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زيادة رأسمال «االئتمان» رهن «الدين العام»

اقتصاد

١٣

كلفتها اإلجمالية  1.5مليار دينار لتمويل  20728وحدة سكنية
• توجه حكومي نحو تقليص «االقتراض» لتغطية متطلبات عجز سنتين ماليتين فقط
جراح الناصر

كشفت مصادر مطلعة ،أن زيــادة رأسمال بنك
االئتمان مرتبطة بإقرار قانون الدين العام ،الفتة
إلــى أن الكلفة اإلجمالية لـهــذه الــزيــادة تبلغ 1.5
مليار دينار بغرض تمويل  20728وحدة سكنية
ب ــواق ــع  19280وحـ ــدة لـمــديـنــة ال ـم ـطــاع ،و1448
لمنطقة خيطان.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن توفير هــذا المبلغ

ً
يـسـتــوجــب إقـ ــرار «ال ــدي ــن ال ـع ــام» ن ـظــرا الستنفاد
سـيــولــة االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام ،مــوضـحــة أن ارت ـفــاع
أسـعــار النفط خــال األشـهــر الماضية لــم يترتب
عليه التحول إلى مستوى الفائض في الميزانية
الذي ُي َّ
رحل إلى االحتياطي العام.
وأضافت أن العجز المعلن عن األشهر الـ  9من
السنة المالية الحالية بلغ  682.4مليون دينار،

وبالتالي ال يمكن تمويل االحتياطي العام
إال بـ ـ «ال ــدي ــن ال ـع ــام» ليتمكن مــن زيـ ــادة رأسـمــال
«االئـتـمــان» لتلبية الطلبات اإلسكانية ل ـ 20728
وح ــدة ،مــؤكــدة أنــه ال يــوجــد تـصــور واض ــح حتى
اآلن بشأن آلية تمويل الطلبات الالحقة في المدن
اإلسكانية التي لم تنجز حتى اآلن كمنطقة جنوب
صباح األحمد.

ولفتت إ لــى توجه حكومي يستهدف تقليص
المقترح الخاص بـ «الدين العام» ليغطي متطلبات
العجز المتوقع فــي الميزانية لسنتين ماليتين
فـقــط ،بحيث ي ـتــراوح بـيــن  4و 5مـلـيــارات ديـنــار،
لـحـيــن وض ــع خـطــة شــامـلــة تـعـكــف عـلــى إعــدادهــا
وزارة المالية تشمل إصالحات اقتصادية ومالية
متنوعة.

والتداعيات
واالصطفافات
الدوافع
بين
الجابر…
استجواب
ً

العازمي ربط مساءلته له بفرضية تولي وزير الدفاع رئاسة الوزراء مستقبال
●

«الشال» :التسويات
السياسية قد تمرر
«الدين العام»
أو «السحب
من األجيال»
10

محرر الشؤون السياسية

وضع استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد الجابر المقدم من
ً
الـنــائــب ح ـمــدان الـعــازمــي أنـمــاطــا جــديــدة في
كيفية التعامل النيابي مع المساءلة البرلمانية
ً
وصوال
ومحتواها ،وتقييم مرافعة الطرفين،
ُ
إلى كيفية صنع القرار النهائي في حال قدم
ط ـلــب ل ـطــرح ال ـث ـقــة ف ــي ال ــوزي ــر الـمـسـتـجـ َـوب،
ً
وهو ما من شأنه أن يضفي مزيدا من التغير
ً
والتحول في أداة االستجواب مستقبال.
واجه النائب حمدان موجة رفض واستنكار
مـبـكــرة بـعــد إعـ ــان عــزمــه اس ـت ـجــواب الــوزيــر
الجابر إلعادته تنظيم وفتح باب دخول المرأة
َ
الكويتية السلك العسكري ،ولم يحظ بتأييد
ن ـيــابــي واس ـ ــع ،ف ـ ــأدرك أن ال ـم ـحــور ل ــن يـخــدم
استجوابه مما دفعه إلى إضافة محاور أخرى

ً
ً
لها أبـعــاد سياسية وتشكل حــرجــا برلمانيا
في الوقت ذاته :طائرات اليوروفايتر ،واإلحالل
والتكويت ،وتجاهل األسئلة البرلمانية ،وعدم
التعاون مع الجهات الرقابية.
وإلعادة التوازن إلى الساحة ،سعى العازمي،
خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي س ـب ـق ــت مــوعــد
االستجواب ،لحشد وتجييش الشارع عبر عقد
العديد من اللقاء ات والـنــدوات عبر مسارين،
األول ديني باستخدام محور المرأة ،واآلخر
سياسي بطرح قضايا المال العام والجهات
الرقابية .لم تكن الملفات وليدة عهد الوزير
ال ـجــابــر ،غـيــر أن ه ــذا الـنـمــط فــي تـفـعـيــل أداة
المساءلة أصبح السائد في السنوات األخيرة،
ً
واألكثر شيوعا.
إقـصــاء ال ــوزراء مــن أبـنــاء األس ــرة الحاكمة
ً
ً
مــن الـمـشـهــد الـسـيــاســي لــم يـعــد حــدثــا فــريــدا
ً
أو مـسـتـغــربــا ،فــال ـس ـنــوات األخ ـيــرة ٠٤

sms
أي جريرة ارتكبها حمد الجابر في صفقة «اليوروفايتر» التي مر على
زمنها خمس سنوات وتعاقب عليها أربعة وزراء؟ ولماذا يدفع وحده ثمن
تلك التركة المتراكمة التي ال ذنب له فيها؟
أمــا عن دخــول الـمــرأة الجيش ،فليست بجديدة ولــم يكن حمد الجابر
هو من ابتدعها ،فالكويتية موجودة منذ زمن في الحرس الوطني ،وفي
«الداخلية» ،بل حتى في الخدمات المساندة بالجيش نفسه ،كما أن المرأة
موجودة في جيوش كثير من دول العالم ،كأميركا وأوروبــا وحتى في
إي ــران ،بــل مــوجــودة فــي جيش الـسـعــوديــة ،وفــي اإلم ــارات أضـحــت تقود
طائرات الـ  ...F16فبمن تريدون أن تقارنونا؟ بأفغانستان؟!
ً
سئمنا ِّولم نعد نطيق تلك المماحكات التي تجرنا عقودا للخلف بينما
غيرنا يحلق في السماء ...أيها النواب ثوبوا إلى رشدكم ،وإال فاصمتوا
وفكونا من شركم.

العوضي :مبادرة «الباص
وينه» هدفها تشجيع
النقل الجماعي بالكويت

اقتصاد

٠٩
هيئة االستثمار توقف مزاد بيع
حصة «عربي» في زيادة رأسمال
«مستشفيات الضمان»

محليات

٠٤
دوار طريق 500
بالوفرة ...نموذج للمعاناة
واإلهمال

ةديرجلا

•
العدد  / 4943األحد  23يناير 2022م  20 /جمادى اآلخرة 1443هـ

local@aljarida●com

3

محليات

 4148إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة المضف :كوادرنا حققت إنجازات غير مسبوقة

«كيمز» يفتح باب تسلم طلبات االلتحاق بالبورد و«الزمالة» لألطباء «االئتمان» :صرف  1.3مليون دينار مكافأة لمتميزي 2021
عادل سامي

أ كـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة أن
ج ـم ـيــع ال ـل ـق ــاح ــات الـمـسـتـخــدمــة
فــي الكويت مطابقة لمواصفات
الجودة والسالمة ،ويتم التحقق
مــن مطابقتها للمعايير الفنية
ال ـع ــال ـم ـي ــة وف ـ ـتـ ــرات ال ـصــاح ـيــة
وشــروط التخزين المعتمدة قبل
االستخدام.
وشهدت إصابات كورونا خالل
ً
ال ـ ـ  24ســاعــة الـمــاضـيــة تــراجـعــا،
ل ـت ـس ـجــل  4148إص ــاب ــة ج ــدي ــدة
بفيروس كــورونــا ،ترفع إجمالي

متحورات
السالم »BA2« :أحد ً
«أوميكرون» وليس جديدا
أكد استشاري األمراض الباطنية في وزارة الصحة ،د .غانم السالم،
أن « »BA2هو أحد متحورات «أوميكرون» وليس جديدا.
وقال السالم لـ«الجريدة» :إن «الصورة التزال غير واضحة فيما
ً
يـخــص ه ــذا الـمـتـحــور» ،الف ـتــا إل ــى أن ــه لــم يثبت إل ــى اآلن أهميته
ً
اإلكلينيكية ،علما بأن مثل هذه المتحورات تحدث بشكل مستمر
في الفيروس.
وأضاف أنه يتم تحديد خطورة المتحور حسب األعراض التي
تظهر على اإلنسان ،مضيفا أنه حتى هذه اللحظة ال توجد دالئل
علمية على أن المتحور « »BA2لــه آث ــار إكلينيكية على اإلنـســان
المصاب به .وأكد أن األمر يحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق،
ً
ً
موضحا أن « »BA2ظهر في بريطانيا والهند والدنمارك ،والفتا إلى
الكشف عن أقل من  500إصابة به في بريطانيا.

ً
الحاالت إلى  493ألفا و 107حاالت.
وأكدت وزارة الصحة ،في بيان
صحافي ،أمــس ،تسجيل حالتي
وفــاة جديدة بمرض «كوفيد »19
خالل الـ  24ساعة الماضية ،ترفع
إجمالي الوفيات إلى  2485حالة.
وذك ـ ــرت أن إج ـمــالــي ال ـحــاالت
التي تحتاج إلى رعاية طبية في
الـعـنــايــة ال ـمــركــزة بـلــغ  58حــالــة،
بينما إجمالي الحاالت في أجنحة
كوفيد ارتفع ليصل إلى  330حالة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ن ـس ـبــة
اإلصابات الجديدة من المسحات
سجلت  15.5في المئة من نحو 27
ألف مسحة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـح ـ ــاالت
ً
النشيطة ارتفع ليصل إلى  44ألفا
و 494حالة ،وأن نسبة الشفاء من
كورونا بلغت  90.5في المئة.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أع ـل ــن معهد
الـكــويــت لــاخـتـصــاصــات الطبية
"ك ـي ـمــز" ف ـتــح ب ــاب تـسـلــم طلبات
االلـتـحــاق الـخــاصــة بــاألطـبــاء من
أب ـنــاء الـكــويـتـيــات والخليجيين
وغ ـ ـيـ ــر م ـ ـحـ ــددي ال ـج ـن ـس ـي ــة فــي
برامج التدريب "البورد الكويتي"
وبرامج الزمالة التخصصية للعام
األكاديمي  ،2023/2022اعتبارا من
 30يناير الجاري حتى  9فبراير
المقبل.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
ص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات
المطلوبة في البرامج التدريبية

«الشؤون» تشدد الرقابة
على التوظيف في «التعاونيات»
«وقف المزايا المالية واإلدارية المصطنعة وغير المستحقة»
●

جورج عاطف

ً
تفاعال مع خبر "الجريدة" بتاريخ  11الجاري،
بعنوان "التفتيش على العمالة الوطنية يفضح
التوظيف الوهمي في التعاونيات" ،أكدت مصادر
مطلعة أن وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة في
إدارة الرقابة والتفتيش التعاونيّ ،
وجهت مفتشيها
بـضــرورة تشديد الرقابة على عمليات التوظيف
ً
ً
عموما والمتعلقة بالعمالة الوطنية خصوصا
داخـ ــل ال ـت ـعــاون ـيــات ،لـلـتــأكــد م ــن دوام ـه ــا الفعلي
ووجودها على رأس العمل.
وأوضـحــت الـمـصــادر ،أنــه مــن منطلق الحرص
على أموال المساهمين وعدم تأثر المراكز المالية
للجمعيات التعاونية تعكف الوزارة على رصد أي
اختالف بين الرواتب الشهرية التي يتقاضها عمالة
الجمعيات والمسجلة في أذونــات عملهم ،مؤكدة
حرصها على وقف منح المزايا المالية واإلداريــة
المصطنعة وغير المستحقة التي تكبد الجمعيات
أعباء مالية إضافية.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر إن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ألـ ــزمـ ــت
"التعاونيات" باتباع سياسة التوظيف الرشيد،
وقصره على الحدود الالزمة ألداء الجمعية وفقا
الحتياجاتها الفعلية ،شريطة أال تتجاوز نسبة

الرواتب ،في الوظائف التنفيذية واالشرافية ،إلى
ً
المبيعات الـ  7في المئة ،وفقا آلخر تقرير مالي
دون احـتـســاب فـتــرات المبيعات االستثنائية،
ً
محددا االجراءات التي يجب اتباعها عند رغبة
الجمعية في التوظيف.
ولفتت إلــى أن األولــويــة للمواطنين ،ثــم أبناء
الكويتيات ،ثــم غير مـحــددي الجنسية (الـبــدون)،
يليهم مواطنو دول مجلس التعاون ،ثم مواطنو
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،ث ــم الـجـنـسـيــات األخ ـ ــرى ،مبينة
أن مــدة التعاقد سنة واح ــدة قابلة للتجديد ،وال
يجوز تسليم الموظف العمل قبل تصديق العقد
من الوزارة.
وعلى صعيد العمالة الوطنية ،أكدت المصادر،
استمرار حمالت التفتيش الموسعة التي أطلقتها
الهيئة الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،ممثلة فــي قطاع
القوى العاملة الوطنية ،على "التعاونيات" لمحاربة
عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية التي
تتم بهدف الحصول على دعم مالي غير مستحق،
ورغبة من بعض الجمعيات باستيفاء نسب العمالة
بـطــرق ملتوية وغـيــر حقيقية ،الفـتــة إلــى أن فرق
التفتيش التابعة للهيئة وضعت خطة عمل لزيارة
نحو  70تعاونية موزعة على مناطق البالد كافة
للتأكد من وجود هذه العمالة بمقار عملها.

ه ــي ال ـت ـخ ــدي ــر ،وطـ ــب الـكـيـمـيــاء
ال ـح ـي ــوي ــة اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـي ــة ،وط ــب
األيض ،وطب األحياء اإلكلينيكية
الــدق ـي ـقــة ،وط ــب الـ ـط ــوارئ ،وطــب
العائلة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد أن
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة فــي
بـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــة هـ ـ ــي أمـ ـ ـ ــراض
الـقـلــب لـلـبــالـغـيــن ،وأم ـ ــراض الــدم
اإلكـ ـلـ ـيـ ـنـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،وط ـ ـ ــب األورام،
وأمراض الكلى.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،اس ـت ـن ـكــرت
الجمعية الطبية بــأشــد عـبــارات
اإلدان ـ ـ ــة م ــا ي ـت ـعــرض ل ــه األط ـب ــاء
من إســاءات وهجوم عبر حمالت
هــاب ـطــة وم ـم ـن ـه ـجــة ف ــي وســائــل
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،نتيجة
آرائ ـهــم الطبية والعلمية ،والتي
بلغت حــد اإلسـ ــاء ات الشخصية
والتشكيك بالذمم.
وأك ـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـيــة ،ف ــي ب ـيــان
ٌ
مشهود
صحافي ،أن أطباء الكويت
لهم بالكفاء ة والتميز ،وال ينكر
جهودهم  -خالل جائحة كورونا
أو قبلها -إال مكابر غير منصف.
وأشارت إلى أنها تواصلت مع
العديد من األطباء الذين تعرضوا
ً
لحمالت اإلساءات مؤخرا ،مشددة
عـلــى اسـتـعــدادهــا لـتــوفـيــر الــدعــم
القانوني للمضي قدما في اتخاذ
اإلج ــراءات القانونية ضد كل من
يسيء لألطباء ولسمعتهم.

ً
صالح المضف متوسطا موظفي بنك االئتمان

●

فهد الرمضان

أعلن بنك االئتمان الكويتي صرف مكافأة
األعمال الممتازة لسنة  2021بإجمالي مبلغ
مليون وثالثمائة الف دينار.
وت ـ ـقـ ــدم ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
المدير العام للبنك صالح المضف بالشكر
واالمتنان للكوادر الوطنية الشابة الطموحة
الـتــي أبـلــت ب ــاء حـسـنــا ،وعـمـلــت عـلــى قــدم
وســاق وفــق استراتيجية البنك ،موضحا
أنــه بجهود الكوكبة الشبابية حقق البنك
إنـ ـج ــازات غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،ح ـيــث تـمـكــن من

الـمـشــاركــة فــي اكـسـبــو دب ــي  2020لـعــرض
خــدمــاتــه الـمـتـمـيــزة ف ــي ال ـت ـحــول الــرق ـمــي،
وأي ـض ــا ع ــرض خــدم ـتــي ال ـق ــرض ال ـع ـقــاري
والقرض االجتماعي الذكي بتقنية الذكاء
االصطناعي.
وذكر المضف أن الكوادر الوطنية عملت
بـجـهــود حثيثة مـتــواصـلــة مــن أج ــل كويت
اليوم وكويت المستقبل ،معربا عن فخره
بشباب وشابات الكويت الذين سطروا أعظم
معاني العطاء واإلخ ــاص واالجـتـهــاد من
أجل رفعة الكويت ،متمنيا لهم عاما مليئا
بالنجاحات والتوفيق.

«النزاهة» :الجابر يستكمل مسيرة
ناصر الصباح في مكافحة الفساد

• الجمعية أبدت اطمئنانها حيال ًإجراءاته اإلصالحية السيما بصفقة «اليوروفايتر»
• «الدفاع» في عهده األكثر إنجازا بين جميع الوزارات في تسوية أرصدة ُ
العهد

●

محمد الشرهان

أكـ ـ ـ ــدت ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة،
اط ـم ـئ ـن ــان ـه ــا حـ ـي ــال ج ـم ـي ــع اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلصالحية وجهود مكافحة الفساد التي
اتخذها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ حمد الجابر ،السيما فيما
يتعلق بصفقة اليوروفايتر والمالحظات
السابقة لديوان المحاسبة التي أحيلت
ج ـم ـي ـع ـهــا ال ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة وه ـي ـئــة
مكافحة الفساد منذ تولي وزيــر الدفاع
المسؤولية.
واع ـت ـبــرت الـجـمـعـيــة ،ف ــي ب ـيــان أم ــس،
أن اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـح ــازم ــة ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
الدفاع بقيادة الوزير الجابر تؤكد
وزارة ُ
ال ـم ـضــي ق ــدم ــا ع ـلــى ن ـهــج وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
األسبق المغفور له الشيخ ناصر صباح
األحمد ،واستكماال لجهوده في الملفات

التي تعامل معها ،داعية الجميع وخاصة
السلطة التشريعية إلى دعم تلك اإلجراءات
اإلصالحية ،ودعم جهود مكافحة الفساد
التي تقوم بها وزارة الدفاع.
ّ
المقدم
وقالت إنها تابعت االستجواب
للوزير الجابر ،وراجعت كل الــردود على
ن ـقــاط االس ـت ـج ــواب الـمـتـعـلـقــة بــالـنــزاهــة
ومكافحة الفساد ومــا تضمن مــن كشف
لـجـهــوده فــي تعزيز الـنــزاهــة والمساء لة
الـتــي جمعيها محل ارت ـيــاح وتـقــديــر من
المجتمع المدني.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى أهـ ـ ـ ـ ــم االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلصالحية التي اتخذها الجابر ،وتتمثل
ف ــي تـصــديــه لـجـمـيــع مــاح ـظــات دي ــوان
الـمـحــاسـبــة الـســابـقــة ،مــع إحــالــة بعض
المالحظات للتحقيق ،ومتابعته نتائج
لجنة التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر،
التي أحيلت إلــى النيابة العامة في 21

يناير  ،2020إضافة إلــى إلحاق الوزير
كتابا للنيابة العامة حول نتائج لجنة
التحقيق بشأن صفقة اليوروفايتر في
 16يونيو  ،2021وكذلك إحالته التقرير
النهائي للجنة التحقيق بـشــأن صفقة
ال ـي ــوروف ــاي ـت ــر ،وال ـ ــذي يـتـضـمــن جميع
الشبهات إلى هيئة مكافحة الفساد ،كما
أصدر كتابا آخر لهيئة مكافحة الفساد
للمتابعة بتاريخ  2سبتمبر .2021

ً
«الدفاع» األكثر إنجازا

وأشارت إلى تشكيل الجابر فرق عمل
وزاريــة لتسوية أرصدة ُ
العهد واألمانات
ب ــال ــوزارة ،كـمــا تـمــت تـســويــة مستحقات
الشركات المتعاقدة مع الوزارة خالل أشهر
محدودة ،مؤكدة أن وزارة الدفاع في عهده
األكثر إنجازا من بين جميع الوزارات في

تسوية أرصدة العهد ،كما يعتبر حساب
العهد اآلن هو األقل في تاريخ الوزارة.
ولـفـتــت إل ــى ت ـن ــازل وزارة ال ــدف ــاع عن
أراض لوزارات أخرى ،بما يحقق المصلحة
ال ـعــامــة فــي االن ـت ـفــاع مــن ه ــذه األراضـ ــي،
وخاصة قــرارهــا بالموافقة على التنازل
ع ــن أرض ال ـم ـع ـس ـكــر ف ــي م ـن ـط ـقــة سـعــد
ال ـع ـبــدال ـلــه لـمـصـلـحــة ال ـمــؤس ـ ّســة الـعــامــة
للرعاية السكنية ،وهــو ما يمثل مبادرة
ّ
مقدرة منها لمصلحة المواطنين أصحاب
الطلبات اإلسكانية.
وأكـ ــدت الـجـمـعـيــة ،ف ــي خ ـتــام بـيــانـهــا،
دعمها لجميع اإلجـ ــراء ات الـتــي اتخذها
ال ـجــابــر ،مـطــالـبــة هيئة مـكــافـحــة الفساد
بسرعة استكمال تحقيقاتها في الملفات
التي ّ
قدمها لها الوزير ،وإحالة َمن تثبت
عليه اإلدانة الى النيابة العامة.

«التربية» %88 :نسبة نجاح طلبة الثاني عشر باألدبي و %81بالعلمي
 %91نسبة التعليم الديني ...وطلبة العلمي يختتمون اختباراتهم اليوم بالكيمياء
●

فهد الرمضان

بينما ينتهي طلبة الصف الثاني عشر
بالقسم العلمي مــن اختباراتهم للفترة
الدراسية األولــى اليوم بأدائهم الختبار
مادة الكيمياء ،يؤدي طلبة األدبي اليوم
اختباراتهم في مــادة التاريخ المعاصر
ويختتمون غدا بمادة اإلحصاء ليسدل
الستار على اختبارات الفصل الدراسي
األول للعام الحالي الذي طبق فيه للمرة
األولى نظام المجموعتين للدوام بالتناوب
بين الطلبة.
وفي هذا السياق ،كشفت آخر احصائية
للكنترول المركزي لالختبارات حصلت

«المعلمين» :استقالة المضف
جاءت في ظروف صعبة
أعربت جمعية المعلمين عن أسفها واستغرابها لالستقالة التي تقدم
بها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .علي المضف،
مشيرة إلــى أن هــذه االستقالة ،وبغض النظر عــن دوافعها وأسبابها،
شكلت صدمة للميدان التربوي بشكل عام ،الذي تنفس الصعداء بثبات
حالة االستقرار بعد التجديد للوزير ضمن الحكومة الجديدة في ديسمبر
الماضي ،والنأي بالوزارة من الدخول في رهانات جديدة على مستوى
قيادة دفتها في ظل الظروف التي تمر بها.
وأضــافــت الجمعية ،فــي بـيــان ،أن مــا يهمها بــالــدرجــة األول ــى الــواقــع
الـتــربــوي والـحــاجــة الـمــاســة لضمان االسـتـقــرار فـيــه ،مــؤكــدة أن توقيت
استقالة المضف جاء في ظل ظروف صعبة جدا مع قرب انتهاء الفصل
الدراسي األول ،والحاجة الماسة لتهيئة كل مستلزمات وخطط االستعداد
للفصل الدراسي الثاني ضمن خطة العودة اآلمنة ،مع بروز تحد كبير
لمواجهة التزايد الكبير والقياسي في انتشار "كورونا" ،إلى جانب الحاجة
الماسة لحسم العديد من القضايا والمسائل المهمة والعالقة.

"ال ـج ــري ــدة" عـلــى نسخة مـنـهــا ،أن نسب
النجاح لطالب القسم األدبــي في المواد
التي تــم االنتهاء مــن تصحيحها بلغت
 %88.42في حين بلغت النسبة للتعليم
الديني للمواد الـ  7التي تم االنتهاء منها
 ،%91.93وبلغت نسبة القسم العلمي في
 5مواد  .%81.65وأوضحت االحصائية
أن نـسـبــة ن ـج ــاح طـلـبــة ال ـع ـل ـمــي ب ـمــادة
الرياضيات بلغت  ،%65.79في حين كانت
باللغة العربية  ،%92وفي الفيزياء ،%79.7
واالحياء  ،%77.3وكانت في مادة التربية
االسالمية .%93.44
وأش ــارت إلــى أن نسبة النجاح بلغت
 %92.50في مادة التربية االسالمية للقسم
األدبي ،بواقع  17817طالبا ناجحا و3371
راسبا ،في حين كانت نسبة نجاح الطلبة
بـمــادة اللغة االجنبية بالتعليم الديني
 %79.95بواقع  1061ناجحا و 344راسبا.
وأوضحت أن نسبة النجاح في مادة
اللغة الفرنسية للقسم األدبــي والتعليم
الــدي ـنــي بـلـغــت  %84.52ب ــواق ــع 16688
ناجحا مقابل  4502راس ــب ،حيث تقدم
لالختبار  19745طالبا ،الفتة إلى أن نسبة
النجاح في اللغة العربية للقسم األدبي
بـلـغــت  %89.76ب ــواق ــع  17451ناجحا
و 3739راسبا من أصــل  19441متقدما،
مـشـيــرة إل ــى أن نسبة الـنـجــاح فــي مــادة
قضايا البيئة بلغت  %86.90فــي حين
بلغت  %96.83بمادة الحديث الشريف،
و %97.33في مادة التعبير والقراءة.
وك ــان ــت نـسـبــة ال ـن ـجــاح  %95.65في
م ـ ــادة ال ـت ـف ـس ـيــر ،و %83.60ف ــي الـنـحــو
والـصــرف ،وفــي مــادة األدب والنصوص
بلغت  ،%96.87بينما بلغت نسبة النجاح
 %93.28في مادة الفقه التحريري.

نسب النجاح للصف الـ  12بالفترة الدراسية األولى لعام 2022/2021
الغياب

الناجحون

الراسبون

النسبة المئوية

القسم األدبي

الجزاف لـ ةديرجلا  :تطوير
المقاصف المدرسية في فبراير
•

اإلسالمية

1927

17817

3371

%92.50

الفرنسية

1445

16688

4502

%84.52

●

العربية

1749

17451

3739

%89.76

قضايا البيئة

1855

16802

4388

%86.90

المجموع

6976

68758

16000

%88.42

كشفت اختصاصية التغذية
ومراقبة إدارة التوعية وتعزيز
ص ـح ــة ت ـغ ــذي ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع فــي
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
نوال الجزاف عن تدشين وإطالق
الـ ـمـ ـش ــروع ال ــوطـ ـن ــي ل ـت ـطــويــر
المقاصف المدرسية فــي كافة
الـمــدارس الحكومية والخاصة
في الكويت بشهر فبراير المقبل،
وتـحــديــدا فــي الفصل الــدراســي
الثاني.
وقالت الجزاف لـ "الجريدة" إن
ذلك مرهون بالوضع الصحي،
بحيث يتم تطبيق المشروع في
ذلك الوقت في حال كان الوضع
الصحي آمـنــا ،مشيرة إل ــى أنه
سيتم تأجيل تطبيق المشروع
ليكون في شهر سبتمبر المقبل
في حال كان الوضع الصحي ال
يسمح بتطبيق الـمـشــروع في
فبراير.
وأكــدت أن هناك تعاونا بين
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
ووزارت ـ ـ ـ ـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة وال ـص ـحــة
إلط ــاق الـمـشــروع موضحة أن
هيئة الغذاء بالتنسيق والتعاون

التعليم الديني
اللغة األجنبية

78

1061

344

%79.95

الفقه التحريري

96

1221

184

%93.28

األدب والنصوص

95

1269

136

%96.87

النحو والصرف

76

1111

294

%83.60

التفسير

71

1276

129

%95.65

التعبير والقراءة

94

1276

129

%97.33

الحديث الشريف

79

1284

121

%96.83

المجموع

589

8498

1337

%91.93

الرياضيات

%65.79

العربية

%92

الفيزياء

%79.7

األحياء

%77.3

اإلسالمية

%93.44

المجموع

%81.65

القسم العلمي

عادل سامي

نوال الجزاف

مع وزارة التربية بدأت استقبال
الشركات المعنية والراغبة في
طرح منتجاتها الغذائية.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن اسـتـقـبــال
الشركات كــان خــال الفترة من
 14نوفمبر حتى  31ديسمبر
الماضي ،وأعقبها مرحلة فرز
واعـ ـتـ ـم ــاد الـ ـش ــرك ــات مـ ــن قـبــل
الهيئة  .وذكرت الجزاف أنه في
حال خالفت المدرسة أو مديرها
ش ــروط الــائـحــة يـتــم مخالفته
بمبلغ يتراوح بين  500و1000
دينار.

٤
محليات
دوار طريق  500بالوفرة ...نموذج للمعاناة واإلهمال
ةديرجلا

•
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• تطاير حصى وحفر ...وشكاوى متكررة دون استجابة «األشغال»
• حوادث مميتة وقطاع الصيانة بالوزارة يتذرع بعدم وجود عقود
تستمر المعاناة اليومية من تطاير الحصى والحفر في
الكثير من الطرق ،ويمثل دوار طريق  500بمنطقة الوفرة
والقريب من محطة مياه «ضخ الوفرة» النموذج األبرز لتلك
ّ
الترديات ،التي باتت تشكل «أزمــة حقيقية» تهدد سالمة
المواطنين وممتلكاتهم.
وقــد تحول دوار طريق  500إلــى فــخ للعابرين ،وبــات
ً
يتسبب يوميا في الكثير من الـحــوادث التي تقع بسبب
إهـمــال صيانة ال ــدوار مــن قبل قـطــاع الصيانة فــي وزارة
األشغال .ورغم تقديم شكاوى رسمية للوزارة منذ أشهر،
بسبب الـحـفــر والـحـصــى وس ــوء حــالــة الـ ــدوار ،فــإن قطاع
الصيانة في «األشغال» لم يتحرك ولم يعر الموضوع أي
اهتمام.
المقيمون في المنطقة ممن يسلكون الدوار بشكل يومي
َّ
عبروا عن استيائهم الكبير من الحفر العميقة والكبيرة،
والتي تؤدي إلى أعطال في السيارات أو حوادث مميتة في
بعض األحيان ،ورغم تلك المعاناة ،فإن «األشغال» دائما ما
تتذرع بأنه ال توجد عقود صيانة للمنطقة.
«الجريدة» التي استطلعت الوضع الكارثي للدوار نقلت
عــن الـقـســم األك ـبــر مــن الـعــابــريــن للطريق ع ــدة ت ـســاؤالت،
مفادها :إلى أي مدى تظل أرواح الناس رخيصة في أعين
وزارة األشغال ،في ظل أزمة الطرق التي أضرت بممتلكات
المواطنين ،وأفقدت الكثير منهم أرواحهم ،وكــان آخرها
حادث المنهول الطائر؟

ً
محافظ العاصمة :إخالء  220عقارا لسكن العزاب
ً
ً
ُ
توجيه  321إنذارا ومالك  38عقارا أبدوا رغبتهم في هدمها

ك ـش ــف م ـح ــاف ــظ ال ـعــاص ـمــة
الـ ـشـ ـي ــخ ط ـ ـ ــال الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،عــن
آخــر إحصائية تتعلق بــإزالــة
م ـخــال ـفــات ال ـب ـن ــاء وإخــائ ـهــا
مــن مستغليها ،السيما التي
تتكدس بها العمالة المخالفة
م ــن الـ ـع ــزاب ال ــواف ــدي ــن ،حيث
بـ ـ َّـيـ ــن أن الـ ـحـ ـم ــات األخ ـ ـيـ ــرة
ً
أسـفــرت عــن إخ ــاء  220عـقــارا
من سكن العزاب كلي وجزئي
من بين  321إنذارا ُلمالكها ،مع
ً
وجود  38عقارا أبدى ُمالكها
رغبتهم في هدمها منذ انطالق
الحمالت.
وقــال الخالد ،خــال زيارته
ال ـم ـيــدان ـيــة إل ــى مـنـطـقــة بنيد
القار ،إن هذه الجهود الكبيرة
تمت منذ بداية الحمالت على
مـخـتـلــف م ـنــاطــق الـمـحــافـظــة،
بــالـتـعــاون مــع بـلــديــة الكويت
مـمـثـلــة بـفــريــق طـ ــوارئ بلدية
العاصمة وعلى رأسهم رئيس
الفريق زيد العنزي ،إضافة إلى
دور فريق الضبطية القضائية
ف ــي وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء

قراءة في دوافع استجواب...

وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ب ـق ـيــادة
نــائــب رئـيــس فــريــق الضبطية
القضائية م .أحمد الشمري.
وأضــاف« :نسير في خطين
مـ ـت ــوازيـ ـي ــن؛ األول هـ ــو إزال ـ ــة
ال ـم ـخــال ـفــات وال ـت ـع ــدي ــات من
مـخـتـلــف م ـنــاطــق الـمـحــافـظــة،
واآلخ ـ ـ ــر ن ـس ـعــى إلـ ــى تـجـمـيــل
العاصمة».

بالغات وشكاوى
َّ
وبين أن المحافظة مستمرة
في إخــاء العقارات المخالفة
وس ـكــن ال ـع ــزاب بـعــد إن ــذاره ــم
ب ـم ـتــاب ـعــة ب ــاغ ــات وش ـك ــاوى
ال ـمــواط ـن ـيــن ،وحــري ـصــة على
التنسيق مــع جميع الجهات
ل ـل ـق ـض ــاء ع ـل ــى ظـ ــاهـ ــرة سـكــن
ال ـ ـعـ ــزاب ف ــي ال ـس ـك ــن ال ـخ ــاص
والنموذجي ،ومتابعة وضع
الـعـقــارات المتهالكة ،والتأكد
ً
من سالمتها إنشائيا ،وإزالــة
التجاوزات ومخالفات البناء،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى إزالـ ـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ـمـ ــال

جانب من جولة المحافظ
اال سـتـغــال المخالفة للوائح
واألنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـمـ ــول بـ ـه ــا،
بالتعاون والتواصل الدائم مع
األجهزة الرقابية وفريق عمل
المحافظة.

َّ
ووج ـ ــه ال ـخــالــد ال ـش ـكــر إلــى
فريق طــوارئ بلدية العاصمة
وفريق الضبطية القضائية في
وزارة الكهرباء ،على الجهود
الـ ـ ـت ـ ــي بـ ــذلـ ــوهـ ــا خ ـ ـ ــال ف ـت ــرة

الحمالت في سبيل فرض هيبة
ال ـق ــان ــون وراحـ ـ ــة الـمــواطـنـيــن
وسالمتهم.

