقبول«.

 ترقب لهجوم واسع 
النطاق ليلة رأس 

السنة 

جنود أوكران يحّصنون موقعهم بمنطقة باخموت )رويترز(

وصــرح الفــروف بأن سياسة 
الــغــرب الــتــي تستهدف احــتــواء 
 
ً
، مــشــيــرا

ً
روســـيـــا خــطــيــرة جــــــدا

إلــى أنــهــا تنطوي على مخاطر 
االنــــــــــــزالق إلـــــــى صـــــــــدام مــســلــح 
مــبــاشــر بــيــن الـــقـــوى الـــنـــوويـــة. 
واعتبر »تصرفات الدول الغربية 
كلها وزيلينسكي الواقع تحت 
ــــد أن األزمـــــــة  ــــؤكـ ــا تـ ــهـ ــرتـ ــيـــطـ سـ
األوكرانية ذات طبيعة عالمية«.

 أن 
ً
وأضـــــــــــــاف: »لـــــيـــــس ســــــــــرا

الهدف االستراتيجي للواليات 
المتحدة وحلفائها بحلف شمال 
األطـــلـــســـي هــــو هـــزيـــمـــة روســـيـــا 
فــــي مــــيــــدان الـــمـــعـــركـــة كــوســيــلــة 
إلضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو 

حتى تدميرها«.
وأعـــــــــاد الفـــــــــروف تـــأكـــيـــد أن 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــواليــ ــ ــا والــ ــيــ روســ
ال يــمــكــن أن تــحــظــيــا بــعــالقــات 
طبيعية، وألقى باللوم في ذلك 
عــلــى إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 

جو بايدن.
وقال: »من زاوية موضوعية، 
من المستحيل إقامة اتصاالت 

طبيعية مــع إدارة بــايــدن التي 
تعلن أن أحد أهدافها هو إلحاق 

هزيمة استراتيجية ببلدنا«.
وأضــــــاف أن نــهــج واشــنــطــن 
»الصدامي المعادي لروسيا آخذ 
في أن يصبح أكثر حدة وشمواًل 

بصورة متزايدة«.
وقال وزير الخارجية الروسي 
إن »مــقــتــرحــاتــنــا لــكــيــيــف لــنــزع 
الــســالح والــتــخــلــص مــن النزعة 
ــة فـــــي األراضــــــــــــي الـــتـــي  ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ الـ
يسيطر عليها النظام والقضاء 
عــلــى الــتــهــديــدات ألمــــن روســيــا 
النابعة مــن هــنــاك، بما فــي ذلك 
ــدة، مــعــروفــة  ــديــ ــجــ أراضــــيــــنــــا الــ
للعدو«. وأضــاف »األمــر بسيط: 
نفذوه من أجل مصلحتكم وإال 
فــإن الجيش الــروســي هــو الــذي 

سيحسم األمر«. 

هجوم واسع

ــال وزيـــر  ــك، قــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــي، جـــيـــرمـــان  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الـــطـــاقـــة األوكـ
غـــالـــوشـــيـــنـــكـــو، إن روســــيــــا قــد 

تــســتــخــدم الــقــذائــف وصـــواريـــخ 
»كروز« في هجوم واسع النطاق 
لــيــلــة رأس الــســنــة الــتــي تــوافــق 

السبت المقبل.
وفــي تصريحات للتلفزيون 
األوكــرانــي، أضــاف غالوشينكو 
أن »الروس لم يوقفوا الهجمات 
على شبكة الطاقة لدينا، وبما 
أنهم يستهدفون تواريخ معينة، 
فقد يكون العام الجديد أحد تلك 
التواريخ التي سيحاولون فيها 
إلـــحـــاق الـــضـــرر بــشــبــكــة الــطــاقــة 

لدينا«.
وقــــال إنـــه »جــــار الــعــمــل على 
إصالح الشبكة في الوقت الراهن 
ــة، لــتــمــكــيــن  ــرعــ ــلـــى وجـــــه الــــســ عـ
األوكرانيين من االحتفال بالعام 
الجديد من دون انقطاعات، ولكن 
هذا لن يكون ممكنا حال وقوع 

هجمات روسية جديدة«.
مــن ناحيته، وصــف الرئيس 
األوكراني الوضع على الخطوط 
األمامية في منطقة دونباس بـ 
»الصعب والمؤلم ويتطلب كل 

قوة وتركيز«.

وأضــــــــــــاف زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 
خــطــابــه الليلي الــمــصــور: »أواًل 
ــاع على  وقــبــل كــل شـــيء، األوضــ
ــة. بــاخــمــوت  ــيـ ــامـ الـــخـــطـــوط األمـ
وكــريــمــيــنــا ومــنــاطــق أخـــرى في 
دونـــبـــاس، الــتــي تتطلب أقصى 
قدر من القوة والتركيز«. وتابع: 
»الـــوضـــع هــنــاك صــعــب ومــؤلــم. 
المحتلون ينشرون كل الموارد 
المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، 

لتحقيق بعض التقدم«.
كــــمــــا ذكــــــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي أن 
انــــقــــطــــاعــــات الــــكــــهــــربــــاء التــــــزال 
مــســتــمــرة، وتـــؤثـــر عــلــى نــحــو 9 

ماليين من السكان.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، يــتــطــلــع 
الرئيس األوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي إلــى دعــم الهند في 
ــــالم إلنــــهــــاء  ــ ــيـــغـــة سـ تـــنـــفـــيـــذ صـ
الحرب، عقب مكالمة هاتفية مع 
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي. 
وقـــال زيلينسكي إنـــه انتهز 
ــكـــي يـــعـــلـــن صــيــغــتــه  الـــفـــرصـــة لـ
ــول  ــ  »أعــ

ً
لــــلــــســــالم. وغـــــــرد قــــائــــال

اآلن عـــلـــى مـــشـــاركـــة الـــهـــنـــد فــي 
تــــنــــفــــيــــذهــــا«. كــــمــــا أعــــــــــرب عــن 
شكره لمودي على المساعدات 
اإلنــســانــيــة الــتــي قدمتها الهند 
وعلى الدعم في األمم المتحدة. 
ويــهــدف الــرئــيــس األوكـــرانـــي 
إلـــى إطــــالق صيغته خـــالل قمة 
ــيـــف اآلن  ــيـ ســـــــــالم. وتــــطــــالــــب كـ
ــاب الـــكـــامـــل لــلــقــوات  ــاالنـــســـحـ بـ
الروسية من األراضي األوكرانية 

كشرط مسبق للقمة. 
 
ً
يذكر أن الهند انتهجت موقفا
 فــي الــصــراع، وتحتفظ 

ً
حــيــاديــا

ــا  ــيــ ــــالت مـــــع كـــــل مـــــن روســ ــــصـ بـ
والغرب. وهي ال تؤيد العقوبات 
االقـــتـــصـــاديـــة الــمــفــروضــة على 
روسيا ودعــت إلــى الــحــوار بين 
األطــــراف الــمــتــحــاربــة. وتــواصــل 
الهند استيراد النفط الروسي 
، وتــعــتــمــد 

ً
ــيــــص نـــســـبـــيـــا ــرخــ الــ

بكثافة على روسيا في االمدادات 
العسكرية. وتترأس الهند حاليا 

مجموعة العشرين.
)عواصم ـ وكاالت(

اتحاد الشغل يهدد سعّيد باحتالل شوارع تونس
الطبوبي: هذه حكومة ضرائب تتحايل على شعبها ولن نقبل هذا الوضع

في أقوى تحدٍّ لحكومة الرئيس التونسي قيس سعيد 
حتى اآلن، هدد االتحاد العام للشغل، الذي يتمتع بنفوذ 
شعبي كبير، ليل االثنين ـ الثالثاء، بتنظيم احتجاجات 
 إلظهار الرفض لميزانية 

ً
حاشدة واحتالل الشوارع قريبا

العام المقبل، التي تتسم بالتقشف وزيــادة الضرائب.
وقــــال األمــيــن الــعــام لــالتــحــاد نـــور الــديــن الــطــبــوبــي: 
ــن نـــقـــبـــل وســنــحــتــل  ــ ــع؟ لـ ــ ــــوضــ ــاذا نـــقـــبـــل بــــهــــذا الــ ــ ــمــ ــ »لــ
الــشــوارع مــن أجــل الــدفــاع عــن خياراتنا وعــن مصلحة 
: »هــذه حكومة ضرائب تتحايل على 

ً
الشعب«، مضيفا

شعبها. وقــانــون الــمــالــيــة يــزيــد مــعــانــاة التونسيين«.
ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي 
إلى 5.2 في المئة العام المقبل من توقعات بلغت 7.7 
فــي المئة هــذا الــعــام، بدفعة مــن إصــالحــات ال تحظى 
بشعبية، لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل إلى 
اتــفــاق نهائي مــع صــنــدوق النقد الــدولــي بــشــأن حزمة 
إنــقــاذ مــالــي. وســتــرفــع تــونــس الــضــرائــب عــلــى شاغلي 
ــن الـــوظـــائـــف مـــثـــل الـــمـــحـــامـــيـــن والــمــهــنــدســيــن  عـــــدد مــ
والــمــحــاســبــيــن مـــن 13 فـــي الــمــئــة إلــــى 19 فـــي الــمــئــة. 

وخالل 2023، التي قال عنها وزير االقتصاد سمير 
، ستخفض 

ً
ســعــيــد إنـــهـــا ســتــكــون ســنــة صــعــبــة جــــــدا

الــحــكــومــة اإلنــفــاق عــلــى الــدعــم بنسبة 26.4 فــي المئة 
وذلك باألساس في مجالي الطاقة والغذاء. وهذا الشهر، 
رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب ومــن المتوقع أن 
 أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز 

ً
ترفع مــرارا

الطاقة المتزايد.
وتظهر ميزانية 2023 أن فاتورة األجور في القطاع 
العام ستنخفض من 15.1 في المئة في 2022 إلى 14 
في المئة العام المقبل، وهو إصالح أساسي طالب به 

صندوق النقد.
وكــان اتحاد الشغل، الــذي يضم في عضويته أكثر 
من مليون شخص، دعا، األسبوع الماضي، إلى وضع 
خريطة طريق لـ »إنقاذ البالد« من األزمة، بعد االمتناع 
الكبير عن التصويت في االنتخابات التشريعية التي 
 من الرئيس 

ً
 شعبيا

ً
 ذلــك تنصال

ً
، معتبرا

ً
جــرت أخــيــرا

سعيد. وندد االتحاد بـ »سياسة التفرد والمرور بقوة، 
التي تنتهجها الحكومة في إعداد ميزانية 2023«.

مصر: أحزاب الحركة المدنية تدشن 
حملة للدفاع عن قناة السويس

● القاهرة - حسن حافظ
غداة حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن 
مشروع صندوق قناة السويس المثير للجدل، دشنت أحزاب 
الحركة المدنية الديموقراطية أمس، الحملة الشعبية للدفاع 
عن المجرى المالحي االستراتيجي، داعية مختلف القوى 
الوطنية إلــى االنضمام لها، والعمل على سحب مشروع 
الحكومة، الذي وافق مجلس النواب عليه مبدئيا في انتظار 
موافقته النهائية، أو إعالنه موقف مختلف، في ظل تصاعد 

الغضب الشعبي من مشروع القانون.
واتفقت األحـــزاب، الموقعة على بيان الحملة، على أن 
الــهــدف الــرئــيــس لــهــا هــو ســحــب مــشــروع إنــشــاء صــنــدوق 
هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، مــع االلـــتـــزام بــالــمــســارات السلمية 
والدستورية من أجل تحقيق هذا الهدف، وذلك خالل جلسة 
تدشين الحملة بمقر حزب التحالف الشعبي االشتراكي، 
ومشاركة أحزاب اإلصالح والتنمية، والكرامة، والمحافظين، 
والعدل، واالشتراكي المصري، والعربي الناصري، والعيش 

والحرية، والشيوعي.
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي االشتراكي مدحت 
الزاهد إلى االستقرار على تدشين حملة لجمع التوقيعات 

ضد مشروع صندوق هيئة قناة السويس، والعمل على 
تنظيم أنشطة سلمية، مضيفا أن االنضمام إلــى الحملة 
الــشــعــبــيــة مــفــتــوح للجميع »مـــا عـــدا مـــن تــلــوثــت أيــاديــهــم 
بالدماء أو الــفــســاد«. وبينما قــال الرئيس السابق لحزب 
الكرامة محمد سامي إن المعارضة للقانون ليست مرتبطة 
بأي موقف بالنظام السياسي، ألنها مرتبطة بقضية تهم 
الجميع، شــدد مــســؤول الملف السياسي بــحــزب العيش 
والحرية أكرم إسماعيل على أن االقتراض بضمان صندوق 
هيئة قناة السويس أمر غير مقبول ومحفوف بالمخاطر، 
وهــو نفس خطاب القيادي بالحزب االشتراكي المصري 
محمد حسن خليل، الذي قال إن الصندوق يمس أهم أصل 
من أصــول الشعب المصري، وما يحدث توريط في مزيد 
من الديون. ووافق أعضاء مجلس النواب المصري األسبوع 
الــمــاضــي، بــصــورة أولــيــة، عــلــى مــشــروع قــانــون مــقــدم من 
الحكومة يقضي بإنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، 
يسمح لها بحسب المادة )15 مكرر ب( بممارسة مختلف 
األنشطة االقتصادية واالستثمارية، بما في ذلك »شراء وبيع 
وتأجير واستئجار واستغالل أصــول الصندوق الثابتة 
والمنقولة واالنتفاع بها«، وهي الجملة التي أثارت جدال 

كبيرا في الشارع المصري.