ترحيب بإدانة مجلس األمن
االعتداءات الحوثية
أعــربــت وزارة الخارجية،
ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،ع ــن تــرحـيــب
الـ ـك ــوي ــت ب ــال ـب ـي ــان الـ ـص ــادر
عن مجلس األمن باإلجماع،
والـ ـ ـ ــذي أدان ف ـي ــه ه ـج ـمــات
ميليشيا الحوثي اإلرهابية
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــآت ف ـ ـ ــي دول ـ ـ ــة
اإلمارات الشقيقة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أن
ص ـ ـ ــدور هـ ـ ــذا الـ ـبـ ـي ــان يــؤكــد
خ ـ ـطـ ــورة سـ ـل ــوك مـيـلـيـشـيــا
الـ ـ ـح ـ ــوث ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــدد ل ــأم ــن
والـ ـس ـل ــم ،واه ـت ـم ــام مـجـلــس
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة،
ومتابعته لها.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس إل ـ ــى
مـضــاعـفــة ج ـه ــوده للضغط
ع ـ ـلـ ــى م ـي ـل ـي ـش ـي ــا الـ ـح ــوث ــي
ل ــاسـ ـتـ ـج ــاب ــة إل ـ ـ ــى دع ـ ـ ــوات
وقــف إطــاق الـنــار والتفاعل

برك مياه مستمرة على دوار طريق  500وفي اإلطار حفر وتطاير حصى

اإلي ـج ــاب ــي م ــع ج ـه ــود األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة وم ـب ـع ــوث ـه ــا إل ــى
اليمن بما يمهد الستئناف
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ب ـ ـيـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة،
وصــوال إلى الحل السياسي
الـمـنـشــود وف ــق المرجعيات
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ال ـ ـم ـ ـت ـ ـفـ ــق ع ـل ـي ـه ــا؛
المبادرة الخليجية وآلياتها
التنفيذية ،ومخرجات الحوار
الوطني ،وقرار مجلس األمن
رقم .2216
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي
خـتــام بـيــانـهــا ،دع ــم الكويت
ل ـكــل ال ـج ـه ــود ال ـت ــي يـبــذلـهــا
المجتمع ا لــدو لــي للوصول
إلى هذا الحل.

شهدت استجوابات مكثفة للشيوخ ،ولم يكن حمد
ً
استثناء ،فقد ربــط النائب خــال مرافعته،
الجابر
وفــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة ،بـيــن اسـتـجــوابــه وفرضية
ً
تولي الجابر منصب رئاسة الوزراء مستقبال ،وهذا
ً
ً
ّ
التصريح بالقول شكل تحوال مهما في قراءة دوافع
ً
ً
االستجواب ،ونمطا جديدا لتفعيل أداة المساءلة.
المستجوب في معظم الوقت المتاح
ركزت مرافعة
ِ
ّ
لها على قضية المرأة والسلك العسكري ،وشككت
في سلوك منتسبي الجيش من الرجال وطعنت بهم،
ّ
ً
إذ سلط النائب الضوء كثيرا على حاالت التحرش
الـجـنـســي ،ال فــي ال ـكــويــت بــل ب ــدول أخـ ــرى ،ومــرت
ً
ً
المرافعة مرورا سريعا على بقية المحاور ،فاألصل
يكمن في المحور األول الذي ولد االستجواب وكان
ً
سببا للمواجهة ،أمــا البقية فمجرد ألـغــام زرعها
النائب في قاعة عبدالله السالم أمام زمالئه النواب.
النائب حمدان في جر كتلة
نجحت استراتيجية
َ
الخمسة النيابية ـ ـ جوهر والمضفين والمال والساير ـ
إلى ملعبه وإحراجها بالمحاور المضافة ،فكانت
أول من أعلن تأييد طلب طرح الثقة «لعدم رد الوزير
على المحاور األربعة» ،ال عن قناعة ،بل للمحافظة
على صورة المعارضة التي ترتديها أمام الشارع،
يضاف إلى ما سبق ،نية بعض أعضائها استجواب
رئـيــس ال ـ ــوزراء ،وه ــو مــا يجعلها تبحث عــن دعــم
ً
المستجوب ومــن يسانده ،فضال عــن أن
اآلخــريــن،
ِ
تجربتها في الحوار الوطني وفشلها ،وتوزير أحد
أعضائها ،شكال عوامل استفزاز لهم ،أي إنها قيمت
االستجواب بما يحفظ وضعها السياسي ال بناء
على ردود الوزير.
موقف نواب الحركة الدستورية اإلسالمية شكل
ً
ً
نمطا جديدا في التعامل النيابي مع االستجوابات،
فبحسب المعلومات المتوفرة ،فإن الصقور بقيادة
ً
ً
د .عبدالعزيز الصقعبي تبنوا موقفا مؤيدا لطرح

الـثـقــة ،غير أن الحمائم نجحوا فــي خطف الـقــرار
لمصلحة التريث والمساومة ،وشكل إخراج الموقف
مرحلة جديدة في التعاطي مع االستجوابات ،إذ
ً
ً
وضع نــواب «حــدس» شرطا مرتبطا بحل القضية
اإلسكانية في استجواب وزير الدفاع دون التعليق
على الـمـحــاور ومــرافـعــة الطرفين! وهــذا مــن شأنه
أن يطرح التساؤل :هل ستتعامل الحركة مع بقية
الوزراء بذات اآللية في االستجوابات القادمة؟ وهل
من الممكن انتقال العدوى إلى بقية النواب؟
كتلة التسعة ،وهي األشد معارضة في المجلس
للحكومة والرئيسين ،جاء موقفها من طرح الثقة
ً
متناسقا مــع مــواقــف أغـلــب أعـضــائـهــا المعارضة
ً
ً
لـلـحـكــومــة ،إال أن ـهــا ل ــم ت ــواج ــه اخ ـت ـب ــارا حـقـيـقـيــا،
ف ــأي اسـتـجــواب مــوجــه ألح ــد أب ـنــاء األس ــرة ال يعد
ً
امتحانا ،فهم الحلقة األضعف في اللعبة السياسية
البرلمانية ،وبقراءة استجوابات المجلس السابق،
فإن أعضاءها ال يمانعون الوقوف مع وزراء بحسب
نوعية االرت ـبــاط ،إذ سبق لهم أن وقـفــوا مــع وزيــر
المالية األسبق براك الشيتان ،ووزير اإلعالم األسبق
محمد الجبري ،فهل ستكون معارضتهم دائمة أم
ً
انتقائية؟ وهذا السلوك يمثل نوعا آخر من أنماط
االنتقائية في المساءلة البرلمانية.
استجوابات الـيــوم اختلفت عــن األمــس ،فالبعد
ال ـس ـيــاســي واألث ـ ــر اإلع ــام ــي ال ـش ـع ـبــوي أصـبـحــا
المسيطرين عـلــى ال ـقــرار وال ـمــوقــف ،ال تقييم أداء
ال ــوزي ــر الـمـسـتـجـ َـوب أو م ـح ــاور ال ـنــائــب ،وم ــع كل
ُ
استجواب تختلق سوابق سواء من جانب الحكومة
أو البرلمان ،وتــرســخ قــواعــد مخالفة للدستور أو
ٌ
ُ َّ
الــائـحــة ،وتـشــكــل أنـمــاط سياسية جــديــدة خارجة
ُ
عــن الـمــألــوف ،آخــرهــا المساومة على الـمــوقــف من
طرح الثقة من خالل التصويت على قانون مرتبط
بالقضية اإلسـكــانـيــة ال الـحـكــم عـلــى االسـتـجــواب،
لـتـصـبــح رق ـبــة وزيـ ــر ال ــدف ــاع ب ـيــد وزيـ ـ ـ َـري الـمــالـيــة
واإلسكان ال النواب!

ةديرجلا
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ً
الحكومة تغربل  51مشروعا بأدراج «األمة»

5

برلمانيات

نافذة نيابية

• أحالتها إلى وزرائها لتحديد الضروري منها بعد «نومها سنوات» في اللجان البرلمانية
• أغلبها بحاجة إلى إعادة النظر لمواكبة المستجدات
ّ ً
الشحومي مجددا الثقة بوزير الدفاع:
استجواب العازمي لم يبلغ حد نزع الثقة بالجابر

الحكومة في جلسة سابقة

محيي عامر

الوزير الراجحي
ّ
زود زمالءه بقائمة
التشريعات
الخاصة بهم...
والردود خالل أيام

ع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" ،م ــن مـ ـص ــادره ــا ،أن
ً
ً
مجلس الوزراء أصدر ،أخيرا ،قرارا بإحالة
الـقــوانـيــن الـمـقـ َـدمــة إل ــى مجلس األم ــة منذ
ُ
س ـن ــوات ول ــم ت ــق ــر ،إل ــى الـ ـ ـ ــوزراء ،لـتـحــديــد
المطلوب استرداده منها لعدم الحاجة ،أو
ً
عرض مشروعات أخــرى لتقديمها تنفيذا
لبرنامج الحكومة ،بعد إعدادها ودراستها
ً
وفـقــا لــإجــراء ات الــدسـتــوريــة المتبعة في
ذلك الصدد.
وقالت المصادر إن قائمة تلك القوانين
ً
تضمنت  51مشروعا 10 ،منها محالة منذ
أكثر من  10سـنــوات ،وال تــزال مركونة في
ً
لـجــان المجلس ،وتـحــديــدا مــن الفترة بين
 1996و ،2010ومنها مشروع "هيئة الفتوى

والـتـشــريــع وقـضــايــا ال ــدول ــة" ،وآخ ــر بشأن
الـعـلــم الــوطـنــي لــدولــة الـكــويــت ،وثــالــث عن
االجتماعات والمواكب العامة ،وهو محال
منذ ديسمبر  2006وموجود بعهدة لجنة
شــؤون الداخلية والــدفــاع البرلمانية ،إلى
جانب مشروع بشأن المختارين.
وأوضحت أن من بين تلك المشاريع التي
يراجعها وزير العدل وزير الدولة لشؤون
ال ـن ــزاه ــة م ـش ـ َ
ـروع ــي إنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة قـضــايــا
الــدولــة وإنـشــاء مجلس الــدولــة ،المحالين
إلى المجلس في  ،2016إلى جانب مشروع
العمل الخيري المحال في العام ذاته ،والذي
ي ـخ ـتــص ب ــه وزي ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والتنمية المجتمعية.

ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـي ــراج ـع ــون
قائمة التشريعات الـمــوجــودة بالمجلس،
ً
وسـيـكـتـبــون ت ـقــريــرا مفصال عـنـهــا ،وعلى
ضوء رأي مستشاري الوزارات سيتخذ كل
وزي ــر ق ــراره الـنـهــائــي؛ إمــا بطلب اسـتــرداد
ال ـم ـش ــروع الـمـعـنــي ب ــه ب ـه ــدف تـعــديـلــه أو
استعجال إق ــراره ،موضحة أن الكثير من
ه ــذه ال ـم ـشــاريــع ب ــات بـحــاجــة إل ــى تطوير
وإع ـ ـ ــادة ن ـظــر ل ـت ـتــواكــب م ــع الـمـسـتـجــدات
الجديدة.
وبينت المصادر أن وزير الدولة لشؤون
مجلس األمــة محمد الراجحي ّ
زود جميع
ال ــوزراء بقائمة التشريعات الخاصة بهم،
في انتظار ردودهم خالل األيام المقبلة.

قائمة المشروعات بقوانين التي تراجعها الحكومة
م
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المشروع
مشروع قانون بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية
مشروع قانون بإصدار قانون الجزاءات واإلجراءات والمحاكمات العسكرية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  26لسنة  1962بتنظيم السجون
مشروع قانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة
مشروع قانون في شأن حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية
مشروع قانون في شأن االجتماعات والمواكب العامة
مشروع قانون في شأن العلم الوطني لدولة الكويت
مشروع قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت
مشروع قانون بشأن المختارين
مشروع قانون باإلذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي ألغراض دعم سياسة
االئتمان في مجال اإلنتاج الزراعي
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم  34لسنة  1980في شأن أيلولة أسهم القطاع
الخاص في شركة المواصالت الكويتية إلى الدولة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  67لسنة  1983في شأن الهيئة العامة لشؤون القصر
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية
مشروع قانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  74لسنة  1988في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في
شركة مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  51لسنة  1984في شأن األحوال الشخصية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  15لسنة  1979في شأن الخدمة المدنية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم  23لسنة  1990بشان قانون تنظيم القضاء
مشروع قانون بتعديل المادة ( )5من القانون رقم  24لسنة  1963بإنشاء مجلس الدفاع األعلى
مشروع قانون في شأن شركات األمن والحراسة الخاصة
مشروع قانون بإنشاء مجلس الدولة
مشروع قانون في شأن هيئة قضايا الدولة
مشروع قانون في شأن العمل الخيري
مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( )16لسنة 1960
مشروع قانون في شأن نزع الملكية واالستيالء والموقف للمنفعة العامة
مشروع قانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم  42لسنة  2006بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية
مجلس األمة
مشروع قانون بشأن تعديل المادة ( )25من القانون رقم  31لسنة  1970بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
الصادر بالقانون رقم  16لسنة 1960
مشروع قانون بتعديل القانون رقم  7لسنة  2001باإلذن للحكومة في توفير تسهيالت ائتمانية متكررة لبنك
الكويت الصناعي
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم  17لسنة
1960
مشروع قانون بإلغاء القانون رقــم  29لسنة  2015في شــأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية
لالتجار في المواشي
مشروع قانون بتعديل المادة ( )14من القانون رقم  19لسنة  2000في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها
للعمل في الجهات غير الحكومية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  37لسنة  2010في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم  31لسنة  1970المعدل لبعض أحكام قانون
الجزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة 1960
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم  13لسنة  1991في شأن األسلحة والذخائر
مشروع قانون بتعديل المادة ( )8من المرسوم األميري رقم  15لسنة  1959بقانون الجنسية الكويتية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2لسنة  2016في شان الهيئة العامة لمكافحة الفساد واألحكام
الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مشروع قانون بشأن إنشاء المنطقة االقتصادية الشمالية
مشروع قانون في شأن الصكوك الحكومية
مشروع قانون في شأن إقامة األجانب
مشروع قانون باإلذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات التمويل من األسواق المالية المحلية والعالمية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  67لسنة  1967في شأن المرور
مشروع قانون في شأن االستيراد
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم  106لسنة  1976لسنة  1976في شأن احتياطي
األجيال القادمة
مشروع قانون بتعديل القانون رقم  31لسنة  1970المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم
 16لسنة 1960
مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح
مشروع قانون بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات ()2025/2024 – 2021/2020
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة 1960
مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص

تاريخ اإلحالة
1996/7/21
2000/6/11
2000/7/5
2000/8/21
2006/12/13
2007/1/31
2008/6/25
2010/3/22
2010/5/3
2011/6/9
2012/5/3
2012/8/9
2014/1/22
2014/8/3
2014/9/8
2014/11/27
2015/2/12
2015/4/21
2015/6/18
2016/2/24
2016/2/24
2016/7/4
2016/7/4
2018/2/8
2018/2/6
2018/2/15
2018/5/16
2018/7/18
2018/8/1
2018/9/17
2018/12/25
2018/12/25
2019/1/8
2019/1/24
2019/5/8
2019/5/8
2019/7/28
2019/8/21
2019/9/15
2019/9/19
2019/9/25
2019/8/24
2020/4/1
2020/9/14
2020/9/14
2021/2/17
2021/3/20
2021/3/20
2021/4/15
2021/5/11
2021/6/16

أعلن نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي تجديده الثقة بنائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بعد االستجواب
الذي قدمه النائب حمدان العازمي.
وقال الشحومي ،في بيان أصدره أمس ،إن الدالئل والوقائع تؤكد
أن لدى وزير الدفاع نوايا صادقة لتحقيق اإلصالح المنشود وترميم
الكثير من األمور الواقعة ضمن مسؤولياته ،وأرى استحقاقه تجديد
ً
الثقة به ومنحه إياها ،الفتا إلى ان استجواب النائب حمدان العازمي
لوزير الدفاع لم يبلغ حد نزع الثقة عن الوزير.
وأكــد أن تجديد الثقة بــأي وزيــر أو سحبها منه ال عالقة له بأية
عــواطــف أو مصالح شخصية ،وإنـمــا أســاسـهــا قناعة الـنــائــب التي
ُيساءل عنها أمام الله عز وجل .وقال إن االستقرار السياسي وتعاون
السلطتين يجب أن يكونا منهاج العمل البرلماني في المرحلة المقبلة،
وأؤكد أن العمل من أجل المصلحة العامة سيكون له األثر اإليجابي
الكبير على الكويت وتحقيق اآلمال الكبيرة في خدمة وطننا الغالي
ورفعته وازدهاره ومعالجة القضايا وتحقيق طموحات المواطنين.

أحمد الشحومي

الصيفي :جلسة اليوم تاريخية
اعتبر النائب الصيفي الصيفي أن جلسة مجلس
االمة الخاصة التي ستعقد اليوم تاريخية "إلقرار
قانون بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية".
وقال الصيفي في تغريدة على حسابه في "تويتر"

إن الجلسة تهدف الــى تحصين الهوية الوطنية،
وحماية حق المواطنة من االبتزاز السياسي.وتابع:
الجميع أمــام مسؤولياتهم الوطنية واألخالقية
والدستورية لتحقيق هذا اإلنجاز.

٦

محليات

ةديرجلا
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استقبال طلبات القبول بالجامعة إلكترونيا جمعية «الهندسة» تطالب بعودة
نظام تسجيل «باي فورس»

أحمد الشمري

استمرار تلقيها
حتى نهاية الشهر
ً
الجاري وفقا لمعدل
«القدرات» وشهادة
الثانوية

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــت ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادة ال ـ ـق ـ ـبـ ــول
وال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
طلبات االلتحاق للفصل الدراسي
ال ـث ــان ــي ع ـبــر ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
لـلـيــوم األول ،والـ ــذي يستمر حتى
 31الجاري ،دون مشاكل تذكر ،وفقا
للمعدل المكافئ من نتائج القدرات
األكاديمية ونسبة شهادة الثانوية
للطالب ،بشرط حصول المتقدم على
نسبة ال تقل عن  70في المئة للقسم
العلمي و 78في المئة للقسم األدبي.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة فــي
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،أن أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة الـ ـقـ ـب ــول
ألع ـل ــى م ـع ــدل م ـكــافــئ ف ــي مختلف
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــات ،وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـلـ ـط ــاق ــة
االس ـت ـي ـعــاب ـيــة الـ ـم ــرص ــودة ف ــي كل
تـ ـخـ ـص ــص ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن عـمـلـيــة
القبول في الفصل الثاني ال تختلف
عن األول ،بل وفقا لشروط القبول
وأعداد المتقدمين لها.
وأفادت المصادر بأنه "رغم قبول

العتيقي :تمرين «أمن الخليج»
يعزز التعاون وتبادل الخبرات

أك ـث ــر م ــن  10آالف ط ــال ــب وطــال ـبــة
موزعين فــي الفصلين الدراسيين
األول وال ـث ــان ــي ،ف ــإن ه ـنــاك أعـ ــدادا
فــي الـفـصــل ال ــدراس ــي األول تعدت
الطاقة االستيعابية تم رفضها ،ولم
يتم قبولها ،بحجة أن بعضهم لم
يستكملوا متطلبات القبول أو أنهم
مسجلون فــي مــؤ سـســات تعليمية
أخرى ،ومن المتوقع أن يتقدم هؤالء
مرة أخرى إلى الجامعة ،ما يتسبب
في عبء آخر على عملية القبول".
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ،دعـ ـ ـ ـ ــت رابـ ـ ـط ـ ــة
المستجدين فــي االت ـحــاد الوطني
لطلبة الكويت -فرع الجامعة ،الطلبة
الــراغـبـيــن بــااللـتـحــاق فــي الجامعة
لـتـقــديــم الـطـلــب فــي مـبـنــى االت ـحــاد
بــال ـخــالــديــة ح ـتــى  31الـ ـج ــاري من
الرابعة حتى التاسعة مساء ،الفتة
إل ــى أن الـتـسـجـيــل سـيـكــون بنظام
حجز مواعيد ،تطبيقا لالشتراطات
الصحية.

طــالــب رئ ـيــس جمعية طـلـبــة كـلـيــة الهندسة
والبترول في جامعة الكويت ناصر البراعصي
بعودة نظام استكمال الـجــداول الدراسية "باي
فورس" خالل فترة التسجيل في الفصل الدراسي
الثاني ،مشيرا إلى أنه تم إلغاء هذا النظام بعد
جائحة كورونا والدراسة عن بعد ،على الرغم من
أنه كان موجودا سابقا أمام الكثير من طلبة الكلية.
وقــال البراعصي ،لـ"الجريدة" ،أمــس ،إن نظام
"باي فورس" له أهمية كبرى في التواصل المباشر
بـيــن الـطــالــب ومـكـتــب التسجيل ،كـمــا أن ــه يبين
للطلبة معرفة تسجيله في المقرر ،والتأكيد على
عملية تسجيلهم في المقررات الدراسية للفصل
الدراسي المقبل ،مضيفا أن الجمعية ستوفر رابطا
إلكترونيا الستفسار الطلبة عن أكثر المقررات
طلبا لـهــم فــي فـتــرة التسجيل األول ،حـتــى يتم

ناصر البراعصي

«الخماسية» داهمت الكراجات المخالفة بالشويخ الصناعية
قطع الكهرباء عن  79قسيمة وتحرير  787مخالفة مرورية
نفذت اللجنة الخماسية
حملة على مخالفات الشويخ
الصناعية أسفرت عن تحرير
 787مخالفة مرورية ،وفصل ً
التيار الكهربائي عن  79كراجا
وورشة صناعية.

جانب من القوة األمنية الكويتية المشاركة في التمرين

قال رئيس اللجنة العليا للقوة األمنية الكويتية المشاركة
في التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي  "3العميد
عبدالله العتيقي ،إن التمرين يعزز التعاون وتبادل الخبرات
والمعلومات على صعيد العمل األمني بين دول مجلس التعاون
الخليجي.
وأض ــاف العتيقي ،فــي تصريح لــ"كــونــا" أم ــس ،أن التمرين
التعبوي المشترك الــذي انطلق بالمنطقة الشرقية بالمملكة
العربية السعودية في  15يناير الجاري بمشاركة قوات أمنية
ً
من دول مجلس التعاون الخليجي يعزز أيضا توحيد المهام
والمفاهيم ورفع مستوى االستعداد والجاهزية لمواجهة أي
حاالت طارئة والتصدي للتهديدات والمخاطر كافة.
ون ــوه بـمــا أظـهــرتــه ال ـقــوة األمـنـيــة الـكــويـتـيــة الـمـشــاركــة في
التمرين ونظيراتها مــن دول مجلس ا لـتـعــاون الخليجي من
قدرات عالية تعكس التنسيق األمني العالي بين دول المجلس
من خالل تنوع الجهود وعقد التدريبات والتمارين المشتركة
التي تصقل الخبرات لألجهزة األمنية الخليجية.
ويهدف التمرين الى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس
التعاون الخليجي في المجال األمني ورفع مستوى التنسيق
ودرجة االستعداد والجاهزية لألجهزة األمنية للتصدي لجميع
التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها منطقة الخليج
العربي.

•

فيصل متعب

رصد جميع المواد الدراسية المطلوبة وتقديمها
إلى عمادة الكلية لتوفيرها خالل فترة استكمال
الجداول الدراسية "باي فورس" المقبلة.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ال ـج ـم ـع ـي ــة ت ـع ـك ــف عـ ـل ــى عـقــد
اجتماعات مع جميع األقسام العلمية بالكلية
خــال الـفـتــرة الـحــالـيــة ،لـعــرض مطالبهم حول
زي ـ ــادة الـشـعــب ال ــدراس ـي ــة ف ــي مـخـتـلــف أقـســام
الهندسة ،موضحا انه في حال أغلقت الشعب
الدراسية في الوقت الحالي أمام الطلبة فسيتم
عرضها على القسم خالل الفترة الحالية ،ومدى
احتياج كل فئة طالبية لفتح مقررات دراسية لهم
حتى ال يفوتهم التسجيل.
وأش ــار إلــى أنــه "بالرغم مــن إع ــداد الطلبة
في المختبرات ،الذي يكون محصورا بين 15
و 20طالبا في المختبر الواحد ،فإن شعبها
الدراسية تتوفر بكثرة ،ولم نلمس أي مشاكل
من قبل الطلبة خاللها".

ضبط  9مخالفين
لإلقامة وإغالق
سكنين للعمال

•

محمد الشرهان وسيد القصاص

واصـ ـل ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـخ ـمــاس ـيــة الـمـشـتــركــة
ب ــإش ــراف م ــن ق ـطــاع ال ـم ــرور والـعـمـلـيــات في
وزارة الداخلية تنفيذ حمالتها على المناطق
الـصـنــاعـيــة وال ـحــرف ـيــة ف ــي مـخـتـلــف مـنــاطــق
البالد ،بهدف الحد من المخالفات ،التي يتم
رصدها في تلك المواقع ،وأسفرت الحملة التي
نفذت نهاية األسـبــوع الماضي على منطقة
الشويخ الصناعية عن تحرير  787مخالفة
ً
مرورية ،وفصل التيار الكهربائي عن  79كراجا
وورشة صناعية.
وقال ضابط قسم العالقات العامة والتوعية
المرورية الرائد عبدالله بوحسن ،إن اللجنة
المشتركة نفذت حملتها بإشراف ميداني من
مساعد المدير العام ل ــإدارة العامة للمرور
ل ـل ـشــؤون الـفـنـيــة الـعـمـيــد مـحـمــد ال ـعــدوانــي،
والعقيد أشرف األمير ،بعد رصد العديد من
التجاوزات األمنية والمرورية ،والصناعية في
المنطقة ،والتي تستوجب التعامل معها من
الجهات الحكومية المساندة.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن م ـف ـت ـشــي ب ـل ــدي ــة ال ـكــويــت
ً
وضعوا  978إنــذارا لمركبات مهملة وأخرى
"سـ ـك ــراب" ت ـعــوق ال ـطــريــق ال ـع ــام ،فـيـمــا حــرر
مفتشو وزارة التجارة  56مخالفة لكراجات
ً
وورش ،الفتا إلى أن فريق الضبطية القضائية
ً
في وزارة الكهرباء والـمــاء حــرر  79محضرا
وفصلوا عنها التيار الكهربائي ،ووضعوا 33
ً
ملصقا الستدعاء أصحاب المواقع المخالفة.
وأوضح بوحسن أن مفتشي الهيئة العامة
للصناعة حــرروا  51محضر ضبط لمنشآت
ً
وكــراجــات مخالفة ،فضال عن ضبط سكنين
ً
للعمال داخ ــل قـســائــم صـنــاعـيــة ،مـشـيــرا إلــى
أن رج ــال مباحث اإلقــامــة تمكنوا مــن ضبط
 9وافدين مخالفين لقانون اإلقامة والعمل.

العدواني والعقيد األمير والشمري خالل الحملة
وت ــاب ــع أن مـفـتـشــي إدارة الـفـحــص الفني
ح ــرروا خــال الحملة  787مخالفة مــروريــة،
وتمكنوا من ضبط  8مركبات  7منها مطلوبة
ل ـج ـهــات ق ـضــائ ـيــة ،وواحـ ـ ــدة مـسـجــل ضــدهــا
قضية سرقة في الحاسب اآللي تمت إحالتها
ً
إلى مخفر شرطة الشويخ الصناعية ،مشيرا
إلى أن رجال المرور تمكنوا خالل الحملة من
ضـبــط مــركـبــة تسير ب ــدون لــوحــات ،وضبط
مركبة أخــرى تسير بلوحات إدخــال جمركي
مــؤقــت ،وإحــالــة شخصين إل ــى ن ـظــارة حجز
المرور لقيادتهما مركبات دون الحصول على
رخصة نهائية.
من جانبه ،قال نائب رئيس فريق الضبطية
القضائية أحـمــد الشمري لــ"الـجــريــدة" خالل

ت ـلــك ال ـح ـمــات ق ــام ال ـفــريــق بـتـنـفـيــذ الـعــديــد
مــن الـمـحــاضــر ورف ــع تـعــديــات وقـطــع الـتـيــار
الكهربائي نتيجة وجود عدة مخالفات تتعلق
بتلك القسائم وكانت حصيلة المخالفات خالل
يناير تحرير  12مخالفة وقطع التيار عنها.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـشـ ـم ــري ،أن ف ــري ــق ال ـعــاص ـمــة
وشبكات التوزيع الكهربائي تمكنا من ضبط
قسيمتين مخالفتين للقرار الوزاري رقم 121
لسنة  2017والخاص باستبدال المصهرات
بأحجام مخالفة تفوق طاقة الكيبل الرئيسي
المغذي لتلك القسائم ،و تــم تنفيذ محاضر
لتلك المخالفات وقطع التيار عن تلك القسائم.

ً
ً
 46حدثا إلى النيابة وحجز  44مستهترا وضبط  4مطلوبين

ً
َّ
برد «األزيرق» حل مبكرا ويستمر
حتى نهاية الشهر الجاري
السعدون :البرد قد يتواصل في فبراير المقبل
قال الفلكي الكويتي عادل السعدون،
ً
إن بـ ــرد "األزيـ ـ ـ ـ ــرق" ح ــل ع ـل ـي ـنــا م ـب ـكــرا
بيومين هذا العام ،إذ يأتي عــادة وفق
ً
ما رصــده األول ــون في  24يناير ،الفتا
إل ــى أن ــه يـسـتـمــر ثـمــانـيــة أيـ ــام إل ــى 31
الشهر الجاري.
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـعـ ــدون ،فـ ــي ت ـصــريــح
لـ"كونا" ،أمس ،أن "األزيرق" أو "األزيرج"
ويـسـمــى كــذلــك "ج ــار و ج ــار"  -وتعني
بــال ـفــارس ـيــة أربـ ـع ــة أي ـ ــام ب ــأرب ـع ــة أي ــام
 وت ـت ـصــف بـ ـب ــرودة ش ــدي ــدة ح ـتــى أنال ـ ــوج ـ ــوه واألط ـ ـ ـ ـ ــراف ت ـ ـ ــزرق مـ ــن ش ــدة
ً
البرد ،الذي يدمي أيضا أنوف الماشية
والجمال ويقال ،إنه "مبكية الحصني"
أي الثعلب.
وذك ــر أن ــه بنهاية "األزي ـ ــرق" يختتم
الـبــرد الشديد فــي شهر يناير ،لكن قد
يستمر ال ـبــرد فــي شـهــر ف ـبــرايــر ،الــذي
ً
س ـجــل ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة أي ـضــا
درجات حرارة منخفضة.
ً
وعـ ــن ح ـل ــول بـ ــرد "األزي ـ ـ ـ ــرق" م ـب ـكــرا

بيومينّ ،
بين أنــه "أمــر طبيعي ،فحالة
الجو قد تتقدم أو تتأخر مع المواسم،
وليس هناك من خط فاصل محدد".
وأوضح أن "األزيرق" يتصف بهبوب
ري ــاح شمالية غربية ب ــاردة متوسطة
ً
السرعة وأحيانا تشتد سرعتها نتيجة
تمركز مرتفع جــوي على بحر قزوين،
مما يــدفــع بــالــريــاح الشمالية الغربية
الـ ـ ـب ـ ــاردة إل ـ ــى ب ـ ــاد الـ ـش ــام وال ـج ــزي ــرة
العربية ومنها الكويت ،وتصل درجات
ً
الحرارة أحيانا إلى نحو درجة مئوية
واحــدة أو تحت الصفر في آخــر الليل،
ً
ول ـيــس ن ـه ــارا ألن الـشـمــس تــؤثــر على
درجات الحرارة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن أكـ ـ ـث ـ ــر الـ ـمـ ـن ــاط ــق
الـ ـت ــي ت ـت ــأث ــر ب ــالـ ـب ــرد ه ــي ال ـم ـك ـشــوفــة
والـ ـصـ ـح ــراوي ــة والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزارع ،وي ـت ـش ـكــل
ً
الصقيع إثر هذه البرودة خصوصا أن
الـنـبــاتــات ذات الـســوق الرفيعة تحوي
ماء فيتجمد ،كما تتجمد قطرات الندى
على أوراقها.

محمد الشرهان

أسفرت الحمالت األمنية التي شنها
رجــال قطاع الـمــرور والعمليات بــوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
وشملت جميع محافظات البالد والطرق
الدائرية والرئيسة وجسر جابر ومواقع
الـمـخـيـمــات شـمــال وج ـنــوب ال ـب ــاد ،عن
تحرير  23ألف مخالفة مرورية متنوعة،
وحـجــز  101مــركـبــة و 23دراج ــة نــاريــة،
وض ـب ــط  44مـسـتـهـتــرا وإحــال ـت ـهــم إلــى
نظارة حجز إدارة المرور ،كما تم ضبط
 46حدثا يقودون مركبات دون الحصول
على رخصة سوق.

إحدى المركبات المضبوطة خالل الحمالت

«االتصاالت» :قطع
الكابل البحري
الدولي أضعف
اإلنترنت في البالد
أعلنت هيئة االتـصــاالت
وتقنية المعلومات ،تعرض
الـ ـك ــاب ــل الـ ـبـ ـح ــري الـ ــدولـ ــي
"فـ ــال ـ ـكـ ــون" الـ ـت ــاب ــع ل ـشــركــة
"ج ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ــي إك ـ ـ ـ ـ ــس" ل ـق ـط ــع
خـ ـ ـ ــارج الـ ـمـ ـي ــاه اإلق ـل ـي ـم ـيــة
الكويتية ،ما أدى إلى تعطل
وضـ ـ ـع ـ ــف بـ ـع ــض الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
الدولية العاملة على الكابل
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــة مـ ـ ــن ق ـبــل
الشركات ومزودي ومقدمي
خدمات اإلنترنت في البالد.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،عـلــى
حـســابـهــا ب ــ"ت ــوي ـت ــر" ،أمــس
األول ،بأنها تتابع مع شركة
"جــي ســي إكــس" أوال بــأول،
لمعرفة مــا يتم اتـخــاذه من
إج ـ ـ ــراءات م ــن ق ـبــل الـشــركــة
إلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـق ـ ـطـ ــع والـ ـ ـم ـ ــدة
المطلوبة لالنتهاء من هذه
اإلجراءات.

وق ــال ضــابــط قـســم ال ـعــاقــات العامة
وال ـتــوع ـيــة ال ـم ــروري ــة ف ــي إدارة ال ـمــرور
ال ــرائ ــد عـبــدالـلــه بــوح ـســن ،إن الـحـمــات
اس ـت ـه ــدف ــت ض ـب ــط ال ــوض ــع ال ـ ـمـ ــروري،
عقب تــزايــد الـشـكــاوى المتعلقة بقيادة
األحـ ـ ــداث لـلـمــركـبــات ب ـعــد ان ـت ـهــاء فـتــرة
ً
االم ـت ـح ــان ــات ،ف ـضــا ع ــن ت ــزاي ــد ح ــاالت
االس ـ ـت ـ ـه ـ ـتـ ــار والـ ـ ــرعـ ـ ــونـ ـ ــة فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
المخيمات.
وأش ـ ــار بــوحـســن إل ــى أن اإلحـصــائـيــة
األمنية لقطاع المرور والعمليات أظهرت
أن إدارة العمليات المرورية احتلت المرتبة
األولى في تسجيل عدد المخالفات ،بـ 6714
مخالفة ،تلتها إدارة مرور حولي بـ 4205

مخالفات ،ومــن ثــم إدارة م ــرور محافظة
العاصمة بـ  3698مخالفة.
وأوض ـ ــح أن اإلدارة ال ـعــامــة لـشــرطــة
النجدة سجلت خالل األسبوع الماضي
 654مخالفة مرورية ،ونفذت  552عملية
أمنية ومرورية ،وأحالت  12مركبة إلى
ً
كراج الحجز ،فضال عن ضبط  4أشخاص
مطلوبين أمنيا وجنائيا ،وكذلك ضبط
ً
 31شخصا ال يحملون إثبات شخصية.
وتمكنت دوري ــات شرطة النجدة من
ضبط  4مركبات صــادرة بحقها أحكام
ق ـضــائ ـيــة ،وت ـم ــت إحــال ـت ـهــا إل ــى جـهــات
االخـتـصــاص ،إضــافــة إلــى ضبط قضية
تعاط واحدة وحيازة مواد مخدرة.
ٍ

البلدية :المخطط الهيكلي الرابع ال يشمل
دخول السيارات الكهربائية للكويت
«الدولة بحاجة إلى المزيد من محطات الشحن المشتركة لالستعماالت العامة»
•

«تراحم» توزع كسوة
الشتاء على المحتاجين

قال املدير التنفيذي لجمعية
تراحم لألعمال الخيرية
واإلنسانية عبدالحميد
الدوسري ،إن الجمعية
وزعت أخيرا مستلزمات
الشتاء على  300أسرة
متعففة و 900من عمال
النظافة داخل الكويت.
وأكد الدوسري ،في
تصريح صحافي ،أمس،
أن هذه الحملة تأتي
ضمن جهود الجمعية في
مساعدة املحتاجني داخل
الكويت ،السيما األسر
املتعففة واألرامل واأليتام
واملرضى وضعفاء الدخل،
إلى جانب عمال النظافة،
بهدف تخفيف األعباء
عنهم في فصل الشتاء،
حيث تضمنت الكسوة
البطانيات والدفايات ومواد
التدفئة لألسر ،إضافة إلى
مستلزمات الشتاء املختلفة
للعمالة الوافدة.
وأوضح أن "جمعية تراحم
حريصة على بذل أقصى ما
تستطيع ملساعدة املحتاجني
والفقراء داخل الكويت،
انطالقا من مبادئ شريعتنا
اإلسالمية ،التي تحث
على إحياء روح التكافل
االجتماعي بني املسلمني،
وتقوية روابط املحبة
بينهم".