السوداني يأمر بقطع طريق إيران إلى العراق وسورية
إسرائيل: أفشلنا إنشاء »حزب الله الجوالن« ونصب مئات الصواريخ اإليرانية

رغــم تعرضه لضغوط من قبل ائتالفه 
الحزبي المتحالف مع إيران، لدفعه لتغيير 
وثيقة التعاون االستراتيجي مع الواليات 
الــمــتــحــدة، أمـــر رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، 
محمد شياع السوداني، القوات المسلحة 
لبلده بمسك »الخط الصفري« بين العراق 
وسورية وإيران، في خطوة قد تقطع طريق 
إمـــــداد حــيــوي تــعــتــمــد عــلــيــه طـــهـــران لمد 

نفوذها حتى سواحل البحر المتوسط. 
ــد الـــعـــام  ــائــ ــقــ ــاطــــق بــــاســــم الــ ــنــ وقــــــــال الــ
للجيش العراقي، اللواء يحيي رسول، إن 
السوداني أصدر أمره خالل اجتماع األمن 
 إلى استمرار 

ً
الــوزاري ببغداد أمس، الفتا

الحكومة االتحادية في »بناء قدرات القوات 
المسلحة«. 

وأضاف رسول: »نأمل من مجلس النواب 
تخصيص األمــوال الالزمة لــوزارة الدفاع 

ــن أجــــل زيــــــادة قــــدرات  ــة مـ ــوازنـ ــمـ ضــمــن الـ
القوات المسلحة«.

ــوده فـــي مــديــنــة  ــ ــــول خــــالل وجــ ــر رسـ ــ وذكـ
ــــوزراء أن زيـــارة  الــبــصــرة بصحبة رئــيــس الـ
السوداني للمدينة الجنوبية تهدف لالطالع 
على »االستعدادات الخاصة ببطولة خليجي 
ــع خــطــة بــالــتــنــســيــق مع  25، حــيــث تـــم وضــ
جميع القوات المسلحة لتأمين فعالياتها«. 
ودعا رسول »الجماهير الخليجية إلى زيارة 
 أن »العراق يمر بأفضل 

ً
البصرة«، موضحا

حاالته من ناحية األمن واألمان«.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، كـــشـــف رئـــيـــس أركـــــان 
الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس، أن 
»مخطط  الدولة العبرية أفشلت ما وصفه بـ
إيراني لنشر مئات الصواريخ في سورية، 
وإنشاء ميليشيا أشبه بحزب الله اللبناني 

في الجوالن«. 

وقال إن »التصدي إليران يجب أن يشمل 
كل وكالئها وأنشطتها في الشرق األوسط«، 
 أن »الــســالح الــنــووي اإليــرانــي هو 

ً
موضحا

 .»
ً
 وعــالــمــيــا

ً
أكـــبـــر تــهــديــد مــحــتــمــل إقــلــيــمــيــا

وأضـــــــــــاف: »جــــــاهــــــزون لـــتـــنـــفـــيـــذ أي أوامــــــر 
للتصدي لنووي إيران، وسنواصل التصدي 

لمخططات إيران في المنطقة«.
ورأى كوخافي أنه »ال يمكن عزل إيران عن 
 أن 

ً
الجبهة الشمالية، سورية ولبنان«، مؤكدا

 عند ساعة الصفر 
ً
»الجيش سيكون جاهزا

لضرب المشروع النووي اإليراني وسينجح 
في مهمته«.

وتزامن الحديث اإلسرائيلي الرسمي عن 
مواجهة إيــران في سورية مع نقل صحيفة 
»هــــآرتــــس« عـــن مــســؤولــيــن قــولــهــم إنــــه رغــم 
شر عن الرئيس األميركي، جو 

ُ
المقطع الذي ن

بايدن، الذي قال فيه إن »االتفاق النووي قد 

مات«، فإن البيت األبيض مازال يريد التوصل 
إلى اتفاق نووي مع إيران، وأنه يحظى بدعم 

المؤسسات الدفاعية.
إلى ذلــك، اتهم الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي، وسائل اإلعالم بـ«الترويج للجهل«، 
 
ً
ــداء«، ومــهــددا »األعــ ـــ  الــمــتــظــاهــريــن بــ

ً
واصـــفـــا

»معاملة قاسية«. إياهم بـ
وفي وقت خرجت تظاهرات متفرقة بعدة 
مناطق بينها طهران ضمن »الحراك الشعبي« 
الذي انطلق منتصف سبتمبر الماضي، قال 
رئيسي، الــذي كان يلقي كلمة أمــام عناصر 
قوات التعبئة الشعبية »الباسيج« وأنصار 
النظام في حفل حكومي أمام جامعة طهران، 

أمس: »لن نرحم المعارضين«.
ووصـــــف الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي مــــرة أخـــرى 

»المخدوعين«. الشبان المحتجين بـ
فـــي الـــســـيـــاق، أفــــــادت وكـــالـــتـــا »تــســنــيــم«، 

 عن »مصدر مطلع« بأن منع 
ً
و»إيسنا«، نقال

ــران، بعد  ــ زوجــــة عــلــي دائــــي مـــن مـــغـــادرة إيــ
تغيير طائرة كانت تستقلها لوجهتها، جاء 
»بسبب نشاط زوجــة دائــي فــي الــدعــوة إلى 
اإلضــرابــات«، لكنها استطاعت »رفــع المنع 

بشكل غير قانوني«.
ــلــــن رئــــيــــس شــركــة  فــــي هـــــذه األثـــــنـــــاء، أعــ

 مــا يقرب 
ّ
»سبيس إكـــس« إيــلــون مــاســك، أن

مــن 100 محطة استقبال أرضــيــة لخدمات 
اإلنترنت المؤّمنة عبر شبكة »ستارلينك« 
 ،

ً
لألقمار الصناعية تعمل فــي إيـــران حاليا

بهدف دعم المحتجين ضد القمع، وتمكينهم 
مـــن الـــوصـــول إلـــى خـــدمـــات اإلنــتــرنــت الــتــي 

تقيدها سلطات طهران.
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 لودية العراق
ً
 لودية العراق»األزرق« يختتم تدريباته اليوم استعدادا
ً
»األزرق« يختتم تدريباته اليوم استعدادا

المجمد: الالعبون وصلوا إلى مرحلة جيدة من التجانسالمجمد: الالعبون وصلوا إلى مرحلة جيدة من التجانس
يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة 
الــقــدم تدريباته على الملعب الفرعي 
 
ً
باستاد جابر األحمد الدولي، استعدادا

لخوض المباراة الودية أمام المنتخب 
الـــعـــراقـــي، الــمــقــرر لــهــا مــســاء الجمعة 
المقبل، والتي تأتي احتفااًل بافتتاح 

استاد الميناء الدولي.
ـــعـــتـــبـــر الـــمـــواجـــهـــة هــــي األخـــيـــرة 

ُ
وت

لمنتخبنا الوطني، قبل المشاركة في 
بطولة »خليجي 25«، التي تستضيفها 

البصرة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

ويــضــع الــجــهــاز الــفــنــي لـــ »األزرق«، 
بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو 
ومــســاعــده أحمد عبدالكريم، لمساته 
ــيـــرة عــلــى الــخــطــة الــتــي ســيــواجــه  األخـ
 أن 

ً
بها المنتخب الــعــراقــي، خصوصا

الــتــدريــب الـــذي سيجريه الــفــريــق على 
اســتــاد الــمــيــنــاء مــســاء غـــٍد )الخميس( 

.
ً
سيكون خفيفا

ــبـــون: حمد  ــل الـــاعـ ــ ــك، واصـ ــ ــى ذلـ إلــ
القاف، وعبدالله الفهد، وعبدالعزيز 
وادي، وأحــمــد الــظــفــيــري، تدريباتهم 

تـــحـــت إشــــــــراف الــــجــــهــــاز الــــطــــبــــي، مــن 
أجــل تجهيزهم، بعد تعرض بعضهم 
إلصـــابـــات طــفــيــفــة، مـــع تــحــديــد مــوعــد 

دخولهم التدريبات الجماعية.

المجمد: الالعبون ملتزمون

وقــــال مــديــر الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، 
ســعــود المجمد، إن معسكر »األزرق« 
ــلـــي يـــأتـــي اســـتـــكـــمـــااًل لــبــرنــامــج  الـــداخـ
ــــي نــوفــمــبــر  اإلعــــــــــداد الـــــــذي انـــطـــلـــق فـ

الماضي، وشهد إقامة معسكر خارجي 
فــي اإلمـــــارات، تخلله إقــامــة مباراتين 
ــــى أن الــبــرنــامــج   إلـ

ً
وديـــتـــيـــن، مـــشـــيـــرا

اإلعدادي يسير وفق الخطة المرسومة.
وأضاف أن الفترة الماضية ساهمت 
في رفع درجة التجانس بين الاعبين، 
 أن صــفــوف »األزرق« تضم 

ً
خــصــوصــا

 مـــن الــعــنــاصــر الــتــي تـــشـــارك مع 
ً
ــــددا عـ

 أن 
ً
الــمــنــتــخــب لــلــمــرة األولـــــى، مــتــمــنــيــا

يــصــل الـــاعـــبـــون إلــــى أقــصــى درجــــات 
الجاهزية.

وأعرب المجمد عن أمنياته أن يحقق 
»األزرق« النتائج المرجوة في »خليجي 
 بالتزام الاعبين بتعليمات 

ً
25«، مشيدا

األجهزة الفنية واإلدارية والطبية.
وأشار إلى تعرض بعض الاعبين 
إلصابات طفيفة في التدريبات، وهو 
 
ً
أمر طبيعي يحدث لكل فريق، متمنيا
جاهزية جميع الاعبين قبل انطاق 

منافسات كأس الخليج.
ــد »األزرق« ســيــغــادر  ــ ــــذكــــر أن وفـ ُي
 )الــخــمــيــس( إلـــى مــديــنــة الــبــصــرة، 

ً
غـــدا

لــمــواجــهــة الــمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي، مــســاء 
الــجــمــعــة، وســيــعــود فــي الــيــوم الــتــالــي 
لــلــقــاء، حــيــث يــحــصــل الـــاعـــبـــون على 
راحــة لمدة يومين، على أن يستأنفوا 
 يوم 2 يناير المقبل، 

ً
تدريباتهم مجددا

 إلى العراق يوم 
ً
ثم يغادر الوفد مجددا

4 منه للمشاركة في »خليجي 25«. 
ــة »األزرق« فــي  ــ ــرعـ ــ ــقـ ــ وأوقـــــــعـــــــت الـ
المجموعة الــثــانــيــة، ومــعــه منتخبات 

قطر واإلمارات والبحرين.

أكـــد نــائــب رئــيــس جــهــاز الــكــرة فــي نــادي 
الكويت عادل عقلة أن ودية الميناء العراقي 
آتت ثمارها في جميع االتجاهات، بداية من 
زيادة أواصر العاقات الكويتية - العراقية 
ــوال إلــى  الــمــتــأصــلــة عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، وصــ
الجوانب الفنية، ومنح الاعبين الغائبين عن 
الماعب فرصة للمشاركة في مواجهة قوية.
وكــان فريق الكويت قد نجح في تجاوز 
الميناء العراقي بهدفين مقابل هــدف، في 
المباراة التي جمعت بينهما، أمس األول، في 
البصرة، في افتتاح ملعب الميناء الدولي، 
بحضور جماهيري كبير بلغ 30 ألف متفرج.
وســـجـــل عــلــي حــســيــن الـــهـــدف )58(، إثــر 
انفراده بحارس الميناء علي فيصل، ليكون 
صاحب الهدف األول على ملعب الميناء، في 

المواجهة االفتتاحية.
ــــدف الـــثـــانـــي  ــهـ ــ ــه يـــاســـيـــن الـ ــ وأضـــــــــاف طـ
للضيوف في الدقيقة 67، بعد تلقيه تمريرة 
ص »الميناء« 

ّ
متقنة داخل منطقة الجزاء، وقل

ذها بنجاح الاعب 
ّ
النتيجة من ركلة جزاء، نف

كرار محمد في الدقيقة 90.

وقــال عقلة، في تصريح لـ »الجريدة«، إن 
 على تلبية دعوة 

ً
نادي الكويت كان حريصا

نادي الميناء، وسط حرص من رئيس النادي 
خالد الغانم، على الوجود على رأس البعثة.

ــكــــرة فــي  ــائـــب رئـــيـــس جـــهـــاز الــ وأشـــــــاد نـ
الكويت بحفاوة االستقبال مــن الجماهير 
العراقية، ومن إدارة نادي الميناء، والوزير 
 أن اخــتــيــار الكويت 

ً
عــدنــان درجــــال، مــؤكــدا

ونادي الكويت للمباراة االفتتاحية له دالالت 
في اتجاه متانة العاقات بين البلدين.

وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة المدرب 
عــلــي عــاشــور، مــنــح الــاعــبــيــن الــذيــن غــابــوا 
عن المباريات في الفترة الماضية، بداعي 
اإلصــابــات، ومــا شابه ذلــك، الفرصة كاملة، 
 بــمــا قــدمــه الــفــريــق عــلــى الــمــســتــوى 

ً
مــشــيــدا

الجماعي في المباراة.
وكــشــف عــقــلــة أن الــكــويــت ســيــركــز خــال 
الفترة المقبلة، على إقامة عدد من المباريات 
 فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى جــاهــزيــة 

ً
ــا ــ ــة، أمــ ــ ــــوديـ الـ

الاعبين الفنية والبدنية خال فترة التوقف 
التي تصاحب مباريات »خليجي 25«.

4 مباريات في الجولة الخامسة 
لكأس زين اليوم

تــنــطــلــق الـــيـــوم مــنــافــســات الــجــولــة 
الــخــامــســة لــبــطــولــة كــــأس زيــــن لــكــرة 
ــدم، بـــإقـــامـــة 4 مـــبـــاريـــات، يلتقي  ــقــ الــ
خالها خيطان مــع الفحيحيل على 
اســتــاد نــاصــر العصيمي، والــيــرمــوك 
مع برقان على استاد عبدالله الخليفة، 
وتــقــام الــمــبــاراتــان فــي الــســاعــة 4:05 
)الــمــجــمــوعــة األولـــــــى(، وفــــي الــســاعــة 
6:40 يلتقي الــتــضــامــن مــع الــجــهــراء 
عــلــى اســتــاد مــبــارك الــعــيــار، والنصر 
ــلـــى اســــتــــاد الـــشـــبـــاب  مــــع الـــشـــبـــاب عـ

)المجموعة الثانية(.
ويــــدخــــل فـــريـــق خـــيـــطـــان، صــاحــب 
المركز الثاني في المجموعة األولى 
بــرصــيــد 7 نــقــاط، مــبــاراتــه الــيــوم مع 
الفحيحيل السابع برصيد 3 نقاط، 
بتشكيله األساسي، كون مدرب الفريق 
إبــراهــيــم عبيد يسعى لــلــوقــوف على 
مستوى جميع العبيه، بينما يمنح 
الــــســــوري فــــــراس الــخــطــيــب الــفــرصــة 
لـــاعـــبـــيـــن الـــشـــبـــاب واالحــتــيــاطــيــيــن 
واإلبقاء على عدد كبير من األساسيين 
على مقاعد البدالء اللتقاط أنفاسهم.

ــا، يــطــمــح  ــ ــهـ ــ وفـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة ذاتـ
اليرموك الرابع بـ5 نقاط إلى الدخول 
في أجواء المنافسة على حجز إحدى 
بطاقتي التأهل، في مباراته اليوم أمام 

برقان األخير بـ 3 نقاط.
ــة، مــن  ــيــ ــانــ ــثــ وفـــــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الــ
الــمــتــوقــع أن تــأتــي مـــبـــاراة التضامن 
ــراء  ــهـ ــقــــاط مــــع الـــجـ ــثــــاث نــ الـــــرابـــــع بــ
 ،

ً
ــدا الـــســـادس بنقطة واحــــدة قــويــة جـ

 في ظل النتائج اإليجابية 
ً
خصوصا

للفريقين في بطولة الــدوري، كما أن 
 بــاالعــتــمــاد عــلــى أغلب 

ً
هــنــاك تــوجــهــا

الاعبين األساسيين.
أما النصر الثالث بـ 6 نقاط فيسعى 
إلــى الــحــفــاظ على آمــالــه بالتأهل في 
مباراته اليوم أمام الشباب الخامس 

بنقطتين.

األبيض ُيسِقط البرتقالي 
في »ممتاز الطائرة«

 
ً
 صعبا

ً
انتزع الفريق األول للكرة الطائرة بنادي الكويت فوزا

من كاظمة في »مباراة ماراثونية« أمس األول، انتهت بنتيجة 
3 - 2، في ختام منافسات القسم األول من الدوري الممتاز للكرة 
الطائرة على صالة االتــحــاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي، وجاءت نتائج األشواط كالتالي: 25 - 18، 25 - 18، 

.17 - 19 ،25 - 23 ،26 - 24
وبذلك تصدر فريق العربي الترتيب العام بفارق األشواط 
عــن القادسية الثاني، ولكل منهما 15 نقطة، ثــم كاظمة في 
المركز الثالث برصيد 12 نقاط، والكويت في المركز الرابع 
برصيد 11 نقطة، بينما احتل الجهراء المركز الخامس برصيد 
7 نقاط، وبرقان في المركز السادس برصيد 3 نقاط، 

والساحل في المركز السابع األخير بدون رصيد.

ديربي الرياض ينتهي بتعادل النصر والهالل
حـــســـم الــــتــــعــــادل اإليـــجـــابـــي 
بهدفين لمثلهما قــمــة الجولة 
العاشرة من الدوري السعودية 
ــدم بـــيـــن الـــغـــريـــمـــيـــن  لــــكــــرة الـــــقـــ
التقليديين النصر والهال على 
ملعب مرسول بارك االثنين في 

الرياض.
ــــون  ــقـــدم الــنــيــجــيــري أوديـ وتـ
ــادل  ــ ايـــغـــالـــو لـــلـــهـــال )10(، وعـ
للنصر البرازيلي تاليسكا )56(، 
قــبــل أن يعيد ســالــم الــدوســري 
ــقـــدم )65 مــــن ركـــلـــة جــــــزاء(،  ــتـ الـ
لــكــن عــبــدالــرحــمــن غــريــب فــرض 
التعادل بتسجيله الهدف الثاني 

للنصر عند الدقيقة ال 88.
وبهذه النتيجة، رفع النصر 
رصيده إلى 23 نقطة في المركز 
األول لينفرد بفارق نقطة واحدة 
عــن منافسه المباشر الشباب 
)لــعــب مـــبـــاراة أقــــل( الــــذي خسر 
ــام الــفــتــح 1-4، فــي حــيــن رفــع  أمـ
الهال رصيده إلى 21 نقطة في 

المركز الرابع.
وفـــي الــجــولــة نفسها، ألحق 
الفتح الخسارة األولــى بضيفه 
الشباب في الدوي هذا الموسم، 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــيــه 4-1، على 
ملعب مدينة األمير عبدالله بن 

جلوي الرياضية باألحساء.
ورفــع الفتح رصيده إلــى 15 
نقطة، في المركز الثامن، بينما 
ــلــــى رصــــيــــده  بــــقــــي الــــشــــبــــاب عــ
الــســابــق 22 نــقــطــة فـــي الــمــركــز 

الثاني.

 ،
ً
 مستحقا

ً
وحقق االتحاد فوزا

ــلــــب عــــلــــى ضــيــفــه  ــغــ عــــنــــدمــــا تــ
التعاون 3-0، في المباراة التي 
أقيمت على ملعب مدينة الملك 

عبدالله الرياضية بجدة.
ــع االتـــحـــاد رصـــيـــده إلــى  ورفــ
21 نــقــطــة، فـــي الــمــركــز الــثــالــث، 
بينما بقي التعاون على رصيده 
الــســابــق 20 نــقــطــة فـــي الــمــركــز 

الخامس.
ــار  ــتـــصـ وحــــصــــد الـــــرائـــــد االنـ

الرابع هذا الموسم بفوزه على 
الــبــاطــن بــهــدفــيــن مــقــابــل هــدف، 
ــاراة الـــتـــي جمعتهما  ــبـ ــمـ فـــي الـ
ــبــــاطــــن  ــلــــعــــب نــــــــــادي الــ عــــلــــى مــ

بحفرالباطن.
وارتفع رصيد الرائد إلى 12 
نقطة، في المركز الحادي عشر 
فيما تجمد رصيد الباطن عند 
نقطة واحدة في المركز األخير.

ــيــــحــــاء  ــفــ وخــــــطــــــف فــــــريــــــق الــ
 بــعــد الــتــغــلــب على 

ً
 ثــمــيــنــا

ً
ــوزا فــ

ضــيــفــه الـــطـــائـــي بــنــتــيــجــة 1-2، 
فـــي الـــمـــبـــاراة الـــتـــي جــــرت بين 
ــــي مـــلـــعـــب مــديــنــة  الـــفـــريـــقـــيـــن فـ

المجمعة الرياضية.
ورفع الفيحاء رصيده إلى 8 
نقاط، في المركز الثالث عشر، 
في حين تجمد رصيد الطائي 
عند 15 نقطة في المركز التاسع.
)أ ف ب(

كاظمة يخسر أمام شباب 
األهلي في »آسيوية السلة«

● جابر الشريفي
خــســر الـــفـــريـــق األول لــكــرة 
الـــســـلـــة بــــنــــادي كـــاظـــمـــة أمــــام 
ــه شـــــــبـــــــاب األهــــــلــــــي  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــضـ مـ
اإلماراتي بنتيجة 86-91، في 
الــلــقــاء الــــذي جــمــع الــفــريــقــيــن، 
أمــــس األول، فـــي دبــــي، ضمن 
منافسات الجولة الثانية من 
الــمــجــمــوعــة األولـــــــى لــبــطــولــة 
دوري الـــســـوبـــر ألنـــديـــة غــرب 
ــاز الـــهـــال  ــ ــا، فــــي حـــيـــن فـ ــيــ آســ
الـــــســـــعـــــودي عــــلــــى الـــبـــشـــائـــر 
ــن  ــمـ 54 ضـ -86 نــــــي  لــــــعــــــمــــــا ا

المجموعة ذاتها. 
ر الــــهــــال  وبـــــــذلـــــــك، تــــــصــــــدَّ
وشـــبـــاب األهـــلـــي الــمــجــمــوعــة، 
بــرصــيــد 4 نــقــاط لــكــل منهما، 

وكاظمة والبشائر بنقطتين.
ــــــقــــــام الــــبــــطــــولــــة بـــنـــظـــام 

ُ
وت

ــــاب واإليـــــــــاب ألول مـــرة  ــذهـ ــ الـ
ــرة  ــ فـــــــي تـــــــاريـــــــخ بـــــــطـــــــوالت كـ
الــــســــلــــة اآلســــــيــــــويــــــة. ويـــضـــم 
زون الـــخـــلـــيـــج مــجــمــوعــتــيــن، 
حـــيـــث يـــتـــأهـــل الـــبـــطـــل فــــي كــل 
مجموعة مباشرة إلــى الــدور 
الثاني، على أن يلتقي صاحبا 
المركز الثاني لتحديد ثالث 

المتأهلين.
ــلـــي الــلــقــاء  ــدأ شـــبـــاب األهـ بــ

 
ً
بقوة، وفرض أفضليته سريعا
على ضيفه كاظمة، الذي عاب 
ه التسرع وعــدم التركيز،  أداء
لينهي صاحب األرض الربع 
 بنتيجة 17-24.

ً
األول متقدما

ــلــــي  ــاب األهــ ــ ــبـ ــ وواصـــــــــــل شـ
تفوقه في الربع الثاني بتميز 
العبيه في الرميات الثاثية، 
التي ساهمت في رفع الفارق 
إلى 11 نقطة )45-34(، قبل أن 
يستفيق كاظمة، بقيادة أحمد 
ــارق  ــفـ الـــبـــلـــوشـــي، ويـــقـــلـــص الـ
فــي نــهــايــة الــربــع إلـــى 3 نقاط 

.)47-44(
وشهد الربع الثالث منافسة 
كـــبـــيـــرة بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن، بــعــد 
تقارب األداء، وكانت النتيجة 
متأرجحة، قبل أن ينهي شباب 
 بفارق 

ً
األهــلــي الــربــع متقدما
نقطة وحيدة )64-65(.

واســتــمــر الــلــقــاء فــي سجال 
حتى الربع األخير، إذ استطاع 
كاظمة تعويض تأخره بفارق 
تسع نقاط إلى تحقيق التقدم 
83-81 قبل دقائق على النهاية، 
لكن األخطاء الفردية والسهلة 
في اللحظات الحاسمة منحت 
شباب األهلي فرصة السيطرة 
ــاء الـــمـــبـــاراة لمصلحته  ــهـ وإنـ

.86-91

محاولة تسديد لفريق الكويت

حازم ماهر

ــة  ــقــ ــاحــ ضـــــــربـــــــة ســ
مقابل حائط صد

هــدف تعادل النصر سجله 
البرازيلي تاليسكا

عقلة: »ودية الميناء« آتت ثمارها 
والتركيز على الوديات في فترة التوقف

التدرب االخير لاعبو المنتخب على استاد جابر الدولي
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قلب أرسنال تأخره إلى فوز 
3-1 على ضيفه وست هام 

يونايتد، أمس األول، ليبتعد 
بصدارة الدوري اإلنكليزي 

الممتاز لكرة القدم، بفارق سبع 
نقاط عن أقرب منافسيه.

ــل مـــــــــــــدرب أرســــــــنــــــــال،  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ احــ
اإلسباني ميكل أرتيتا، بأفضل 
طريقة ممكنة بــالــذكــرى الثالثة 
لتوليه اإلشراف على فريق شمال 
لندن، بفوز الفت على وست هام 
3-1 االثنين في المرحلة السابعة 
عــشــرة مــن بــطــولــة إنــكــلــتــرا لكرة 
ــــدت صـــعـــود  ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ الــــــقــــــدم، الـ
نــيــوكــاســل إلــــى الـــمـــركـــز الــثــانــي 
، وبقاء ليفربول على مقربة 

ً
مؤقتا

من رباعي المقدمة.
وابتعد أرسنال بفارق 7 نقاط 
عــن منافسه المباشر والمؤقت 
نــيــوكــاســل، الــفــائــز عــلــى مضيفه 
لــيــســتــر ســيــتــي بــثــاثــيــة نظيفة، 
ــتـــر ســـيـــتـــي،  ــتــــظــــار مـــانـــشـــسـ بــــانــ
الــــذي يستطيع تقليص الــفــارق 
 واســتــعــادة 

ً
إلـــى 5 نــقــاط مـــجـــددا

مركز الوصافة، بفوزه على ليدز 
يونايتد اليوم.