«ورتل» تقدم  11برنامجًا
قرآنيًا للنساء في 2022

 23ألف مخالفة وحجز  101مركبة في أسبوع
•

سلة أخبار

محمد جاسم

بينما كشفت بلدية الكويت عن عــدم شمول دراســات
المخطط الهيكلي الرابع  ،2021 /2016دخــول السيارات
الكهربائية إلــى الكويت ،أوصــى المخطط بإدخالها في
سياق التنفيذ ال ـمــوازي لسياسات مستدامة أخــرى من
أجــل التخفيف من متطلبات الطاقة اإلضافية والحفاظ
على الحمل المتوقع قدر اإلمكان.
وأكـ ــدت الـبـلــديــة ،فــي رده ــا عـلــى ال ـس ــؤال ال ـمــوجــه من
عضو المجلس البلدي حمود العنزي بشأن مدى دراسة
المخطط الهيكلي الــرابــع لــدخــول الـسـيــارات الكهربائية
فــي الـكــويــت ،ال ــذي حصلت "ال ـجــريــدة" على نسخة منه،
أن هناك حاجة إلنشاء مزيد من محطات أجهزة الشحن
ً
المشتركة لالستعماالت العامة في المستقبل ،نظرا لعدم
قدرة الشبكات الكهربائية القائمة للوحدات السكنية على
شحن سياراتها الخاصة في حال تم اعتمادها بشكل عام.
وع ــن ال ـع ــدد الـمـتــوقــع ل ـل ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة الـتــي
ستدخل الكويت خالل  10سنوات قادمة ،قالت البلدية
للسيارات التي سيتم
إنه ال يمكن معرفة العدد الحقيقي
ّ
اسـتـيــرادهــا إلــى الـكــويــت ،ولـكــن يمكن تــوقــع أن نسبة
المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية ستكون هي

النسبة األكبر للمركبات خالل األعوام العشر المقبلة.
ـدل الــزيــادة فــي استهالك الكهرباء بـنــاء على
وعــن مـعـ ّ
األعداد المتوقعة للسيارات الكهربائية ،لفتت البلدية إلى
أنه خالل فترة إعداد المخطط الهيكلي الرابع ،كان هناك
نحو  1.485.926سيارة خاصة مسجلة عام  ،2015وكان
هــذا بمعدل نمو يبلغ حوالي  2بالمئة سنويا منذ عام
 ،2010ويتوقع أال يستمر هذا النمو بال نهاية ،ولكنه قد
يرتفع مع وصول عدد السكان إلى سن القيادة.
وأضافت أن توصيات المخطط الهيكلي الرابع شددت
عـلــى ض ــرورة إع ــادة هيكلة الـتـعــرفــة إل ــى جــانــب اعتماد
سياسة قطاع الكهرباء فيما يتعلق بتنفيذ تعريفة جديدة
وتحصيل اإلي ـ ــرادات ،مشيرة إلــى أن إع ــادة هيكلة هذه
التعرفة هي ركيزة متطلبات المخطط الهيكلي الرابع،
إذ مع التعرفة المنخفضة ،لن يهتم أي من المستهلكين
بـتـطـبـيــق س ـي ـن ــاري ــوه ــات م ـس ـتــدامــة ت ـ ــؤدي إلـ ــى خفض
االستهالك والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
ولـفـتــت الـبـلــديــة إل ــى أن ــه يـجــب الـتـطــرق إل ــى السياسة
الوطنية لشحن المركبات الكهربائية من منظورين ،هما
"الشحن المنزلي والعام" ،حيث تتطلب معدات المركبات
الكهربائية دم ــج األح ـمــال الـعــالـيــة الـطــاقــة فــي منظومة
الشبكة العامة.

أكدت رئيسة قسم التطوير
والتدريب ومشاريع النساء
بإدارة شؤون القرآن الكريم
والسنة النبوية "ورتل"
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية عبير الهجرس ،أن
اإلدارة وضعت خطة رائدة
للنساء خالل العام الجديد
( )2022تشمل إقامة 11
برنامجا قرآنيا.
وقالت الهجرس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن القسم
النسائي في إدارة "ورتل"
ينفذ العديد من املشاريع
القرآنية النموذجية
املختصة في علوم القرآن
الكريم من تجويده وتفسيره
وإتقان تالوته ،مبينة أنه
يلتحق بمشاريع النساء
لديهم ما يزيد على 500
مشاركة.
وتابعت" :مشاريعنا
النسائية تهدف إلى تشجيع
جميع فئات املجتمع على
االلتحاق بحلقات التحفيظ،
من أجل تربية أجيال
املستقبل تربية إسالمية
أخالقية صحيحة ،على
أيادي أمهات حافظات
متقنات لكتاب الله جل
وعال ،وتخريج حافظات
لكتاب الله مؤهالت لتحفيظ
وتدريس القرآن الكريم".

«التراث» ِّ
تكرم طلبة
حلقات السند المجازين

نظمت جمعية إحياء التراث
ً
اإلسالمي ،حفال لتكريم طالب
حلقات السند الحاصلني على
اإلجازة بروايات مختلفة ،من
خالل مركز الهداية للتعريف
باإلسالم في محافظة
الفروانية التابع للجمعية.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن املكرمني حصلوا
على سند بقراءة القرآن
ً
كامال في قراءات مختلفة،
منهم :رضا السيد وصالح
الشرقاوي ،حيث حصال
على السند برواية شعبة عن
عاصم ،مردفة" :أما عبدالله
محمد ،وعبدالرحمن محمد،
وربيع خلف ،وممدوح متولي،
فقد حصلوا على السند
برواية حفص عن عاصم ،في
حني حصل على السند برواية
ورش عن نافع الطالب محمد
إبراهيم ،فيما حصل محمد
عبداملنعم على السند برواية
قالون عن نافع".
من جهتهَّ ،
وجه رئيس مركز
الهداية للتعريف باإلسالم
الشيخ فايز الديحاني ،في
كلمة له خالل الحفل ،الشكر
للقائمني على الحلقة ،وأثنى
على جهودهم.

زوايا ورؤى
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المرأة في الجيش
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود
"األ س ـ ـ ـ ــرة ا لـ ـص ــد يـ ـق ــة" م ـ ـشـ ــروع وا ع ـ ـ ــد ت ـس ـت ـع ــد إدارة
الحضانة العائلية لتطبيقه بمساعدة األسر الراغبة في
ســد ا لـحــا جــات النفسية واال جـتـمــا عـيــة ا لـتــي تعجز عنها
الرعاية المؤسسية.
***
يتشابه الحديث الممانع لدخول المرأة الجيش بحديث
ُ
دار لسنوات حول الحقوق السياسية للمرأة ،والذي ت ّو ج
بنيلها تلك الحقوق في  ١٦مايو  ،٢٠٠٥حيث يستفيد كل
من عارض ويعارض إلى اآلن دخولها الحياة السياسية
من صوتها في الفوز بكرسي البرلمان! وألن نمط الحوار
السياسي في الكويت مكرر ويدور في فلك تقليدي ممل
مقابل الحراك االجتماعي الجارف الذي يسود مجتمعات
دول قريبة منا كنا ،وغيرنا ،ينظر لها بشيء من الجمود
وصعوبة التغيير ،فسنختصر مالحظاتنا حول مسألة
دخول المرأة للجيش باآلتي:
 -١كــل تــأخـيــر فــي نـيــل ال ـمــرأة حـقــوقـهــا الـمـخـتـلـفــة فيه
إضعاف للمجتمع وهي مسألة مبدئية.
 -٢إزالة الفوارق بين الرجل والمرأة في الحياة الوظيفية
ً
ً
ً
أصبحت مطلبا حقوقيا دوليا (اتفاقية سيداو).
 -٣دستور الدولة ال يمنع ذلك.
ً
 -٤ال يوجد نص شرعي يمنع هذا التوجه أيضا .
ً
 -٥وا ق ـع ـي ــا  ،ا لـ ـم ــرأة ت ـخ ــدم ف ــي وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة بــر تــب
عسكرية رفيعة.
 -٦معظم الجيوش التي ساهمت في تحرير البالد من
الغزو العراقي كانت المرأة تخدم فيها.
السؤال هنا :ما الحاجة لفتوى شرعية لتأييد دخولها
الجيش؟
إجابة هذا السؤال هي التي تفتح الموضوع األهم في
الحياة السياسية في الكويت ،وهو تراجع النزعة المدنية
التي رسمها الدستور إلدارة البالد ،وا لــذي أضاع علينا
ً
فــرصــا هــائـلــة لـلـتـقــدم ال ـعــام ال ــذي يـتـبــاكــى عـلـيــه الشعب
ا لـكــو يـتــي ،و هــو ينظر لمن حــو لــه مــن بـلــدان كــان يسبقها
بأشواط في مجاالت عديدة.

ةديرجلا

•
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المستشار شفيق إمام

في ظالل الدستور :وتبقى القلعة العصماء حرية الرأي وحق التعبير عنه
فــي تـنــاو لــي لقضية تكويت الوظائف
كقضية دستورية ووطنية ،والتزام الدولة
الــدس ـتــوري بـتــوفـيــر الـعـمــل لـكــل مــواطــن،
وأن تعيين غير الكويتيين هو استثناء
لـضــرورة ،والـضــرورة تقدر بقدرها ،وفي
سياق بحثي عن هذا االصطالح الذي ظهر
فجأة بعد التحرير مباشرة لملء الفراغ
الذي أحدثه غياب كثير من العمالة الوافدة
عن البالد أثناء غــزو صــدام لهذه األرض
الطيبة ،وبسبب اآلثار النفسية التي تركها
هذا الغزو في نفوس الموطنين من الجار
ال ـعــربــي ،ال ــذي زرع ال ـخــوف فـيـنــا عندما
برأت -في هذا المقال -الشعب العراقي من
جريمة الغزو البشعة ،وأدنت صدام الذي
كان يحكم هذا الشعب المغلوب على أمره
بالحديد والنار.
ول ـ ـكـ ــن س ـ ـعـ ــود ألنـ ـ ــه ي ـع ـي ــش فـ ــي ب ــرج
عــاجــي تـتـبــوأ فـيــه ال ـكــويــت مـكــانـتـهــا في
قلعة عصماء لحرية الرأي وحق التعبير
عنه يــرى فــي تعقيبه على مقالي سالف
الذكر ،إدانة الشعب العراقي ،ألن صحافته
ال ـص ـفــراء ومـجـلـســه الــوطـنــي الـمـعـبــر عن
ّ
إرادته -كما قال -هلال وفرحا بهذا الغزو.
ول ـع ــل تـقـيـيــم هـ ــذا ال ـت ـع ـق ـيــب ،ال يشق
ً
عـلــى أي ق ــارئ ،أي ــا ك ــان مبلغه مــن العلم
ً
وال ـم ـعــرفــة -ول ــو ك ــان ب ـس ـي ـطــا -بــأوضــاع
الديموقراطية وأزمتها في وطننا العربي
بوجه عام ،وفي حكم صدام حسين بوجه
خاص ،إال أن ولع سعود باللدد في تعقب
مقاالتي ،وقد تخصص في هذا األمر وحده
دون غيره مما يكتبه اآلخــرون ،لتحريف
الكلم عــن مــواضـعــه ،إطــالــة فيما ال طائل
منه ،دون فحوى أو مضمون ،سوى صب
الزيت على نار الكراهية ضد اآلخر بوجه
عام ،وضدي بوجه خاص ،جعله يتردى في
هذا الخطأ الجسيم ،األمر الذي يفرض ّ
علي
ً
ً
أن أوجه إليه سؤاال مشروعا هو:
أين كنت يا سعود؟
م ــن مـ ـق ــال ن ـش ــر ع ـل ــى قـ ـن ــوات ال ـت ـنــافــر
االج ـت ـمــاعــي لـكــاتـبــة م ــن ال ـب ـحــريــن ،ب ــرأت

ص ــدام مــن جــريـمـتــه الـبـشـعــة ،وم ـجــدت فيه
واعتبرته من الشهداء في مقالها تحت عنوان
ً
ً
"ما كان سيموت إال شهيدا" لم َأر لك رأيا أو
ً
أسمع لك صوتا في الرد على هذا المقال.
وكان ردي عليه في مقالي المنشور على
هذه الصفحة تحت عنوان "يوزعون صكوك
الـشـهــادة "...بتاريخ  ،2011 /8 /14أنقله لك
ً
بالحرف الواحد ،ومع االجتزاء ،ضنا بوقتك
ووقت القارئ ،في حقائق ،هي بديهيات ،كان
يجب أن تنتبه لها:
ً
"كـ ـي ــف أصـ ـب ــح صـ ـ ــدام ح ـس ـيــن ش ـه ـي ــدا؟
والشهداء مثواهم الجنة ،وقد قال الرسول
ً
عليه الصالة والـســام" :مــن قتل معاهدا لم
ير رائحة الجنة" ،كما قال لزوال الدنيا أهون
على الله من قتل مؤمن بغير حق".
ويعتبر قتل النفس بغير حق من السبع
ال ـمــوب ـقــات ال ـتــي حــدث ـنــا عـنـهــا رسـ ــول الـلــه
(صلى الله عليه وسلم) ،وكيف يمنح صدام
حسين صك الشهادة ،ليكون مثواه الجنة،
وأيديه ملطخة بدماء سالت غزيرة وغالية
ع ـلــى أرض ال ـك ــوي ــت ،ع ـنــدمــا ش ــن ع ــدوان ــه
الغادر عليها؟

غزو الكويت
إن ال ـعــدوان على الكويت فــي الثاني من
أغسطس سنة  ،1990هي الجريمة التي ال
تــزال بكل بشاعتها وتوابعها وتداعياتها
ت ــدوي فــي سـمــع الـعــالــم وتـنـطــق بـكــل خــرق
للقوانين الدولية ،والتفاقيات حقوق اإلنسان
وإه ـ ــدار لـلـقـيــم اإلســام ـيــة وال ـعــرب ـيــة ولـكــل
مواثيق الشرف واإلخاء.
ألم يروع صدام بهذه الجريمة أمن شعب
بــأك ـم ـلــه وان ـت ـه ــك ب ـهــا ح ــرم ــة وطـ ــن بــأســره
ليزيل بمنطق القوة دولــة ذات سـيــادة؟ ألم
ي ــروع ب ـغ ــزوه ال ـفــاجــر أم ــن رع ــاي ــا أك ـثــر من
ثالثين دولة كانوا يعيشون على أرض دولة
الـكــويــت فــي أم ــن وس ــام ،احـتـجــزهــم صــدام
كأسرى حرب أو رهائن ليروع أمن الشعوب
ال ـتــي يـنـتـمــون إلـيـهــا كــوسـيـلــة ضـغــط على

حكوماتهم لتأييد غزوه الفاجر ،وليجعلهم
ً
دروعا بشرية لهذا الغزو؟

صدام وشق الصف العربي
ألــم يشق ص ــدام حسين الـصــف العربي،
وزرع ال ـخ ــوف ف ـي ـنــا ،ال ـخ ــوف م ــن بعضنا
البعض ،أكثر مما نخشى أعداءنا ،ونخشى
على األمن العربي من التهديد العربي ،ومن
الـغــدر الـعــربــي ،حين غــدر بالجار الشقيق،
ع ـنــدمــا اج ـتــاحــت ج ـيــوشــه أرض ال ـكــويــت،
لـ ـيـ ـم ــارس ج ــرائـ ـم ــه مـ ــن ق ـت ــل وسـ ـف ــك دمـ ــاء
وتعذيب ،بأبناء شعب الكويت والمقيمين
فيها ،ورفض االنصياع للزعماء والرؤساء
وال ـم ـل ــوك الـ ـع ــرب ،ح ـتــى أص ـبــح ال م ـفــر من
ال ـتــدخــل األج ـن ـبــي؟ أل ــم يـكــن ص ــدام حسين
ً
مسؤوال عن ضعفنا وهواننا على أنفسنا
حتى أصبحنا ال نثق في بعضنا البعض؟

جرائمه في حق شعبه
ول ـ ـ ــم تـ ـك ــن ج ــريـ ـم ــة صـ ـ ـ ــدام ح ـس ـي ــن فــي
حــق الـكــويــت هــي أول وآخ ــر جــرائـمــه ،فلقد
أن ـهــك شـعـبــه بــال ـم ـجــازر ال ـتــي ارتـكـبـهــا في
حـقــه بــالـسـجــون ال ـتــي ام ـت ــأت بالمفكرين
والمثقفين ،مــن بقي منهم فــي ال ـعــراق .لقد
ً
فرض صدام حسين حصارا على شعبه ،قبل
أن يفرض المجتمع الدولي حصاره على هذا
الشعب الذي امتد لسنوات طويلة.

جور صدام يفوق جور سدوم
وأسـتـمـيــح شــاعــر الـنـيــل حــافــظ إبــراهـيــم
ً
الراحل عــذرا في أن أنقل عنه بعض أبياته
معدلة على مقتضى الحال وهو يقول:
وكـ ــانـ ــت األم ـ ـث ـ ــال ت ـ ـضـ ــرب بـيـنـنــا
بـ ـج ــور سـ ـ ــدوم وه ـ ــو م ــن أظـ ـل ــم الـبـشــر
فلما ب ــدا فــي الـكــويــت آي ــات ظلمك
إذ بـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــدوم ف ـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارك عـ ـم ــر
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

جوزيف جوف*

بوتين ونسخته الخاصة
من «عقيدة مونرو»
ً
ّ
تطبق روسيا راهنا نسختها الخاصة من "عقيدة مونرو"
بفضل فالديمير بوتين ،فعلى غرار العقيدة األصلية التي
أطلقها الرئيس األميركي جيمس مونرو عام  ،1823يمكن
اختصار الوضع اليوم بعبارة "الدخول ممنوع"!
مونرو قد أمر األوروبيين بالبقاء خارج "مساحته"
كان
ّ
ً
ً
مـعـتـبــرا تــدخـلـهــم "ت ـهــديــدا لـلـســام واألم ـ ــان" ،ويـبـقــى ذلــك
ال ـمــوقــف م ـج ـ ّـرد ت ـهــديــد ظ ــاه ــري ألن الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
ال ـج ـم ـهــوري ال ـش ــاب ل ــم يـكــن يـمـلــك حـيـنـهــا ق ــوة عسكرية
وبحرية كافية لفرض هذا الحظر ،وفي الوقت نفسه تجاهل
قــادة العالم القديم موقف مونرو ألنهم كانوا منشغلين
ً
إلحاحا نتيجة الدمار الــذي ّ
سببته
بمسائل محلية أكثر
حروب نابليون واالضطرابات الثورية في أنحاء القارة.
ّ
لـكــن الـنــزعــة "الـبــوتـيـنـيــة" ال ـيــوم ليست مــزحــة ،بــل إنها
تخوض لعبة كبرى لكسب النفوذ ،فيريد الرئيس بوتين
انتزاع معاهدة من الغرب لتكريس نطاق النفوذ الروسي
ال ـ ــذي ي ـم ـتــد م ــن ب ـحــر ق ــزوي ــن إلـ ــى ال ـب ـل ـط ـيــق ،وي ـج ــب أال
يـضــم حـلــف الـنــاتــو أي أع ـضــاء ج ــددُ ،
ويـفـتــرض أال تصل
أي ص ــواري ــخ نــوويــة أمـيــركـيــة إل ــى روس ـي ــا ،حـيــث يتعلق
الدافع الكامن وراء هذه المطالب بالسعي إلى استرجاع
اإلمبراطورية السوفياتية السابقة.
ال تـمـلــك ال ــوالي ــات الـمـت ـحــدة ال ـي ــوم أي خ ـيــار عـسـكــري
مقبول في أوكرانيا أو مضيق تايوان ،فروسيا تتفوق على
أوكرانيا بكل وضــوح ،وتعمد الصين إلــى إعــادة التسلح
بسرعة فائقة ،ويمكن تهدئة موسكو وبكين على األرجح
عبر تقديم تنازالت على شكل نوايا حسنة ،لكن ما الذي
سيقنع هذا الثنائي الرجعي بوقف ما يفعله إذا كان يحقق
مكاسب كبرى؟
يريد بوتين التأكيد على نطاق نفوذه في جميع الظروف،
وسيتابع الرئيس الصيني شي جين بينغ تكثيف جهوده
ً
لتحقيق أهدافه ،فالمأزق األميركي إذا ال يقتصر على تراجع
خيارات واشنطن العسكرية ،بل تتعلق المشكلة الحقيقية
بالمفاهيم واألهداف واألدوار المرتقبة ،لقد تركت الواليات
ً
ً
المتحدة وراء ها فراغا كبيرا ،وال مفر من اعتبار هذا الفراغ
دعوة لظهور جهات أخرى.
ح ـت ــى الـ ـق ــوة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـع ـم ــاق ــة م ـض ـط ــرة ل ـخــوض
لعبة النفوذ إذا أرادت الحفاظ على مكانتها المرموقة،
ً
وسيكون االنسحاب مرادفا للخسارة ،وسرعان ما تتراكم
الخسائر الصغيرة ،فهذا هو مصير القوى العظمى التي
تضطر للتمسك بالتزاماتها في كل مكان ،وإذا استغلت
روسـ ـي ــا وال ـص ـي ــن ت ـفـ ّـوق ـه ـمــا ال ـم ـح ـل ــي ،ي ـج ــب أن تـخـتــار
المفتوحة التي يتفوق فيها
الواليات المتحدة المساحات
ّ
األميركيون ،واألهم من ذلك هو تجنب الحرب عبر تقوية
نظام الردع ،وسيكون إبقاء قوات جديرة بالثقة في مكانها
ً
أكـثــر أمــانــا وأق ــل كلفة مــن االض ـط ــرار لـلـقـتــال السـتــرجــاع
المواقع بعد االنسحاب منها ،وتقضي القاعدة الذهبية
فــي هــذا الـمـجــال بـتــرك أعـبــاء تصعيد الــوضــع على عاتق
الخصوم.
ً
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا تـ ـك ــون االسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات ال ـم ـس ـت ـخ ـل ـصــة مــن
األحداث قليلة الكلفة ،لكنها قادرة على توجيه التحركات
المستقبلية ،فـقــد ك ــان ُيـفـتــرض أن ي ـ ّ
ـزود ال ــرؤس ــاء ب ــاراك
أوبــامــا ودونــالــد تــرامــب وجــو بــايــدن أوكــرانـيــا بصواريخ
مضادة للدبابات والطائرات لرفع كلفة أي ّ
توسع روسي
محتمل ،فسباق التسلح يحمل سمعة سيئة ،لكنه يشير
ً
إلــى قــوة اإلرادة أيـضــا ،ولـهــذا السبب مــا كــان ُيفترض أن
ُ ّ
يطرح بايدن ميزانية دفاعية مخفضة للسنة المالية ،2022
ً
ذكاء منه حين ّ
خصص قيمة تتجاوز
وكان الكونغرس أكثر
معدل التضخم.
ً
لن يكون التفاوض مع بوتين كافيا إلخماد االنقسامات
السائدة حول روسيا ،فالمسؤولون القدامى يتذكرون أنهم
احتاجوا إلــى سبع سنوات خــال الثمانينيات للتخلص
من الصواريخ النووية السوفياتية التي كانت تستهدف
أوروبـ ـ ــا ال ـغــرب ـيــة ،واس ـت ـن ـتــج بــوت ـيــن أن ال ـن ـفــوذ أســاســي
لتحقيق أهدافه ،ومن المتوقع أن يبقي دباباته في مكانها
إلخافة أوكرانيا ،فهي مقاربة بسيطة وفاعلة للضغط على
الخصوم ،ويمكن بلوغ الهدف نفسه عبر التالعب بإمدادات
الغاز الروسي لتذكير األوروبيين بضعفهم في هذا القطاع.
لن تتبخر "عقيدة مونرو" التي يطبقها بوتين في أي
وقت قريب ،لكنها قد تكون جرس إنــذار بعد  12سنة من
تخفيض النفقات األميركية ،فالرسالة واضحة :ال مهرب
ً
مــن سياسة الـقــوة وال مجال للتراجع منعا لــزيــادة جــرأة
ّ
يطبق سياسة التعاون أو
الخصوم ،فالبلد يستطيع أن
االحتواء عند الحاجة ،لكن الحل ال يكمن في االستراتيجية
التي تدعوه إلى التركيز على شؤونه الداخلية.
* «ريل كلير»

بوصلة :المركز الوطني
إلدارة األزمات
د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
alterkey@gmail.com
ا ل ـن ـجــاح ف ــي إدارة األز م ـ ــات وا لـ ـك ــوارث ف ــي أي دو ل ــة
يـتـطـلــب إن ـش ــاء مــركــز وط ـنــي ي ـقــوم بــوضــع اإلج ـ ــراء ات
الـتـشـغـيـلـيــة ال ـم ــوح ــدة ل ـل ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة واأله ـل ـيــة
المعنية كــوزارات الصحة والداخلية والدفاع والنفط،
وال ـحــرس الــوطـنــي ،وال ــدف ــاع الـمــدنــي ،وال ـهــال األحـمــر
وغيرها من األجهزة والمؤسسات والجمعيات المهنية.
فالمركز الوطني يقوم بتوحيد الصورة العامة للحدث
أ م ــام صــا حــب ا ل ـق ــرار وا ل ـق ـي ــادات ا لـحـكــو مـيــة المختلفة
التي من مهامها إدارة األزمة أو الكارثة ،ووضع خطط
لـلـطــوارئ ورفـعـهــا لـمـتـخــذي ال ـقــرار لـلـمـســانــدة والــدعــم
في تنفيذها في حال وجود معوقات ،من أجل السرعة
ف ــي اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،ح ـي ــث ي ــوج ــد ج ـم ـيــع األعـ ـض ــاء
الرئيسيين ،أو ا لـقــادة التنفيذيين دا خــل مقر المركز،
فيتخذون القرار بشكل فوري وحاسم ،والمركز الوطني
ً
يوفر أيضا معلومات صحيحة ودقيقة وآنية لوسائل
ً
اإلعالم المختلفة المقروء ة والمرئية والمسموعة ،وعادة
يحتوي مقر المركز على غرفة القيادة الرئيسة ،وغرفة
عمليات مجهزة بأحدث التقنيات واألنظمة المتطورة
ل ـتــأم ـيــن ال ـب ــث ال ـم ـب ــاش ــر ل ـل ـح ــدث ،وت ـح ـل ـيــل ب ـيــانــاتــه،
وتـصـنـيــف درج ــة م ـخــاطــره ،وتــوحـيــد ال ـص ــورة الـعــامــة
للحدث وتقديمه بشكله النهائي لمتخذي القرار لتفعيل
البروتوكوالت والخطوات المتفق عليها الحتواء الحدث
أو األزمة أو الكارثة حسب تصنيفاته وسيناريوهاته
المحددة ،ودرجة مخاطر كل تصنيف وسيناريو.
كـمــا يـقــوم ا لـمــر كــز بمهمة قـنــاة ا لـتــوا صــل الرسمية
مع مختلف ا لــوزارات وأجهزة الدولة ،وكذلك يتواصل
مع الجهات الخارجية ذات العالقة الستالم أو إر ســال
ا لـبــا غــات والتعليمات إ ضــا فــة إ لــى تـبــادل المعلومات
والخبرات ،ومن مهام المركز تقديم نتائج تحليلية عن
أسباب و قــوع األز مــات بهدف التنبؤ بحدوثها التخاذ
اإلج ـ ـ ــراء ات االحـ ـت ــرازي ــة وإعـ ـط ــاء إن ـ ــذار م ـب ـكــر بــأمــاكــن
وأوقـ ـ ــات ح ــدوث ـه ــا ل ـلــوقــايــة م ــن م ـخــاطــرهــا وتـقـلـيــص
خسائرها.
فـ ــاألزمـ ــة ت ـم ــر م ـن ــذ ل ـح ـظــة ن ـشــأت ـهــا ب ــأرب ــع م ــراح ــل
ت ـت ـم ـث ــل ب ــال ـم ــرح ـل ــة الـ ـتـ ـح ــذي ــري ــة ،وم ــرحـ ـل ــة الـ ـنـ ـش ــوء،
ومرحلة االنفجار ،ومرحلة االنحسار ،فأهمية المرحلة
التحذيرية تعتمد على قدرة المحلل على اكتشاف كل
االحتماالت والمتغيرات الواردة في سياق وقوع األزمة،
وربطها بالسيناريوهات االفتراضية التي تم وضعها
ً
مسبقا وتفعيل البروتوكوالت التي تتناسب مع درجة
مـخــا طــر األز م ــة لتمكين ا لـقـيــادات و مـتـخــذي ا ل ـقــرار من
الـتــركـيــز عـلــى الـمـعـطـيــات الت ـخــاذ الـ ـق ــرارات الـمـطـلــوبــة
وبسرعة فائقة حتى تتم السيطرة على مخاطر التبعات،
أما مراحل إدارة األزمات فتكمن في:
ً
أوال  :التخطيط مــا قبل األز م ــة :و هــي المرحلة التي
يتم فيها التخطيط لكيفية االستجابة ألحداث األزمة.
ً
ثــا نـيــا  :إدارة األز م ــة :و هــي ا لـمــرحـلــة ا لـتــي تـتــم فيها
االستجابة لألزمة للحد من تأثيرها.
ً
ثالثا  :التعافي مــن األز م ــة :و هــي المرحلة التي تتم
فيها تقييم األضرار وإعادة الوضع إلى ما قبل حدوث
األزمة.
أ مــا عــوا مــل نجاح إدارة األز م ــات فتتمثل فــي فعالية
القيادة وتجانس فريق العمل وتكامل قدراته وخبراته
فــي إدارة األزم ــات وتـقــديــر الـمـخــاطــر ،وتــوافــر الـمــوارد
والمعرفة والبيانات وتكنولوجيا االتصال والمعلومات،
وفي الكويت ما زال التردد والتنظير يخيم على فكرة
إن ـشــاء مــركــز دائ ــم ومـسـتـقــل إلدارة األزم ــات وال ـكــوارث
بقيادة الكفاء ات من الخبراء والمتخصصين ،وأن يكون
ً
مجهزا بقواعد بيانات رقمية ضخمة ،وتقنيات تحليلية
متطورة ،وأنظمة استشعار ومحاكاة ذكية!
إن ما نمر به من ظــروف محلية وإقليمية ومناخية
قد تتطور إلى أزمة في أي لحظة ،تحتم علينا اليقظة
والحذر ،واالستعداد وإعادة ترتيب األولويات ،والتنبؤ
ً
ً
والـتـخـطـيــط لـمــا هــو ق ــادم اف ـتــراض ـيــا أو حـتـمـيــا ،فهل
ستقدم الحكومة ضمن أولوياتها القصوى في الربع
األول من عام  2022خطة مشروع قانون إنشاء المركز
الوطني إلدارة األزمات إلقراره في جلسة نيابية خاصة؟

ماساتسوغو أساكاوا وسري موالني إندرواتي وكارلوس دومينغيز*

خطة آسيا لخفض االنبعاثات في العالم
نهدف ،من خالل آلية
انتقال الطاقة ،إلى توضيح
كيفية عمل البلدان على
زيادة استثماراتها في
مجال الطاقة النظيفة
وخفض االنبعاثات بصورة
متزامنة ،ولن يتسنى لنا
تحقيق هدف بلوغ صافي
االنبعاثات الصفرية في
جنوب شرق آسيا ًبشكل
إنصافا إال من
أسرع وأكثر ً
خالل العمل معا.