على استاد اإلمارات، لم يتأثر 
أرسنال، الذي كان الطرف األفضل 
طوال الدقائق التسعين بتأخره 
بـــهـــدف فــــي الــــشــــوط األول، ورد 
بثاثية رائــعــة فــي الــشــوط 

الــثــانــي. وظـــن بــوكــايــو ســاكــا أنــه 
 ألرسنال 

ً
افتتح التسجيل مبكرا

بعد مرور 3 دقائق، لكن الحكم لم 
يحتسبه بداعي التسلل.

 لــــمــــجــــريــــات الـــلـــعـــب 
ً
وخــــــافــــــا

افــتــتــح وســـت هـــام التسجيل من 
ركلة جزاء بواسطة صانع ألعابه 
الـــــجـــــزائـــــري ســـعـــيـــد بـــــن رحـــمـــة، 
ــل  ــد بـــويـــن داخـ ــاريـ ــر عــرقــلــة جـ إثــ
المنطقة مــن قبل الــمــدافــع وليام 

صليبا )27(.
وفي الوقت الضائع من الشوط 
األول احتسب الحكم ركلة جــزاء 
ــر لــمــســة يــــد داخــــل  ــ ــال، إثـ ــ ــنـ ــ ألرسـ
المنطقة، قبل أن يتراجع عن قراره 
بــعــد الــلــجــوء إلــــى تــقــنــيــة الــحــكــم 

المساعد بالفيديو.
ــال فـــــي الـــشـــوط  ــ ــنــ ــ ونــــــــزل أرســ
ــلـــى تــعــديــل   عـ

ً
الــــثــــانــــي مـــصـــمـــمـــا

النتيجة، ونجح ساكا في إدراك 
التعادل بعد تسديدة طائشة من 
قــائــد الــفــريــق، الــنــرويــجــي مارتن 
أوديــغــارد، فسيطر عيها وانفرد 
بــالــحــارس، وســــدد بــســهــولــة عن 

يمينه )53(.

انــهــار وســت هــام بعد الهدف، 
 
ً
ــا ــيـ ــانـ  ثـ

ً
لـــتـــتـــلـــقـــى شــــبــــاكــــه هـــــدفـــــا

حمل توقيع الــبــرازيــلــي غابريال 
 ،

ً
مارتينيلي، الـــذي راوغ مــدافــعــا

وأطـــــلـــــق كـــــــرة زاحـــــفـــــة عــــجــــز عــن 
التصدي لها الحارس البولندي 
لــوكــاس فابيانسكي )58(. وعــزز 
أرســنــال تــقــدمــه بــهــدف رائـــع آخــر 
من إدوارد نكيتيا، بديل البرازيلي 
غابريل جيزوس، المصاب، عندما 
راوغ ببراعة المدافع األلماني ثيلو 
كيهرر وسدد داخل الشباك )69(.

نيوكاسل يهزم ليستر

فــي الــمــقــابــل، تــابــع نيوكاسل 
عروضه القوية بعد فترة التوقف 
خــال األسابيع األخــيــرة، بسبب 
إقامة مونديال قطر 2022، وعاد 
بـــفـــوز صـــريـــح مـــن أرض ليستر 
سيتي بثاثية نظيفة، االثنين، 
.
ً
ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتا

ورفـــــــع نـــيـــوكـــاســـل، الــمــمــلــوك 
، رصيده إلــى 33 نقطة، 

ً
سعوديا

 بــفــارق نقطة واحـــدة عن 
ً
متقدما

مانشستر سيتي. وكان نيوكاسل 
دخل قبل فترة التوقف بقوة في 
الصراع على أحد المراكز األربعة 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 
الــمــوســم الــمــقــبــل، بــقــيــادة مــدربــه 
 بــأنــه لم 

ً
الــشــاب ادي هــــاو، عــلــمــا

يخسر أي مباراة في الدوري منذ 
ســقــوطــه أمــــام لــيــفــربــول 2-3 في 

أغسطس الماضي.
وحــســم نــيــوكــاســل، الـــذي غاب 
عـــنـــه مـــهـــاجـــمـــه الـــــدولـــــي كـــالـــوم 
ويـــلـــســـون، الــنــتــيــجــة فـــي الــشــوط 
األول، الــــــــــذي شــــهــــد تــســجــيــلــه 
األهــــــداف الـــثـــاثـــة، بــيــنــهــا اثــنــان 

ضمن الدقائق العشر األولى.
ــاء الــــهــــدف األول مــــن ركــلــة  ــ جـ
جزاء انبرى لها بنجاح مهاجمه 
النيوزيلندي كريس وودز، بعد 
مــــرور 3 دقـــائـــق، قــبــل أن يضيف 
الــبــاراغــويــانــي ميغيل ألــمــيــرون 
 مـــن مــجــهــود فـــردي 

ً
ــا ــعـ  رائـ

ً
هـــدفـــا

داخـــــل الــمــنــطــقــة، قــبــل أن يــســدد 
 عن 

ً
ــة بـــعـــيـــدا ــفـ بـــيـــســـراه كــــرة زاحـ

حارس مرمى ليستر سيتي )9(.
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلـــــــــي 

جويلينغتون الهدف الثالث، إثر 
ركـــلـــة ركــنــيــة، حــيــث ارتـــقـــى فــوق 
الــجــمــيــع، لــيــســدد بـــرأســـه داخـــل 

الشباك )32(.
وأشـــرك مــدرب ليستر سيتي، 
براندن روجرز، مهاجمه وهدافه 
المخضرم جيمي فاردي في مطلع 
الشوط الثاني، فتحسنت عروض 
أصــــــحــــــاب األرض، لــــكــــن دفــــــاع 
نيوكاسل، األقوى في الدوري هذا 
 دون تعديل 

ً
الموسم، وقف حائا

النتيجة.

ليفربول يهزم أستون فيال

ض ليفربول خروجه من  وعــوَّ
كـــأس رابــطــة األنـــديـــة اإلنكليزية 
عـــنـــدمـــا ســـقـــط أمـــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي األسبوع الماضي، بالفوز 

على مضيفه أستون فيا 3 - 1.
ورفع ليفربول رصيده إلى 25 
 
ً
نقطة في المركز السادس، متخلفا

بفارق نقطة واحدة عن مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، الـــــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف 

نوتنغهام فوريست، الثاثاء.

بــدأت كتيبة المدرب األلماني 
ــبــــاراة بـــقـــوة،  ــمــ ــلـــوب الــ يــــورغــــن كـ
وافتتح له هدافه المصري محمد 
ــل، بـــعـــد لــعــبــة  ــيـ ــجـ ــتـــسـ صــــــاح الـ
ثــاثــيــة مشتركة بــيــن الظهيرين 
ترنت الكسندر أرنولد ومنه إلى 
االســكــتــلــنــدي أنـــدي روبــرتــســون، 
الــذي مررها على طبق من ذهب 
لصاح، ليتابع الكرة من مسافة 
قريبة داخل الشباك )5(. وأضاف 
ــنــــدي الـــعـــمـــاق  ــولــ ــهــ الــــمــــدافــــع الــ
فــيــرجــيــل فـــان دايــــك الــثــانــي، إثــر 
دربكة أمام مرمى فيا بتسديدة 
مقصية )37(. وأظهر أستون فيا 
 آخـــر فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، 

ً
وجـــهـــا

وسجل له مهاجمه أولي واتكينز 
 لم يحتسبه الحكم )47(، قبل 

ً
هدفا

أن يقلص الاعب ذاته الفارق عبر 
كرة رأسية )59(.

ورمــى فيا بكل ثقله لتعديل 
النتيجة، لكن ليفربول نجح في 
حسم النتيجة لمصلحته عندما 
سجل له بديله اإلسباني الشاب 
 ،)

ً
ستيفان بايتشتيتش )18 عاما

بعد نزوله بدقيقتين هدف األمان 

عـــنـــدمـــا ســــد الــــكــــرة بـــيـــن ســاقــي 
الــمــدافــع تـــايـــرون مينغز وداخـــل 

البشاك )81(.
وتختتم الجولة بزيارة حامل 
اللقب مانشستر سيتي لملعب 
ــدز  ــيـ إيــــــانــــــد رود لــــمــــواجــــهــــة لـ
يونايتد، وســط أجـــواء إيجابية 
بــعــد إقـــصـــاء لــيــفــربــول مـــن كــأس 
الرابطة وظهوره بمستوى متميز، 
وسيحاول أبناء بيب غوارديوال 
تجاوز الهزة التي تعرضوا لها 
بــالــهــزيــمــة أمــــام بــريــنــتــفــورد في 

الجولة الماضية.
ــيــــدز غــيــر  وتــــبــــدو مــــواجــــهــــة لــ
ســهــلــة عــلــى اإلطـــــــاق، نـــظـــرا ألن 
جـــيـــســـي مـــــــارش مـــــــدرب لــــيــــدز ال 
يــرغــب عــلــى األرجــــح فــي اقــتــراف 
أي أخــطــاء قــد تــقــود الــفــريــق إلــى 
منطقة الهبوط التي تفصله عنها 

نقطتان فحسب.
وبـــإمـــكـــان مــانــشــســتــر ســيــتــي 
تــقــلــيــص الــــفــــارق مــــع الــمــتــصــدر 
ــال إلـــــى 5 نــــقــــاط مــــجــــددا،  ــ ــنـ ــ أرسـ
واستعادة مركز الوصافة في حال 

الفوز على ليدز يونايتد.

مارتينيلي نجم أرسنال يحتفل بهدفهفرحة العبي ليفربول بالهدف األول

كلوب يشيد بنونيز رغم
قلة األهداف

ــن نــونــيــز أي  ــ ــ لـــم يـــحـــرز دارويـ
أهــداف في فــوز فريقه ليفربول 
ــيـــا فــي  ــلـــى أســــتــــون فـ 3 - 1 عـ
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 
الــقــدم أمــس االول، لكن المدرب 
األلـــمـــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب أشـــاد 
ــواي،  ـــ بـــالـــاعـــب الــــقــــادم مـــن أوروغـــ
مــؤكــدا ثقته بــقــدرتــه عــلــى هــز شباك 

.
ً
الخصوم مستقبا

وأهـــــدر نــونــيــز عــــدة فــــرص أمــس 
األول، لــكــنــه عـــمـــل بــــا كـــلـــل طــــوال 
ــع الــــــفــــــرص،  ــ ــنـ ــ الـــــــمـــــــبـــــــاراة فـــــــي صـ
خصوصا دوره في تهيئة فرصة 
الــهــدف الــثــالــث لــفــريــقــه، مــمــا أدى 
لحصوله على لقب أفضل العب 

في المباراة.
وأوضــــــــــح كــــلــــوب أن خـــبـــرتـــه 

الطويلة مــع اللعبة ال تجعله يشعر 
بكثير مــن القلق حــول سجل نونيز 

التهديفي.
وأضـــاف أن »مــســتــوى األداء الــذي 
ــات الـــتـــي  ــاحــ ــمــــســ ــــب والــ ــــاعـ ــه الـ ــدمــ قــ
يــفــتــحــهــا. حــالــيــا ال يــمــكــن إيــقــافــه. ال 
يــمــكــن ألي مـــدافـــع أن يــقــف فـــي وجــه 

سرعته«.
وأحـــرز نونيز خمسة أهـــداف منذ 
انضمامه لليفربول بديا عن ساديو 
مــانــي فــي نــهــايــة الــمــوســم الــمــاضــي، 
لكنه فشل أيــضــا فــي هــز الشباك في 
ثاث مباريات بكأس العالم في قطر.