 %90من محطات
توليد الطاقة في
آسيا تعمل بالفحم
وتقل أعمارها
التشغيلية عن 20
ً
عاما

في شهر نوفمبر الماضي ،اجتمع قادة
الـعــالــم فــي قمة غالسكو لــرســم ُمخطط
يهدف إلى التخفيف من أسوأ التأثيرات
المترتبة على تغير الـمـنــاخ ،ومــع ذلــك،
على الرغم من أن مؤتمر األمم المتحدة
الـمـعـنــي بتغير الـمـنــاخ (ك ــوب  )26كــان
ُيشكل لحظة تاريخية بال شك ،فإن معظم
البلدان بدأت للتو بالعمل على تحقيق
أهداف جديدة للحد من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون.
ولهذا السبب ،حظي اإلعالن الصادر
عـ ــن بـ ـن ــك ال ـت ـن ـم ـي ــة اآلس ـ ـي ـ ــوي ()ADB
والحكومتين اإلندونيسية والفلبينية
فــي مؤتمر الـمـنــاخ "ك ــوب  "26باهتمام
خ ـ ــاص ،وفـ ــي إط ـ ــار شــراك ـت ـنــا م ــن أجــل
تنفيذ المشروع التجريبي آللية انتقال
الطاقة ( ،)ETMلم نتعهد بالتزام غامض
ً
بتحقيق هــدف بعيد المنال ،وب ــدال من
ذ لــك ،قمنا معا بتطوير خطة ملموسة
إلطــاق مـبــادرة عــادلــة وقابلة للتطوير
وم ـي ـس ــورة الـتـكـلـفــة ف ــي م ـج ــال الـطــاقــة
لـمـســاعــدة الـ ــدول اآلس ـيــويــة عـلــى وقــف
أو إعــادة تشغيل نصف محطات توليد
الطاقة التي تعمل بالفحم لديها وزيادة
ُ
اعتمادها على الطاقة النظيفة ،وتعد آلية
ً
ً
ً
انتقال الطاقة ُمخططا مناخيا تحويليا
يمكن أن يصبح أكبر برنامج للحد من
ثاني أكسيد الكربون في العالم.
سـتـتـبــع آل ـي ــة ان ـت ـق ــال ال ـط ــاق ــة نهجا
ماليا لوقف أو إع ــادة تشغيل محطات
توليد ا لـطــا قــة ا لـتــي تعمل بالفحم قبل
الموعد ُ
المحدد ،مع زيادة االستثمارات
ف ــي ال ـط ــاق ــة ال ـن ـظ ـي ـفــة ،وس ـت ـع ــود ه ــذه
االستراتيجية المزدوجة بالفائدة على
المجتمعات والمستثمرين واالقتصادات
اإلقليمية والبيئة.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ت ـكــال ـيــف الـطــاقــة
ً
ً
الـنـظـيـفــة تـشـهــد انـخـفــاضــا ســريـعــا في
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـبـ ـل ــدان ،فـ ــإن ال ـع ــدي ــد مــن
م ـح ـطــات تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء ال ـتــي تعمل
بالفحم تعمل بموجب اتفاقيات شــراء
ُ
آمنة وطويلة األجل ،وفي آسيا ،تعد هذه
المرافق حديثة العهد :تحتوي المنطقة
ع ـلــى  ٪90م ــن جـمـيــع م ـح ـطــات تــولـيــد

الـطــاقــة الـتــي تعمل بالفحم والـتــي تقل
ً
أعمارها التشغيلية عن  20عــامــا ،وفي
غياب التدخل السياسي ،من غير المرجح
أن يـتــم إي ـقــاف تشغيل ه ــذه المحطات
في المدى القريب ،وإن من شأن كل عام
تظل فيه هذه المحطات نشطة أن ُيسفر
عــن الـمــزيــد مــن انـبـعــاثــات ثــانــي أكسيد
ال ـكــربــون وزي ـ ــادة الـطـلــب عـلــى مـصــادر
الطاقة النظيفة ُ
والمتجددة.
ً
ستستخدم آلية انتقال الطاقة مزيجا
من األمــوال العامة والخاصة والخيرية
لتوجيه السوق نحو االتجاه الصحيح:
وق ــف اس ـت ـخــدام الـفـحــم ف ــي وق ــت ُمبكر
وخـلــق الطلب على الـمــزيــد مــن مصادر
ً
الطاقة النظيفة ،ووفقا لتقديراتنا ،فإن
هذا النموذج ،إذا تم توسيع نطاقه في
ثــاث دول فقط فــي جنوب شــرق آسيا-
إنــدونـيـسـيــا والـفـلـبـيــن وفـيـتـنــام -يمكن
أن ُيسهم في وقف تشغيل ما يصل إلى
 ٪50مــن مـحـطــات تــولـيــد الـطــاقــة التي
تعمل بالفحم على مدى السنوات العشر
إلــى الخمس عشرة ُ
المقبلة ،ومــن شأن
ذلــك أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد
ال ـكــربــون الـسـنــويــة بـنـحــو  200مليون
طن ،أي ما يعادل عدم تشغيل  61مليون
ركاب.
سيارة ُ
نحن ن ــدرك أن التحول إلــى مستقبل
منخفض ا لـكــر بــون يعتمد على الطاقة
ً
النظيفة يجب أن يكون مفيدا للجميع،
ُ
ولهذا السبب ستركز آلية انتقال الطاقة
على االنتقال العادل والمنصف للطاقة
م ــن خ ــال ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات التقنية
وإعـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل ال ـع ـم ــال ب ـم ــن ف ــي ذل ــك
العاملون فــي صناعة الطاقة ،وخاصة
النساء .نحن نعمل بنشاط مع المنظمات
غ ـيــر الـحـكــومـيــة وال ـم ـن ـظ ـمــات الـمــدنـيــة
وأص ـحــاب المصلحة اآلخــريــن لضمان
عدم التخلي عن أي مجتمع أو عامل في
مرحلة االنتقال إلى االقتصاد األخضر.
ُيعد النهج الــذي تعتمده آلية انتقال
ً
الطاقة فريدا وغير مسبوق في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ ،ويستعين هذا
المخطط ببنك التنمية اآلسيوي للجمع
بين المستثمرين مــن القطاع الخاص،

والحكومات ،وممثلي المجتمع المدني
والحفاظ على شراكة ذات منفعة متبادلة
قائمة على الشفافية والثقة.
وباعتبارها مبادرة بقيادة إقليمية،
ي ـت ـع ـي ــن ع ـل ـي ـه ــا أن تـ ـعـ ـم ــل ل ـم ـص ـل ـحــة
الـسـكــان واالق ـت ـصــادات المحلية ،وهــذا
يعني ضـمــان توفير الكهرباء بأسعار
معقولة ،ومن خالل تحفيز االستثمارات
الخارجية ،ستعمل آلية انتقال الطاقة
ع ـلــى ت ــوس ـي ــع ن ـط ــاق م ـش ــاري ــع ال ـطــاقــة
النظيفة دون الحاجة إلى إعانات مالية
ح ـك ــوم ـي ــة جـ ــديـ ــدة .وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن ـهــا
سـتـسـهــم ف ــي م ـضــاع ـفــة ال ـج ـه ــود الـتــي
تبذلها حكومات مثل حكومتنا بالفعل،
مما يساعد في تسريع عملية االنتقال
إلى الطاقة النظيفة في المنطقة.
وعلى سبيل المثال ،أعلنت الفلبين في
ً
ً
وقت سابق وقفا اختياريا لبناء محطات
جديدة لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم،
وت ـ ـهـ ــدف إن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا إلـ ـ ــى ال ـت ـخ ـلــص
التدريجي من هذه المرافق حيث تسعى
إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول
عام  ،2060وفي حين كانت هناك نداءات
عديدة تدعو إلى إنشاء آليات قائمة على
السوق لمواجهة عمليات االنتقال إلى
إ نـتــاج الطاقة النظيفة ،كانت معظمها
غير عملية ،وغالبا ما أخفقت في مراعاة
معايير اإلنصاف ومصالح المجتمعات
المحلية المعنية ،وستحل آلية انتقال
الطاقة هذه المشكلة.
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـق ـل ـي ــص عـ ـم ــر ووق ـ ــف
تـشـغـيــل م ـح ـطــات تــول ـيــد ال ـط ــاق ــة الـتــي
ُ
تعمل بالفحم إلى حد كبير ،ستتيح "آلية
انتقال الطاقة" استثمارات جديدة للطاقة
المستدامة ُ
ُ
والمتجددة ،وهذا من شأنه
أن يجعل إندونيسيا والفلبين وجهات
أكثر جاذبية لمشاريع الطاقة النظيفة
ف ــي ال ـق ــرن ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن ويمنح
المجتمعات أمن الطاقة الذي تحتاج إليه.
وفـ ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ،س ـي ـتــم حسم
المسألة بشأن كسب أو خسارة المعركة
ضـ ــد ت ـغ ـيــر الـ ـمـ ـن ــاخ فـ ــي م ـن ـط ـقــة آس ـيــا
والمحيط الهادئ ،فنحن واثقون من أن
ن ـمــوذج آلـيــة انـتـقــال الـطــاقــة لــن يساعد

فــي مواجهة التحديات الـتــي تواجهها
ً
المنطقة فحسب ،بل يمكن أيضا تطويره
واعتماده في جميع أنحاء العالم ،مما
ُيمكن الـبـلــدان النامية مــن االنـتـقــال من
الوقود األحفوري إلى الطاقة المتجددة
دون التضحية بأهداف إنمائية أخرى.
إن النمو السكاني واالقـتـصــادي في
منطقتنا يستدعي االستجابة المناخية
العالمية ،ومن خالل آلية انتقال الطاقة،
نهدف إلى توضيح كيفية عمل البلدان
على زيادة استثماراتها في مجال الطاقة
النظيفة وخ ـفــض االن ـب ـعــاثــات بـصــورة
متزامنة ،ولن يتسنى لنا تحقيق هدف
بـلــوغ صــافــي االنـبـعــاثــات الصفرية في
جنوب شرق آسيا -وبلدان أخرى -بشكل
ً
أسرع وأكثر إنصافا إال من خالل العمل
ً
معا.
* ماساتسوغو أساكاوا رئيس بنك
التنمية اآلسيوي ،وسري موالني
إندرواتي وزيرة المالية في إندونيسيا،
ورئيسة ائتالف وزراء مالية مجموعة
العشرين للعمل المناخي ،وكارلوس
دومينغيز سكرتير المالية ورئيس
لجنة تغير المناخ في الفلبين.
«بروجيكت سنديكيت»2022 ،
باالتفاق مع «الجريدة».

النهج الذي تعتمده آلية
ً
انتقال الطاقة يعد فريدا
وغير مسبوق في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.364

8.027

6.060

2.441 2.915 3.307

هيئة االستثمار توقف مزاد بيع حصة «عربي»
في زيادة رأسمال «مستشفيات الضمان»
• بعد إيداع المجموعة  29.9مليون دينار في حساب الشركة
• البسام لـ ةديرجلا  :سداد باقي رأس المال ال يعني إقرارنا باإلجراءات ...وننتظر حكم القضاء
•

عيسى عبدالسالم

كشفت مـصــادر مطلعة ل ـ "ال ـجــريــدة" ،أن
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاس ـت ـث ـمــار قـ ــررت إي ـقــاف
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـم ـ ــزاد ال ـ ـخـ ــاص ب ـب ـي ــع حـصــة
مجموعة عربي القابضة في زيادة رأسمال
شـ ــركـ ــة م ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـضـ ـم ــان ال ـص ـحــي
(الضمان) بعدما قامت المجموعة بسداد
باقي حصتها البالغة  29.9مليون دينار،
ووضعتها في أرصــدة وحسابات الشركة،
كمحاولة منها إليقاف إجراءات بيع حصتها
فيها ،بعدما أعلنت شــركــة الـمــركــز المالي
الكويتي (المركز) تعيينه من جانب "ضمان"
مستشارا ماليا إلدارة عملية المزاد الخاص
بحصص المستثمر االستراتيجي.
وق ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة في
"ع ــرب ــي" ح ــام ــد ال ـب ـس ــام ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن
المجموعة بقيامها بسداد باقي حصتها في
رأسمال "الضمان" ،تكون قد قامت باستيفاء

كامل الشروط الخاصة باستكمال حصتها
في رأس المال ،وتكون قد أوقفت اإلجراءات
الخاصة بعملية بيع حصتها في الشركة.
وأضاف البسام أنه عندما قامت "عربي"
بــدفــع بــاقــي رأس ال ـمــال "ف ــإن ه ــذا ال يعني
إقــرارنــا بــاالجــراء ات التي تمت بخصوص
اسـتـكـمــال إجـ ـ ــراءات الـتــأسـيــس ال ـتــي نص
عليها القانون" ،مشيرا الى أن المجموعة لم
ترغب في هذا اإلجراء في هذا الوقت ،اذ إنها
ملتزمة بالتمسك بكل بنود عقد التأسيس
وكراسة الشروط واتفاقية الشركاء الصادرة
مــن الـهـيـئــة الـعــامــة لــاسـتـثـمــار وه ــي تلزم
الطرفين بذلك.
وتابع "اننا ننتظر حكم المحكمة النهائي
بـهــذا الـخـصــوص ،إذ إن الشبهات الكثيرة
على اجراءات الـتأسيس وعدم طرح الشركة
الــى اآلن االكتتاب الـعــام يشكل عائقا أمــام

اكتتابنا بباقي حصص رأس المال" ،الفتا
الــى "أنـنــا فوجئنا حين وجــدنــا أن مجلس
ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي
غير رأيه بانتظار األحكام النهائية ،وأعلن
بشكل رسمي طــرح أسهمنا وحصتنا في
م ــزاد علني ،وال نعلم عــن سعر أو متى أو
من هي الجهة التي اعتمدت قيمة حصتنا،
وخــالـهــا فـعـلـيــا ،وجــدنــا انـفـسـنــا مضرين
لـ ـس ــداد ب ــاق ــي رأس الـ ـم ــال ،وق ـم ـنــا ب ـســداد
م ـب ـلــغ  29.9م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،ح ـف ــاظ ــا عـلــى
أم ــوال ومصالح مجموعة عــربــي القابضة
ومساهميها".
وأك ـ ــد أن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ت ـق ـبــل أن تبيع
حصتها في رأسمال "الضمان" بهذا الشكل،
مـتـســائــا "ك ـيــف وم ـتــى نـبـيــع حـصـتـنــا إذا
رغبنا في البيع؟".
وعما اذا كان هذا االكتتاب يلغي موضوع

 49.5مليون دينار تداوالت شقق التمليك في 2021
شكلت  %1.3من إجمالي التعامالت العقارية البالغ  3.9مليارات
●

سند الشمري

بلغ إجمالي تداول قطاع شقق
التمليك  49.5مليون دينار ،في
ً
عام  2021علما أن القطاع شهد
خ ــال الـنـصــف ال ـثــانــي مــن ذلــك
ً
ً
ال ـعــام نـشــاطــا وإق ـب ــاال أكـبــر من
نصفه األول.
واس ـت ـحــوذت تـ ــداوالت قطاع
شقق التمليك على ما نسبته 1.3
في المئة من إجمالي التداوالت
العقارية للعام الماضي ،البالغة
قيمته  3.9مليارات دينار.
وبـحـســب إحـصــائـيــة أعدتها
"الـ ـج ــري ــدة" ع ــن تـ ـ ــداوالت شقق
التمليك ،ال يزال اإلقبال على هذا
ً
ً
القطاع ضعيفا نوعا ما ،ألسباب
ً
عديدة سيتم ذكرها الحقا.
وكانت تداوالت شقق التمليك
تتركز في مناطق بعينها ،منها
مـنـطـقــة ال ـف ـن ـطــاس وال ـتــوس ـعــة
الجديدة ،وصباح السالم ،وبنيد
ال ـق ــار ،وال ـجــابــريــة ،إضــافــة إلــى
منطقة الشعب ،وتعتبر من أغلى
المناطق.
ويختلف سعر المتر المربع
للشقة بين كــل منطقة وأخــرى،
و بـحـســب مساحتها وموقعها
ً
ً
أيضا ،ووفقا للبيانات المنشورة
ل ــدى إدارة الـتـسـجـيــل الـعـقــاري
فــي وزارة الـعــدل ،حيث يتراوح
سعر المتر المربع ما بين 450
ً
و 1350دينارا.
وبــال ـن ـس ـبــة لـشـقــق الـتـمـلـيــك،
تستحوذ ت ــداوالت هــذا القطاع
ع ـ ـ ــادة عـ ـل ــى ن ـس ـب ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
إجمالي التداوالت العقارية في

معظم بـلــدان الـعــالــم ،لما لــه من
أهمية استثمارية وسكنية تهم
شريحة واسعة من المواطنين،
لكن ذلك ال ينطبق في الكويت.
ويعود عدم إقبال المواطنين
ل ـت ـم ـل ــك الـ ـشـ ـق ــق ،إلـ ـ ــى ال ـث ـق ــاف ــة
المجتمعية التي تفضل السكن
ً
في المناطق النموذجية بدال من
االستثمارية ،فاألخيرة تعاني
عــادة من االزدحــامــات المرورية
وتكدس العزاب ووجــود ضغط
عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة مــن
الدولة.
ً
ومن بين األسباب أيضا عدم
تطبيق القوانين المنظمة لهذا
ال ـق ـط ــاع ،وع ـل ــى رأس ـه ــا قــانــون
اتحاد الـمــاك ،الــذي يعمل على
حفظ حقوق جميع مالك الشقق
فـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،وه ــو
معمول به في معظم دول العالم.
ويذهب بعض المتخصصين
إلى أن تنظيم هذا القطاع يساهم
فــي حــل األزم ــة اإلسـكــانـيــة التي
تعانيها الدولة ،كما يكتنف هذا
القطاع على فــرص استثمارية
ً
وخ ـص ــوص ــا ألص ـح ــاب رؤوس
األموال الصغيرة والمتوسطة.
كـ ـم ــا أن ه ـ ـنـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـ ـم ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ل ـ ـل ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ـف ـئــة
الــوافــديــن للتملك بهذا القطاع،
ب ــاع ـت ـب ــار أن اتـ ـخ ــاذ م ـث ــل ه ــذه
الخطوة له انعاكسات إيجابية
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـمـ ـط ــوري ــن
العقاريين العاملين بهذا القطاع،
وسيعمل على خلق المزيد من
الفرص االستثمارية للمواطنين.

المزاد بعد سداد كامل الحصة في رأسمال
"مستشفيات الضمان" ،قــال "هــذا بالتأكيد
ما يقره القانون ،إذ إنهم ذهبوا الى المزاد
لعدم اكتمال حصتنا ،واآلن تم دفع حصتنا
بالكامل ،فلماذا يبيعون حصتنا بالمزاد إال
اذا كان المقصود شيئا آخر؟".
وذكر البسام "اننا في كل األحوال نحتفظ
بكل حقوقنا ولدينا مطالبات كثيرة على
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي ت ـش ــرف وتــديــر
ه ــذه ال ـشــركــة بـشـكــل فـ ــردي دون أي س ــداد
قانوني ،وهي التي تتحمل تأخير المشروع
أكـثــر مــن سنتين ،وقــامــت بــإجــراء ات كلفت
الشركة أمــواال كثيرة وهــي التي ستتحمل
المسؤولية ،ونتطلع الى مرحلة جادة وإدارة
احترافية تقوم بإنقاذ هذا المشروع الحيوي
والتنموي المهم".

حامد البسام

هيئة األسواق :تعديالت على تعليمات
كفاية رأس المال لألشخاص المرخصين
إضافة تعريف لمصطلح «الشركات المالية» وبيان طبيعة استثماراتها
قـ ــرر م ـج ـلــس م ـف ــوض ــي ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
فــي اجـتـمــاعــه  19الـشـهــر ال ـجــاري تـعــديــل بعض
تعليمات كفاية رأس المال لألشخاص المرخص
لـهــم ،والـ ــواردة ضمن الـكـتــاب الـ ـ  17مــن الالئحة
الـتـنـفـيــذيــة ل ـل ـقــانــون رق ــم  7لـسـنــة  2010بـشــأن
إنـشــاء الهيئة ،وتنظيم نـشــاط األوراق المالية،
وت ـع ــدي ــات ـه ـم ــا ،وت ـض ـم ـنــت ال ـت ـع ــدي ــات بـشـكــل
رئيسي ما يلي:
• إضافة تعريف لمصطلح "الشركات المالية"،
وبيان طبيعة االستثمارات التي يمكن تصنيفها
"شركات مالية".
• تمديد مهلة تقديم تقارير كفاية رأس المال
ً
للفترات المالية السنوية إلى  90يوما ،لتتوافق
مع مهلة تقديم البيانات المالية السنوية.
• إعفاء الشخص المرخص لــه ،الــذي ينطبق
عليه اإلعفاء الــوارد في المادة ( )7-2من الكتاب
الـ ـ  ،17مــن تقديم تقارير كفاية رأس الـمــال ربع
السنوية عن الفترات المالية المرحلية.
• جــواز احتساب حقوق األقلية الناشئة من
تـجـمـيــع ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة ألن ـظ ـمــة االسـتـثـمــار
الجماعي القائمة والمرخصة من الهيئة ،ضمن
حقوق األقلية المؤهلة فــي رأس الـمــال الرقابي
المتوفر.
• تـ ـح ــد ي ــد نـ ـسـ ـب ــة مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات رأس ا لـ ـم ــال
لالستثمارات المصنفة موجودات مالية بالقيمة
ال ـعــادلــة ،مــن خ ــال ب ـيــان الــدخــل ال ـشــامــل اآلخــر
ً
( )FVOCIوفقا لمعيار التقارير المالية الدولي
رقم  )IFRS9( 9أو المصنفة استثمارات في شركات
ً
زميلة/مشروعات مشتركة وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي رقم .)IAS 28( 28
• جــواز إلــزام هيئة أســواق المال لألشخاص
ال ـمــرخ ــص ل ـهــم بــاح ـت ـســاب مـتـطـلـبــات رأس ـم ــال
لمخاطر االسـتـثـمــار بنسبة  60فــي الـمـئــة على
االستثمارات التي ترى الهيئة وجود ارتفاع في
مخاطرها.

تراجع أسعار النفط تحت ضغط «وول ستريت» تتلقى أكبر ضربة منذ
زيادة المخزونات األميركية
كورونا ...وسهم «نتفليكس» يهوي

البرميل الكويتي ينخفض  1.17دوالر ليبلغ 87.97
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.17
ً
دوالر ليبلغ  87.97دوالرا للبرميل في تداوالت،
ً
أم ــس األول ،مـقــابــل  89.14دوالرا فــي ت ــداوالت
ً
يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت أسعار النفط
لليوم الثاني على التوالي مع إقفال أمس األول،
تحت ضغط زيــادة غير متوقعة في مخزونات
الـ ـخ ــام وال ـ ــوق ـ ــود األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ف ــي ح ـي ــن جـنــى
المستثمرون األرب ــاح مــن صعود األسـعــار إلى
أعلى مستوى في سبع سنوات ،في وقت سابق
من األسبوع.
وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،ارتـ ـف ــع خ ــام ــا ال ـق ـي ــاس لـخــامــس
أسـبــوع على التوالي ليحققا نحو  2فــي المئة
هــذا األسـبــوع ،وارتفعت األسـعــار بأكثر من 10
فــي الـمـئــة مـنــذ بــدايــة ال ـعــام وس ــط م ـخــاوف من
شح اإلمدادات.
ً
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت  49سنتا
ً
أو  0.6في المئة ليستقر السعر عند  87.89دوالرا
للبرميل ،في حين انخفض خــام غــرب تكساس
ً
الوسيط  41سنتا أو  0.5في المئة ليستقر عند
ً
 85.14دوالرا للبرميل.
وفــي وقــت سابق من األسـبــوع ،ارتفع كل من

برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى
لكل منهما منذ أكتوبر .2014
وقال ستيفن برينوك المحلل بمؤسسة بي.في.
إم ،إن "التراجع األخير يرجع على األرجــح إلى
مزيج من جني األربــاح قبل العطلة األسبوعية
ً
وغياب محفزات التفاؤل" مشيرا إلى البيانات
المتشائمة الخميس الماضي من إدارة معلومات
الطاقة األميركية.
وقــال محللون آخــرون أيضا ،إنهم يتوقعون
ً
أن يكون الضغط الحالي على األسعار محدودا
بسبب المخاوف من اإلمدادات والطلب المتزايد.
وتـصــاعــدت الـمـخــاوف بـشــأن اإلمـ ــدادات هذا
األسبوع بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية
دولة اإلمارات ،ثالث أكبر منتج في منظمة "أوبك"،
بينما حشدت روسيا ،ثاني أكبر منتج للنفط
في العالم ،قوات بأعداد كبيرة بالقرب من حدود
أوكرانيا مما يثير مخاوف من غزو محتمل.
ومع ذلك ،قالت وكالة الطاقة الدولية ،إن من
المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب
ً
قريبا إذ من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين
الـخــام عند أعـلــى المستويات على اإلط ــاق أو
فوقها ،فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور
أوميكرون من فيروس كورونا.

هـ ـبـ ـط ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
لبورصة وول ستريت عند إغالق آخر
ج ـل ـســات األسـ ـب ــوع م ــع ه ـب ــوط أسـهــم
"نتفليكس" بعد تقرير أرباح ضعيفة
في نهاية أسبوع شاق لألسهم.
وشهد مؤشرا "ستاندرد آند بورز
 "500و"ناسداك" تسجيل أكبر انخفاض
أس ـب ــوع ــي ل ـه ـمــا م ـن ــذ ب ــداي ــة جــائـحــة
كورونا في مارس .2020
وسجل المؤشر الرئيسي "ستاندرد
آنـ ـ ــد ب ـ ـ ــورز  "500ث ــال ــث أس ـ ـبـ ــوع مــن
التراجعات ،في حين تعمقت الخسائر
لناسداك بعد أن أكد المؤشر في وقت
س ــاب ــق م ــن األسـ ـب ــوع أنـ ــه ف ــي عملية
ً
تصحيح مغلقا على انخفاض أكثر من
 10في المئة من الــذروة التي سجلها
في نوفمبر.
و ه ــوت أ سـهــم نتفليكس منعكسة
على "إس اند بي  "500و"ناسداك" بعد
تنبؤ بضعف النمو في المشتركين.
ً
وان ـخ ـف ـضــت أي ـض ــا أس ـه ــم الـشــركــة
المنافسة والت ديزني بينما انخفضت
ً
أيضا قيمة أسهم شركة روكو.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي
 450.02نـقـطــة أو  1.3ف ــي الـمـئــة إلــى
 34265.37نقطة ،كما تراجع "ستاندرد

آند بورز  84.79 "500نقطة أو  1.89في
المئة ليغلق على  4397.94نقطة في
حين خسر نــاســداك المجمع 385.10
نقطة أو  2.72في المئة إلى .13768.92
ت ــراجـ ـع ــات ح ـ ــادة ب ـ ـ  20ف ــي الـمـئــة
شـهــد هــا سـهــم شــر كــة نتفليكس بعد
توقعاتها بــزيــادة قــاعــدة مشتركيها
 2.5مليون مشترك جديد خالل الربع
األول من العام الحالي ،وهو ما جاء أقل
بكثير من توقعات المحللين.
تأتي هذه التقديرات بعد أن أضافت
نتفليكس ثمانية مــا يـيــن وثالثمئة
ألــف مشترك بالربع األخير من العام
الماضي وهو ما جاء أقل بشكل طفيف
عن التوقعات.
مع ذلك سجلت الشركة نتائج قوية
بــالــربــع األخـيــر مــن  2021حيث فاقت
األربـ ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة ال ـتــوق ـعــات بكثير
ً
وح ـق ـقــت ن ـم ــوا بـنـسـبــة  12ف ــي الـمـئــة
إلــى  607ماليين دوالر .أمــا اإلي ــرادات
فجاءت متماشية مع التوقعات ونمت
 16في المئة لتبلغ  7.7مليارات دوالر.
ويترقب المستثمرون صدور المزيد
من نتائج األعـمــال الفصلية لشركات
التكنولوجيا خالل األسبوع الجاري
بـقـيــادة "آب ــل" و"ت ـس ــا" ،بـعــدمــا سجل

ً
سـهـمــا الـشــركـتـيــن انـخـفــاضــا  1.3في
الـمـئــة و 5.3فــي الـمـئــة عـلــى الترتيب،
وانخفض سهم "أمازون" بنحو بنسبة
 5.9في المئة ليصل ألدنى مستوياته
منذ مارس الماضي.
بجانب ذ لــك ،ينتظر المستثمرون
اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى
البنك االحتياطي الفدرالي ،مع تصاعد
التوقعات حول تشديد البنك لسياسته
الـنـقــديــة بــوتـيــرة أس ــرع مــن المتوقع،
بعد تسجيل التضخم أعلى مستوى
ً
منذ  40عاما.
وع ـ ــن األس ـ ـ ـ ــواق األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،هـبــط
م ــؤش ــر "سـ ـت ــوك ــس  "600األوروبـ ـ ـ ــي
بنسبة  1.8فــي الـمـئــة أو مــا ي ـعــادل 9
ً
نـقــاط تـقــريـبــا ليصل إل ــى  474نقطة،
ليسجل الخسارة األسبوعية الثالثة
المئة.
على التوالي بحوالي  1.4في
ً
كما شهد "كاك" الفرنسي انخفاضا
 1.7ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ( -125نـ ـقـ ـط ــة) إ ل ــى
 7068نـقـطــة ،وتــراجــع "فــوتـســي "100
البريطاني  1.2فــي المئة ( 91-نقطة
ً
تقريبا) عند  7494نقطة ،فيما خسر
"داكــس" األلماني  1.9في المئة (308-
نقاط) ليصل إلى  15.603ألف نقطة.
(العربية.نت)

واعـتـبــر بـيــان ص ــادر عــن هيئة أس ــواق الـمــال
ال ـت ـعــديــات ال ـم ـشــار إلـيـهــا أع ــاه أول تـعــديــات
تتم على تعليمات كفاية رأس المال لألشخاص
الـمــرخــص لهم بعد إصــدارهــا ضمن ال ـقــرار رقم
( )170لـسـنــة  2019بـتــاريــخ  19نــوفـمـبــر ،2019
إذ تــأتــي هــذه التعديالت فــي إط ــار الـنـهــج ،الــذي
تـتـبـنــاه الـهـيـئــة فــي مــواكـبــة تطبيق التعليمات
وال ـض ــواب ــط ال ـتــي ت ـصــدرهــا ،م ــن خ ــال متابعة
المالحظات واالستفسارات الــواردة من الجهات
المعنية بتطبيق التعليمات ،عالوة على الدراسات
المكثفة ،التي تمت من الهيئة على تقارير كفاية
رأس ال ـم ــال ال ـتــي ت ــم تــزويــدهــا ب ـهــا ،لـلـنـظــر في
مدى التزام األشخاص المرخص لهم بالتطبيق
المناسب لتلك التعليمات.
وأشـ ــار الـبـيــان إل ــى أن تعليمات كـفــايــة رأس
الـ ـم ــال ه ــي إح ـ ــدى األدوات واآلل ـ ـيـ ــات الــرقــاب ـيــة
الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات
المرخصة للتعامل في األوراق المالية وضمان
سالمة مراكزها المالية بما يتناسب مع حجم
ً
وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها ،هذا فضال
عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين،
وخـلــق بيئة استثمارية آمـنــة عــن طــريــق توفير
االحتياطات الالزمة لتأمين المخاطر المتعلقة
ً
بأعمال وتعامالت الشركات المرخصة ،خصوصا
الـمـخــاطــر الـنــاتـجــة عــن ط ــرح منتجات وأنشطة
مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق (مثل
البيع على المكشوف ،وإقراض واقتراض األسهم،
واتفاقيات إعادة الشراء ،إلخ) إضافة إلى متطلبات
رأس ـم ــال تـتــوافــق مــع أنـشـطــة مــؤسـســات البنية
األساسية ألسواق المال المستحدثة في السوق
(مثل الوسيط المقابل المركزي ،إلخ).

سحب التحفيز األميركي
يهوي بالعمالت المشفرة
تـعـمـقــت خـســائــر الـعـمـلــة الـمـشـفــرة األشـهــر
"بـتـكــويــن" لتهوي صـبــاح أم ــس ،دون  36ألف
دوالر ،لتفقد بذلك  48في المئة من أعلى قيمة
ً
تحققت لها فوق  69ألفا في نوفمبر الماضي.
وتهاوي "بتكوين" أفقدها  600مليار دوالر
من قيمتها السوقية ،كما تسبب بتبخر أكثر من
تريليون دوالر من القيمة الرأسمالية لمجمل
سوق العمالت المشفرة خالل أسبوع.
وت ـت ـفــاقــم ال ـت ــراج ـع ــات ف ــي سـ ــوق الـع ـمــات
المشفرة مع اعتزام مجلس االحتياطي الفدرالي
(البنك المركزي األميركي) سحب التحفيز من
السوق.
جراء ذلك عانت األصول األكثر خطورة في
جميع أن ـحــاء الـعــالــم ،وف ـقــدت "بـتـكــويــن" أكبر
األصــول المشفرة قيمة ،أكثر من  12في المئة
أمس األول وهوت  10في المئة.
وغــرقــت ســوق الـعـمــات المشفرة فــي وحل
مـخــاطــر تخفيف التحفيز الـمــالــي األمـيــركــي،
ً
ورفع أسعار الفائدة على الدوالر ،وتبعا لذلك
انخفضت عمالت مشفرة أخرى مثل إيثيروم،
وميمي بنسب تفوق  45فــي المئة على مدى
األسابيع القليلة الماضية.
تضررت العمالت المشفرة من اقتراح للبنك
المركزي الروسي بفرض حظر على استخدام
العمالت المشفرة وتعدينها.
وروس ـ ـيـ ــا ه ــي واح ـ ـ ــدة م ــن م ــواق ــع تـعــديــن
"بتكوين" الكبرى في العالم.
(العربية.نت)
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

التسويات السياسية األخيرة قد تحقق أهداف الحكومة
من المحتمل أن تمرر قانون الدين العام أو السحب من األجيال
ذكر «الشال» أن استمرار
األوضاع على ما هي عليه
يعني حتمية استمرار تدهور
تصنيف الكويت االئتماني،
والخالف هو حول التوقيت
ال النتيجة ،ومع مرور الوقت،
سوف تتآكل القدرة على
إيجاد حلول ناجعة لعالج
أوضاعها المالية ،ما يعني
انتقالها إلى وضع اقتصادي
مهدد الستقرارها.

أفـ ـ ــاد ت ـق ــري ــر "الـ ـ ـش ـ ــال" االق ـت ـص ــادي
ً
ً
األسـبــوعــي بأنه تــم م ــرارا وت ـكــرارا ذكر
أن ت ـقــاريــر الـتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي هي
تقارير مالية ،ومــن الطيب أن يحصل
ف ـي ـهــا أي ب ـلــد ع ـلــى تـصـنـيــف مــرت ـفــع،
والعكس صحيح ،لكنها تقارير تحذير
وجمهورها مختلف ،واهتمامها مالي
وقصير األم ــد ،أمــا االقـتـصــاد ضمنها،
ً
ولدولنا النفطية تـحــديــدا ،فهو مجرد
برواز.
لــذلــك وف ــق الـتـقــريــر ،الب ــد مــن ق ــراءة
صـحـيـحــة لـمـحـتــوى ال ـت ـقــريــر ،تعطيه
مــا يستحق مــن اه ـت ـمــام ،ل ـكــن ،اعـتـبــار
ً
الـعـمــل عـلــى تحسين التصنيف وفـقــا
ً
لـ ـم ــؤش ــرات م ــال ـي ــة ال وف ـ ـقـ ــا لـمـعــايـيــر
االس ـت ــدام ــة االق ـت ـص ــادي ــة ،أم ــر خــاطــئ،
فــالـضــرر المحتمل على االقـتـصــاد ،إن
أخطأنا القراءة واإلجراء ،ال يمكن جبره،
فقانون الدين العام أو السحب المنظم
من احتياطي األجيال القادمة من دون
إصـ ــاح ج ــوه ــري لـلـسـيــاســات المالية
واالقتصادية ،تصرف جائر بحق البلد،
والمثال القاطع ،هو ما حدث لالحتياطي
العام ،ولألموال التي تم اقتراضها من
السوق العالمي أو استبدال األصول بين
االحتياطيين أو وقف االقتطاع لمصلحة
األج ـيــال الـقــادمــة ،كلها حــدثــت مــا بعد
خريف عام  2014وحتى وقتنا الحاضر،
ً
كلها أموال ضاعت هدرا.
تـقــريــر وكــالــة التصنيف االئتماني
(س ـت ــان ــدرد آن ــد بـ ــورز) يـثـبــت تصنيف
الكويت السيادي عند ( ،)A+أي تثبيت
ل ـت ـص ـن ـيــف ي ــول ـي ــو ال ـف ــائ ــت  2021مــع
استمرار النظرة السلبية على المستقبل،
والتصنيف السيادي خاضع للمراجعة
على المدى القصير ،أي ما بين 24 – 12
ً
شهرا ،وقد يخفض ما لم تنجح الكويت
ف ــي إيـ ـج ــاد ح ــل ل ـع ـجــزهــا ع ــن تـمــويــل
الموازنة العامة ،والتصنيف قد يعدل

الـنـظــرة المستقبلية إل ــى مـسـتـقــرة ،إن
نجحت الحكومة في تمرير قانون الدين
العام أو السحب من احتياطي األجيال
القادمة ،ويضيف تقرير الوكالة ما معناه
ضرورة تبني سياسة مالية منضبطة.
والفزاعة التي استخدمتها الوكالة
هي تقديراتها بلوغ معدل عجز الموازنة
للسنوات حتى عــام  2025نحو  12في
المئة من حجم الناتج المحلي اإلجمالي،
وتقدر أن يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي
ً
رق ـم ــا نـحــو  140مـلـيــار دوالر ف ــي عــام
 ،2024أي إن متوسط رقم العجز المالي
ال ـس ـنــوي س ــوف يـبـلــغ نـحــو  17مليار
ً
دوالر ،أو نحو  84مليارا للعجز المتراكم
خالل تلك السنوات ،وهو في تقديرها
ربما األعلى في العالم للدول المصنفة
من قبلها.
والمعالجة بـقــرار أو بـقــانــون ،هدف
مــن المحتمل أن تحققه الحكومة بعد
ال ـت ـســويــات الـسـيــاسـيــة األخـ ـي ــرة ،وقــد
ي ـن ـجــح ت ـم ــري ــر ال ـق ــان ــون ـي ــن بـتـحـسـيــن
التصنيف ألنــه يحقق مصلحة وهدف
جمهور تقرير الوكالة ،لكن ثمنه باهظ
على مستقبل االقتصاد المحلي ،وقد
يتطلب ق ــرارات حكومية غير مشروعة
لمصلحة بعض ال ـنــواب ،ورغ ــم انتقاد
ال ــوك ــال ــة الـ ـش ــدي ــد ل ـع ـجــز ال ـح ـك ــوم ــات
المتعاقبة وتخلف إج ــراءات اإلصــاح
لديها ،أبقت الوكالة على تصنيف يوليو
ثــابــت ل ـم ـبــررات لـهــا عــاقــة بمتغيرين
استثنائيين خارج قدرة اإلدارة العامة
المحلية على التأثير فيها ،وهما ارتفاع
أسعار وإنتاج النفط ،وحجم احتياطي
األجيال القادمة بعد مكاسبه األخيرة.
ما تقدم يعني أن الكويت أمام ثالث
خـ ــاصـ ــات ،األولـ ـ ـ ــى هـ ــي أنـ ـه ــا عــرضــة
للتأثر بعوامل هــي خ ــارج عــن قدرتها
ً
على التحكم بها ،وسوف تتأثر إيجابا
ً
أو سلبا إن تحسنت أو تــراجـعــت ،فإن

تحسنت أوض ــاع ســوق النفط وحجم
صندوقها الـسـيــادي ،ســوف تستغلها
إدارتها في تعميق اختالالت االقتصاد،
بشراء مزيد من الوقت بسياسات مالية
واقتصادية بائسة ،وإن تراجعت ،ظهرت
على السطح كــل تبعات ومخاطر تلك
االختالالت.
الـخــاصــة الـثــانـيــة هــي أن اسـتـمــرار
األوضاع على ما هي عليه تعني حتمية
استمرار تدهور تصنيفها االئتماني،
والخالف هو حول التوقيت ال النتيجة،

ومع مرور الوقت،
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ت ـ ـتـ ــآكـ ــل
ال ـقــدرة عـلــى إي ـجــاد حـلــول ناجعة
ل ـع ــاج أوض ــاع ـه ــا ال ـمــال ـيــة ،م ــا يعني
ً
انتقالها إل ــى وض ــع اقـتـصــادي مـهــددا
الستقرارها.