وأكد كلوب ثقته بقدرات الاعب 
ــداف. ال أشــك  ــ قــائــا: »ســيــحــرز األهــ
فـــي ذلـــــك... كـــل شـــيء ســيــكــون على 

ما يرام«.
كودي جاكبو

أثنى اإليطالي انتوني كونتي 
الــمــديــر الــفــنــي لــتــوتــنــهــام على 
قـــائـــد فـــريـــقـــه هــــــاري كـــيـــن بــعــد 
مساهمته في التعادل الصعب 
على ملعب برنتفورد 2 - 2 أمس 
األول فـــي الـــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 

الممتاز لكرة القدم. 
وبــــعــــد إهــــــــدار ضــــربــــة جــــزاء 
لمنتخب إنــكــلــتــرا أمـــام نظيره 
الـــفـــرنـــســـي فــــي دور الــثــمــانــيــة 
لمونديال قطر 2022، سجل كين 
الهدف األول لتوتنهام بضربة 

رأس رائعة. 
وقــــال كــونــتــي: كــانــت مــبــاراة 
أخرى مثيرة، من ناحية ينبغي 

أن أشــعــر بــالــســعــادة للطريقة 
ــي الـــشـــوط  الـــتـــي لــعــبــنــا بـــهـــا فــ
الثاني، ولكن ليس فقط بسبب 
تسجيلنا هدفين ولكن للطاقة 

والقوة اللتين أظهرناهما. 
وأضــاف: عندما تلعب بهذه 
الــطــريــقــة فــإنــك تــســبــب مشاكل 
للخصم، لكن للمباراة التاسعة 
عــلــى الــتــوالــي اهـــتـــزت شباكنا 

أوال، هذا أمر غير إيجابي. 
وتـــابـــع: شــخــصــيــا بالنسبة 
لهاري لم يكن لــدي أي شك في 
قــدرتــه الــذهــنــيــة، بــشــأن طريقة 
خوضه كل الحصص التدريبية. 
وأوضح انه »بالنسبة لهاري 

فإنه يــواجــه موقفا غريبا، لقد 
ــدة حـــقـــا فــي  ــيــ قــــــدم مـــســـيـــرة جــ
كـــأس الــعــالــم وكـــذلـــك بالنسبة 
للفريق خال رحلة بلوغ المربع 
الذهبي، لكن أهدر ضربة جزاء 

حاسمة«. 
ــدرك كـــونـــتـــي: لــكــنــنــي  ــ ــتـ ــ واسـ
أدرك تماما فــي كــرة الــقــدم أنك 
ــه لـــحـــظـــات إيــجــابــيــة  ــد تــــواجــ قــ
أو ســلــبــيــة، إذا كــنــت قـــويـــا من 
الناحية الذهنية فإنك تمضي 

قدما وهاري فعل ذلك.
)د ب أ(

أنتوني كونتي

أوتاميندي: أركز فقط في بنفيكا
ــاد قـــلـــب الــــدفــــاع الـــدولـــي  ــ عـ
األرجـــنـــتـــيـــنـــي وبـــطـــل الــعــالــم 
نيكوالس أوتــامــيــنــدي، أمــس، 
إلى البرتغال، مبديا سعادته 
بالتتويج بلقب مونديال قطر 
2022، ومــؤكــدا أنــه يركز فقط 
فــــي فـــريـــقـــه الـــحـــالـــي بــنــفــيــكــا، 
ورفــض اإلجابة عن أي سؤال 

بخصوص مستقبله.
وصـــــــــــــــــرح أوتـــــــامـــــــيـــــــنـــــــدي 
لــلــصــحــافــة الــبــرتــغــالــيــة عقب 
وصــولــه إلــى مطار هومبرتو 
ــادو فــــي لـــشـــبـــونـــة: »أنــــا  ــغـ ــلـ ديـ
سعيد وفقط أركز مع الفريق«.

وبـــخـــصـــوص تـــفـــكـــيـــره فــي 
تــجــديــد عــقــده مــع الــنــســور أم 
رغـــبـــتـــه فــــي تــغــيــيــر األجـــــــواء، 

رد بـــــأن مــــا يــــريــــده فـــقـــط هــو 
»االستمتاع«، وأنه »يفكر فقط 
فـــي مــواجــهــة بـــراغـــا« المقبلة 

بالدوري المحلي يوم الجمعة 
المقبل.

ويمتد عقد أوتاميندي )34 
عاما( مع بنفيكا حتى نهاية 
الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي، وبــحــســب 
الصحافة المحلية، فإن النادي 

يرغب في استمراره.
وسبق ألوتاميندي اللعب 
في صفوف بورتو بين 2010 
و2014 لـــيـــتـــوج مـــعـــه بــلــقــب 
الدوري البرتغالي ثاث مرات 
والـــــدوري األوروبـــــي مـــرة، من 

بين ألقاب أخرى.
)إفي(

أوتاميندي

استقبال سكالوني بالهتافات في مايوركا
استقبل عدد من المشجعين مدرب المنتخب األرجنتيني، ليونيل 
سكالوني، لدى وصوله أمس إلى مطار بالما دي مايوركا في إسبانيا 

بعد تتويجه بمونديال قطر 2022.
وحظي سكالوني باستقبال المشجعين األرجنتينيين وسط هتافات 
الفوز باللقب، وهو الثالث لأللبيسيليستي في تاريخ كأس العالم، وهم 

يرتدون قميص المنتخب الوطني وفرق أرجنتينية أخرى.
واختار المدرب األرجنتيني العيش في الجزيرة اإلسبانية منذ عدة 
سنوات رفقة أسرته، بعد إنهاء مسيرته كاعب في صفوف ديبورتيفو 
ال كورونيا اإلسباني، ووســت هام اإلنكليزي، وراسينغ سانتاندير 

اإلسباني، والتسيو وأتاالنتا اإليطاليين.
وأمــضــى ســكــالــونــي عــيــد الــمــيــاد فــي مسقط رأســــه، بــوخــاتــو، في 
مقاطعة سانتا باألرجنتين، بعد االحتفال بلقب كأس العالم مع العبي 

المنتخب في بوينوس آيرس.
ويحضر سكالوني مباريات فريق ريال مايوركا، من الدرجة األولى 
اإلسبانية، فــي ملعب ســون مويكس، كلما سمحت لــه التزاماته مع 
المنتخب الوطني بذلك.          )إفي( ليونيل سكالوني

تابيا يبدي ثقته باستمرار مدرب »التانغو«
ذكــر رئــيــس االتــحــاد األرجنتيني لــكــرة الــقــدم كــاوديــو تابيا 
أن ليونيل سكالوني ال يعتزم الرحيل عن منصب المدير الفني 
للمنتخب األرجنتيني، بعد أن قاده للتتويج بلقب كأس العالم 
2022 التي أقيمت مؤخرا في قطر، ومن المفترض أن ينتهي عقد 
سكالوني )44 عاما( مع االتحاد األرجنتيني خال أيام، وأشارت 
توقعات إلى أنه مرشح لتولي تدريب أحد األندية البارزة، لكن 

تابيا ال يتوقع ذلك.
وقــــال تــابــيــا، فــي تــصــريــحــات للصحافيين، »ال شــك لـــدي في 
اســتــمــراره كمدير فني للمنتخب األرجنتيني«، مضيفا: »نحن 
رجــان لنا كلمتنا. لقد تصافحنا وقلنا نعم لبعضنا البعض. 
هو حاليا مسافر ولكن بمجرد عودته سنضع اللمسات األخيرة«.
ويتولى سكالوني تدريب المنتخب األرجنتيني منذ يوليو 
2018، وقد تولى المهمة في البداية كمدرب مؤقت، وقاد المنتخب 
األرجنتيني إلى التتويج بـ »الفيناليسيما« )النهائي الكبير( بين 
منتخب األرجنتين بطل أميركا الجنوبية ومنتخب إيطاليا بطل 
أوروبا.         )د ب أ( كاوديو تابيا رئيس االتحاد األرجنتيني لكرة القدم

 بالصدارة وليفربول ُيسقط أستون فيال
ً
ق بعيدا

ِّ
أرسنال يحل

»الريدز« يفوز بالسباق المحموم لضم جاكبو»الريدز« يفوز بالسباق المحموم لضم جاكبو
فاز نادي ليفربول اإلنكليزي بالسباق للتعاقد مع المهاجم الهولندي كودي جاكبو؛ بعد أن أعلن 

آيندهوفن توصل الطرفين إلى اتفاق أمس األول.
وارتبط اسم جاكبو بالعديد من األندية الكبيرة في أوروبــا، منها مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
وريــال مدريد اإلسباني، بعد أن تألق وأصبح أحد العناصر البارزة بفريق آيندهوفن الــذي يدربه 

رود فان نيستلروي. وسجل المهاجم الهولندي جاكبو 
 خال 14 مباراة بالدوري 

ً
تسعة أهداف وصنع 12 هدفا

الهولندي هذا الموسم، وهي ثالث أعلى حصيلة من 
( خال 14 مباراة بالدوري 

ً
المساهمة في أهداف )21 هدفا

الهولندي منذ موسم 1999 - 2000.
وتفوق في ذلــك على جاكبو كل من فــان نيستلروي، الذي 

 خال 14 مباراة في موسم 1999 - 2000، 
ً
ساهم في تسجيل 27 هدفا

 خال 14 مباراة في موسم 
ً
ولويس سواريز الذي ساهم في تسجيل 25 هدفا

2009 - 2010. ورغم أن اسم جاكبو ارتبط بمانشستر يونايتد الذي يدربه إيريك 
تن هاغ، عدة أشهر، كشفت تقارير االثنين أن ليفربول اقترب من التعاقد مع الاعب البالغ 

 مقابل 37 مليون جنيه إسترليني )44.7 مليون دوالر(.
ً
من العمر 23 عاما

 
ً
وبعد تألقه ضمن صفوف المنتخب الهولندي في كأس العالم 2022 التي أقيمت مؤخرا
في قطر، حيث سجل للمنتخب ثاثة أهداف، بات جاكبو في طريقه لانضمام إلى ليفربول 
خــال ســوق االنتقاالت الشتوية في يناير المقبل. وذكــر آيندهوفن في بيان: »توصلنا 
وليفربول إلى اتفاق حول انتقال كودي جاكبو«. وأضــاف: »االمهاجم البالغ من العمر 

 للخضوع لإلجراءات الازمة قبل إتمام الصفقة«.
ً
 سيتوجه إلى إنكلترا قريبا

ً
23 عاما

 للتقارير، ستبلغ الصفقة حوالى 50 مليون يورو.
ً
ووفقا

كونتي يثني على هاري كين

PR1

مانشستر سيتي مانشستر سيتي XX ليدز ليدز
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كريم بنزيمة

لفت اإلسباني كارلوس 
ألكاراس والبولندية إيغا 

شفيونتيك األنظار في لعبة 
كرة المضرب لعام 2022، 
خالل موسم شهد اعتزال 

فيدرر المتوقع، وآشلي بارتي 
الصادم.

مع اعتزال النجم السويسري 
روجــــــيــــــه فــــــيــــــدرر والـــنـــجـــمـــتـــيـــن 
األمـــيـــركـــيـــة ســيــريــنــا ويــلــيــامــس 
واألسترالية آشلي بارتي، شهدت 
ريــاضــة كــرة الــمــضــرب فــي 2022 
بداية حقبة جديدة على مختلف 
ــروز الـــســـريـــع  ــ ــبــ ــ ــ ــع ال ــ ــد، مـ ــعــ الــــصــ
والــخــاطــف لــإســبــانــي كــارلــوس 
ــة إيـــغـــا  ــديــ ــنــ ــولــ ــبــ ــاراس، والــ ــكــــــ ألــــــ
 ذلك ال يعني 

ّ
شفيونتيك، غير أن

بــعــد طــي صــفــحــة الثنائي 
ــارق اإلســـبـــانـــي  ــ ــخــ ــ الــ
رافـــــــــــايـــــــــــل نـــــــــــــادال 
والــصــربــي نــوفــاك 
ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش 
ـــيـــن« 

َ
»الـــمـــتـــعـــطـــش

للمزيد.
ــــان  وأثـــــــــــار إعــ
بــــارتــــي، الــمــصــنــفــة 
 آنذاك، 

ً
األولى عالميا

االعـــتـــزال، صدمة 
ــم  ــالــ فــــــــي عــ

 أنها ال تزال 
ً
الرياضة، خصوصا

في الخامسة والعشرين من العمر. 
وفي سجل بارتي ثاث بطوالت 
كــبــرى »غــرانــد ســـام«، مــن بينها 
بطولة أستراليا المفتوحة هذا 
العام في يناير، إضافة الى روالن 
غاروس 2019 وويمبلدون 2021.
ــع ذلـــــــــك وداع تــــاريــــخــــي  ــ ــبـ ــ تـ
 في البطوالت 

ً
لسيرينا )23 لقبا

الكبرى( التي استغلت مشاركتها 
في فاشينغ ميدوز في سبتمبر 
الماضي لتنهي مسيرتها بأفضل 
طريقة ممكنة، قبل أيام قليلة من 
عيد ميادها الحادي واألربعين، 
ــلــــيء بــنــجــوم  ــهـــور مــ ــمـ وأمـــــــــام جـ

الرياضة.
وبـــــعـــــد أيــــــــــام قـــلـــيـــلـــة نـــشـــرت 
ــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  رســــالــــة عـ
االجــتــمــاعــي رحــبــت فــيــه بــفــيــدرر 
الــمــعــتــزل »مــرحــبــا بــكــم فــي نــادي 

المتقاعدين«.

دموع المعلم
 إلى المصاعب البدنية 

ً
ونظرا

التي واجهته في الفترة األخيرة، 
 الــنــجــم الــســويــســري 

ً
أعــلــن أيـــضـــا

ــكــــأس اليـــفـــر  خــــــال مـــشـــاركـــتـــه بــ
فــي وداع عاطفي ومــؤثــر ومليء 

بالدموع.
ــــى ابــــــن الــــــــــ41 مــســيــرتــه  ــهـ ــ وأنـ
وإلــــــــــى جــــانــــبــــه غــــريــــمــــه نــــــــادال 
الــــذي بـــات صــديــقــه، بخوضهما 
مباراة الزوجي ضد األميركيين 
فرانسيس تيافو وجاك سوك وقد 
خسراها 6-4 و6-7 )2-7( و11-9. 

وكــان هــذا المشهد أشبه بنهاية 
حقبة »مباركة« للرياضة.

ــــان آخـــــــــر، أثـــبـــت  ــكـ ــ ــكــــن فـــــي مـ لــ
الاعبون الجدد أنفسهم كأبطال 

واعدين للسنوات القادمة.
الــبــولــنــديــة شــفــيــونــتــيــك، التي 
فة 

ّ
أصبحت بحكم الواقع المصن

االولى عالمًيا بعد اعتزال بارتي، 
أكــــــــدت نـــفـــســـهـــا بـــســـرعـــة كــبــيــرة 
كنجمة بارزة وهي في سن الـ 21، 
ــازت بثمانية ألــقــاب هــذا  حــيــث فـ
العام ليصبح مجموع القابها 11.