ضرورة قراءة تاريخ استثمارات القطاع النفطي
الخاسرة ومنع تكرارها
الفارق سيضيق بين أسعار النفط المحتملة وتكاليف إنتاج البرميل

قـ ــال "ال ـ ـشـ ــال" إنـ ــه ض ـم ــن أول ــوي ــات
بــرنــامــج الـحـكــومــة ال ـحــال ـيــة ،تــرشـيــق
ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،وه ــو ه ــدف م ـكــرر في
خ ـطــط الـتـنـمـيــة وب ــرام ــج ال ـح ـكــومــات
ً
ً
األخ ـي ــرة ،وظ ــل هــدفــا ج ـيــدا ،ولـكــن ما
تحقق حتى اآلن هو عكسه ،وتغيرت
ً
ج ـ ــوه ـ ــري ـ ــا أوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـب ـ ـلـ ــد الـ ـم ــالـ ـي ــة
واالق ـت ـصــاديــة ،ول ــم يـعــد تحقيق ذلــك
الـهــدف خ ـيــارا ،بــل واج ـبــا .أهــم وأكـبــر
ال ـق ـطــاعــات ض ـمــن ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ،هو
قـ ـط ــاع الـ ـنـ ـف ــط ،ال ـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ألك ـب ــر
عـمـلـيــة ان ـت ـف ــاخ وت ــره ــل وارت ـ ـفـ ــاع في
التكاليف ،سواء بكوادره وامتيازاته،
أو باستثماراته الخاسرة حول العالم.
أخطر تبعات ترهله ،أنه فقد أفضل
م ــا لــديــه م ــن ق ـي ــادات بـسـبــب م ـشــروع
خاطئ للتقاعد المبكر من أجل إحالل
آخ ــري ــن م ـح ـل ـهــم ،إض ــاف ــة إل ــى ارت ـف ــاع
تكلفة ان ـتــاج بــرمـيــل الـنـفــط لـمـبــررات
ال عالقة لها باإلنتاجية إلى أكثر من
خـم ـســة أض ـع ــاف ف ــي أق ــل م ــن عـقــديــن
من الزمن ،حتى تساوت تكلفة انتاج
البرميل في يوم من أيام الجائحة ،مع
سعر برميل النفط الكويتي في السوق.
و لـلـقـطــاع تــار يــخ فــي تسليمه هبة
س ـيــاس ـيــة لـ ـش ــراء والء ذلـ ــك الـفـصـيــل
الـسـيــاســي أو ذاك ،ولـلـقـطــاع حصص
وظيفية تمنح لذلك النائب أو النافذ،
واإلفراز الطبيعي والحتمي لمثل تلك
السياسات ،هي تخلف وفساد القطاع،
وللقطاع استثمارات ضخمة فاشلة،
بــدايـتـهــا "ســانـتــا فــي" فــي ثمانينيات
ً
القرن الفائت ،مرورا بمصافي هولندا

ومـ ـحـ ـط ــات ب ـي ــع وقـ ـ ــود ال ـت ـج ــزئ ــة فــي
ب ــري ـط ــان ـي ــا وغ ـ ـ ــاز الـ ـجـ ـن ــوب وس ــرق ــة
ممنهجة لشركة نــا قــا تــه ،وانتهائها
ً
م ــؤخ ــرا بــاسـتـثـمــاري مـصـفــاة فيتنام
و"شــركــة الـبــولــي بــرول ـيــن" المشتركة
م ــع ش ــرك ــة ك ـنــديــة ،ول ــم ي ـبــق لـلـقـطــاع
س ــوى الـتـبــاكــي عـلــى كـنــز فـقــده لفشل
صفقة "كي داو" وهي صفقة لو تحققت
لحصدت أكبر خسارة مما لحق القطاع
م ـ ــن صـ ـفـ ـق ــات مـ ـث ــل مـ ـصـ ـف ــاة ف ـي ـت ـنــام
والشركة الكندية.
و مــا زال هناك من يعتقد أن صفقة
"كي داو" هي صفقة لشراء نصف شركة
"داو كيمكال" ،بينما هي صفقة بائسة
ل ـش ــراء  40مـصـنـعــا قــديـمــا م ــن شــركــة
"داو كيمكال" ،من ضمنها مصنع في
إيطاليا بملكية مناصفة بين القطاع
و"داو ك ـي ـم ـكــال" ت ــم إنـ ـش ــاؤه ف ــي عــام
 ،2004خ ـســر رأس ـم ــال ــه مـ ــرة ونـصــف
المرة ،إضافة إ لــى التزام بسداد نحو
 130مليون دوالر بعد  6سـنــوات من
المساهمة فيه ،ر غــم أن معدل العائد
الــداخ ـلــي عـنــد إقـ ــرار دراس ـت ــه ك ــان 16
فــي المئة –  18فــي المئة ،و فــي تبرير
رسمي لشركة "داو كيمكال" لمشروع
ً
ً
بـيـعـهــا  40مـصـنـعــا قــدي ـمــا لـلـكــويــت،
أي أقــل مــن نـصــف الـمـصــانــع القديمة
الـ ـت ــي ت ـم ـل ـك ـهــا ،ت ــذك ــر إدارة ال ـشــركــة
التالي "أ نـهــا -أي داو كيمكال -ترغب
ً
في االنتقال استراتيجيا من صناعة
تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة س ـ ـ ــوق إنـ ـت ــاجـ ـه ــا م ــزدح ــم
وهـ ــامـ ــش رب ـح ـي ـت ـه ــا م ـن ـخ ـف ــض ،إل ــى
ص ـن ــاع ــة بـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات م ـت ـقــدمــة،

التنافس فيها محدود وهامش الربح
فيها مرتفع".
لذلك ،كان هدفها من البيع تحصيل
ت ـمــويــل لـ ـش ــراء ش ــرك ــة "روم آنـ ــد هــاس
" "Rohm and Hassبــا ل ـكــا مــل ،و كــا نــت
شركة صناعة بتروكيماويات متقدمة،
ً
ووفقا لجريدة نيويورك تايمز في عدد
 2009/02/06حول مبالغة "داو كيمكال"
ف ــي دف ـ ــع عـ ـ ــاوة  74ف ــي ال ـم ـئ ــة ل ـش ــراء
"شركة روم آند هاس" في يوليو ،2008
تذكر الجريدة أنها دفعت هذه المبالغ
ال عـتـقــاد هــا بــأن الكويتيين فــي جيبها
الخلفي وسيؤمنون التمويل الالزم.
و غ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر صـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــح م ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن
م ـعــارضــة الـصـفـقــة بـ ــدأت م ــن ال ـكــويــت،
فــالـمـعــارضــة الـمـهـنـيــة وال ـمــال ـيــة ،بــدأت
من مكتب االستثمار الكويتي في لندن
ومـسـتـشــاريــه ال ـثــاثــة ف ــي ن ــص مــذكــرة
أ س ـم ـت ـهــا ا ل ـم ــؤ س ـس ــة "،"Call Report
وشـ ـ ــارك ف ــي اج ـت ـم ــاع ل ـن ــدن ف ــري ــق مــن
ً
قياديي المؤسسة ،وكــانــوا ستة ،زائــدا
فــريــق مـكـتــب االس ـت ـث ـمــار ال ـكــوي ـتــي في
ً
لندن ،زائدا "مورغان ستانلي" و"كريديت
س ــوي ــس" و"دوي ـت ـش ــه ب ـن ــك" ،واع ـت ــرض
ال ـح ــاض ــرون ف ــي  17/16أك ـتــوبــر 2008
باإلجماع على الصفقة ،وأبدوا  6مبررات
صحيحة العتراضهم.
وحـتــى عندما تــم االع ـتــراض عليها
ً
الحقا في الكويت وبات احتمال رفضها
أكـبــر ،وافــق الفريق الــداعــم للصفقة في
أواخ ــر نــوفـمـبــر  2008عـلــى تـعــويــض لـ
"داو كـيـمـكــال" بـنـحــو  30فــي الـمـئــة من
قيمتها في حال الرفض ،وكان زمن أزمة

مالية عالمية لم تحدث منذ  80عاما ،وال
يفترض أن يزيد التعويض في أوضاع
عادية عن  10في المئة ،وحول إقرار ذلك
التعويض عالمة استفهام كبيرة.
الغرض من التذكير بتاريخ القطاع
ليس اجترار الماضي ،ولكنها تجارب
أليمة أمكن في الماضي تجاوزها بسبب
ازدهار سوق النفط وتوقعات المزيد من
االزدهــار له في المستقبل ،ذلك لم يعد
واقع الحال ،وبات من الضروري خفض
تكاليف انتاج البرميل ،وال بد من قراء ة
ت ــاري ــخ اس ـت ـث ـم ــارات ال ـق ـطــاع الـضـخـمــة
والمكلفة والخاسرة ،والعمل على منع
تكرارها ،في المستقبل.
ً
ووفقا لسيناريوهات توقعات أسعار
الـنـفــط عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل ،ف ــإن إدارة
قطاع النفط تتطلب توفر رشاقة وقدرة
وحـصــافــة ومـهـنـيــة عــالـيــة ،فــالـفــارق ما
بين أسعار النفط المحتملة في السوق،
وتـكــالـيــف ان ـتــاج الـبــرمـيــل ان اسـتـمــرت
الممارسات على ما هي عليه ،سيضيق،
وستكون نتائجه وخيمة على المالية
العامة.
ومن أمثلة السيناريوهات المحتملة،
ما ذكره تقرير وكالة ستاندرد آند بورز
األخير ،فتوقعاته لمعدل أسعار النفط
في عام  2022و 2023هي  65دوالرا و55
ً
دوالرا على التوالي هبوطا من معدل 71
دوالرا في عام  ،2021وتقديراته لسعر
تعادل موازنة الكويت حتى عــام 2025
هي  90 -85دوالرا للبرميل.

ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة
ال ـث ــال ـث ــة ،ه ــي أخــذ
خيارها الصحيح والصعب وإن جاء
ً
متأخرا لنقل تأثير عوامل خارجة عن
قدرتها على التأثير فيها ،إلــى انتقال

تـ ــدري ـ ـجـ ــي ألخ ــذ ل ــزم ــام ال ـم ـب ــادرة في
تنمية قدرتها على التأثير في مسارات
سياساتها ،وذلك لن يتحقق ما لم تكن
مؤسسات سلطة اتخاذ القرار في الدولة،
أو مجلس الوزراء على أقل تقدير ،تتبنى
مشروع إنقاذ موحد.

 12.9مليار دينار إيرادات محصلة حتى
نهاية الشهر الـ  9من الموازنة الحالية
أفاد تقرير "الشال" بأن وزارة المالية
ت ـش ـيــر ف ــي ت ـقــريــر ال ـم ـتــاب ـعــة ال ـش ـهــري
لـ ـ ــإدارة ال ـمــال ـيــة ل ـل ــدول ــة ح ـتــى نـهــايــة
ديسمبر  ،2021والمنشور على موقعها
اإلل ـك ـتــرونــي ،إل ــى أن جـمـلــة اإلي ـ ــرادات
المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع
من السنة المالية الحالية 2022/2021
بـلـغــت نـحــو  12.983مـلـيــار د ي ـن ــار ،أو
أ ع ـلــى بـمــا نـسـبـتــه  18.8فــي ا لـمـئــة عن
جملة اإليرادات المقدرة للسنة المالية
الحالية بكاملها ،والبالغة نحو 10.929
مليارات.
وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ب ـل ـغــت اإلي ـ ـ ــرادات
النفطية الفعلية حتى  2021/12/31نحو
 11.471مليار دينار أو أعلى بما نسبته
 25.7فــي المئة عــن مستوى اإل ي ــرادات
النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية
بكاملها ،والبالغة نحو  9.127مليارات،
و بـمــا نسبته نـحــو  88.4فــي ا لـمـئــة من
جملة اإليرادات المحصلة ،وبلغ معدل
سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.8
دوالرا لألشهر التسعة األولى من السنة
المالية الحالية .2022/2021
وأضـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر :ت ــم ت ـح ـص ـيــل مــا
قيمته نحو  1.511مليار دينار إيرادات
غير نفطية خالل الفترة نفسها ،بمعدل
ش ـه ــري ب ـل ــغ ن ـح ــو  167.944م ـل ـيــو نــا،
بينما كان المقدر في الموازنة للسنة
المالية الحالية بكاملها نحو 1.802
مـلـيــار ،أي أن المحقق إن ا سـتـمــر عند
هــذا ا لـمـسـتــوى ،فسيكون أ عـلــى للسنة
الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة بـ ـك ــامـ ـلـ ـه ــا ب ـن ـحــو
 213.236مليون دينار عن ذلك المقدر.
وذكر "كانت اعتمادات المصروفات
ل ـل ـس ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة قـ ــد قـ ــدرت
ً
بنحو  23.048مـلـيــارا ،و ص ــرف فعليا

ً
 ط ـب ـق ــا ل ـل ـن ـش ــرة -ح ـت ــى 2021/12/31ن ـحــو  10.651م ـل ـي ــارات ،و ت ــم اال ل ـت ــزام
بنحو  3.015مليارات ،وباتت في حكم
المصروف ،لتصبح جملة المصروفات
الفعلية وما في حكمها -نحو 13.665مليارا ،وبمعدل شهري للمصروفات
وما في حكمها نحو  1.518مليار".
ورغم أن النشرة تذهب إلى خالصة
مــؤدا هــا أن ا لـمــواز نــة فــي نهاية الشهر
ال ـت ــاس ــع م ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ال ـحــال ـيــة
ً
قــد سـجـلــت ع ـجــزا بـلــغ نـحــو 682.422
مـلـيــون دي ـنــار ،فــإنـنــا نــرغــب فــي نـشــره
ً
مــن دون النصح بــا عـتـمــاده ،علما بأن
ً
معدل اإلنفاق الشهري سيرتفع كثيرا
مع نهاية السنة المالية .ور قــم العجز
فــي ا لـحـســاب الختامي للسنة المالية
وا ل ـم ـت ـب ـق ــي م ـن ـه ــا  3أ شـ ـه ــر سـيـعـتـمــد
ب ـش ـك ــل جـ ــوهـ ــري عـ ـل ــى مـ ـع ــدل أسـ ـع ــار
ال ـن ـفــط ل ـمــا ت ـب ـقــى م ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة
ً
الحالية ،وجزئيا على وعود الحكومة
ً
بتحقيق وفرا في المصروفات بحدود
 10في المئة.

 2.68مليار دينار قيمة ملكيات هيئة االستثمار في  9شركات مدرجة
ذكـ ــر "ال ـ ـشـ ــال" أن م ــرك ــز ال ـج ـم ــان ن ـش ــر تـفــاصـيــل
ملكيات معلنة لعدد من المؤسسات العامة ،وقمنا
باحتساب أثر األداء اإليجابي للبورصة على أهم 4
محافظ للمؤسسات العامة فــي حــدود المعلن عن
ملكياتها ،ومكاسب وار تـفــا عــات القيمة تحكمهما
حركة األسعار وحركة نسبة الملكية.
وأضـ ـ ـ ــاف "ال ـ ـ ـشـ ـ ــال" فـ ــي تـ ـق ــري ــره أن أكـ ـب ــر ق ـي ـمــة
للملكيات المعلنة كانت للهيئة العامة لالستثمار،
التي ينحصر عدد ملكياتها المعلنة في  9شركات
مــدرجــة بـيــن نـهــايــة ع ــام  2020ونـهــايــة ع ــام ،2021
وارت ـف ـع ــت ق ـي ـمــة مـلـكـيــاتـهــا ف ــي ت ـلــك ال ـش ــرك ــات مــن
نحو  2.147مليار دينار إلى نحو  2.685مليار مع
ً
إ ق ـف ــاالت نـهــا يــة ع ــام  ،2021أي حـقـقــت ار ت ـفــا عــا في
قيمة استثماراتها بنسبة  25.1بالمئة ،و بـحــدود
ً
 538.4مليون دينار ،أي أقل قليال من نسبة االرتفاع
لـمــؤشــر الـبــورصــة الـعــام ( 27بــالـمـئــة) .ســاهــم سهم
بيت التمويل الكويتي بأعلى ارتفاع وبنحو 438.5
مـلـيــونــا م ــن ال ـم ـكــاســب ف ــي ت ـلــك ال ـق ـي ـمــة ،وســاهـمــت
الـشــركــة الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار بـثــانــي أعـلــى ارتـفــاع
وبنحو  67.2مليونا من تلك القيمة ،وساهم "بنك
ور ب ــة" بثالث أ عـلــى ار تـفــاع بنحو  45.5مليونا من

ارتـ ـف ــاع ال ـق ـي ـمــة ،بـيـنـمــا ان ـخ ـف ـضــت قـيـمــة
م ـس ــا ه ـم ــة ش ــر ك ــة ز يـ ـ ــن ب ـن ـح ــو 12.8
مليونا.
وأ كـ ـ ــد أن م ـس ــا ه ـم ــة ا ل ـمــؤ س ـســة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة
لم تكن في قيمة استثماراتها في
بــورصــة ال ـكــويــت بـعـيــدة عــن حجم
مساهمة الهيئة العامة لالستثمار،
لكن انتشارها أوسع ،وشمل  32شركة
مـقــارنــة بـنـحــو  34فــي نـهــايــة ع ــام ،2020
َ
بعد التخارج من شركتي المزايا القابضة
واإلن ـم ــاء الـعـقــاريــة خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
العام الفائت.
و كــا نــت قيمة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة فــي
نهاية عام 2020
بـ ـ ـح ـ ــدود 1.759
ً
مليار دينار ،وحققت ارتفاعا في القيمة الرأسمالية
بنسبة  34.1بالمئة ،أي أ عـلــى مــن ار تـفــاع المؤشر
العام ،وبلغت قيمة استثماراتها بنهاية عام 2021

نحو  2.358مليار د يـنــار ،أي مرتفعة بنحو
 599.6مليونا.
وفي خالصة ،ذكر التقرير أن أسعار 30
شركة ارتفعت ضمن محفظتها ،بينما
انخفضت أسعار شركتين .أكبر ارتفاع
فـ ــي ال ـق ـي ـم ــة ض ـم ــن م ـح ـف ـظ ـت ـهــا حـقـقـتــه
ش ــرك ــة أج ـي ـل ـي ـتــي ل ـل ـم ـخ ــازن ال ـع ـمــوم ـيــة،
وكان بحدود  125.9مليونا ،يليها البنك
األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد  -ال ـب ـح ــري ــن ،ب ــارت ـف ــاع فــي
حدود  118.5مليونا ،ثم بيت التمويل الكويتي
بنحو  103.6مــا يـيــن .ثــا لــث المساهمات المؤثرة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات العامة كــان للهيئة العامة لشؤون
الـ ـق ـ ّـص ــر ،وب ـل ـغ ــت قـيـمــة
مـســا هـمــا تـهــا المعلنة
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي  3ش ـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ــات
ب ـن ـه ــا ي ــة عـ ــام 2020
نـحــو  555.4مليونا،
وبلغت مع نهاية عام
 2021نحو  739.9مليونا في شركتين بعد التخارج
من الشركة الوطنية العقارية ،وبلغت مكاسبها نحو
 33.2بالمئة.

وح ـق ــق االس ـت ـث ـمــار ف ــي ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
ً
ارتفاعا في القيمة الرأسمالية بنحو  190.9مليونا
أو بنسبة  35بالمئة.
رابع المساهمات لألمانة العامة لألوقاف ،ولديها
مساهمتان معلنتان فقط ،وا حــدة منهما رئيسية،
وبلغت قيمة استثماريها بنهاية عــام  2020نحو
 384.7مـلـيــو نــا ،و بـلـغ ًــت فــي نـهــا يــة ع ــام  2021نحو
ً
 518.8مليونا ،محققة ارتفاعا بحدود  34.8بالمئة
ً
وارتفاعا في القيمة الرأسمالية بحدود  134مليونا،
ضمنها نحو  132.9مليونا مصدرها بيت التمويل
الكويتي.
وختم التقرير بأن ذلك يعني أن صافي االرتفاعات
ف ــي ق ـي ـمــة اس ـت ـث ـم ــارات ال ـج ـه ــات األربـ ـ ــع ف ــي أس ـهــم
ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة فــي بــورصــة الـكــويــت بـلــغ نحو
 1.456مـلـيــار د ي ـن ــار ،و ن ـحــو  81.6بــا لـمـئــة مــن ذ لــك
االرت ـف ــاع فــي الـقـيـمــة م ـصــدره  4ش ــرك ــات ،هــي بيت
التمويل الكويتي ،والبنك األهلي المتحد  -البحرين،
وبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وأج ـي ـل ـي ـت ــي ل ـل ـم ـخ ــازن
العمومية.
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اقتصاد

ً
من «غلوبل فاينانس» تكريما لجهوده في توفير أفضل خدمات مالية للعمالء
قال أحمد السميط إن فوز
«بيتك» بجائزة «أفضل بنك
في الخزانة وإدارة النقد» في
الكويت يتوج الجهود المبذولة
لتوفير منصات رقمية متطورة
للعمالء في مجال الخزانة وفق
أعلى معايير الجودة ،كما يدل
على نجاح «بيتك» السيما في
ظل التحديات بسبب الجائحة.

توسعة أنشطة
االستثمار
والتداول في
أسواق رأس
المال األولية
والثانوية
ً
وخصوصا
الصكوك
قصيرة األجل
السميط

للعام الثاني على التوالي ،حصد
ب ـيــت ال ـت ـمــويــل ال ـكــوي ـتــي (بـيـتــك)
ج ــائ ــزة "أف ـض ــل بـنــك ف ــي الـخــزانــة
وإدارة ال ـن ـقــد" ف ــي ال ـكــويــت لـعــام
 2022من مجلة غلوبل فاينانس
الـعــالـمـيــة ،ف ــي إطـ ــار الـنـسـخــة 22
من التصنيفات السنوية ألفضل
بـنــوك ومـ ــزودي خــدمــات الـخــزانــة
وإدارة النقد.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـخــزانــة
الكويت في "بيتك" أحمد السميط
إن فوز "بيتك" بهذه الجائزة يعكس
المكانة الرفيعة التي يتمتع بها
البنك فــي مجال خــدمــات الخزانة
وإدارة ال ـن ـقــد ،وث ـقــة ال ـع ـمــاء في
الخدمات المتميزة التي يقدمها
البنك ،والــدور الذي يلعبه كشريك
مصرفي مهم في الحلول المصرفية
والمالية المبتكرة ،مضيفا أن فوز
"بيتك" بهذه الجائزة المستحقة
يـتــوج الـجـهــود الـمـبــذولــة لتوفير
منصات رقمية متطورة للعمالء
في مجال الخزانة وفق أعلى معايير
الجودة ،كما يدل على نجاح "بيتك"
السيما في ظل التحديات بسبب
الجائحة.
وأفـ ـ ــاد الـسـمـيــط ب ــأن ال ـجــائــزة
تعكس نـجــاح "بـيـتــك" فــي تطوير
أحـ ــدث ال ـح ـلــول الــرقـمـيــة لضمان
مواصلة أفضل الخدمات الرائدة في
الخزانة وإدارة النقد على المستوى
الـمـحـلــي واإلق ـل ـي ـمــي وال ـعــال ـمــي،
ومثل هذه التكريمات والجوائز ما
هي إال تأكيد على المركز الريادي
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـت ـلــه الـ ـبـ ـن ــك فـ ــي س ــوق
الـخــدمــات المصرفية اإلســامـيــة،
مبينا أن "بيتك" يوفر باقة متنوعة
م ــن خ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات أسـ ــواق
الـمــال ومنتجات النقد األجنبي،
إل ــى جــانــب حـلــول مــالـيــة مبتكرة
تـلـبــي تـطـلـعــات ال ـع ـمــاء وتسهل
احتياجاتهم.
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك خـ ــدمـ ــات
بـيــع وش ـ ــراء ال ـع ـمــات األجـنـبـيــة،
وحـ ـس ــاب الـ ــذهـ ــب ،وم ـن ـص ــة بيع
الـعـمــات ( ،)KFHGlobalومنتج
م ـب ــادل ــة األربـ ـ ـ ــاح ( ،)PRSومـنـتــج
الوعد بالشراء ،وخدمة "األسعار
المباشرة للعمالت" ،وهي منصة
إل ـك ـتــرون ـيــة بــال ـكــامــل م ــع تغطية
مباشرة من األسواق الدولية لتلبية

أحمد السميط
احـتـيــاجــات ال ـع ـمــاء ،إضــافــة إلــى
توفير تقنيات متطورة لمعالجة
وتسوية الصفقات وتسريع تنفيذ
الـمـعــامــات عـبــر اس ـت ـخــدام نظام
الـتـنـفـيــذ اآلل ـ ــي ال ـم ـبــاشــر (،)STP
وغيرها من الخدمات والمنتجات
في مجال الخزانة.
وأش ــار السميط الــى أن "بيتك"
يـمـتـلــك فــري ـقــا م ــدرب ــا وذا خـبــرة
مـتـمـيــزة م ــن ال ـك ـف ــاءات الــوطـنـيــة
الشابة ،ويتمتع بالمهنية العالية
والـ ــدرايـ ــة ال ـكــاف ـيــة إلدارة جميع
أنشطة الخزانة والعمل على خدمة
الـعـمــاء بــاالعـتـمــاد عـلــى الحلول
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ال ـم ـت ـط ــورة الـتــي
يوظفها البنك لتعزيز كفاءة األداء.
وأضـ ــاف أن "ب ـي ـتــك" ،مــن خــال
قـ ـط ــاع الـ ـخ ــزان ــة ،يـ ـب ــذل ق ـص ــارى
جهوده لتوسعة أنشطة االستثمار
وال ـت ــداول فــي أسـ ــواق رأس الـمــال
األول ـ ـيـ ــة والـ ـث ــان ــوي ــة ،خـصــوصــا
الصكوك قصيرة األجل التي تساعد
فــي إدارة الـسـيــولــة ،وحـقــق مركز
الصدارة ضمن قائمة المتداولين
الرئيسيين في إص ــدارات برنامج
مؤسسة إدارة السيولة اإلسالمية
الــدول ـيــة ( )IILMل ـســوق الصكوك
األولية ،وكذلك حقق المركز االول
ضمن قائمة المتداولين في السوق
الثانوي لعام  ،2021وهذا اإلنجاز
ي ـح ـق ــق ألول مـ ـ ــرة بـ ـ ــأن ت ـت ـصــدر
مــؤس ـســة مــال ـيــة الـقــائـمـتـيــن بين

الـمـتــداولـيــن الرئيسين لبرنامج
" "IILMفي السوق االولي والثانوي.

معايير التصنيف
مــن جـهـتــه ،ذك ــر الـنــاشــر مدير
الـتـحــريــر فــي "غـلــوبــل فــايـنــانــس"
جــوزيــف دي جـيــارابــوتــو أن ــه مع
اس ـت ـم ــرار تــأث ـيــر ال ـجــائ ـحــة على
قـطــاع ال ـخــزانــة فــي جميع أنـحــاء
ال ـعــالــم ،أصـبـحــت اإلدارة الــذكـيــة
للنقد وأنظمة الخزانة أكثر أهمية
م ــن أي وقـ ــت م ـض ــى ،مـضـيـفــا أن
ال ـجــوائــز ال ـتــي تمنحها "غـلــوبــل
فــاي ـنــانــس" ك ــل عـ ــام ه ــي تـكــريــم
للمؤسسات والبنوك التي قدمت
أفضل خدمة لعمالئها في ظل
ه ــذه األزم ــة المستمرة وغير
المسبوقة.
واع ـت ـمــدت "غـلــوبــل فاينانس"
في منحها للجائزة على معايير
عــال ـم ـيــة دق ـي ـق ــة وم ـه ـن ـيــة ضمن
عملية تقييم متعددة المستويات،
تضمنت اس ـت ـطــاع آراء الـبـنــوك
وم ـ ــزودي ال ـخــدمــات ،وتــوصـيــات
م ـح ـل ـلــي ال ـص ـن ــاع ــة وال ـم ــدي ــري ــن
الـتـنـفـيــذيـيــن ل ـل ـشــركــات وخ ـب ــراء
التكنولوجيا ،إلــى جانب أبحاث
مستقلة الخـتـيــار أفـضــل البنوك
ومــزودي خدمات الخزينة وإدارة
النقد.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــرى األخـ ـ ـ ـ ـ ــذ بـ ــاالع ـ ـت ـ ـبـ ــار

مجموعة متنوعة مــن المعايير
ال ــذات ـي ــة وال ـمــوضــوع ـيــة ،بـمــا في
ذلــك الربحية ،والحصة السوقية،
واالنتشار والقدرة على الوصول،
وخـ ـ ــدمـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـم ـ ــاء ،واألس ـ ـ ـعـ ـ ــار
التنافسية ،وابـتـكــار المنتجات،
ومدى نجاح مزودي الخزانة وإدارة
النقد في التغلب على منافسيهم
في تقديم الخدمات األساسية.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن مجلة
غ ـلــوبــل فــاي ـنــانــس تــأس ـســت عــام
 ،1987وتـ ـتـ ـخ ــذ م ـ ــن نـ ـي ــوي ــورك
مـ ـق ــرا لـ ـه ــا ،ول ــدي ـه ــا ان ـت ـش ــار في
أكـثــر مــن  193دول ــة ح ــول الـعــالــم،
وتمتلك خبرة تمتد  35سنة في
األس ــواق المالية العالمية ،وتعد
مرجعا دوليا في مجال األخبار
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي،
حيث تعالج موضوعات تهم
تمويل الشركات والمشاريع
ال ـم ـش ـتــركــة وأس ـ ـ ـ ــواق رأس
المال والعمالت والمصارف
وإدارة المخاطر.

الجائزة
تعكس المكانة
الرفيعة
لـ «بيتك»
وثقة عمالئه
ودوره كشريك
مصرفي مهم
باقة متنوعة
من خدمات
ومنتجات
أسواق المال
والنقد
األجنبي
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

إقفاالت قوية لمؤشري السعودية وقطر وتراجع عمان والكويت
«تاسي» عند أفضل مستوى منذ  2006ومؤشر الدوحة يسجل أعلى أداء منذ 2014
علي العنزي

من نصيب
المكاسب األكبر ً
السوق األكبر عربيا ،أي
مؤشر «تاسي» السعودي،
الذي ربح نسبة ،%1.8
تاله مؤشر سوق المال
القطري الذي حقق نسبة
قريبة كانت .%1.6

تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــايـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة
األس ـب ــوع ـي ــة ألداء م ــؤش ــرات
األسواق المالية بدول مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،ب ـعــد
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ال ـث ــال ــث من
العام الجديد ،وربحت أربعة
مــؤشــرات بمكاسب متفاوتة،
بينما استقر مؤشر واحد دون
تغير ،وخسر مؤشران بنسب
محدودة.
وك ــان ــت ال ـم ـك ــاس ــب األك ـب ــر
م ـ ــن ن ـص ـي ــب الـ ـ ـس ـ ــوق األكـ ـب ــر
ً
ع ــربـ ـي ــا ،أي م ــؤش ــر «ت ــاس ــي»
ال ـس ـع ــودي ،الـ ــذي رب ــح نسبة
 1.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ت ـ ــاه مــؤشــر
س ـ ــوق ال ـ ـمـ ــال الـ ـقـ ـط ــري الـ ــذي
حـقــق نسبة قــريـبــة كــانــت 1.6
ً
فــي المئة ،وحــل ثالثا مؤشر
س ـ ـ ــوق الـ ـبـ ـح ــري ــن ب ــإض ــاف ـت ــه
نصف نقطة مئوية ،واكتفى
مؤشر سوق دبي المالي بنمو
مـ ـح ــدود ب ـن ـس ـبــة ث ـل ــث نـقـطــة
مئوية.
وفي حالة نادرة ،عاد مؤشر
س ــوق أبــوظـبــي ل ــذات النقطة
التي بــدأ منها وبــأداء مشابه
ً
تماما لألسبوع الثاني ،وأقفل
ً
م ـت ـع ــادال دون ت ـغ ـيــر ،بينما
خ ـســر م ــؤش ــرا س ــوق ــي عـمــان
وبنسبة  0.7في المئة ومؤشر
بورصة الكويت العام بخسارة
أقل كانت ثلث نقطة مئوية.

«تاسي» :أعلى إقفال

مكاسب محدودة
في دبي والبحرين
وثبات في
أبوظبي

اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر س ـ ــوق
األس ـهــم ال ـس ـعــودي الرئيسي
«ت ــاس ــي» أن يـقـفــل عـنــد أعـلــى
ً
مستوى له تاريخيا منذ عام
 2006ويؤكد اختراقه لحاجز
 12ألف نقطة ،بعد أن اختبره
ألكثر من جولة ،دعمته بشدة
أسعار النفط ،التي قاربت 90
ً
دوالرا للبرميل للمرة األولــى
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  2014و تـ ـحـ ـس ــن
االقتصاد السعودي بصورة
كبيرة بعد إصــاحــات كبيرة
برؤية عشرية هي  2030التي
ب ــدأت تـحـقــق نـتــائــج ســريـعــة،
وقد يكون أهمها نمو الناتج
غـيــر الـنـفـطــي ب ـصــورة كبيرة
وتقديرات بفائض ميزانية عام

 2022بحوالي  90مليار ريال.
أضف إلى ذلك بدء إعالنات
عام  2021بالتدفق ،كذلك الربع
األخـ ـي ــر م ــن الـ ـع ــام ال ـمــاضــي،
وبـ ــادرت  8شــركــات بــاإلعــان
عن نتائجها السنوية وحققت
ً
ً
ن ـمــوا مـجـمـعــا بنسبة كبيرة
هــي  68فــي المئة مـقــارنــة مع
نتائج عــام  2020وسجلت 5
ً
منها نموا مقابل تراجع أرباح
 3ش ــرك ــات م ـن ـهــا وجـمـيـعـهــا
أسهم شركات صغيرة لم تكن
بينها أ سـهــم بـنــوك أو أسهم
قيادية أخرى كسابك أو أرامكو
والمراعي وإس تي سي.
وربح مؤشر «تاسي» نسبة
 1.8في المئة أي  211.95نقطة
ليقفل على مستوى 12290.96
ن ـق ـط ــة ويـ ــؤكـ ــد اب ـ ـت ـ ـعـ ــاده عــن
ح ــاج ــز  12أل ــف ن ـق ـطــة ،وك ــان
ذلــك على الــرغــم مــن التذبذب
ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق األس ـه ــم
األمـيــركـيــة واألوروبـ ـي ــة خــال
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،وقــاربــت
مكاسبه لـهــذا ال ـعــام نسبة 9
في المئة خالل ثالثة أسابيع
ف ـق ــط ،وك ــان ــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
أقفلت مساء أمــس األول على
ً
مـسـتــوى  87.7دوالرا لمزيج
برنت القياسي بمكاسب لهذا
العام بلغت  16.5في المئة.

 ...والقطري يسجل أفضل
إقفال منذ 2014
كذلك سجل مؤشر السوق
ً
ال ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــري إق ـ ـ ـفـ ـ ــاال
ً
قياسيا هــو األفـضــل فــي آخر
 8سـنــوات أي منذ عــام 2014
وقبل تراجعات أسعار النفط
الـ ـ ـح ـ ــادة خـ ـ ــال ت ـل ــك ال ـف ـت ــرة،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ــى
مستوى  12511.98نقطة بعد
أن جمع نسبة  1.6في المئة أي
 193.86نقطة إثر إعالن بعض
الشركات القيادية عن نتائج
أعمالها وتوزيعاتها السنوية
ع ــن ع ــام  2021وكـ ــان أبــرزهــا
بنك قطر الوطني ا ل ــذي نمت
أربــاحــه بنسبة  10فــي المئة،
ك ــذل ــك ث ــاث ــة م ـص ــارف أخ ــرى
وقطر للوقود وبنمو إجمالي

بنسبة  16في المئة مقارنة مع
أرباح عام .2020
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
والطاقة تدفع بمثل هذا النمو
ل ـم ــؤش ــر س ـ ــوق ق ـط ــر ال ـمــالــي
ً
وال ـ ـ ــذي ك ـ ــان األقـ ـ ــل نـ ـم ــوا مــع
مؤشر سوق عمان خالل العام
المنصرم ولم يحقق أكثر من
 11.4فــي الـمـئــة ،بينما بلغت
م ـكــاســب ل ـه ــذا الـ ـع ــام وخ ــال
ثالثة أسابيع فقط نسبة 8.5
في المئة.

استقرار نادر لمؤشر
سوق أبوظبي
واسـ ـتـ ـق ــر م ـ ــؤش ـ ــرا س ــوق ــي
البحرين ودبــي على مكاسب
محدودة وبنسبة نصف نقطة
مئوية ل ــأول ،إذ ربــح مؤشر
س ــوق الـبـحــريــن الـمــالــي 8.27
نـ ـق ــاط ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ً
 1812.62نقطة ليبقى مستقرا
ه ــذا ال ـعــام وبـعــد م ــرور ثالثة

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/01/20
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2022/01/13

7.389.50

12.079.01

12.318.12

4.266.93

1.804.35

8.332.69

3.201.77

2022/01/20

7.364.48

12.290.96

12.511.98

4.235.83

1.812.62

8.332.69

3.209.82

الفرق

25.02-

211.95

193.86

31.10-

8.27

0.00

8.05

أسـ ــاب ـ ـيـ ــع ع ـ ـلـ ــى م ـ ـكـ ــاسـ ــب لــم
تتجاوز نقطة مئوية واحدة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ربـ ــح مــؤشــر
ســوق دبــي المالي نسبة ثلث
نقطة مئوية هــي  8.05نقاط
ليقفل على مستوى 3209.82
نـ ـق ــاط ل ـي ـب ـق ــى فـ ــي ال ـم ـن ـق ـطــة
الـســابـقــة وب ـخ ـســارة بحوالي
ن ـص ــف ن ـق ـطــة م ـئ ــوي ــة لـثــاثــة
أسابيع من عام .2022
وا لـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أداء
المؤشرات المالية الخليجية
حــالــة مــؤشــر س ــوق أبــوظـبــي
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــا لـ ـ ــي ،إذ ش ـ ـكـ ــل ش ـم ـع ــة
ً
م ـت ـطــاب ـقــة ت ـم ــام ــا م ــع شمعة
األسبوع الماضي وعاد لذات
نـقـطــة األس ـ ــاس ت ـم ــام وب ــذات
األرق ــام واألع ـشــار حيث أقفل
عند مستوى  8332.69نقطة،
وهو األفضل أداء خالل العام
الماضي بنمو قياسي بلغ 65
في المئة بينما بدأ هذا العام
على تردد واستمرت عمليات
ج ـنــي األرب ـ ـ ــاح واس ـت ـط ــاع أن

يضيف بنهاية ا لـمـطــاف 1.5
ً
في المئة ،غير أنه مازال بعيدا
عــن قـمـتــه ال ـتــي حققها خــال
نهاية شهر نوفمبر الماضي
والتي قاربت مستوى  9آالف
نقطة.

خسائر محدودة في مؤشري
الكويت وعمان
سـجـلــت م ــؤش ــرات بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـثــاثــة
خسائر متفاوتة في أسبوعها
الثالث ،وبعد نمو كبير خالل
أول أسبوعين وتراجع مؤشر
الـســوق الـعــام بنسبة  0.3في
ا لـ ـمـ ـئ ــة ل ـي ـف ـق ــد  25.02نـقـطــة
ويقفل على مستوى 7364.48
نقطة ،وبنسبة أكـبــر هــي 0.4
في المئة تراجع مؤشر السوق
األول وفقد  30.14نقطة ليقفل
على مستوى  8027.49نقطة
وزادت خسائر مؤشر رئيسي
 50وبلغت نسبة  0.6في المئة

ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 4235.83نقطة وكانت أسعار
الـنـفــط قــد ح ــدت مــن عمليات
جني أرباح أكبر قد تطوله إذ
حقق قفزة سعرية خالل فترة
شهر ديسمبر وبدايات يناير
وك ــان ــت ال ـش ــرك ــات الـعـمــانـيــة
سباقة لــإعــان عــن نتائجها
ال ـمــال ـيــة ل ـل ـعــام ال ـم ــاض ــي ،إذ
أع ـل ـن ــت  56ش ــرك ــة نـتــائـجـهــا
دف ـ ـ ـعـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء
شركتين فقط لم تعلنا حتى
اآلن وسجلت الشركات المعلنة
ً
نموا اجماليا مقارنة مع عام
 2020بـنـسـبــة  8.4ف ــي الـمـئــة
وكـ ــانـ ــت  34ش ــرك ــة قـ ــد نـمــت
أرباحها مقابل تراجع أربــاح
 22شركة منها  9شركات قد
سجلت خسائر.

أي  37.08نـقـطــة لـيـقـفــل على
مستوى  6346.98نقطة.
وتـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت م ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات
السوق الثالثة (كمية األسهم
الـ ـمـ ـت ــداول ــة وق ـي ـم ـت ـهــا وع ــدد
ال ـص ـف ـق ــات) وخ ـس ــر ال ـن ـشــاط
نـسـبــة  23ف ــي ال ـم ـئــة مـقــارنــة
م ــع األسـ ـب ــوع ال ـث ــان ــي بينما
تراجعت السيولة بنسبة أقل
كانت  18في المئة وفقد عدد
الصفقات نسبة  20في المئة
ً
تـقــريـبــا مـقــارنــة مــع األسـبــوع
األس ـب ــق ،واس ـت ـقــرت مكاسب
ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر وه ـ ــو األول مــن
العام حول  4.7في المئة على
مستوى السوق العام ونسبة
 5.2في المئة للسوق األول بعد
نـمــو كـبـيــر لــأسـهــم الـقـيــاديــة
وي ـب ـق ــى االنـ ـتـ ـظ ــار إلع ــان ــات
الـنـتــائــج الـمــالـيــة خ ــال فـتــرة
األسبوعين القادمين.
وك ـ ــان م ــؤش ــر سـ ــوق عـمــان
المالي األكثر خسارة وبنسبة
بلغت  0.7فــي المئة أي 31.1

ملخص تداوالت السوق الكويتي العام خالل األسبوع المنتهي في 2022/01/20
عـدد الصـفـقـات

إقفال المؤشر
العام

إقفال المؤشر
األول

إقفال المؤشر
رئيسي 50

عدد جلسات
التداول

2022/01/13

1.903.335.386

401.070.120

66.811

7.389.50

8.058.12

6.384.06

5

2022/01/20

1.458.999.409

326.046.920

53.189

7.364.48

8.027.98

6.346.98

5

13.622.00-

25.02-

30.14-

37.08-

0.00

األسـبـوع

الفرق

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
(ديـنـار)
(سهـم)

75.023.200.45- 444.335.977.00-

ً
«الوطني» :انتعاش وتيرة إسناد المشاريع هامشيا في 2021
التغير ()%

%0.3-

%1.8

%1.6

%0.7-

%0.5

%0.3

%0.0

التغير ()%

%23.3-

%18.7-

%20.4-

%0.3-

%0.4-

%0.6-

%0.0

• بلغت قيمتها اإلجمالية  1.5مليار دينار بنمو  %13وتوقعات بمزيد من التحسن في 2022
• جاءت أقل من التوقعات نتيجة تأخير العطاءات الحكومية وقيود سالسل التوريد الناجمة عن الجائحة
ذكر تقرير «الوطني» أن القيمة
اإلجمالية للمشاريع المسندة
في  2021جاءت أقل من
التوقعات ،التي أظهرت
في وقت سابق وصول قيمة
المشاريع إلى  2.4مليار دينار،
نتيجة تأخير العطاءات
الحكومية في ظل تقليص
اإلنفاق الرأسمالي وقيود
سالسل التوريد الناجمة عن
الجائحة.

ق ــال تـقــريــر ص ــادر عــن بـنــك الكويت
الوطني ،إن وتيرة إسناد المشاريع في
الربع األخير من عــام  ،2021تسارعت،
وارتفعت القيمة اإلجمالية للمشاريع
الـ ـمـ ـسـ ـن ــدة إل ـ ـ ــى  556مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
( 265+في المئة على أساس ربع سنوي،
 279+فــي الـمـئــة عـلــى أس ــاس سـنــوي)،
ً
وفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن مجلة
 ،MEEDوب ــذل ــك ي ـصــل إج ـم ــال ــي قيمة
المشاريع المسندة عام  2021إلى 1.5
مليار دينار ،بنمو نسبته  13في المئة
مقارنة بعام .2020
وحسب التقرير ،جــاء ت تلك القيمة
أق ــل مــن الـتــوقـعــات ،وال ـتــي أش ــارت في
وقت سابق إلى وصول قيمة المشاريع
إل ــى  2.4مـلـيــار دي ـنــار نتيجة لتأخير
ال ـع ـط ــاءات الـحـكــومـيــة وس ــط تقليص
اإلنـ ـف ــاق ال ــرأس ـم ــال ــي وقـ ـي ــود ســاســل
التوريد الناجمة عن الجائحة.
وك ــان قـطــاع الـنـفــط وال ـغــاز المحرك
الــرئـيـســي الـ ــذي ع ــزز قـيـمــة الـمـشــاريــع
المسندة في الربع الرابع من عام .2021
أم ــا خ ــال ع ــام  2021فـقــد احـتــل قطاع
البناء والتشييد الصدارة باستحواذه
على  50في المئة من إجمالي المشاريع
ال ـم ـس ـنــدة ،تـبـعــه ق ـطــاع الـنـفــط وال ـغــاز
بنسبة  32فــي الـمـئــة ،وتـتــوقــع MEED
ت ـس ــارع وت ـي ــرة أنـشـطــة ال ـم ـشــاريــع في
عام  ،2022إذ من المقرر إسناد مشاريع
بقيمة  3.0مليارات دينار.
وب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ــي تــم
اسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد
في الربع الــرابــع من عــام  2021حوالي
 128مليون ديـنــار ،وكــان الجزء األكبر
منها لمشروع ضاحية حصة المبارك

المشاريع الكبرى المخطط لها في 2022
اسم المشروع

اإلرساء المتوقع

القيمة (مليون د.ك)

القطاع

الربع األول 2022-

300

النقل

المؤسسة العامة للرعاية السكنية  -جنوب صباح األحمد :حزمة البنية التحتية

الربع الثاني2022-

173.4

مياه

وزارة األشغال العامة  -محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة جنوب المطالع

الربع الثاني2022-

165

التشييد والبناء األمانة العامة لمجلس الوزراء الكويت  -تطوير أربعة مواقع على جسر الشيخ جابر األحمد الصباح

الربع الثاني2022-

150

التشييد والبناء شركة نفط الكويت  -مشروع التنقيب والنقل والمعالجة بجنوب الكويت

الربع الثاني2022-

129.6

مياه

وزارة الكهرباء والماء  -محطة تحلية مياه البحر في الدوحة  -المرحلة الثانية

الربع الثاني2022-

129

النقل

وزارة األشغال العامة  -مشروع الجزء الجنوبي من الطريق اإلقليمي :القسم المركزي

الربع األول2022-

120

النقل

وزارة األشغال العامة  -مفترق طرق لمبنى الركاب الجديد  2في طريق المقوع

الربع األول2022-

99

النقل

وزارة األشغال العامة  -طريق المنطقة الشمالية من تقاطع طريق رقم  82إلى تقاطع طرق رقم 58

الربع األول2022-

90

النقل

الهيئة العامة للصناعة  -حزمة البنية التحتية للمنطقة الصناعية الشدادية

الربع األول2022-

90

النقل

هيئة الموانئ الكويتية  -تأهيل أرصفة بميناء الشويخ

المصدر -MEED :كما في  9يناير 2022
 المباني التجارية منخفضة االرتفاع( 42مـلـيــون دي ـنــار) والـمـشــروع التابع
لـشــركــة نـفــط ال ـكــويــت لـمـعــالـجــة تـلــوث
التربة ضمن برنامج تأهيل البيئة (36
مليون دينار).
أما خالل عام  2021فقد بلغ إجمالي
قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع
الـبـنــاء والتشييد  705مــايـيــن ديـنــار،
ب ــزي ــادة ق ــدره ــا  89ف ــي الـمـئــة ع ــن عــام
.2020
وفي عام  ،2022من المتوقع إسناد
عقود بقيمة  723مليون دينار للقطاع.
وتـشـمــل تـلــك الـمـشــاريــع تــولــي األمــانــة

العامة لمجلس ال ــوزراء عملية تطوير
أربعة مواقع ضمن محور جسر الشيخ
ً
جابر األحـمــد ( 165مليونا) ومشروع
ج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـت ـن ـق ـي ــب وال ـن ـق ــل
ً
والمعالجة ( 150مليونا) التابع لشركة
نـفــط ال ـكــويــت ،وكــاهـمــا سيتم إسـنــاد
أعماله في الربع الثاني من عام .2022
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ق ـط ــاع ــي ال ـك ـه ــرب ــاء
والمياه ،تباطأت وتيرة إسناد المشاريع
ً
مجددا في الربع الرابع من عام ،2021
إذ انخفضت بنسبة  5فــي المئة على
أساس ربع سنوي إلى  45مليون دينار.
وتم إسناد عدة عقود صغيرة خالل

الربع األخير من العام الماضي بما في
ذلك اثنان من مشاريع تغذية محطات
التحويل الرئيسية التابعة للمؤسسة
ال ـعــامــة ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة بـقـيـمــة 30
مليون دينار.
لكن من المتوقع أن ينتعش نشاط
قطاعي الكهرباء والمياه في عام 2022
على خلفية تجهيز مشاريع قيد اإلعداد
بقيمة تصل إلى نحو  798مليون دينار.
ومـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع ت ـن ـف ـيــذ ال ـع ــدي ــد مــن
مـشــاريــع الـمـيــاه على نـطــاق واس ــع في
النصف األول من عام  ،2022بما في ذلك
محطة معالجة مياه الصرف الصحي

( 173م ـل ـيــون ديـ ـن ــار) ال ـتــاب ـعــة لـ ــوزارة
األشغال العامة ،والمرحلة الثانية من
مـحـطــة تـحـلـيــة ال ـم ـيــاه ال ـمــال ـحــة (130
مليون دينار) التابعة لوزارة الكهرباء
والماء.
ً
لــم يـتــم إس ـنــاد أي ــة مـشــاريــع نهائيا
ضمن قطاع النقل في الربع الرابع من
عام .2021
وي ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذا ه ـ ــو ال ـ ــرب ـ ــع ال ـث ــال ــث
ً
على الـتــوالــي ال ــذي يشهد تـبــاطــؤا في
أنـشـطــة الـقـطــاع بـعــد الــربــع الـثــانــي من
العام الماضي والــذي بلغت فيه قيمة
المشاريع المسندة  5ماليين دينار.

ً
وم ـس ـت ـق ـب ــا ،م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـتــم
إس ـنــاد مـشــاريــع بقيمة تـصــل إل ــى 1.1
مـلـيــار دي ـنــار ضـمــن ق ـطــاع ال ـن ـقــل ،بما
فــي ذلــك مـشــروع جنوب مدينة صباح
األحمد التابع للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية ( 300مليون دينار) ومشروع
ال ـط ــري ــق ال ـج ـنــوبــي اإلق ـل ـي ـمــي ال ـتــابــع
ً
لوزارة األشغال العامة ( 130مليونا) في
النصف األول من عام .2022
من جهة أخرى ،تعافى نشاط قطاع
النفط والغاز في الربع الرابع من عام
ً
ً
 2021بعد أن شهد ه ــدوء ا نسبيا في
الفترات السابقة ،إذ بلغت قيمة العقود
المسندة  383مليون ديـنــار فــي الربع
ً
الرابع من  ،2021مستحوذا على  70في
المئة من إجمالي المشاريع المسندة
خالل الربع.
ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلسناد
مشروع مرافق إنتاج الغاز الجوراسي
الــوحــدت ـيــن رق ــم  JPF4و JPF5الـتــابـعــة
لشركة نفط الكويت ( 246مليون دينار)
ومشروع توصيل اآلبار المعروف باسم
ً
« 11نمطا لآلبار» ( 123مليون دينار).
وفي عام  ،2022قد تصل قيمة العقود
الـمـسـنــدة إل ــى  315مـلـيــون دي ـنــار ،بما
في ذلك العديد من المشاريع النفطية
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت (150
مليون دينار).
ً
وختاما ،فمن غير المتوقع أن يشهد
ً
ق ـطــاع ال ـك ـي ـمــاويــات ،الـمـسـتـقــر نسبيا
م ـنــذ عـ ــام  ،2011أيـ ــة أن ـش ـطــة جــديــدة
حتى عام  ،2023إذ يتوقع إسناد عقود
مجمع ا ل ــزور للبتروكيماويات (2.85
مليار دينار) التابع للشركة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة.

ةديرجلا
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العوضي :مبادرة «الباص وينه» هدفها
تشجيع النقل الجماعي في الكويت
«تكدس الحافالت في الخطوط المربحة يحرم المناطق من الخدمات»
ً
المربحة ماديا فقط مما يحرم معظم مناطق وضواحي الكويت من خدمات
أكد مؤسس مبادرة «كويت كوميوت» جاسم العوضي أن مشروع النقل ً
النقل العام ،مما يؤكد الحاجة إلى زيادة عدد الحافالت والخطوط وتطوير
الجماعي من أهم المشاريع المصاحبة والمكملة لمشروع مترو الكويت ،الفتا
إلى منافعه االقتصادية الجمة التي تساهم بشكل أساسي في ترشيد اإلنفاق النظام الحالي المتبع الستهداف الجميع.
ً
ً
وأكد أن الشعب هو أساس مبادرة «الباص وينه» ،حيث «لمسنا تفاعال واسعا
على البنية التحتية وتقليص االختناقات المرورية مما يعمل على تقليل وقت
التنقل.
من جميع أطياف المجتمع ،وسنطرح رغباتهم على طاولة الجهات
وفي حوار مع ً«الجريدة» ،وضع العوضي يده على مواضع الخلل في نظام النقل الحكومية والقطاع الخاص لتشجيع الحملة وتعزيز النقل
الجماعي ،الفتا إلى وجود عدة عقبات ،منها تكدس الحافالت في الخطوط
الجماعي في الكويت» ...وفيما يلي تفاصيل الحوار:
جراح الناصر

النقل الجماعي
ذو فوائد
اقتصادية جمة
ومهمة للدولة
منها ترشيد
اإلنفاق على
البنية التحتية
وتقليص
االختناقات
المرورية
وتقليل وقت
التنقل

• ح ـ ــد ثـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
«الباص وينه» وأهميتها.
 «كـ ــويـ ــت ك ــومـ ـي ــوت» هــيمبادرة اجتماعية تعمل على
زيــادة الوعي عن نظام النقل
ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ـ ـمـ ــروريـ ــة،
ً
وت ـهــدف إل ــى أن ت ـكــون ج ــزء ا
ً
من حل واقعي قابال للتطبيق
لـتـحـسـيــن ال ـح ــال ــة ال ـم ــروري ــة
وال ـن ـق ــل الـ ـع ــام ف ــي ال ـك ــوي ــت،
ف ــالـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ي ـح ـت ــاج
ً
لـ ـلـ ـتـ ـط ــوي ــر ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مــع
االس ـت ـي ــاء الـ ـع ــارم م ــن تــزايــد
االختناقات المرورية ،إضافة
إلى إيجاد نظام نقل عام آمن
يخدم جميع شرائح المجتمع.
وال ـم ـه ـمــة تـكـمــن ف ــي تفهم
نـ ـظ ــام ال ـن ـق ــل الـ ـع ــام ال ـحــالــي
وبـ ــدء حـ ــوار مـجـتـمـعــي حــول
الـنـقــل ال ـع ــام ف ــي ال ـكــويــت ،إذ
ن ـت ـط ـلــع إلـ ــى نـ ـظ ــام ن ـق ــل ع ــام
يتناسب مع القيم في الكويت
ً
ً
ب ـح ـيــث ي ـك ــون آمـ ـن ــا وعـمـلـيــا
ً
ً
و م ـنــا س ـبــا و ص ــد ي ـق ــا للبيئة
ويـ ـخ ــدم ال ـم ـج ـت ـمــع .وي ـع ــرف
نظام النقل ا لـعــام بانه نظام
نقل رك ــاب مـكــون مــن وسائل
م ـخ ـت ـل ـفــة اه ـم ـه ــا الـ ـقـ ـط ــارات
والحافالت وتعمل بتجانس
ويتم تنظيمه من هيئة تمثل
الدولة.
• م ــا أه ـم ـيــة ال ـن ـقــل ال ـعــام
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـ ـمـ ــدن؟ وه ــل
ه ـن ــاك ف ــوائ ــد اق ـت ـصــاديــة من
هذا النظام؟

نتطلع إلى
نظام نقل عام
يتناسب مع
قيم الكويت
ً
ويكون آمنا
ً
وعمليا
ً
وصديقا
للبيئة ويخدم
المجتمع

 بالطبع للنقل العام فوائداقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،إذ ي ـع ـم ــل عـلــى
ت ـق ـل ـيــص وق ـ ــت ال ـت ـن ـق ــل ،كـمــا
ي ـســاهــم ف ــي تــرش ـيــد االن ـف ــاق
على البنية التحتية وتقليص
االختناقات المرورية ،وإذا تم
تطوير هذا النظان فسيكون
له عدة منافع اقتصادية على
مستوى المواطن والمقيم.
وم ــن ال ـم ـع ــروف أن ال ـمــدن

أعلن المركز المالي الكويتي
(المركز) تنظيم ندوة افتراضية
ب ـه ــدف م ـش ــارك ــة الـمـسـتـثـمــريــن
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات فـ ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
والفرص االستثمارية المتاحة،
والتوقعات المستقبلية لألسواق
المحلية واإلقليمية في مختلف
فئات األصول ،بعنوان «توقعات
الـمــركــز ل ــأس ــواق ل ـعــام ،»2022
غدا ،عبر تطبيق زوم ،بمشاركة
متحدثين خبراء من «المركز».
وس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراء
والمتخصصون فــي «الـمــركــز»،
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة ،الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـلــى
الـ ـف ــرص وال ـت ـح ــدي ــات الـحــالـيــة
والناشئة لمساعدة المستثمرين
ع ـل ــى ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ـ ــرارات حــاس ـمــة
ومـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــرة ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـت ـع ـل ــق
بـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة م ـ ـ ــن أصـ ــول ـ ـهـ ــم
وتفعيل خططهم االستثمارية،
وك ــذل ــك سـيـتـعـمــق الـمـتـحــدثــون
في االتجاهات الحالية للسوق،
ويستشرفون اآلفاق المستقبلية
لمنطقة الشرق األوسط وشمال
إف ــري ـق ـي ــا ف ــي مـ ـج ــاالت األس ـه ــم
والـ ـعـ ـق ــارات ،إض ــاف ــة إل ــى فـئــات
األصول العقارية الدولية.

وسـ ـي ــدي ــر ال ـ ـحـ ــوار ال ـع ـضــو
ال ـم ـن ـتــدب ف ــي إدارة الـ ـث ــروات
وتطوير األعـمــال عبداللطيف
ا لـنـصــف ،بينما تشمل قائمة
ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــد ثـ ـي ــن إم .أر .را غ ـ ـ ــو،
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
مارمور مينا إنتليجنس ،وهي
ال ـ ـ ــذراع ال ـب ـح ـث ـيــة ل ــ«ال ـم ــرك ــز»،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى مـ ـحـ ـم ــد خ ــال ــد
الـعـبــدالـقــادر ،نــائــب رئـيــس في
إدارة أس ـه ــم الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وشمال افريقيا ،وخالد أحمد
المباركي ،نائب رئيس في إدارة
االستثمار العقاري في منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا،
وكـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــوفـ ــر س ــانـ ـتـ ـي ــاغ ــو،
نائب رئيس مساعد في إدارة
العقارات الدولية.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ـص ــف« :فــي
مـ ـسـ ـتـ ـه ــل عـ ـ ـ ــام  2022بـ ــدأ نـ ــا
نشهد تشكل اتجاهات جديدة
ناتجة عن التطورات السريعة
لـلـجــائـحــة ،وف ــي ح ـيــن تــواجــه
فئات األصول المختلفة بعض
التقلبات وحاالت عدم اليقين،
يتوقع أن يدفع البعض اآلخر
باتجاه النمو ،إلى جانب زيادة

تطوير نظام النقل العام في
الكويت؟

ال ـم ـت ـطــورة لـيـســت ت ـلــك الـتــي
يشتري فيها الفقير السيارة
بــل هــي ا ل ـتــي يستعمل فيها
الـغـنــي وس ــائ ــل الـنـقــل ال ـعــام،
كـ ـم ــا ان ه ـ ـنـ ــاك ا نـ ـعـ ـك ــا س ــات
ل ـت ــرش ـي ــد االنـ ـ ـف ـ ــاق فـ ــي ب ـن ــاء
ا لـطــرق وصيانتها وتسهيل
النقل للفرد والمجتمع ،مما
يـ ـ ــؤدي الـ ــى ت ـق ـل ـيــل الـ ـص ــرف،
و هــو مــا يعود بدخل مباشر
لـلـشـخــص ،وإضــافــة ال ــى ذلــك
س ـي ـت ــم ت ــوفـ ـي ــر مـ ـب ــال ــغ ع ـلــى
ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ـم ــال ـي ــة ب ـت ـق ـل ـيــل
مـصــاريــف ش ــراء ال ـس ـيــارة أو
تأجير التاكسي ،وهو ما يعد
ً
ً
دخال إضافيا لألسر.
ك ـمــا أن ال ـح ــاف ــات مـكـمـلــة
لمشروع مترو الكويت ،حيث
ان مخطط السكك الحديدة في
الكويت بين  160و 170كيلو
ً
مترا وهناك فقط  8000كيلو
متر من الطرق المرصوفة اي
ً
ما يعادل  10في المئة تقريبا،
ول ـكــن ك ـيــف سـنـنـفــذ م ـشــروع
الـ ـمـ ـت ــرو مـ ــا لـ ــم ن ـن ـف ــذ شـبـكــة
ا لـطــرق؟ وعليه فإننا بحاجة
ا لــى وسائل لتوصيل العامة
من بيوتهم او مواقع عملهم
الـ ـ ــى نـ ـق ــاط ال ـ ـم ـ ـتـ ــرو ،ول ــذل ــك
ن ـج ــد ل ـل ـب ــاص ــات اه ـم ـي ــة فــي
مشروع المترو ،فهي أساسية
ً
لــوجــوده ،فضال عن ان النقل
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي مـ ــن خ ـط ــوط
وادارة وضبط الجودة تهيئة
لــوجــود الـمـتــرو ،وذلــك مثبت
في الدراسات الحديثة.

• م ــا أه ـم ـي ــة ال ـح ــاف ــات؟
وك ـي ــف ت ـتــم م ـعــال ـجــة ع ــزوف
الجميع عــن ا سـتـخــدام النقل
العام؟

• ما العقبات التي تواجه

 -بــال ـط ـبــع ن ــاح ــظ ع ــزوف

ً
 تبين لنا أن هناك تكدسالـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاص ـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط
المربحة فقط ،وهو ما يحرم
مـ ـعـ ـظ ــم مـ ـن ــاط ــق وضـ ــواحـ ــي
ال ـك ــوي ــت م ــن خ ــدم ــات ال ـن ـقــل
ال ـعــام ،وبــذلــك يـكــون التركيز
ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن
ال ـ ـحـ ــال ـ ـي ـ ـيـ ــن وهـ ـ ـ ــم ال ـ ـع ـ ـمـ ــال،
إذ تـ ـ ـت ـ ــر ك ـ ــز ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــد مـ ـ ــة ف ـق ــط
فـ ــي ا لـ ـخـ ـط ــوط ذات ا ل ـك ـثــا فــة
الـسـكــانـيــة ال ـتــي تـمـكـنـهــا من
ال ـ ــرب ـ ــح ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـس ـف ــر عــن
منافسة شديدة بين مشغلي
ا ل ـحــا فــات ا ل ــذ ي ــن ال يمكنهم
خــدمــة ركـ ــاب مـنــاطــق الــدخــل
المرتفع والمتوسط وذلك ألن
كثافتها السكانية غير كافة
ألن تـكــون مــر بـحــة للشركات،
وب ـ ـهـ ــذا يـ ـت ــم حـ ــرمـ ــان س ـك ــان
المناطق السكنية من خدمات
النقل العام في الكويت .كما ال
توجد هيئة مركزية لتنظيم
ق ـط ــاع ال ـن ـقــل الـ ـع ــام وتــوف ـيــر
وضبط جودة الخدمة .ويجب
ان يتم تقديم الخدمة بشكل
ع ـ ـ ــام واسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ال ـج ـم ـي ــع
وتوفير احتياجاتهم حسب
متطلباتهم.

المبادرة على مواقع التواصل
يمكن للمهتمين االطــاع على مبادرة «الباص وينه» من
خــال حساب الحملة على مــواقــع التواصل االجتماعي في
«تويتر» و«إنستغرام» و«يوتيوب» @ kuwaitcommuteوالذي
من خالله يتم التواصل مع أفراد المجتمع.

ً
«المركز» ينظم غدا ندوة عن توقعاته
لألسواق للعام الحالي

عبداللطيف النصف

كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ،وخـ ــال
نــدوت ـنــا االف ـتــراض ـيــة ال ـقــادمــة
سيقدم خبراؤنا للمستثمرين
رؤى عملية مستندة إلى أبحاث
مكثفة ستمكنهم من اقتناص
الفرص متى ما ظهرت ،وتهيئة
أنفسهم لالحتماالت المقبلة،
كما ستوفر لهم الندوة المعرفة
واألدوات ال ـت ــي يـحـتــاجــونـهــا
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـع ــوائ ــد مـ ــن خ ــال
الجمع بين الفرص المناسبة
في مختلف فئات األصول».

«الباص»
من أهم
المشاريع
المصاحبة
والمكملة
لمشروع
مترو الكويت

تعاون مع
«سيتي باص»
إلضافة
الوقود
الحيوي
إلى الديزل
المستخدم
في الباصات

«فوريستر» تصنف «كي بي إم
جي» شركة «رائدة»
في مجال تقديم خدمات إدارة البيانات
أدرجت «فوريستر» في تقريرها المعنون («فوريستر ويف»:
مزودو خدمات إدارة البيانات ،الربع الرابع من عام  )2021شركة
«ك ــي بــي إم ج ــي» شــركــة «رائ ـ ــدة» فــي محصلة نهائية للتقييم
المتعمق لشركة أبحاث السوق العالمية لـ  12من أهــم مــزودي
خــدمــات إدارة الـبـيــانــات على مستوى الـعــالــم اسـتـنـ ً
ـادا إلــى 22
ً
معيارا.
وقال ماجد مكي المدير التنفيذي ورئيس قسم االستشارات
اإلدارية واستشارات التكنولوجيا في «كي بي إم جي الكويت»:
إن شركته ب ــرزت كثاني أفـضــل م ــزود للخدمات المهنية فيما
يتعلق بــإدارة البيانات والـقــدرات االستراتيجية ،وكــان أداؤهــا
ً
جيدا بشكل استثنائي في مجال إدارة البيانات ،وأمن البيانات
والخصوصية ،ودمــج البيانات ،والتدريب وتحليل البيانات،
وإمكانيات منظومة البيانات ،والمجتمع ،وتأثير األعمال ،وحلت
في التصنيف متقدمة على العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية».
وأضــاف مكي أنــه بالنظر إلــى أن الذكاء االصطناعي أصبح
ً
جــزء ا ال يتجزأ مــن األعـمــال وتجربة العمالء ،فقد ركــز التقرير
كذلك على ما يجب أن يبحث عنه عمالء مــزودي خدمات إدارة
البيانات ،أال وهي الشركات التي توفر مهارات هندسة البيانات
الكاملة للتطبيقات الموزعة واألتمتة ،وتحسين عمليات البيانات،
ً
فـضــا عــن جـعــل أص ـحــاب المصلحة الـتـجــاريـيــن قــادريــن على
تحليل البيانات.
ً
وتابع« :بينما نحن متحمسون لهذه النتيجة ،فإننا نركز أيضا
على االستفادة من نهجنا تجاه دمج البيانات لمساعدة العمالء
على تحقيق النتائج المرجوة ،بطريقة تتسم بالكفاءة وموثوقة
وفعالة من حيث التكلفة مع االستمرار في الوفاء بااللتزامات».

« »KIBيختتم «دينارك كيلو ذهب»
أعلن بنك الكويت الــدولــي ( )KIBتتويج
 4رابحين في السحوبات النهائية لحملة
«دينارك كيلو ذهــب» ،مختتما بذلك واحدة
من أكبر حمالته المبتكرة لمكافأة عمالئه،
وال ـت ــي أطـلـقــت ف ــي أواخ ـ ــر ال ـع ــام الـمــاضــي،
ليهدي البنك من خاللها لعمالئه من أصحاب
حساب التوفير جوائز قيمة من الذهب.
وخـ ــال ال ـس ـحــب ال ـن ـهــائــي ،الـ ــذي أج ــري
للفوز بجائزة الحملة الـكـبــرى ،كــان الفوز
فيه من نصيب تركي خالد المطيري ،حيث
حصل من خالله على كيلو من الذهب ،أما

في السحب الشهري الثالث األخير للحملة
فقد فــاز كل من جاسم عباس أكبر ،وفاهم
رشيد الشمري بليرة عثمانية مــن الذهب
لكل منهما ،كما ربحت وسيلة هندي مرداس
أونصة ذهبية.
وهنأ المدير العام للخدمات المصرفية
لألفراد عثمان توفيقي جميع الرابحين في
حملة «ديـنــارك كيلو ذهــب» مــن « »KIBمنذ
إطالقها ،معربا عن سعادته لفوزهم بتلك
الجوائز القيمة ،آمال أن يكونوا قد استمتعوا
بهذه المبادرة المميزة من البنك ،وأن تكون

قد نالت استحسانهم ،وساهمت في تعزيز
تجربتهم المصرفية.
وأكد توفيقي حرص البنك على مواصلة
ابتكار وتنظيم المزيد من الحمالت وبرامج
المكافآت على أعلى مستوى ،والتي يقوم
بتصميمها لتناسب اهتمامات كل شريحة
مــن شــرائــح عمالئه على اختالفها وتنوع
أه ــدافـ ـه ــا ،ب ـم ــا ي ـف ــوق تــوق ـعــات ـهــم ويـلـبــي
تطلعاتهم ،بحيث تضمن والء ه ــم للبنك
نظير ما يقدمه لهم من خدمات ومنتجات
متميزة ،مع مكافآت قيمة ومجزية.