قت شفيونتيك بين فبراير 
ّ
وحق

 
ً
ويوليو سلسلة من 37 انتصارا

وستة ألقاب متتالية، بما في ذلك 
في روالن غاروس، قبل أن تنتهي 
سلسلة االنتصارات بخسارتها 

في الدور الثالث في ويمبلدون.
ــب لـــهـــا  ــ ــقـ ــ ثـــــــم فـــــــــــازت بـــــــــــأول لـ
فـــي بــطــولــة الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
المفتوحة وأنهت العام متقدمة 
بــفــارق 6030 نقطة فــي تصنيف 
الاعبات المحترفات على حساب 
صاحبة المركز الثاني التونسية 

المتألقة أنس جابر.

نجوم جدد للواجهة
عـــنـــد الــــــرجــــــال، بــــــــرزت خـــامـــة 
جديدة من الاعبين الشبان الذين 

صعدوا بقوة إلى المشهد.
ــي دانـــيـــيـــل  ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــح الـ ــ ــبــ ــ وأصــ
 
ً
ف األول عالميا

ّ
مدفيديف المصن

فـــي 28 فـــبـــرايـــر، وهــــو أول العــب 
من خارج نادي الاعبين األربعة 
الكبار )فيدرر، نادال، ديوكوفيتش 

وموراي( يتمكن من الصعود إلى 
قمة العرش منذ األميركي اندي 

روديك في فبراير 2004.
ــم فـــــــاز ألـــــــكـــــــاراس بـــبـــطـــولـــة  ــ ثــ
الــــواليــــات الــمــتــحــدة الــمــفــتــوحــة 
ليصبح، في التاسعة عشرة من 
ــم 1 فــي  ــ ــــب رقـ ــر العـ ــغـ عــــمــــره، أصـ

العالم.

أنياب ديوكو لم تختف
ــام 2022  ــ ــــال عـ  خـ

ً
ــــرز أيــــضــــا بـ

ــن الـــاعـــبـــيـــن الــشــبــان  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
كــالــنــروجــي كــاســبــر رود، يانيك 
ســيــنــر الـــــذي بــلــغ نــهــائــي روالن 
غــــــــــــاروس وفــــاشــــيــــنــــغ مــــيــــدوز 
ــرز، والـــكـــنـــدي  ــتـ ــاسـ ــمـ وبـــطـــولـــة الـ
ــيــــكــــس أوجـــــيـــــه-ألـــــيـــــاســـــيـــــم  ــلــ ــيــ فــ

والدنماركي هولغر رونه.

ــف أول 
ّ
وقــــال الــنــجــم والــمــصــن

عالميا السابق، جيمي كونورز، 
ــي بــــودكــــاســــت »مـــــن الـــجـــيـــد أن  فــ
نرى هؤالء الشباب يتولون زمام 
األمــور. سيكونون فيدرر ونادال 

وديوكوفيتش التاليين«.
لكن يبدو أنه من السابق ألوانه 
طي صفحة النجوم المخضرمين: 
ــتـــي تــم  ــبـــاريـــات الـ ــمـ فــــي نــســبــة الـ
لعبها، كان ديوكوفيتش )%86( 
ونـــــــادال )83%( أكـــثـــر الــاعــبــيــن 

 في عام 2022.
ً
انتصارا

نــــادال، الــفــائــز للمرة الثانية 
في أستراليا المفتوحة والرابعة 
 
ً
عشر فــي روالن غـــاروس رافــعــا
 فـــي 

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــقـ ــ رصـــــــيـــــــده إلـــــــــى 22 لـ

الــبــطــوالت األربـــع الكبرى وهو 
 الـــدور 

ً
رقـــم قــيــاســي، بــلــغ أيــضــا

نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي فـــــي بـــطـــولـــة 
ويمبلدون قبل أن يخسر.

مــن جهته، فــاز ديوكوفيتش، 
الـــــــذي ُحـــــــرم مــــن الـــمـــشـــاركـــة فــي 
بطولتين كبريين هذا العام وأربع 
بطوالت االلــف لرفضه الحصول 
على اللقاح المضاد لكوفيد 19، 
بــخــمــس بــــطــــوالت مــــن أصـــــل 11 
خاضها، بما في ذلك ويمبلدون 

والماسترز.
وقال الاعب االميركي تايلور 
فريتز بعد خسارته أمام الصربي 
فـــي نــصــف نــهــائــي بــطــولــة »إيـــه 
تــي بــي« الختامية، »عندما لعب 

نوفاك، كان األفضل«.
ــكــــن »ديــــــــوكــــــــو«، الــــبــــالــــغ مــن  لــ
، »يــــــتــــــدرب 

ً
الـــــعـــــمـــــر 35 عـــــــــامـــــــــا

وكــأنــه فــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن«، 

حــســب مـــا يــشــرح مـــدربـــه غـــوران 
إيفانيسيفيتش.

وأكـــــد ديــوكــوفــيــتــش »مـــازلـــت 
 لالقاب«.

ً
متعطشا

ويمكن أن يبدأ سعيه في هذا 
الــمــجــال فـــي يــنــايــر، حــيــث ُســمــح 
ــه بــــخــــوض بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا  ــ لـ
الــمــفــتــوحــة، الــتــي ُحـــرم منها في 
عام 2022 بعد جدل دبلوماسي-

قضائي كبير.
ــاول الـــــفـــــوز بـــالـــلـــقـــب  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــعــاشــر فـــي مــلــبــورن وبــالــتــالــي 
»ضرب عصفورين بحجر واحد« 
ومعادلة الرقم القياسي لنادال بـ 

 في الـ »غراند سام«.
ً
22 لقبا

إيغا شفيونتيك

عام 2022 قّدم ألكاراس للواجهة
ونادال وديوكوفيتش يقاومان

64 نقطة لدورانت وإرفينغ في سلة كافالييرز
سّجل الثنائي كيفن دورانت وكايري 
إرفــيــنــغ 32 نــقــطــة لــكــل مــنــهــمــا ليمنحا 
بروكلين نتس فــوزه التاسع تواليا في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين 
االثنين، على حساب كليفاند كافالييرز 
125-117، فــيــمــا تــخــطــى مــيــامــي هيت 
الغيابات البارزة في صفوفه وتغلب على 

مينيسوتا تمبروولفز 110-113.
في المباراة األولى، تخطى بروكلين، 
كــلــيــفــانــد، فــي الــمــركــز الــثــالــث بترتيب 
المنطقة الــشــرقــيــة، بعد أن تمكن األول 
مـــن الـــصـــمـــود امـــــام انــتــفــاضــة مــتــأخــرة 
لكافالييرز اثــر خــروج دورانـــت قبل اقل 
مــن دقيقتين لــنــهــايــة الــوقــت بــاألخــطــاء 

الخمسة.
ــاز لــــوس أنــجــلــس  ــتـــرويـــت، فــ وفــــي ديـ
كــلــيــبــرز عــلــى بــيــســتــونــز 142-131 بعد 

وقت إضافي.
ــل لــلــفــريــق الـــفـــائـــز نــجــمــه بــول  وســـّجـ

ــي الـــوقـــت  جــــــورج 32 نــقــطــة مــنــهــا 7 فــ
اإلضافي، في حين أن سبعة العبين من 
كليبرز تــخــطــوا عتبة الــعــشــر نــقــاط في 

المباراة.

هيت يتخطى الغيابات
وفي نيو أورليانز، برز ناجي مارشال 
مــع 22 نقطة ليقود بيليكانز الــى فوز 

صريح على انديانا بايسرز 93-113.
وبرز الليتواني جوناس فاالنشوناس 
ـــ 20 نـــقـــطـــة و12 مــــتــــابــــعــــة لـــلـــفـــريـــق  ــ بــ
الفائز، وأضــاف سي جــاي ماكولوم 19 
نقطة لبيليكانز الـــذي غـــاب عــنــه زيــون 

ويليامسون وبراندون انغرام.
ــلــــر وبـــــام  ــاتــ ــمـــي بــ ــيـ ورغــــــــم غــــيــــاب جـ
أديــبــايــو، تمكن ميامي هيت مــن الفوز 
عــلــى مينيسوتا تــمــبــروولــفــز بصعوبة 

.110-113
ص 

ّ
وأحـــرز انتوني ادواردز، الــذي قل

الفارق لتمبروولفز الــى ثــاث نقاط في 
اللحظات االخــيــرة، 29 نقطة لمصلحة 

الفريق الخاسر.
وفي سان انتونيو، سّجل ديفن فاسيل 

ق 
ّ
24 نقطة وكيلدون جونسون 21، ليحق

ــوزا مـــتـــأخـــًرا عــلــى يـــوتـــا جــاز  ــ ســبــيــرز فـ
.122-126

كيفن دورانت يسجل تحت السلة

ً
أنييلي: قرار االستقالة لم يكن سهال

ذكر أندريا أنييلي أمس أن قــراره باالستقالة 
من رئاسة الــنــادي المنافس بــالــدوري اإليطالي 
لكرة القدم لم يكن سها، وإنه اليزال مقتنعا أنه 

لم يرتكب أي مخالفات.
وقال أنييلي، لحملة أسهم »يوفنتوس« الذين 
تجمعوا في تورينو للتصديق على نتائج الفريق 
خال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، 
والــتــي كشفت عــن خــســائــر بـــ 238 مــلــيــون يــورو 
 من حبي ليوفنتوس 

ً
)255 مليون دوالر(، »انطاقا

فــإنــنــي خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة بــذلــت قــصــارى 
جهدي من أجل تحقيق أفضل النتائج في الملعب 

وخارجه«.
ونتيجة ادعاءات بحدوث مخالفات محاسبية 
في أنجح أندية إيطاليا استقالت إدارة يوفنتوس 
برئاسة أنييلي، بينما طالبت سلطات االدعــاء 
 آخرين.

ً
اإليطالية بمحاكمة أنييلي و11 شخصا

 على 
ً
وقــال أنييلي إنــه قــرر االستقالة حفاظا

مصالح يوفنتوس.
وأفــاد الرئيس السابق للنادي: »أنــا على ثقة 
كبيرة بأنني عملت بصورة صحيحة في األعوام 

األخيرة، وأن االتهامات التي وجهت إلي ال أساس 
لها من الصحة«.

وسيتولى مجلس إدارة جديد برئاسة المحاسب 
جيانلوكا فيريرو إدارة يوفنتوس خــال اجتماع 

لحملة األسهم في 18 يناير المقبل.

اندريا أنييلي

 
ً
 بنزيمة كان قادرا
ً
بنزيمة كان قادرا

على المشاركةعلى المشاركة
في المونديالفي المونديال

نشر كــريــم جــزيــري، وكــيــل النجم الفرنسي ومــهــاجــم ريـــال مدريد 
اإلســبــانــي كــريــم بــنــزيــمــة، أمـــس األول، مــقــطــع فــيــديــو يــوضــح بعض 
االختبارات التي تظهر جاهزية الاعب للمشاركة مع منتخب باده 
في مونديال 2022 بقطر بداية من دور الـ16، بعد مغادرة المعسكر قبل 

انطاق البطولة لإصابة.
وفي الفيديو المنشور عبر حسابه على شبكة »تويتر«، أرفق جزيري 

رسالة، ملمحا فيها إلى مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب.
وجاء في الرسالة »استشرت 3 متخصصين أكدوا لي أن التشخيص 
كان يؤكد جاهزية بنزيمة للمشاركة بداية من دور الـــ16، على األقل، 

من على مقاعد البدالء. لماذا طلبت منه مغادرة المعسكر مبكرا؟«.
وبعد أن غادر معسكر فرنسا في قطر، تدرب صاحب الكرة الذهبية 
هذا العام بشكل طبيعي مع فريقه، قبل أن يعلن بعدها اعتزال اللعب 
الدولي بعد أيام قليلة من خسارة »لو بلو« لنهائي المونديال على يد 

األرجنتين بركات الترجيح. 
)إفي(

قـــــــال اإليـــــطـــــالـــــي جـــيـــنـــارو 
ــر الـــفـــنـــي  ــ ــديــ ــ ــمــ ــ غـــــــــاتـــــــــوزو، الــ
لفالنسيا اإلســبــانــي، إنـــه في 
ــقـــات خـــال  ــفـ ــالــــة إبــــــــرام صـ حــ
الميركاتو الشتوي الذي أوشك 
ــدء، فــســيــكــون بضم  ــبــ عــلــى الــ
العبين قــادريــن على صناعة 

الفارق.
وأضاف غاتوزو، في حوار 
مع وسائل إعام النادي : »أنا 
ســعــيــد بــفــريــقــي، وبــالــشــبــاب 
ــلـــون مــــعــــي مــنــذ  ــمـ ــعـ الـــــذيـــــن يـ
بـــدايـــتـــنـــا. إذا كــنــا ســنــتــعــاقــد 
مع العــب أو اثنين، فيجب أن 
يصنعا الــفــارق، ألننا إذا كنا 
سنتعاقد لمجرد التعاقد، فأنا 
سعيد بقوام الفريق. أنا فخور 

جدا بمن أدربهم«.
كــمــا تـــحـــدث مـــــدرب مــيــان 
اإليطالي سابقا عن أول مباراة 
للفريق في الليغا عقب التوقف 

الطويل بسبب إقامة مونديال 
2022 بقطر يوم السبت المقبل 
أمـــام فــيــاريــال عــلــى ملعب )ال 
سيراميكا( في ُحلته الجديد. 
وقــــــال فــــي هـــــذا الــــصــــدد »هـــي 
، هي بمنزلة 

ً
مباراة صعبة جدا

ديــربــي. ليست مــجــرد مــبــاراة 
أخرى لفياريال أو لنا «.