عثمان توفيقي

جاسم العوضي
المواطن وغيره عن استخدام
وسـ ــائـ ــل الـ ـنـ ـق ــل ،ف ــوف ــق آخ ــر
اإلحصائيات انخفضت نسبة
ركــوب الـحــافــات فــي الكويت
من  5في المئة عام  2006إلى
 2في المئة عام  ،2016وهو ما
ً
يعني انحدارا في استعماله،
ً
رغــم أن ذلــك لــم يكن مــوجــودا
فــي الـثـمــانـيـنـيــات ،حـيــث كــان
االسـتـخــدام  16فــي المئة من
نسبة التعداد السكاني الكامل
بمعدل  220ألف شخص ،أما
ف ــي  2016ف ـكــان ال ـم ـعــدل أقــل
ً
من  90ألفا.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــط ت ـ ـح ـ ـف ـ ـيـ ــز
الـمــواطـنـيــن ل ــرك ــوب ال ـبــاص،
ً
ً
يجب أن يكون مناسبا وفعاال
ويشجعهم على استخدامهم،
ف ـمــا تـسـتـغــرقــه ال ـس ـي ــارة في
 25دقـيـقــة يـسـتـغــرقــه الـبــاص
ف ــي ســاعـتـيــن؛ ل ـم ــروره بـعــدة
م ـ ـح ـ ـطـ ــات ،ول ـ ــذل ـ ــك يـ ـج ــب أن
يكون هناك نظام للنقل العام،
وهـنــاك دراس ــة قــدمــت لبلدية
الكويت بها  6سيناريوهات،
م ــن ض ـم ـن ـهــا س ـك ــك حــديــديــة
وأ ن ـظ ـمــة م ـت ـعــددة وجميعها
ي ـت ـط ـلــب ت ـط ــوي ــر الـ ـح ــاف ــات،
وم ـ ــن ال ـح ـل ــول ت ـق ـل ـيــل ال ـم ــدة
وت ـخ ـص ـي ــص حـ ـ ــارة ل ـل ـبــاص
وتوسيع الشبكة والخطوط
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــات،
وإي ـ ـصـ ــال ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى ال ـم ـن ــاط ــق
ال ـج ــدي ــدة ،م ــع إع ـ ــادة تــرتـيــب
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض الـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوط ،فـ ـف ــي
الثمانينيات كانت المنافسة
ً
عـ ـ ـل ـ ــى  50خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــا  ،أ م ـ ـ ـ ــا اآلن
ً
فتقريبا تصل الى  19خطا ،إذ
ً
انخفضت بدال من توسيعها.
• ه ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك تـ ـ ـع ـ ــاون مــع
جهات خاصة؟ وما نوع هذا
التعاون؟
 بــالـطـبــع تــم ال ـت ـعــاون مععـ ـ ـ ــدة ج ـ ـ ـهـ ـ ــات ،ف ـ ـه ـ ـنـ ــاك دول
ت ـس ـه ــل وص ـ ـ ــول ال ـ ـنـ ــاس إل ــى
ع ـقــارات ـهــم مـمــا يــزيــد ال ـتــردد

ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ويـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــع قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا
وج ــاذب ـي ــة االس ـت ـث ـمــار فـيـهــا،
اضــافــة ال ــى ال ـفــائــدة الكبيرة
الـ ـم ــرج ــوة م ـن ـهــا بــاس ـت ـغــال
م ـش ــاري ــع م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات
بـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاء م ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات أخ ـ ـ ـ ــرى،
ومرافق تفيد المجتمع وهي
ً
منافع جمة بــدال من تضييع
ال ــوق ــت ف ــي ايـ ـج ــاد ال ـمــوقــف،
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ج ـل ـس ـنــا مــع
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـعـ ـق ــاريـ ـي ــن اليـ ـج ــاد
حــل لمشكلة حــا جــة ا لـمــرا فــق
العقارية الضخمة الى مواقف
ع ـمــاقــة م ـمــا يـسـتــدعــي بـنــاء
ا بـنـيــة لتلك ا لـمــوا قــف نتيجة
االعتماد على النقل الفردي،
وأ شـ ـي ــر ه ـنــا ا لـ ــى ان تطبيق
النقل الجماعي سيساهم في
حل تلك المشكلة ،واستغالل
مباني المواقف في مشاريع
أخرى.
كما لدينا تعاون معشركة
سيتي بــاص الضافة الوقود
الحيوي والمستخرج من زيت
الطبخ ويتم تكريره واضافته
الـ ــى ال ــدي ــزل ال ـم ـس ـت ـخــدم فــي
ال ـح ــاف ــات ،ح ـيــث طـلـبـنــا من
شركة امداد عينة للتزود بـ 20
ً
لترا وخلطة بالديزل المتوفر،
ون ـن ـت ـظ ــر ال ـن ـت ـي ـج ــة الس ـي ـمــا
ان عملية الخلط ستقلل من
االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ،وال ـت ـج ــرب ــة مــا
زال ــت قـيــد الــدراســة لتحسين
منظومة اجواء النقل العام.
• هل هناك دعم حكومي أو
من القطاع الخاص؟ ومن هي
الفئة المستهدفة؟
 ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــب ه ـ ـ ـ ــو ا س ـ ـ ـ ــاسحملتنا وهم أصحاب الشأن
األ ه ــم ،فالجميع يشيد بتلك
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ،ك ـم ــا ح ــرص ـن ــا ان
نـ ـص ــل الـ ـ ــى اص ـ ـحـ ــاب الـ ـق ــرار
لقياس مدى تفاعل الجمهور
مع تلك الحملة وحاجته من
خــدمــة ال ـن ـقــل وح ــاج ــة األس ــر
الـ ـيـ ـه ــا .وح ــرصـ ـن ــا ان ت ـكــون

م ــواقـ ـفـ ـن ــا م ــرخـ ـص ــة ،ول ــذل ــك
ت ـ ـب ـ ـنـ ــت ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ت ــرخـ ـي ــص
م ــوقـ ـفـ ـي ــن وه ـ ـ ــي اك ـ ـثـ ــر ج ـهــة
رسمية دعمتنا ممثلة بادارة
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـطـ ــط ال ـ ـه ـ ـي ـ ـك ـ ـلـ ــي ،إلـ ــى
جانب بنك الكويت الوطني،
وهما جــزء مــن نجاحنا ،ولم
نستغرب دور البنك الوطني
ليكون اول بنك محلي يدعم
م ـبــادرت ـنــا وت ـطــويــر الـمــرافــق
العامة ،فالبنك أسس بمبادرة
شعبية.
ك ـم ــا ت ــواص ـل ـن ــا مـ ــع هـيـئــة
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــري وح ـ ــاولـ ـ ـن ـ ــا
م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر ال ـ ـن ـ ـقـ ــل
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــواق ـ ـ ــف
ال ـ ـحـ ــافـ ــات لـ ـضـ ـم ــان ح ـق ــوق
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــع ،ك ـ ـ ـمـ ـ ــا خ ــاطـ ـبـ ـن ــا
الجمعيات التعاونية ومنها
من قام بتطوير مواقفه ،وهي
ج ـه ــود ت ـش ـكــر ع ـل ـي ـهــا ،اال ان
العقبة هي عدم وجود قانون
بـنــاء يــرخــص مــواقــف البناء،
ونتمنى ان يكون هناك تعاون
مـسـتـقـبـلــي م ــع ت ـلــك الـجـهــات
وي ـك ــون لـهــا دور ف ــي تـطــويــر
وتــوحـيــد مــواقــف ال ـس ـيــارات،
بالتعاون مع مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي.

ثقافات 14
معارض تشكيلية تغازل الطبيعة وتمزج الواقع بالفانتازيا
توابل ةديرجلا

•
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«مسارات الروح» و«شجرة الجميز» و«مصرف كفت» قدمت إبداعات  3فنانين
شهدت القاهرة في اآلونة األخيرة مجموعة من المعارض
ً
الفنية تضمنت أعماال لفنانين تشكيليين برعوا في النهل من
الطبيعة والبيئة المحيطة بهم ،كما مزجت بعض
اللوحات ً
ً
بين الواقع والفانتازيا ،وسجلت جميع المعارض إقباال واسعا
من متذوقي الفن التشكيلي ونقاده.
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

إبراهيم
الطنبولي ينسج
«مسارات الروح»
من الحقيقة
والخيال

تحت ثالثة عناوين مختلفة،
هــي" :م ـســارات ال ــروح" ،و"شـجــرة
الجميز" ،و"مصرف كفت" تناغمت
إبــداعــات ثــاثــة فنانين لإلبهار،
ب ــأف ـك ــار بـعـضـهــا م ـس ـتــوحــى من
البيئة والطبيعة ،والبعض اآلخر
اخـ ـت ــارت ف ـيــه ال ــري ـش ــة واألل ـ ــوان
المزج بين الواقع والفانتازيا.
أول هـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ه ــو
"مسارات الروح" ،وتحمل لوحاته
توقيع الفنان السكندري إبراهيم
الطنبولي ،ويستضيفه غاليري
"ديمي" بضاحية الزمالك.
وح ـ ـ ــول هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،ق ــال
الـنــاقــد مـحـمــد مــرســي" :إن أرقــى
أن ـ ـ ـ ــواع الـ ـف ــن هـ ــو الـ ـ ـ ــذي ع ـنــدمــا
ً
ت ـش ــاه ــده يـ ـت ــرك ل ــدي ــك أث ـ ـ ــرا م ــا،
وأعمال إبراهيم الطنبولي تحاول
أن يكون لها هذا التأثير ،حيث إن
لديه القدرة على أن يدخلك عالمه
م ــن أول وهـ ـل ــة ،ف ـت ـص ـبــح أس ـيــر
هذا العالم الــذي يقع بين الواقع
والفانتازيا أو الحقيقة والخيال،
وه ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم الـ ـمـ ـفـ ـض ــل لـ ــدى
الطنبولي الذي يمارس فيه ألعابه
السحرية ،بعد لحظات من متابعة
ا ل ـم ـت ـل ـقــي ألي ع ـمــل ل ــه يكتشف
أن هناك مشاعر َّ
تغيرت وعوالم

عبدالوهاب عبدالمحسن
اكتشفتها لم تكن موجودة" .وفي
"مسارات الروح" يمارس الطنبولي
لعبته المفضلة في أن يأخذنا إلى
عــوالــم مــن الــده ـشــة ،وظ ــف فيها
إمكانياته الفنية من القدرة على
التعبير بالخطوط واألل ــوان إلى
اختياراته المميزة من األمكنة إلى
الشخوص إلى حتى السنوغرافيا
أو خلفيات هذه العناصر ،لتجد
ن ـف ـســك ف ــي ع ــوال ــم ق ــري ـب ــة م ـنــك،
وأخـ ـ ــرى ب ـع ـيــدة ت ـت ـفــاعــل مـعـهــا،
ً
وت ـجــد نـفـســك جـ ــزءا مـنـهــا ،على
خلفية من اإليقاعات والموسيقى
والخياالتٌ .
قدر كبير من الحركة
ً
والحيوية ،وكأنك فعال تتنقل بين
ُ
مسارات نفسية وروحية تعيد من
خاللها اكتشاف العالم من جديد.

«شجرة الجميز»
ومـ ــن الـ ـمـ ـع ــارض ال ـت ــي لـفـتــت
األنـظــار في الفترة األخـيــرة ،ذلك

ملصق معرض «مسارات الروح»

أحمد عبدالكريم
المعرض الــذي استضافته قاعة
الباب/سليم بدار األوبرا المصرية،
بعنوان "شجرة الجميز" للفنان
د .أحمد عبدالكريم.
وح ـ ـ ــول هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،ق ــال
رئيس قطاع الفنون التشكيلية
خالد سرور" :يتميز أسلوب أحمد
ُ
عبدالكريم بالتنوع والثراء ،وتعد
ً
ً
تـجــربـتــه الـفـنـيــة دل ـي ــا واض ـحــا
ع ـل ــى م ــا ي ـت ـم ـتــع ب ــه م ــن ق ـ ــدرات
ً
هائلة على صياغة أفكاره إبداعا
ً
ً
ً
عــذبــا ،سـلـســا ،ق ــادرا على إثبات
ً
الـ ُـبـعــد الـثـقــافــي والـبـيـئــي ،داللـيــا
ً
وب ـ ـصـ ــريـ ــا ،مـ ــن خـ ـ ــال تــوظ ـيــف
الـ ــرمـ ــز ك ــأيـ ـق ــون ــات رئـ ـيـ ـس ــة فــي
ل ــوح ــات ــه ،ووس ـي ـل ــة إلثـ ـ ــارة عين
وعـقــل المتلقي وجــذبـهــا لــرمــوز
يألفها وجــدانــه ،وتمتد لتتالقى
مع جذوره الحضارية".
وع ـ ـ ـ ــن فـ ـلـ ـسـ ـف ــة ومـ ـضـ ـم ــون
الـ ـ ـع ـ ــرض ،قـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان أح ـم ــد
ع ـب ــدال ـك ــري ــم" :شـ ـج ــرة الـجـمـيــز

«مصرف كفت»
ف ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث
ً
م ـع ــرض ــا ل ـل ـف ـنــان ع ـبــدالــوهــاب
عبدالمحسن ،بعنوان "مصرف
كـ ـف ــت" س ـي ـط ــرت ع ـل ـي ــه أج ـ ــواء
الـ ـسـ ـح ــر والـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة ،وه ـ ــذا
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ي ـ ـن ـ ـت ـ ـمـ ــي لـ ـتـ ـج ــرب ــة
ال ـف ـن ــان ذات ال ـط ــاب ــع ال ــروح ــي
ال ــروم ــانـ ـس ــي ،وال ـ ـتـ ــي تـعـكــس
ارتـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــه وتـ ـ ــأثـ ـ ــره ب ـم ـظ ــاه ــر
عاداته وتقاليده التي عايشها
فــي طفولته وصـبــاه ،وتتجلى
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــواه ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ت ــوظ ـي ـف ـه ــا كـ ـ ـ ــدالالت ب ـص ــري ــة،
م ـ ــع إض ـ ـف ـ ــاء أب ـ ـع ـ ــاد ج ـم ــال ـي ــة
وتـعـبـيــريــة م ـت ـنــوعــة ،لـتـتــوالــد
صورة مجازية شكلتها مخيلة

حمزة عليان

رنا بنت حمدان
و تـحــد يـ ًـد ا بعد هزيمة ا لـعــرب أ مــام ا لـكـيــان الصهيوني في
يونيو عام 1967م ،التي أثرت في ظهور انحرافات واالبتعاد
عــن الـفـكــر الـقــومــي ال ـعــربــي ،واالت ـج ــاه إل ــى تـشـكـيــل أح ــزاب
ً
ً
فكريا لها.
يسارية اتخذت من الماركسية توجها
وتوصلت إلى مجموعة من النتائج منها :وجود عدد من
ً
ً
سياسيا
التنظيمات القومية العربية التي مارست نشاطا
ً
وفكريا في منطقة الخليج العربي ،ممثلة النشاط القومي
ال ـعــربــي؛ وم ـن ـهــا حــركــة الـقــومـيـيــن ال ـع ــرب ،وحـ ــزب الـبـعــث
العربي االشتراكي ،والناصرية.
وك ـش ـفــت الـ ــدراسـ ــة أنـ ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـ ـق ــارب األف ـك ــار
والتوجهات السياسية بين التنظيمات القومية العربية في
المنطقة ،فإنها لم تجتمع في تنظيم حزبي قومي عربي؛
وذلك بسبب الصراعات الداخلية في التنظيمات التي لم تقم
على أ ســاس فكري أو سياسيّ ،
وبينت ا لــدرا ســة أن هزيمة
حــرب يونيو 1967م أ مــام ا لـكـيــان الصهيوني كــا نــت نقطة
ّ
تحول في الفكر القومي العربي واستراتيجياته والمبادئ
التي قام عليها منذ نشأته ونشاطه ،فأثرت هذه الهزيمة
عـلــى التنظيمات ا لـقــو مـيــة ا لـعــر بـيــة فــي المنطقة العربية،
الحركة القومية العربية عدد من الحركات
حيث انشق عن
ّ
الـيـســاريــة الـتــي تـبــنــت األيــديــولــوجـيــة الـمــاركـسـيــة وسيلة
فــي نضالها ضــد اال سـتـعـمــار واأل نـظـمــة ا لـعــر بـيــة الحاكمة
المتمسكة باألصول التقليدية.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من تراجع الحركة في
ً
منطقة الخليج العربي؛ فإنها حققت ً
واضحا في بناء
دورا
اليقظة الفكرية والوعي السياسي وقيادة الحركة التحررية
أثرا ً
والنضالية في المنطقة ،وتركت هذه الحركة ً
مهما في
التجربة السياسية بمنطقة الخليج العربي.

حكايات العشق
بينما قــال الفنان عبدالوهاب
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن ،ع ـ ــن الـ ـمـ ـع ــرض:
"م ـصــرف كـفــت ،هــو مـســرى ليلي
ٔ
مـ ـسـ ـك ــون ب ــاس ــاطـ ـي ــر ال ـط ـف ــول ــة،
يقع فــي نهاية قريتي الصغيرة
ً
الفقيرة مـجــاورا لطريق الجبانة
والـعــائــديــن فــي الـلـيــل ،وفــي بــراح
ظلمة الليل تمشي القراميط في
مسرى ماء المصرف تحمل على
أجسادها الداكنة حكايات العشق
والهجر ولوعة فراق األحبة ،فعلى
مصرف كفت كل الكائنات تخرج
من مكانها وتطير في عتمة الليل
فاردة أجنحتها ترف في خيالي،
وت ـ ــرس ـ ــم ن ـف ـس ـه ــا عـ ـل ــى صـفـحــة
الذاكرة ،قراميط في شكل فراشات
الطمي ،طــاســم سفلية بالعشق
ٔ
مرة ،والهجر والفراق مرة ،وامنيات
ٓ
ل ــم الـشـمــل االف الـ ـم ــرات ،ليكون
ً
ً
القرموط في األساطير رمزا مقدسا
ً
ل ـل ـخ ـص ــوب ــة وح ـ ــام ـ ــا ل ـت ـعــاويــذ
المحبين والحالمين باالٕنجاب".

 ...و«شجرة الجميز»

 ...ومعرض «مصرف كفت»

حركة القوميين في الخليج ...رسالة
دكتوراه عمانية لـ «رنا بنت حمدان»
نالت الباحثة العمانية د .ر نــا بنت حمدان الضويانية
شهادة الدكتوراه من جامعة السلطان قابوس عن رسالتها
"حركة القوميين العرب في الخليج العربي (.")1968 - 1948
وتهدف الرسالة إلى البحث في مسار التغيرات السياسية
والفكرية التي ّ
مرت بها منطقة الخليج العربي خالل اإلطار
ا لــز مـنــي لـلــدرا ســة (1968 - 1948م)ّ ،وا ل ـتــي تخللها ظهور
تنظيمات سـيــا سـيــة قــو مـيــة عــر بـيــة أث ــرت عـلــى ا لـتــو جـهــات
السياسية والفكرية بهذه المنطقة.
وتبحث عن أبرز القضايا العربية التي تبنتها الحركة
ـي ،وناصرتها
القومية العربية فــي منطقة الخليج ا لـعــر بـ ّ
بالحراك الشعبي والدعم الملموس ،كما توضح العوامل
ا لـتــي تــأ ثــرت بها التنظيمات القومية العربية فــي منطقة
الـخـلـيــج ال ـعــربــيّ ،
وأدت إل ــى تــراجـعـهــا كـتـنـظـيــم سـيــاســي،
وا لــذي اتضح بعد هزيمة ا لـعــرب أ مــام الكيان الصهيوني
في حرب يونيو عام 1967م ،وامتدت آثارها في السنوات
داخل
الالحقة ،فقد أدت هذه الهزيمة إلى حدوث انشقاق في ّ
الحركة القومية العربية األم ،فظهرت حركات يسارية تبنت
األيديولوجية الماركسية.
وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،من خالل
عرض التطورات التاريخية التي طرأت على الحركة القومية
الـعــربـيــة فــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،وتـحـلـيــل الـبـيــانــات
واألحـ ــداث الـتــاريـخـيــة وتـفـسـيــرهــا لـلــوصــول إل ــى الـنـتــائــج
الـمــرجــوة ،معتمدة عـلــى الـمـصــادر والـمــراجــع الـمـعــاصــرة،
ومـنـهــا الــوثــائــق والـكـتــب الـعــربـيــة واألجـنـبـيــة ،إضــافــة إلــى
المقابالت الشخصية مع عدد األشخاص المعاصرين لفترة
الدراسة وممن شاركوا في األحداث وكانوا ضمن الحركة
القومية العربية.
ُ
ق ـ ّـس ـم ــت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى ف ـص ــل ت ـم ـه ـيــدي وث ــاث ــة ف ـصــول
وخاتمة .وتناول "التمهيدي" األوضاع السياسية والفكرية
في منطقة الخليج العربي ،والتي عززت من الشعور القومي
ا لـعــر بــي قبيل ظـهــور ا لـحــر كــة كــا تـجــاه سـيــا ســي ،حيث أدت
ً
هــذه األو ض ــاع ً
دور ا مالحظا فــي تنامي ا لــو عــي السياسي
لدى أبناء المنطقة.
ّ
ّ
تحول إلى
وركز الفصل األول على الحراك الشعبي الذي
ح ــراك سـيــا ســي و خـلــق بيئة خصبة ال نـتـشــار هــذا التوجه
الـقــومــي الـعــربــي سـيــاسـ ًـيــا ،بـظـهــور تـنـظـيـمــات قــومـيــة بــرز
نشاطها بمنطقة الخليج ا لـعــر بــي فــي خمسينيات ا لـقــرن
ال ـع ـشــريــن .فـيـمــا اخ ـت ــص ال ـف ـصــل ال ـثــانــي ب ــدراس ــة مــوقــف
التنظيمات القومية العربية فــي منطقة الخليج العربي
تجاه القضايا العربية؛ منها :الصراع العربي اإلسرائيلي،
والوحدة العربية السورية  -المصرية عام 1958م وغيرها،
واالنعكاسات الفكرية لهذه التنظيمات في منطقة الخليج
العربي.
وعالج الفصل الثالث انحسار الحركة القومية العربية
في منطقة الخليج العربي :أسبابها ،وأشكالها وتداعياتها،

كانت من بين أهم األشجار التي
تناولها الفنان المصري القديم
من عدة محاور حياتية ودينية
وطبية وفنية ،فاعتبرها شجرة
األرواح ع ـلــى األرض ،و مـنـهــا
انطلقت أسطورة نشأة الكون".

ال ـف ـن ــان ،وج ـســدت ـهــا م ـف ــردات ــه.

tawabil@aljarida●com

قصيدة

ُم َت َح ِّورٌ

ِّ َ
َ َ َ َّ
الرفاعي)
(بحر الكامل  -شعر :ندى السيد يوسف
ِ
َ
ُ َ َ ِّ
َ ِّ
ـاء
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٌر َكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــحـ ـ ٌـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ــةِ الـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرقـ ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِّ
ُ
ـاء
َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون ي ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ْ
ـق ب ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ٍـل م ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــوهـ ـ ـةٍـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـوت
ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
ُ
ـرآء
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـاس لـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــةِ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
ـون بـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ِّـيـ ـ ـ ـ ِـه ـ ـ ـ ــم وبـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ْ
ـم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ َ
َ
َ
ـاء
يـ َـ ـ ـ ْـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــون تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ َـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــخ ـ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُّ
ظـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ــوا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن مـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــوا ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــة دونـ ـ ـ ـ ــه َ
َ
ـاء
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــآم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـروا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــةٍ ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــةِ ك ـ ـ ــلـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ب ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ـ
ـوب ـ ـ ـهـ ـ ـ ْـم
ِ
َ َ
ـاء
يـ ـ ـ ـ ُـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ُّـاوب ـ ـ ـ ـ ــون رش ـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ْ
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات ت ـ ـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ُه ـ ـ ـ ـ ـ ْـم مـ ـ ـ ـ ـ ــن فـَّ ـ ـ ـ ِ
ـوق ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم َ
ُ
ـاء
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـا ِل ـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُّ
ُ
ـس ن ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ـ ــادة
ِلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــس ـ ـ ـ ٍـن ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ِ
ـاء
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ بـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ـق م ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ـ ِـم ِفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـه ـ ـ ْـم
قـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــائ ـ ـ ِ
َ َ
ـاء
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ٍة وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـم ْودهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـوق ت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ــدت
ـات ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ
بـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ٍ
ح ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ َ ِ
َ
فــــــــ
ـاء
ـوق ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـراي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـثـ ـ ـلُـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ِ
يـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ــون ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـل حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ إال هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـم
َ
َ ْ
ـراء
َ َ ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ُـي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ـى ال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــوب ج ـم ـي ــع ـه ــا
ي ـ ـ ـسـ ـ ــعـ ـ ــون كـ ـ ــي تـ ـبـ ـق ـ ً
ـدواء
رهَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـونـ ـ ّـ ــنـ ـ ـ ــا
وبـ ـ ـ ـ َُـصـ ـ ـ ـ ِ
ي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرون ِب ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ـ ِ
ـظـ ـ ـ ْـنـ ـ ــا ِ
َّ
ُ ُ
ـاف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِاء
ول ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــهـ ـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـزعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
ن ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــروا األ ّك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ُـتـ ـ ـ ـ َـي ال ت ـ ـنـ ــط ـ ـلـ ــي ُ َ
ـاء
ـاء ّ وا لـ ـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ِ
إل ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ا ل ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُّ
ـا
ـ
ه
ـ
ـ
ـل
ـ
ك
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــذعـ ـ ـ ـ ِـر سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ِـل
َّ
َ ْ
ُ
ُّ
َ
َ
َّ
ّ
ل ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ــع ـ ـ ـ ـ ــم جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِاء
خ ـ ـ ــدع ـ ـ ــوا األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـام ب ـ ـ ـ ـ "أن ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوزا" ُص ـ ـنَـ ـ ِـعـ ـ ِ َّـهـ ـ ْـم
ـاء
سـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ َي َـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ِ
ِم ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــدهـ ـ ــا ك ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــوا ن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ َ
ـايـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ْـه ـ ـ ـ ـ ِـو ِه ـ ـ ـ ـ ْـم
َ
َ
ُ
ـراء
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ َـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــون س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـ ـ ـ ـ ــوء ج ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــةٍ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َ
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــرون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا لـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد ٍة
ـاء
أدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـى وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر َمـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ُـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــةٍ دهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم َّوض ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم
ال ت ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـذاء
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـَيـ ـ ـ ـ ـ ِـم واإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــدق بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ق ـ ـ ــولـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
ـزاء
قـ ـ ـ ـ ـ ٌتـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادروا بـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوا ل ـ ـم ـ ـص ـ ـي ـ ـب ـ ــةٍ
راء
ـس " مـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن ِ
خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف "ال ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
فـ ـ ـ ـ ــي و س ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ْـم بـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ـ َـةٍ أن ي ـ ـب ـ ـط ـ ـشـ ــوا
ّ
ـاء
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــنَ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــش الـ ـَ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ِ
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ
ـق مـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ َـك مـ ـلـ ـيـ ـكـ ـه ــا
ُ
ال ُم ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ َـك أهـ ـ ـ ـ ـ ِـ ــل الـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ْ
ـاء
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـح
ـس والـ ـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ
جـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوا مـ ـ ـ ـ ـ ــوازيـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم ُ
وح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ــهِ
ِ
ُ
ـاء
ّ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــري َـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْــد األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
فـ ـ ـ ـ ــي ُسـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ فـ ـ ـ ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــن وق ـ ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ــل ـ ـ ـ َـت
ُّ
ـاء
ك ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ َـب ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ُ ٌـر عـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ِ
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــةِ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارئ ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـر
ُ
ـاء
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـيْـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـوق ك ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ِ
ب ـ ـ ـ ــل حـ ـ ـس ـ ـ ُـبـ ـ ـن ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ـ ُـار وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو وك ـ ـيـ ــل ـ ـنـ ــا
ـداء
َ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ُـ ـ ـ ـ ـ ٌـب ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوَ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ُـ ـ ــك أم ـ ـ ـ ـ ـ ِـرن ـ ـ ـ ـ ــا
ُ
ْ
ـراء
ُ ْ م ـ ـ ـ ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةٍ عـ ـ ـ ـ ـ ِّـظ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــت وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ْ
الـ ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ــف بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا وارف ـ ـ ّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع ب ـ ـ ـ ـ ُحـ ـ ـ ــق ح ـ ـب ـ ـيـ ـ ِـب ـ ـنـ ــا ّ
ـاء
ـار ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ِ
ب ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ــك َّالـ ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َّ
ص ـ ـ ــل ـ ـ ــى اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ع ـ ـل ـ ًــى ال ـ ـ ــنـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ِّـي الـ ـمـ ـصـ ـطـ ـف ــى
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرى ك ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـجَـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــةِ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ِاء
َّ
َ
صـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــى اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ــنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ــد زهـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُّ
ـاء
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ِة الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ِ
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انـ ـطـ ـلـ ـق ــت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
ل ـل ـت ـح ـض ـيــر النـ ـعـ ـق ــاد أع ـم ــال
الدورة الثالثة عشرة لمهرجان
"أي ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب"،
ا لــذي ستقيمه الهيئة العامة
للشباب خالل مارس المقبل،
حيث تعقد هــذه ال ــدورة وفق
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازات ال ـص ـح ـي ــة ،بـعــد
أن ت ــوقـ ـف ــت ب ـس ـب ــب ان ـت ـش ــار
"كورونا".
وت ـ ـن ـ ـظـ ــم الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للشباب هذا المهرجان دعما
منها لرعاية الشباب مسرحيا،
وإب ـ ـ ـ ـ ـ ــراز ق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـفـ ـنـ ـي ــة،
و صـقــل مواهبهم المسرحية
وتقديمهم إلى الساحة الفنية
بشكل عام .بدوره ،أكد رئيس
فــرقــة م ـســرح ال ـش ـبــاب رئـيــس
ال ـم ـه ــرج ــان م ـح ـمــد ال ـم ــزع ــل،
أن ـ ـ ــه ت ـ ـمـ ــت مـ ـخ ــاطـ ـب ــة ال ـ ـفـ ــرق
المسرحية بالكويت الرسمية
والـ ـخ ــاص ــة ع ـل ــى حـ ــد س ـ ــواء،
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـح ــدث
الشبابي المسرحي ،الذي يقام
ضمن مهرجان "عدسة" ،والذي
أيضا تقديم أمسيات
يتضمن
ً

مــوسـيـقـيــة وحـ ـف ــات غـنــائـيــة
يحييها ع ــدد م ــن المطربين
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ف ـ ــي أح ـ ـ ــد الـ ـم ــراك ــز
الشبابية التابعة للهيئة خالل
فترة إقامة المهرجان.
أك ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــزعـ ــل أن ال ـه ـي ـئ ــة
شكلت اللجنة الفنية المعنية
باختيار العروض المسرحية
المشاركة بالمسابقة الرسمية،
وفـ ــق م ــا ن ـص ــت ع ـل ـيــه الئ ـحــة
المهرجان ،واللجنة تتكون من
الـكــاتــب والـمـخــرج المسرحي
بدر محارب رئيسا ،وعضوية
ك ــل م ــن ال ـم ـخ ــرج عـبــدالـعــزيــز
صفر ،والكاتبة تغريد الداود،
والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان عـ ـل ــي ال ـح ـس ـي ـن ــي،
والمخرج أحمد البناي.
وأشار إلى أن حرص جميع
ال ـ ـفـ ــرق ال ـم ـس ــرح ـي ــة األه ـل ـي ــة
والـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة على
ال ـم ـش ــارك ــة ل ـل ـم ـهــرجــان دلـيــل
واض ـ ـ ــح ع ـل ــى أن ال ـم ـه ــرج ــان
حقق أهدافه ،واستمراريته أمر
مطلوب ،أل نــه يعتبر متنفسا
إبداعيا للشباب.
و ل ـف ــت إ لـ ــى أن ا ل ـم ـهــر جــان

مشعل الشاهني

محمد املزعل

يـمـنــح  13ج ــا ئ ــزة ف ــي جميع
العناصر المسرحية للفائزين
ف ــي ح ـفــل ال ـخ ـتــام ،ب ـنــاء على
قرارات لجنة التحكيم ،منوها
إلى أن الجديد في هذه الدورة
ع ــدم تـحــديــد شـعــار أو هوية
ل ـ ـ ــه ،ل ـي ـت ـس ـن ــى ل ـل ـم ـخ ــرج ـي ــن
ت ـقــديــم أع ـمــال ـهــم الـمـســرحـيــة
بالشكل ال ــذي يــريــدونــه دون
تقييد بشعار أو هوية معينة.

وثمن المزعل الدعم الكبير
َّ
مــن ال ـمــديــر ال ـعــام لـلـهـيـئــة د.
م ـش ـع ــل الـ ـش ــاهـ ـي ــن ال ــربـ ـي ــع،
ل ــدع ـم ــه ال ـك ـب ـي ــر إلق ــام ــة ه ــذا
الحدث الشبابي المسرحي،
ومساندته إلظهاره بالصورة
المشرفة للحركة المسرحية
ال ـش ـب ــاب ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،بـعــد
ـرا ،بـ ـسـ ـب ــب
ت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــه قـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ً
"كورونا".