ويـــحـــتـــل فــالــنــســيــا حــالــيــا 
الــمــركــز الــعــاشــر فــي »الــلــيــغــا« 
برصيد 19 نقطة، جمعها من 
5 انتصارات و4 تعادالت، و5 

هزائم.
)إفي(

بدء بيع قميص األرجنتين الجديد بالنجوم الـ 3
ــد لــمــنــتــخــب  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــقــــمــــيــــص الـ طـــــــرح الــ
األرجـــنـــتـــيـــن، الــــــذي يـــضـــم الـــنـــجـــوم الــــــ 3 
عـــلـــى الــــــدرع والــــشــــعــــار، الـــــذي يــمــنــح مــن 
جانب االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
لبطل الــعــالــم الــحــالــي، للبيع االثــنــيــن في 

األرجنتين.
ورغم أن القميص الجديد كان سيطرح 
مـــن خــــال مــتــاجــر »أديــــــــداس« الــشــهــيــرة، 
الــتــي تــقــدم أزيـــاء الــمــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي 
لكرة القدم، ال يمكن الوصول إليه حاليا 
ــــن خــــــال تــطــبــيــق  ــــت، مـ ــرنـ ــ ــتـ ــ إال عـــبـــر اإلنـ
العامة التجارية وموقعها الرسمي في 

األرجنتين.
وعــنــد فــتــح الــصــفــحــة الــرســمــيــة، تظهر 
رسالة »وصلت النجمة الثالثة«، ومعرض 
ــن خـــالـــه رؤيــــــة قــائــد  لـــلـــصـــور يــمــكــنــك مــ
الفريق ليونيل ميسي وهو يحمل الكأس 
الــتــي فــازت بها األرجــنــتــيــن فــي مونديال 
قطر 2022، ومعرض آخر يضم التفاصيل 

التي أضيفت إلى الزي الجديد.
والقميص المعروض للبيع هو »نسخة 
طبق األصل«، أي ليس القميص الرسمي 
ــه كــمــا  ــ ــم أنـ ــ ــــذي يـــرتـــديـــه الــــاعــــبــــون، رغـ الــ
أوضحت الشركة، يتضمن »الدرع والنجوم 
الــــ 3 الــمــطــرزة )عــلــى شــكــل هــــرم(، وأيــضــا 

يضم درع بطل العالم لكرة القدم 2022«، 
والذي ال يمكن ارتداؤه إال من قبل حامله 

الحالي حتى البطولة التالية.
والسعر بحسب البيانات التي قدمتها 
الشركة هو 22999 بيزو أرجنتينيا )129 

دوالرا بسعر الصرف الرسمي(.

وانتصر منتخب »األلبيسيليستي« في 
2022 على فرنسا  نهائي مــونــديــال قطر 
بركات الترجيح )4-2( بعد التعادل 3-3 

في 120 دقيقة من اللعب. 
)إفي(

الجماهير تتوافد إلى متجر أديداس لشراء قميص التانغو في بوينس آيرس

ريال مدريد يستهدف ضم ألفونسو ديفيز
أكــدت تقارير إخبارية، أن نــادي ريــال مدريد يخطط لتعزيز مركز 
الظهير األيسر لديه، بالتعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز، العب بايرن 

ميونيخ، خال عام 2024.
وكشفت صحيفة آس الرياضية، أن إدارة النادي الملكي تعتبر 
 أنه 

ً
( الحل المثالي لتعزيز دفاعاته، خصوصا

ً
ديفيز )22 عاما

يمتاز بالسرعة والخبرة رغم صغر عمره.
وخاض ديفيز بالفعل 134 مباراة مع البايرن منذ االنضمام 

، مـــنـــهـــا لــقــب 
ً
ــيـــتـــوج مـــعـــه بـــــ 12 لـــقـــبـــا ــام 2019، لـ ــ ــيــــه عــ إلــ

»التشامبيونز ليغ«.
وأدى تألق ديفيز مع كندا في مونديال قطر 2022 إلى 
اتجاه األنظار إليه، حيث كان ثاني أسرع العبي البطولة 
بواقع 35.6 كلم في الساعة، خلف الغاني سوليمانا )35.7(، 
كما ُيعد ثالث أسرع العبي »البوندسليغا« هذا الموسم، 
ليتوافق بشكل مثالي مع طريقة لعب الريال المعتمد 

على اللعب العمودي.
وينتهي عقد الاعب مع البايرن في صيف 2025، لذا 
فإن إدارة الريال تخطط لضمه قبل انتهاء عقده بموسم، 

مثلما فعلت من قبل في صفقة توني كروس. 

ماتيوس ينصح      موكوكو بالبقاء في دورتموند
أعــــــــــــــرب الــــنــــجــــم 
األلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــانــــــــــــــــــي 
الــمــخــضــرم لــوثــار 
مـــــــاتـــــــيـــــــوس عـــن 
اعتقاده بأنه من 
ــابــــق ألوانــــــه  الــــســ
أن يــنــتــقــل الــنــجــم 
الــــــــشــــــــاب يــــوســــوفــــا 
مــــوكــــوكــــو العـــــــب نـــــادي 
ــا دورتــــــمــــــونــــــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوروسـ ــ ــ بـ
األلماني لكرة القدم إلى الخارج 

في المستقبل القريب.
وفـــي عـــمـــوده عــلــى مــوقــع شبكة 
محطة سكاي، قــال الاعب صاحب 
العدد القياسي من المشاركات مع 
المنتخب األلماني: »أود أن أنصحه 
بالبقاء فــي بــوروســيــا دورتموند 
ــيــــن وعـــــدم  ــامــ ــــدة عـــــــام إلـــــــى عــ ــمـ ــ لـ

االستجابة بشكل مباشر لنداء المال«. 
وأضـــاف ماتيوس أن موكوكو )18 
عاما( »أصبح العبا أساسيا منذ فترة 
قصيرة تحت قيادة المدرب تيرزيتش، 
وهــو ال يــزال صغيرا للغاية، وال يــزال 

أمامه مستقبل باهر ومسيرة كروية«.
وتحدث ماتيوس عن مروره بموقف 
مــشــابــه فــي مــســيــرتــه، فــقــال: »أنـــا أيضا 
 جـــدا 

ّ
تــلــقــيــت وأنـــــــا صـــغـــيـــر فــــي الــــســــن

عروضا مغرية بشكل ال يمكن تصديقه 
ــان الـــــدوري اإليــطــالــي  مـــن إيــطــالــيــا، وكــ
آنذاك بنفس الدرجة التي عليها الدوري 
اإلنكليزي اليوم، الدوري الذي ال يوجد 

أفضل منه«. 
وتــابــع مــاتــيــوس أنـــه يـــوّد أن يدعو 
موكوكو »إلى التخلي عن هذا المليون 
ــــذه الــــســــن، وأن يــخــطــط  أو ذاك فــــي هـ
لمسيرته الكروية بتعقل«، مشيرا إلى 

أن مــوكــوكــو يمكنه فــي دروتــمــونــد أن 
يلعب في الدوري األلماني، وكذلك في 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
وقــال ماتيوس إن المهاجم الفائق 
الموهبة »ال يزال بإمكانه أن ينتقل إلى 
الــخــارج« عندما يصل إلــى ســن 21 أو 

22 أو 23 عاما. 
وأشار ماتيوس )المحترف السابق 
فــي بــايــرن ميونخ( إلــى تجربة بعض 
الاعبين الذين لم تكلل خطوة انتقالهم 
إلـــــى الـــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي بـــالـــنـــجـــاح، 
مثل تيمو فيرنر أو جـــادون سانشو، 
»وهناك أمثلة عديدة على العبين شباب 
تعجلوا في االنتقال إلى إنكلترا أو إلى 
دوريات كبرى أخرى، ألنهم لم يتمكنوا 

من االنتظار«.
  )د ب أ(

يوسوفا موكوكو

ألفونسو 
ديفيز
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»آكلة دماغ« في كوريا الجنوبية
أعلنت وزارة الصحة الكورية 
الــجــنــوبــيــة، أول حــالــة إصـــابـــة بـ 
»األمـــيـــبـــا اآلكـــلـــة لـــلـــدمـــاغ«، أو ما 
عرف بـ »النيجلرية الدجاجية« 

ُ
ت

في البالد.
وأفادت الوزارة، في بيان نقله 
مــوقــع ســكــاي نــيــوز، أمــس األول، 
 في 

ً
 جنوبيا

ً
 كــوريــا

ً
بــأن مــواطــنــا

الخمسينيات مــن الــُعــمــر، توفي 
بعد عودته من تايلند، التي قضى 
فــيــهــا 4 أيــــام، نتيجة إصــابــتــه بـ 
»النيجلرية الدجاجية« التي تدمر 

أنسجة الدماغ.
ُيذكر أن هذا المرض، هو أحد 
أنـــــواع األمـــيـــبـــا، الــتــي تــوجــد في 
بــحــيــرات الــمــيــاه الــعــذبــة الــدافــئــة، 
ــــوات، والــــبــــرك  ــنـ ــ ــقـ ــ واألنــــــهــــــار، والـ

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ويــتــم 
اســتــنــشــاق األمـــيـــبـــا عــبــر األنــــف، 
حــيــث تــســتــهــدف الـــدمـــاغ وتــدمــر 

أنسجته.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، 
ــتــــمــــاالت انـــتـــقـــال الـــمـــرض  أن احــ
مـــن إنـــســـان آلخــــر مــنــخــفــضــة، إال 
أنها طلبت من السكان االمتناع 
عــن السباحة فــي المناطق التي 

انتشر فيها.
وتعتبر هــذه اإلصــابــة األولــى 
في كوريا الجنوبية، وأعلنت أول 
حالة إصابة باألميبا في الواليات 

المتحدة عام 1937.
وبــحــلــول عـــام 2018 بــلــغ عــدد 
اإلصــابــات باألميبا آكلة الدماغ 

381 حالة حول العالم.

ــز الــقــبــة  ــمـــركـ ــنـــت الــــخــــدمــــة الـــصـــحـــافـــيـــة لـ ــلـ أعـ
السماوية الفلكي في موسكو، أن سكان األرض 
سيتمكنون مــن مــشــاهــدة ظــاهــرة فلكية مميزة 

أوائل عام 2023.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة، ونقله موقع 
روســيــا الـــيـــوم، أمـــس: »فـــي مطلع الــعــام الجديد 
سيتمكن سكان بعض مناطق األرض من مشاهدة 
تساقط الشهب المعروفة بـ Quadrantids، والتي 
ستبلغ ذروتها في 4 يناير القادم، إذ سيصل عدد 
الشهب التي ستحترق في الغالف الجوي إلى 110 
نيازك خالل الزخة النيزكية األولى لهذه الظاهرة 

عام 2023«.
وأضاف البيان: »تساقط الشهب سيبدأ اليوم، 
وســيــســتــمــر حــتــى 12 يــنــايــر الــمــقــبــل، لــكــن ذروة 
نشاط هذه الظاهرة ستكون في الليلة ما بين 3 
و4 يناير. ظروف مراقبة Quadrantids لن تكون 
 في تلك الفترة، فالقمر سيقترب 

ً
مناسبة كثيرا

مــن االكــتــمــال، وسيؤثر نــوره على رؤيــة الشهب 
المتساقطة في السماء«.

 لتوقعات منظمة النيازك الدولية، فإن 
ً
ووفقا

سكان بعض مناطق األرض سيكون بإمكانهم 
رؤية شهابين متساقطين كل دقيقة في وقت ذروة 

الظاهرة المذكورة بالعام الجديد.

مدرس »فنية« ينتحر على الهواءمدرس »فنية« ينتحر على الهواء
فــي حــادثــة مــؤلــمــة، أقـــدم مـــدرس مــصــري على إنهاء 
حياته بتناول قــرص مبيد حشري ســام، يستخدم في 
حفظ حبوب الــغــالل، في بث مباشر عبر حسابه على 

»فيسبوك«، بسبب أزمة نفسية تعرض لها.
وقال موقع العربية نت، أمس، إن مدرس التربية الفنية 
وثق لحظة إقدامه على االنتحار في البث المباشر، خالل 
 عن 

ً
وجوده في غرفة بمنزله في محافظة الفيوم، كاشفا

وجود خالفات مع سيدة، لم يذكر اسمها، كانت السبب 
في تخلصه من حياته.

مواطن يجمع شمل عائلة عاملته السريالنكية

● ربيع كالس
ــى قـــــــــــدر الـــــــكـــــــرام  ــ ــلــ ــ »وتــــــــــأتــــــــــي عــ
المكارم«... شعار يرفعه أهل الكويت 
ــكـــرم،  الــمــجــبــولــون عــلــى الــخــيــر والـ
ــــواء مـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة، أو  سـ
لــهــا  الــجــمــعــيــات األهــلــيــة الــتــي يــمــوِّ
ــم يــتــرك  ــل، الــــــذي لــ ــ ــيـ ــ الـــشـــعـــب األصـ
 فــي 

ً
ـــــاقـــــا مــــنــــاســــبــــة إال وكـــــــــان ســـــبَّ

 ضاقت بهم 
ْ
المشاركة بمساعدة َمن

بل. عت بهم السُّ
َّ
الدنيا، أو تقط

ــلــــة كــويــتــيــة  ــد تــــرجــــمــــت عــــائــ ــ ــ وقـ
تــلــك الـــمـــبـــادئ والـــقـــيـــم، فــقــبــل نحو 
أسبوعين، تــم لــم شمل فتاتين مع 
ركتا وحدهما 

ُ
والدتهما، بعد أن ت

للعيش في منزل متداٍع من الطين 
في ميلسيريبورا بكورونيغاال في 
ســريــالنــكــا، إذ جمع مــواطــن عاملة 
مـــنـــزلـــه الـــســـريـــالنـــكـــيـــة بــابــنــتــيــهــا، 
ركتا لتدبير أمرهما، بعد أن 

ُ
اللتين ت

َهَجَر والدهما المنزل عقب مغادرة 
والدتهما إلى الكويت لكسب بعض 

الــمــال إلصـــالح الــمــنــزل الـــذي كانت 
تعيش فيه العائلة.

وكــانــت األم نــيــمــالــي نيلوشيكا 
 ،

ً
سافرت إلى الكويت قبل 11 شهرا

وعملت لــدى عائلة كويتية لكسب 
 مسؤولية 

ً
الــمــال لعائلتها، تـــاركـــة

رعــايــة ابنتيها إلــى زوجــهــا قبل أن 
تغادر بالدها.

وقالت نيمالي إن زوجها، »بــداًل 
مــــن أن يــعــتــنــي بـــالـــطـــفـــلـــتـــيـــن، بـــدأ 
بــمــعــاقــرة الـــخـــمـــر، وأســــــاء مــعــامــلــة 
ابنتيه، واالعــتــداء عليهما، قبل أن 
يتركهما في النهاية«، مضيفة أنه 
»رغــم الصعاب، بقيت الفتاتان في 

منزلهما من دون والدهما«.
ــلـــت مــحــنــة الــطــفــلــتــيــن إلــى  ووصـ
مسؤولي السفارة السريالنكية في 
الــكــويــت، فــقــامــوا بــاالتــصــال بكفيل 
نيلوشيكا، الكويتي، الذي لم يتأخر 
ــدة فــــي تـــرتـــيـــب تـــذكـــرة  ــ ــ لــحــظــة واحـ
طائرة لوالدة الطفلتين للعودة إلى 

سريالنكا في غضون 5 أيام. 

ــا  ــهـ ــولـ ــنــــد وصـ وفــــــاجــــــأت األم عــ
يــوم الجمعة الماضي إلــى منزلها، 
ــا مـــن  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــودتـ طـــفـــلـــتـــيـــهـــا لـــــــــدى عـ
ــتــــهــــمــــا، بــــعــــدمــــا وجــــدتــــاهــــا  مــــدرســ
بانتظارهما فــي الــمــنــزل، بحضور 
مجموعة من وسائل اإلعـــالم، التي 
علمت بمحنة نيلوشيكا، وتابعت 

تها.  قصَّ
جــبــرت 

ُ
وذكـــرت نيلوشيكا أنــهــا أ

على العودة من الكويت إلى بالدها، 
 
ً
ــا ــعـ ــان وضـ ــهــ ــواجــ ألن طــفــلــتــيــهــا تــ
 كفيلها والــســفــارة 

ً
، شـــاكـــرة

ً
صــعــبــا

السريالنكية لدى البالد.
وقـــال السفير الــســريــالنــكــي لــدى 
البالد محمد جوهر، لـ »الجريدة«: 
»ما رأيناه من هذه العائلة الكريمة 
يــعــكــس طــيــبــة وكــــرم أهــــل الــكــويــت، 
ــمـــل الــخــيــر  ــلـــى عـ الــــذيــــن ُجــــبــــلــــوا عـ
ــفــاجــأ 

ُ
ــم ن : »لــ

ً
مــنــذ الــــِقــــدم«، مــضــيــفــا

فــي الــســفــارة، عندما عرضنا قصة 
نيلوشيكا على العائلة، بردة فعلها 
اإليجابي والسريع، لتوفير كل ما 

ــب لـــوصـــولـــهـــا وجــمــعــهــا مــع 
َّ
يــتــطــل

 على 
َّ

، وهــذا إن دل
ً
طفلتيها مــجــددا

شـــــيء، فــإنــمــا يــــدل عــلــى الــتــســامــح 
منا إيـــاه ديننا الحنيف«، 

َّ
الـــذي عل

 أن »نيلوشيكا تتطلع للعودة 
ً
مؤكدا

 إلى عملها مع هذه العائلة 
ً
مجددا

الكويتية«.

برغر وبطاطا مقلية »تحت الصفر«
لم يَدع اثنان من مشجعي فريق كرة القدم 
األمــيــركــيــة »بــوفــالــو بــيــلــز« الــظــروف الجوية 
تعوق وجبتهما المسائية المفضلة، حيث 
تـــنـــاوال الــعــشــاء خــــارج مــنــزلــهــمــا فـــي ديــبــي، 

بنيويورك، وسط العاصفة الثلجية.
وأظهر فيديو متداول نشره موقع روسيا 
الـــيـــوم، أمــــس، نــاتــالــي كــيــن ووالــــدهــــا وهــمــا 
 صــيــفــيــة لـــنـــادي »بــيــلــز«، 

ً
يـــرتـــديـــان قــمــصــانــا

ويجلسان في الفناء على طاولة وسط الثلج، 

ويأكالن البرغر مع البطاطا المقلية بشراهة، 
فيما كانت الــريــاح العاتية تحاول سلبهما 

الصحون.
ــالـــت نـــاتـــالـــي إنـــهـــا طــلــبــت مـــن والـــدهـــا  وقـ
الــمــشــاركــة فــي الــفــيــديــو، ألنــهــا كــانــت »فــكــرة 
مضحكة«، مضيفة: »كنا بالخارج )في الفناء( 
مدة دقيقة واحدة فقط لتحقيق ذلك. كنا نأكل 
البرغر والبطاطا المقلية التي تم طهيها هنا 
فــي الــمــنــزل. بــعــد الــفــيــديــو، ركــضــت لــلــداخــل، 

وانتهى بي األمر بالتعثر في الثلج وسقطت«.

ُيذكر أن الشرطة المحلية كانت قد قالت إن 
حظر السفر ظل ســاري المفعول في بوفالو 
أمــــس األول، حــيــث أفــــــادت وســـائـــل اإلعــــالم 
المحلية بأن عدد القتلى في المنطقة، بسبب 

.
ً
العاصفة الثلجية، وصل إلى 20 شخصا
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يومية سياسية مستقلة

احاحسموها...
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

ت »االصالح«
ْ
إن طالت القّصه وال شف

الزم تـــــبـــــّري ذّمـــــتـــــك مـــــن َوَعــــــْدُهــــــم 

ــْعـــب وامـــــزاح  إّمـــــا تــحــاســبــهــم بـــال لـ

تكشف لــكــل الــشــعــب چــذبــة رَعــدهــم

وإّمــا اعتزل وتسد في بابنا ألــواح 

مــا مــن رجــا فيهم وال الــلــي َبــَعــْدُهــم 

ال منطقه وْسطى وال تْحِسب أرباح

ضــاع العمر ننطر طاليع َسَعدهم!

السفير محمد جوهر لـ ةديرجلا.: أهل الكويت ُجبلوا على الخير

متواليات غير مسؤولة وال معقولة تتم على يد أعضاء 
، سعت وتسعى إلى تدمير البلد 

ً
مجلس األمة والحكومة معا

بكل مقوماته بشكل مخيف ومريب!
ــق 

ّ
ـــا نــعــل

ّ
 عــلــى عـــقـــب، فـــَمـــن كـــن

ً
فــقــد انــقــلــبــت األمــــــور رأســــــا

عليهم األمل النتشال البلد من الفساد ووقف تفكيك الدولة 
 لإلصالح والتنمية التي 

ً
والتصدي لتبديد ثرواتها؛ تطلعا

طال انتظارها، صــاروا - بشكل مفاجئ ومثير - هم معاول 
هدم الدولة وتدميرها!

ات  فالنواب منشغلون بالتكّسب االنتخابي وشــراء والء
شعبوية وهــدر للثروات، وارتجال للتشريعات، واستخدام 
لة لالبتزاز السياسي. والحكومة تقف أمامهم  أدوات المساء
 لتهورات صدامية 

ً
حائرة مترددة خائفة، بل وملبية؛ تجنبا

نيابية خاوية، وإليكم شواهد ذلك:
- تساُبق برلماني بتحقيق مكاسب شخصية وشعبوية 

 مباغت.
ٍّ

بهاجس من حل
- 1000 سؤال برلماني، أغلبها خاٍو بال قيمة وال جدوى.

- تشكيل لجان تحقيق برلمانية ألجل بطوالت وهمية!
- تزايد وتيرة التهديد باالستجوابات لـ »جعجعة صوتية«!

- اقتراح بقانون لزيادة المرتبات!
- اقتراح بقانون لتوزيع أرباح »التأمينات«!

- اقتراح بقانون لزيادة القرض اإلسكاني!
- اقتراح بقانون إلسقاط القروض!

- اقتراح بقانون لزيادة عالوة األوالد!
- اقتراح بقانون لزيادة دعم العمالة!
- اقتراح بقانون لتوزيع هبات مالية!

- حــتــى الــقــوانــيــن الــمــفــتــرضــة إصــالحــيــة صــــارت قــوانــيــن 
 قـــانـــون 

ً
ــثـــال لــمــصــالــح خـــاصـــة ومـــكـــاســـب شــخــصــيــة؛ خــــذ مـ

االنتخابات، إذ ليس فيه لإلصالح نصيب، فهو يكّرس كل 
الــظــواهــر الــَمــَرضــيــة فــي االنــتــخــابــات، وغــايــتــه الــحــفــاظ على 

مقاعد النواب فقط!
- تعديل المادتين 97، 98 من الالئحة الداخلية للمجلس 
بعرض مقترحات القوانين للجنة المختصة دون عرضها على 
 عن الحبكة التشريعية 

ٍّ
اللجنة التشريعية فيه اندفاع وتخل

والرقابة والحوكمة الداخلية.
- الـــتـــفـــات الــمــجــلــس عـــن بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة ومــحــاولــتــه 
مسابقتها فيما هــو مــن اخــتــصــاصــهــا بــانــحــراف سياسي 

وتشريعي.
- قانون المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري مرتجل، 

ومثالبه كثيرة.
- عـــدم وقـــف الــمــجــلــس لــلــتــدخــل الــســافــر لــأعــضــاء بعمل 
 
ً
الحكومة بواسطات مسيئة، وفيها ابتزاز سياسي انتهاكا

للمادة 115 من الدستور. 
لــة الــتــي تتسم  وغــيــرهــا مــن الــتــشــريــعــات وأدوات الــمــســاء
باالنحراف وعدم استهداف المصلحة العامة، وهو مسلك ال 
شك يؤدي إلى تحّول العمل البرلماني إلى مسار غير سوّي 
وانحراف خطير، ويعطل العمل المؤسسي والنهج البرامجي، 
مــا يدلل على أن األعــضــاء يطالبون ويتشدقون بــأمــور هم 
أول َمــن يخترقها وينتهك الدستور والقوانين لتحقيقها، 
 لمواجهة األعضاء ومحاسبتهم، 

ً
 شعبيا

ً
مما يتطلب تحّركا

ويستوجب أن تقوم الحكومة بواجبها بالتصدي لهم، وال 
 ألهوائهم.

ً
ترك الدولة »سماري« وفقا

ُ
ت

الهيئة العامة للجنسية وتزوير الجناسي

 يتصدى 
ً
 مــهــمــا

ً
تــضــّمــن بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة مـــحـــورا

للشوائب والعبث الذي تعّرضت له الهوية الكويتية )من خالل 
العبث بالجنسية، بتجنيس سياسي وعــشــوائــي، وتزوير 
للجنسية، وتالعب بملفات الجنسية وتغييرها، وازدواج 
الجنسية(، للحصول على مــواطــنــة دون وجــه حــق للتمتع 
بــمــزايــا الجنسية، والـــدخـــول ضــمــن نــاخــبــي الــبــلــد بتدليس 

ل.
ُّ
وتسل

وهو ما يكشف كيف عبث أعضاء مجالس األمة منذ مجلس 
1٩٩2 بهذا الملف، بعد أن منح المتجنس حق االنتخاب بأثر 
رجعي، وصار خالل 12 سنة كتلة انتخابية تفوق الناخبين 
 
ً
، وهو ما أوجد شرخا

ً
من أهل البلد األساسيين، ثم صار نائبا

 في كيان الــدولــة، وصــارت الــدولــة وسلطاتها بَيد 
ً
سياسيا

له ذلك من 
ّ
 بما يمث

ً
 وقانونيا

ً
َمن ليس له هذا الحق دستوريا

تهديد سيادي ووطني وأمني بوضع ليس له مثيل في أي 
دولة أخرى بالعالم.

ر 
ْ
تدمير البلد... ِوز

أ. د. محمد المقاطع مجلس األمة والحكومة

الشهب تتساقط حتى ١٢ يناير
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