الجدعي يوقع «خارج المألوف» بـ «الدوحة للكتاب»
●

فضة المعيلي

أق ــام د .حـمــد الـجــدعــي حـفــل توقيع
لكتابه "خارج المألوف" في جناح "ذات
ال ـســاســل" بـمـعــرض ال ــدوح ــة لـلـكـتــاب،
حضره جمع من المهتمين والمثقفين.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال د .ال ـجــدعــي إن
الكتاب يعكس صورا ّحياتية وفلسفية
تخص اإلنسان في حله وترحاله ،التي
من خاللها ربما يستطيع اجتياز الكثير
مــن أزمــاتــه ومشكالته ،ومــن ثــم وضعه
على الطريق الصحيح ،حتى يتمكن من
الوصول إلى مبتغاه.
وأشار إلى أن الكتاب يدعو القراء إلى
التفكير ا لـمـنـطـقــي ،مــن دون أن تبهره
ً
م ـث ــا ال ـن ـج ــاح ــات ،ال ـت ــي ق ــد ت ـك ــون قــد
حــدثــت عــن طــريــق الـمـصــادفــة ،وم ــن ثم
َّ
تخطي حاالت الفشل ،التي إذا فكر فيها
فقد يجد بين طياتها وسائل النجاح.
وأوض ـ ــح أن ــه اخ ـت ــار ف ــي ك ـتــابــه الكثير
من عناصر الحياة ،كي يدور في فلكها

وعرضها على المتلقي في قوالب أدبية
تارة وفلسفية تارة أخرى ،مع استفادته
م ــن عـمـلــه ال ـص ـحــافــي ف ــي تــأك ـيــد اآلراء
والحلول بأمثلة إنسانية َّ
حية ،ومن تلك
العناصر الحياتية التي اختارها المؤلف
لكتابه متواليات الـسـعــادة والتعاسة،
ليعرضهما بأسلوب مختلف من خالل
أس ـبــاب ـه ـمــا ،وك ــذل ــك ال ـن ـج ــاح وال ـف ـشــل،
والـحـقـيـقــة وال ـخ ـيــال ،وال ـث ـقــة وال ـت ــردد،
والقناعة والـطـمــع ،والـتـطــور والتخلف
وغ ـي ــره ــا .وأش ـ ــاد ال ـجــدعــي بالتنظيم
الرائع للمعرض ،الذي تم تحت إشراف
قطر
وزارة الثقافة القطرية ،ممثلة بمركز ً
للفعاليات الثقافية والتراثية ،مضيفا:
"أشكر دار ذات السالل للطباعة والنشر
على وجودها ودعمها للكتاب الشباب،
وأخــص بالشكر المدير التنفيذي لدار
الناشر سعود المنصور ،ومدير النشر
ص ــال ــح الـ ـغ ــازي ،ك ـمــا نـهـنـئـهــم ونـهـنــئ
أنفسنا بحصولها على جــا ئــزة أفضل
دار نشر عربية لعام ."2021

غالف اإلصدار

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4943األحد  23يناير 2022م  20 /جمادى اآلخرة 1443هـ

tawabil@aljarida●com

15

مسك وعنبر

محمد العجيمي« :حكومة إلكترونية»
جرعة كوميدية راقية

العطية :الحركة التشكيلية في الكويت
بخير وعلى الرواد األخذ بيد المبتدئين

المسرحية تضم عبدالرحمن العقل وولد الديرة وسلوى بخيت

معرضها الشخصي «كشتبان  »2ينطلق اليوم في «ذي هب»

عزة إبراهيم

العمل عائلي
يقدم الضحك
والمتعة من
خالل النقد
الساخر
لألوضاع

محمد العجيمي

سعيدة
بالمسرحية
وتشوقت
للقاء
جمهوري في
الكويت

سلوى بخيت

يستعد فريق عمل مسرحية
"حـكــومــة إلـكـتــرونـيــة" النـطــاق
عروضهم المقررة في  10فبراير
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال بـ ــروفـ ــات
مكثفة ،بمشاركة باقة من نجوم
الكوميديا.
وأكد الفنان محمد العجيمي
س ـ ـ ـعـ ـ ــادتـ ـ ــه ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
المسرحية ،التي تشهد عودته
بـصـحـبــة ال ـف ـن ــان عـبــدالــرحـمــن
الـ ـعـ ـق ــل وال ـ ـف ـ ـنـ ــان ولـ ـ ــد ال ــدي ــرة
كـ ـث ــاث ــي كـ ــوم ـ ـيـ ــدي حـ ـق ــق فــي
الـ ـس ــاب ــق ن ـج ــاح ــا ك ـب ـي ــرا عـلــى
خشبة المسرح ،وقد توقف هذا
التعاون منذ أكثر من ربع قرن.
وأوضــح أن المسرحية تقدم
جرعة كوميدية راقية المستوى،
وه ـ ــي ت ــأل ـي ــف ي ــوس ــف ال ـع ـمــر،
وف ـك ــرة وإخـ ـ ــراج عـبــدالـمـحـســن
ال ـع ـم ــر ،وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر ان ـط ــاق
عــروضـهــا على مـســرح جمعية
شرق ،والعمل من إنتاج شركة
كود لإلنتاج الفني.
وب ـ َّـي ــن الـعـجـيـمــي أن أه ــم ما
يميز المسرحية أيضا ،مشاركة
الـ ـفـ ـن ــان ــة ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة س ـل ــوى
بخيت ،التي تتمتع بجماهيرية
كـبـيــرة فــي الـبـحــريــن والـكــويــت
وجميع دول الخليج ،كما تشهد
عودة مجموعة متألقة من كبار
نجوم المسرح والكوميديا.
ولـفــت إلــى أن المسرحية لم
تعتمد فقط على جيل الكبار،
بل تعطي مساحة كبيرة لوجوه
شــابــة لها مستقبل واع ــد على
خ ـش ـب ــة الـ ـمـ ـس ــرح وف ـ ــي م ـجــال
الكوميديا والتمثيل بشكل عام،
وم ـن ـهــم ال ـف ـنــان ال ـش ــاب سعيد
المال.

العقل والعجيمي وولد الديرة وبخيت والمال
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـع ـج ـي ـم ــي إلـ ـ ــى أن
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة عـ ــائ ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـق ــدم
ال ـض ـح ــك وال ـم ـت ـع ــة ،م ــن خ ــال
نقد بعض األوضاع السياسية
واالجتماعية بطريقة ساخرة،
وهو ما يجعلها مناسبة لجميع
األعمار ،مؤكدا أن التطعيم شرط
لدخــول المس ــرح لمـ ــن هــم فوق
الـ  12عاما ،كما يسمح بدخول
األطفال دون سن التطعيم.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــام الـ ـفـ ـن ــان
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـقــل بـمـشــاركــة
صورة على "إنستغرام" تجمعه
بـنـجــوم الـعـمــل ،معلنا انـطــاق
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل،
وسعادته بالتعاون المسرحي
الذي جمعهم.
ذات األمر قام به الفنان ولد
الــديــرة ،الــذي شــارك فيديو من
ك ــوال ـي ــس ال ـع ـمــل ع ـبــر حـســابــه

ناشي الحربي أجرى «قسطرة» ناجحة
●

فضة المعيلي

أجـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر الـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي نـ ــاشـ ــي
ا لـحــر بــي عملية قسطرة ناجحة فــي أحد
المستشفيات بالكويت.
وتــوجــه الحربي ،مــن خــال «الـجــريــدة»،
بالشكر لكل من سأل عنه ،ودعا له بالشفاء.
وقد تداولت مواقع التواصل االجتماعي
خـ ـب ــر دخـ ــولـ ــه ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ،وتـ ـمـ ـن ــى لــه
المتابعون دوام الصحة والعافية.
وعـ ــن أع ـم ــال ــه الـ ـج ــدي ــدة ،قـ ــال ال ـحــربــي
إن لــديــه عـمــا وطـنـيــا جــديــدا مــن كلماته
ب ـع ـنــوان «ب ــاد ال ـن ــور» مــع ال ـف ـنــان حمود
ال ـش ـب ـيــب ،الف ـت ــا إل ــى أن ال ـش ـب ـيــب مـطــرب
ومـلـحــن ،ولــه عــدة أعـمــال فنية وعاطفية
ووطنية.
ُيــذكــر أن الحربي لــه عــدة تـعــاونــات مع
مطربين من أجيال مختلفة ،وكانت بدايته

ناشي الحربي
فــي السبعينيات ،و مــن المطربين الذين
تـغـنــوا بـكـلـمــاتــه :عـبــدالـكــريــم عـبــدالـقــادر،
فيصل عبدالله ،صالح الحريبي وغيرهم.

بـ"إنستغرام" ،وظهر بالفيديو
ال ـع ـج ـي ـم ــي والـ ـعـ ـق ــل وب ـخ ـيــت
وال ـ ـ ـمـ ـ ــا ،وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل الـ ـفـ ـن ــان ــون
الضحكات والنكات ،مؤكدين أن
كواليس العمل مبهجة وتحمل
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن م ـش ــاع ــر ال ـم ـح ـبــة
ً
واالشـتـيــاق للظهور مـعــا على
خ ـش ـب ــة الـ ـمـ ـس ــرح ،الس ـت ـع ــادة
أجمل الذكريات التي جمعتهم
فـ ــي ع ـ ـ ــروض ت ــوق ـف ــت ق ـب ــل 26
عاما.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ــة سـ ـل ــوى
ب ـخ ـيــت خـ ــال م ـق ـطــع ال ـف ـيــديــو
سعادتها بالتواجد في الكويت
لالستعداد من خالل البروفات
الن ـط ــاق عـ ــروض الـمـســرحـيــة،
معربة عن شكرها لنجوم العمل
على إتــاحــة الـفــرصــة لها للقاء
ج ـم ـهــورهــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ال ــذي
تشوقت إليه كثيرا.

●

فضة المعيلي

وق ــع اخ ـت ـيــار الـفـنــانــة سـهـيـلــة العطية
على قصاصات النسيج ،وأصـبــح لديها
شغف بإعادة تدويرها ،وشاركت في أكثر
م ــن  100م ـع ــرض مـحـلــي وخ ــارج ــي منذ
 ،2006ونــالــت ش ـهــادة م ــدرب معتمد في
مـجــال الفنون والـحــرف الـبــدويــة ،وقامت
بإعداد كتاب «فنون النسيج وكيف تنتج
عمال فنيا مــن بقايا األنـسـجــة» ،وستقيم
معرضا شخصيا اليوم ألعمالها بعنوان
«كشتبان» في غاليري «ذي هب» ،ويستمر
حتى  24يناير.
وأضافت العطية أن الحرفي يعمل بيديه
والمهني بعقله ،والفنان يعمل بقلبه وعقله
وي ــدي ــه ،الف ـتــة إل ــى أن ـهــا أق ــام ــت معرضين
ش ـخ ـص ـي ـيــن ،وك ـش ـت ـب ــان  2ه ــو ال ـم ـعــرض
الثالث ،ويحتوي على تجاربها الشخصية
في توثيق التراث الكويتي وبعض األعمال
ال ـح ــدي ـث ــة فـ ــي مـ ـج ــال الـ ــرسـ ــم بــال ـن ـس ـيــج،
وتطرقت إلى تجربتها الفنية ،وقالت إن أول
مشاركة لها في معرض من تنظيم الجامعة
عام  ،2004مضيفة أنها مارست الرسم بكل
أدواتــه :الرصاص ،الفحم ،األلــوان المائية،
الــديـكــوبــاج ،مكس مـيــديــا ،ال ـكــوالج ،الخط
العربي ،الـخــزف ،فنون النسيج ،الطباعة،

ثــم ينمو بــالــدعــم ،وعـلـيـنــا اخـتـيــار الجهة
المناسبة والعمل الدؤوب للمصلحة العامة
والسعي لتطوير الذائقة الفنية واالبتعاد
عن النرجسية».

الحركة التشكيلية

سهيلة العطية
اش ـغــال اإلب ـ ــرة ،والـتـطــريــز م ـيــزت اعـمــالــي،
وفن النسيج أصبح هوية لكل ما تقدمه في
المعارض ،وأصبح شغفها ،ألن تاريخها
األسري مرتبط بحياكة البشوت وتطريزها،
وعزز هذا االرتباط إتقانها لبعض األسرار
الفنية في استخدام هذه الخامة ،واكتسبت
خ ـبــرات تــراكـمـيــة ألنـهــا تــدربــت عـلــى أيــدي
أساتذة متمكنين في مجاالتهم من الكويت
وخارجها.

تعدد وتنافس
وع ــن ت ـعــدد ال ـج ـهــات ال ــراع ـي ــة لـلـفــن في
الـكــويــت ،ذك ــرت العطية« :تـعــددت الجهات
ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ــال ـف ـن ــون فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،سـ ــواء
الحكومية أو الخاصة ،وهذا التعدد أدى إلى
تنافس في تنظيم الفعاليات ،من معارض
وورش فـنـيــة ،لـكــن أف ـضــل أن ت ـكــون هـنــاك
أجـنــدة سنوية تنظم العمل بين الجهات،
ويصبح فيها التنوع والتكامل بما يثري
الساحة الفنية وسمعة الكويت بين أبنائها
أوال ث ــم تـمـثـيـلـهــا خــارج ـيــا بـمــا يـعـبــر عن
تاريخها الفني» ،متابعة« :الكل يبدأ صغيرا

من أعمالها

وحول حركة الفن التشكيلي في الكويت،
أف ـ ــادت الـعـطـيــة ب ــأن «ال ـح ــرك ــة التشكيلية
بخير طالما تمنينا الخير للغير ،والساحة
مفتوحة لنجاح الكل ،لكن ينبغي على الرواد
والمتخصصين أن يأخذوا بيد المبتدئين
والهواة ،وينقلوا لهم خبراتهم ،وبالمقابل
يجب على المبتدئين أن يأخذوا بنصيحة
من هم أكثر منهم خبرة وعلما ،كما يجب
أال ي ـتــم اخ ـت ـي ــار أعـ ـم ــال ضـعـيـفــة م ــن بــاب
المجاملة خــاصــة فــي الجهات الـتــي تمثل
الكويت في معارضها ،ألن سمعة الكويت
الفنية مسؤولية كبيرة تحمل صاحب القرار
تــداعـيــات نجاحها او فشلها ،وأتـمـنــى أن
يتم حل النزاعات الشخصية بين الفنانين
بعيدا عن كل قرار قد يؤثر سلبا على نشاط
الفنانين المبادرين الطموحين».
وعن كتابها «فنون النسيج :كيف تنتج
عمال فنيا مــن بقايا األنـسـجــة» ،أوضحت
أن ال ـك ـتــاب حـصـيـلــة لـكــل مــا اكـتـسـبـتــه من
مهارات عملية ،وتمنت أن يوزع في مكتبات
المدارس والكليات .وعن فترة كورونا وهل
أثرت على حضورها الفني قالت إنها ركزت
على إعداد كتابها ،كما كانت الفرصة متاحة
ل ـهــا لـتـنـفـيــذ أف ـك ــاره ــا خ ــال ف ـتــرة الـتـفــرغ
المنزلي والحظر .وأشارت إلى أن المجموعة
التي تقدمها في هــذا المعرض هي إنتاج
فترة كــورونــا .وعــن خططها المستقبلية،
قالت« :أنا اآلن متفرغة للفن ،وبدأت برنامجا
تدريبيا للراغبين فــي تعلم هــذه الفنون،
ومستمرة في مشاركاتي الجماعية ،وأطمح
إلى أن أكون أول من يؤسس متحفا يعرض
القطع النادرة من فنون النسيج».

رحيل المخرج السوري بسام المال

العماني يقدم ميريام فارس في ثوب مغربي

ّ
غيب الموت ،صباح أمس،
المخرج السوري بسام المال،
إثر أزمة صحية طارئة.
ون ـ ـعـ ــت نـ ـق ــاب ــة ال ـف ـنــان ـيــن
السوريين الراحل المال ،الذي
اش ـت ـه ــر ب ــإخ ــراج ــه لــأع ـمــال
الشامية القديمة التي انطلقت
مع عمله األول مسلسل «أيام
شامية» ،ثم تلته أعمال عديدة
من الخوالي وليالي الصاحية
ثم عمله األشهر «باب الحارة».
وينتمي ا لـمــا إ ل ــى عائلة
فنية عريقة ،فــوا لــده الممثل
أده ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ،وش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاه
الـ ـمـ ـخ ــرج ــان م ــؤم ــن وب ـش ــار
المال.
بدأ المال مسيرته مساعد
م ـخــرج فــي مسلسل تـجــارب
عائلية مع الراحل عالء الدين

●

بسام المال

ك ــوك ــش ،ث ــم م ـخ ــرج ــا مـنـفــذا
في حصاد السنين .يذكر أن
الـمــا ســاهــم فــي إخ ــراج عدد
مــن حلقات فــوازيــر داود في
هوليود للفنان داود حسين.

عزة إبراهيم

ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـفـ ـن ــان ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــام ف ـ ـ ــارس
الـمـصــورة باللهجة األمازيغية
ال ـم ـغــرب ـيــة ب ـع ـن ــوان «م ـع ـل ـيــش»،
كلمات وألحان يوسف العماني،
م ـ ـت ـ ـجـ ــاوزة فـ ــي  24س ــاع ــة 2.3
مليون مشاهدة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ع ـ ـ ــن هـ ــذا
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون« :فـ ـ ـخ ـ ــور ب ـت ـقــدي ـمــي
للفنانة مـيــريــام ف ــارس فــي هــذا
الثوب المغربي الجديد ،والذي
اسـ ـتـ ـط ــاع مـ ـن ــذ ط ـ ــرح األغ ـن ـي ــة
تحقيق ردود فعل جميلة ّ
تعبر
عن نجاح اختياراتنا ،بالتعاون
مـ ــع الـ ـ ـم ـ ــوزع ح ـم ـي ــد دع ــوس ــي،
والميكس طيف عادل».
وأضاف« :هذا ليس أول تعاون
يجمعني بميريام ،لكن قررنا في

يوسف العماني

هذا العمل أن نخرج عن المألوف
الذي اعتاد عليه الجمهور ونقدم
ً
ً
ع ـم ــا م ـم ـي ــزا ،وبــال ـف ـعــل ح ــازت
األغنية إعجاب المستمعين».
وأوضح أن «األغنية المصورة

للمخرج شريف ترحيني ،فيما
تـ ــولـ ــى ب ـ ـيـ ــار خ ـ ـضـ ــرا ت ـص ـم ـيــم
ال ــرقـ ـص ــات ،ال ـت ــي ت ـنــوعــت بـيــن
التقليدية والعصرية ،كما ارتدت
م ـيــريــام ف ــي ال ـع ـمــل مــزي ـجــا من
األزياء األمازيغية والعصرية».
وح ـ ـ ـ ـ ــول اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاره ل ـل ـه ـج ــة
ال ـم ـغــرب ـيــة ،ق ــال ال ـع ـمــانــي« :أن ــا
عــا شــق لتلك اللهجة ،كما أنني
ُمحب للهجات بشكل عــام ،وقد
قدمت عدة أغنيات مغربية ،سواء
بصوتي ،أو بالتعاون مع فنانين
آخ ــري ــن ،ف ــي م ـحــاولــة لـلــوصــول
إلى كل الجمهور العربي ،وكان
آخ ــره ــا أغـنـيـتــي (ال ـك ـب ـي ــدة) من
كلمات وألـحــان وإخ ــراج د .نور
الـمــرزوقــي .وبالنسبة لميريام،
ف ـهــي ُم ـح ـبــة ل ـل ـه ـجــات ،وقــدمــت
أغنية باللهجة المغربية من قبل
بعنوان (اتالح)».

ةديرجلا
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دوليات

الكويت تكسر عزلة لبنان بتنسيق خليجي

سلة أخبار

مساع لحل أزمة عزوف الحريري
• الناصر لميقاتي :جاهزون لمساعدتكم إذا ساعدتم أنفسكم • ٍ
بيروت  -منير الربيع

بدأ وزير الخارجية الشيخ
د .أحمد الناصر ،أمس ،زيارة
ّ
الى لبنان تشكل أرفع زيارة
لمسؤول خليجي إلى هذا
البلد منذ إساءة وزير اإلعالم
المستقيل جورج قرداحي الى
السعودية ،التي ردت عليها
دول خليجية بسحب السفراء.

ف ــي أول زيـ ـ ــارة خـلـيـجـيــة على
هذا المستوى إلى لبنان منذ أزمة
تصريحات وزير اإلعالم المستقيل
جورج قرداحي المسيئة للسعودية،
وصــل وزي ــر الخارجية الشيخ د.
أحمد الناصر ،أمــس ،إلــى بيروت
في تطور دبلوماسي الفــت تجاه
ل ـب ـنــان ،وال ـت ـقــى رئ ـيــس الحكومة
نجيب ميقاتي ،على أن يقابل اليوم
رئيسي الجمهورية ميشال عون
ومجلس النواب نبيه بري.
وأشـ ــارت مـصــادر لبنانية إلى
أن ال ـش ـي ــخ ال ـن ــاص ــر ش ـ ــدد خ ــال
لقاء ميقاتي على ضــرورة السعي
إلخـ ــراج لـبـنــان مــن أزم ـتــه ،وأب ــدى
اسـ ـتـ ـع ــداد ال ـك ــوي ــت ل ـل ـق ـيــام ب ــأي
ً
مساعدة في هذا الصدد ،خصوصا
بعد أن يسعى اللبنانيون لمساعدة
أنفسهم في مختلف المجاالت.
ك ـمــا ب ـحــث م ـلــف ال ـم ـســاعــدات
اإلنسانية للشعب اللبناني.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر دبـلــومــاسـيــة
أممية لـ"الجريدة" ،إن زيارة الناصر
كــان يتم العمل عليها منذ فترة،
مـضـيـفــة أن ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
ال ـك ــوي ــت أوقـ ـف ــت ش ـب ـكــات تــابـعــة
لـ"حزب الله" تعمل في مجال تهريب
المخدرات وتبييض األموال ،إال أن
ً
الموقف الكويتي بقي ثابتا بما
يخص الملف اللبناني ككل ،وهي
تبدي كل الحرص على المصالح
المشتركة وعلى مصالح اللبنانيين
فــي الـخـلـيــج .ووصـفــت المصادر
ال ــزي ــارة الـكــويـتـيــة بــأنـهــا "تشكل
ً
كسرا للقطيعة الخليجية مع لبنان،
وستؤسس للمرحلة المقبلة عندما
سيكون اللبنانيون في حاجة إلى
الجلوس على طاولة حــوار جدية
للخروج من األزمة"،
وأك ــدت أن "الـخـطــوة الكويتية
تمثل بــادرة إيجابية على صعيد
ال ـعــاقــات الـلـبـنــانـيــة الخليجية،
ً
ً
ً
خصوصا أن هناك تنسيقا كويتيا
ً
 -سعوديا حول هذا المسار".

ً
ً
اجتماعا لكتلته النيابية امس األول (داالتي ونهرا)
مترئسا
الحريري
وتضع المصادر األممية هذه
الزيارة في سياق الحوار اإليراني ـ
السعودي المستمر بشكل متقطع،
وســط إص ــرار على ض ــرورة إبقاء
ً
ل ـب ـن ــان خ ــاض ـع ــا ل ـم ـظ ـلــة حـمــايــة
واستقرار.
مــن جهة أخ ــرى ،تفيد مصادر
خليجية بــأن لبنان سيكون أمــام
حــركــة دبـلــومــاسـيــة ت ـبــدأ بــزيــارة
ال ـنــاصــر ،وتـشـيــر إل ــى أن بــاريــس
س ـت ـع ـي ــد إحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
الـسـعــوديــة فــي الـمــرحـلــة المقبلة
للبحث بما تم االتفاق عليه خالل
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون إلــى السعودية .وسيزور
وفد فرنسي السعودية للبحث في
آلية تقديم المساعدات اإلنسانية
للشعب اللبناني.
وتـ ــأتـ ــي الـ ـ ــزيـ ـ ــارة فـ ــي تــوق ـيــت
الف ــت عـلــى الـصـعـيــد الـمـحـلــي ،إذ
تفيد بعض المعلومات بأن وزير
الخارجية الكويتي قد يلتقي رئيس
تـيــار المستقبل سـعــد الـحــريــري،
الذي يجري مشاورات سياسية مع
كتلته وتياره وشخصيات أخرى

فيما هو يفكر بالعزوف عن خوض
االنتخابات النيابية.
ويـ ـنـ ـشـ ـغ ــل لـ ـبـ ـن ــان ب ــال ـح ــرك ــة
السياسية ،التي يقوم بها رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق زعـ ـي ــم ت ـيــار
"المستقبل" سعد الحريري ،الذي
تابع ،أمس ،سلسلة لقاءات شملت
رؤساء الحكومة السابقين ،ورئيس
مجلس النواب نبيه بري ،ورئيس
الحزب التقدمي االشتراكي وليد
جنبالط.
في جميع اللقاءات ،التي أجراها
منذ عودته إلــى بيروت الخميس
الماضي ،يؤكد الحريري عزوفه عن
المشاركة في االنتخابات النيابية،
دون أن يـحـســم مـصـيــر مـشــاركــة
تيار المستقبل ،على الرغم من أن
النقاشات تشير إلى أنه ال يفضل
أن يترشح أحد باسم "المستقبل"،
وعلى من يريد الترشح أن يبحث
عن تحالفات لكن بدون أن يخوض
معركته باسم التيار األزرق.
ّقدم الحريري مطالعات متعددة
حــول الـظــروف التي أوصلته إلى
ً
اتخاذ قراره ،مستعيدا مسيرة أكثر

من  15سنة ،من بينها فوز تحالفه
السياسي باألكثرية المطلقة عام
 ،2009وعلى الرغم من هذا الفوز فلم
يتمكن من الحكم أو إنجاز اإلصالح
المطلوب بسبب سياسات حزب
ّ
الـلــه الـتــي تغلب مصالح الـخــارج
على الداخل ،وقال ألعضاء كتلته":
م ــاذا يمكننا أن نفعل لــو ربحنا
االنتخابات؟ سيبقى الوضع على
مــا هــو عـلـيــه ،والـبـلــد يتجه نحو
األس ــوأ ب ــدون أي مؤشر إيجابي،
ً
وفي حال مشاركتنا سنكون طرفا
يتحمل مسؤولية كبيرة لما يجري،
بينما العزوف يسقط األزمــات في
يد حــزب الله وحلفائه ،وبالتالي
عليهم هم أن يتحملوا المسؤولية،
ً
بدال من تشاركنا معهم بها".
أك ــد ال ـحــريــري أمـ ــام ن ــواب ــه أنــه
سيستكمل ل ـقــاءاتــه الـسـيــاسـيــة،
ً
ليعلن عن ق ــراره النهائي غــدا في
مؤتمر صحافي سيعقده في بيت
الوسط ،وطلب من جميع أعضاء
الكتلة الحضور ،وهــو بذلك يريد
إلـ ــزام الجميع ب ـق ــراره لجهة عــدم
الترشح باسم "المستقبل".

ومن الواضح أن بري وجنبالط
م ـ ــن أك ـ ـثـ ــر الـ ـمـ ـع ــارضـ ـي ــن لـ ـق ــرار
الـحــريــري ،وهما يعتبران أنــه من
ً
ال ـض ــروري أن يـكــون مـشــاركــا في
االنتخابات .ويركز جنبالط على
أن استمرار الحريري السياسي ال
ً
ً
يمكن أن يكون خيارا شخصيا بل
هو يتعلق بمصير بلد وتوازناته،
ومـصـيــر طــائـفــة مــؤسـســة للكيان
اللبناني ووح ــده ــا ال ـق ــادرة على
إعــادة الـتــوازن .وهــذا الكالم يقوله
جنبالط في مختلف أوساطه داخل
لبنان وخارجه.
ه ـنــاك م ـح ــاوالت كـثـيــرة داخ ــل
لـ ـبـ ـن ــان وخـ ـ ــارجـ ـ ــه تـ ـ ـح ـ ــاول ثـنــي
ّ
بالحد األدنى
الحريري عن قراره ،أو
تحاول إقناعه بأن يوكل المهمة إلى
شخصية قريبة منه إلدارة المرحلة
ً
ً
الحالية تمهيدا لعودته الحقا ،لكن
األهم عدم ترك الساحة فارغة أو إلى
الفوضى والضياع.
سيعقد ال ـحــريــري اجتماعات
أخـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــع رؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـس ــاب ـق ـي ــن ،وسـ ـيـ ـح ــاول الـبـحــث
معهم فيما يمكن ال ــوص ــول إليه

مــن قـ ــرارات ،وبعد إع ــان الرئيس
تـمــام ســام عــزوفــه عــن المشاركة
ف ــي االن ـت ـخــابــات ،تـتـحــدث بعض
المعلومات عن أن الرئيس نجيب
مـيـقــاتــي قــد يلجأ لنفس الخيار
ً
ً
أيضا خصوصا أنه رئيس حكومة
فكيف سيشارك في اقتراع تنظمه
حكومته؟.
لـكــن ب ـحــال حـصــل تــوافــق بين
رؤس ــاء الحكومة السابقين على
ع ــدم الـمـشــاركــة ،وه ــذا يعني نزع
الميثاقية السنية عن االستحقاق
االنتخابي وتكرار تجربة مقاطعة
ال ـم ـس ـي ـح ـي ـيــن ل ــان ـت ـخ ــاب ــات فــي
التسعينيات ،وهنا ثمة من يعتبر
أن ذلـ ــك ق ــد ي ـك ــون م ـقــدمــة لـطــرح
ً
تأجيل االنتخابات طالما أن طرفا
ً
أســاس ـيــا يقاطعها .فــي المقابل،
هناك وجهات نظر أخرى تقول إن
تجارب المقاطعة لم تكن ناجحة
لدى المسيحيين في التسعينيات
فــي لـبـنــان ،وال حـتــى ل ــدى السنة
ال ـعــراق ـي ـيــن ال ــذي ــن قــاط ـعــوهــا في
مــراحــل عــديــدة ف ــوج ــدوا أنفسهم
ً
مهمشين سياسيا.

اجتماع عربي اليوم برئاسة الكويت لبحث اعتداء الحوثيين على اإلمارات

واشنطن تؤكد دعمها ألبوظبي ...و«التحالف» ينفي استهداف سجن بصعدة
بالتزامن مع تأكيد الخارجية األميركية وقوف واشنطن
إلــى جانب أبوظبي في التصدي للهجمات اإلرهــابـيــة ،عقد
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة اإلمارات ،أنور قرقاش ،مع
المبعوث األميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ ،مباحثات
تناولت االع ـتــداء الحوثي على المرافق المدنية فــي الدولة
الخليجية أمس.
وأكد قرقاش ،خالل لقائه ليندركينغ ،في أبوظبي ،أن بالده
لن تتوانى في الدفاع عن سيادتها وأمنها الوطني ،وهي تمتلك
الحق القانوني واألخالقي للرد ومنع أي عدوان على أراضيها.
وقــال إن موقف مجلس األمــن الدولي الــذى دان باإلجماع
الهجمات اإلرهابية التي نفذتها الميليشيات الحوثية ضد
ً
ً
ً
المنشآت المدنية في أبوظبي يمثل موقفا دوليا جادا تجاه
السلوك العدواني الذي تنتهجه وتعديها على أمن دول المنطقة
والشعب اليمني وتهديدها المستمر للمالحة الدولية البحرية.
ودع ــا قــرقــاش إل ــى ضـ ــرورة مـمــارســة الـضـغــوط الــدولـيــة
المناسبة للوصول إلى وقف إطالق النار وإيجاد حل سياسي

لألزمة اليمنية ومنع الحوثيين من مواصلة التالعب بمستقبل
اليمن والمنطقة.
وأشار إلى أن إعادة تصنيف حركة "أنصار الله" الحوثية
جماعة إرهابية دولية يعزز من التوجه الدبلوماسي الدولي
الضاغط باتجاه إيجاد حل لألزمة اليمنية ،فالواقع يؤكد أن
ً
الحوثيين لم يلتزموا يوما بأي اتفاقيات وتعهدات ولن يقوموا
بذلك دون ضغط دولي واضح.
من جهته ،نقل المبعوث األميركي الذي يجري جولة إقليمية
بدأها من السعودية بهدف احتواء التصعيد ودفع جهود إحياء
مفاوضات السالم الرامية إليجاد حل سياسي لألزمة اليمنية،
تضامن الواليات المتحدة مع اإلمارات في وجه الهجوم الحوثي
ً
الذي استهدف صهريج بترول تابعا لشركة "أدنوك" مبنى تحت
اإلنشاء بمطار أبوظبي االثنين الماضي.
في موازاة ذلك ،شددت المتحدثة اإلقليمية باسم الخارجية
األميركية جيرالدين غريفيث ،على أن الواليات المتحدة تؤكد
حفاظها على الشراكة األمنية الوثيقة مع دول المنطقة.

وأضــافــت ب ــأن إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن تــولــي مسألة
ال ـح ـ ّـد م ــن الـهـجـمــات الـحــوثـيــة عـلــى دول ال ـج ــوار أهمية
كبيرة ،موضحة" :ندرس إمكانية إعادة الحوثيين لقائمة
الـمـنـظـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،كـمــا ت ــواص ــل ال ــوالي ــات المتحدة
مساعيها لمحاسبتهم على أفعالهم ،بالتزامن مع الجهود
األمنية والدبلوماسية ،والعمل على تعزيز قدرات شركائنا
في الــدفــاع عن أنفسهم أمــام الهجمات التي تستهدفهم".
وأشارت غريفيث إلى قلق واشنطن من التصعيد الحوثي،
مشددة على حرص واشنطن على وقف تدفق األسلحة من
إيران للحوثيين.
وعن تقييم واشنطن للدور الذي تلعبه أبوظبي والرياض
في الملف اليمني ،قالت غريفيث" :نقدر جهود اإلم ــارات
والسعودية للجمع بين األطراف اليمنية ألننا مازلنا نعتقد
ً
بأن الحل يجب أن يكون سياسيا".
واعتبرت أن التدخل اإليراني يزعزع األمــن واالستقرار
في المنطقة ،مستبعدة أن يكسب النظام اإليراني من دعم

ّ
الحوثيين وتحريضهم على شن هجمات ،أي نتائج إيجابية
تؤثر على مفاوضات جنيف بشأن ملفها النووي.
ومــن المقرر أن تعقد الجامعة العربية ،ال ـيــوم ،برئاسة
ً
ً
الكويت ،اجتماعا طارئا ،لمناقشة األحــداث اإلرهابية التي
تعرضت لها أبوظبي وتسببت بمقتل  3وإصابة .6
ونقل عن مندوب الكويت الدائم لدي الجامعة العربية السفير
أحمد البكر ،قوله إن "الدورة غير العادية جاءت بناء على طلب
اإلمارات وتأييد الكويت ودول عربية أخرى".
في هذه األثناء ،نفى "تحالف دعم الشرعية" الــذي تقوده
السعودية في اليمن ،صحة ما تم تــداولــه من تقارير بشأن
استهداف مركز احتجاز في صعدة ،معقل المتمردين الحوثيين،
ً
مؤكدا أن ما سوقت له الميلشيات يعبر عن نهجها التضليلي
المعتاد.
وليل الجمعة ـ السبت ،أفــاد "التحالف" بتدمير صــاروخ
باليستي أطلق من مطار صعدة باتجاه مدينة خميس مشيط.

انقطاع شبه تام للتيار
الكهربائي في العراق

تشهد غالبية المدن
العراقية منذ أيام
انقطاع شبه تام
للتيار الكهربائي ،في
ظل انخفاض كبير
بدرجات الحرارة،
وتعرض البالد لموجة
تساقط ثلوج طالت
جميع مدن إقليم
كردستان ومحافظات
كركوك ونينوى
وصالح الدين واألنبار
ومناطق شمالي
بغداد ،وأعلنت وزارة
الكهرباء العراقية،
أمس ،تراجع ساعات
تجهيز الطاقة
الكهربائية في البالد
بسبب تخفيض
معدالت الغاز الوطني
لتشغيل محطات
إنتاج الطاقة وانحسار
وانخفاض الغاز
المورد من إيران
بنسب كبيرة.

حميدتي يبدأ زيارة
نادرة إلثيوبيا

بدأ نائب رئيس
مجلس السيادة
السوداني محمد
حمدان دقلو ،المعروف
بحميدتي ،أمس ،زيارة
نادرة تستغرق يومين
إلثيوبيا.
وبحسب بيان
مجلس السيادة ،فإن
الزيارة ستناقش
مع المسؤولين
اإلثيوبيين العالقات
الثنائية بين البلدين،
وسبل دعمها
وتطويرها بما يخدم
مصالح البلدين في كل
المجاالت.
وتعد زيارة حميدتي
األولى من نوعها
لمسؤول سوداني
إلى خارج البالد
منذ انقالب قائد
الجيش عبدالفتاح
البرهان في 15
أكتوبر الماضي ،وفي
ظل استمرار خروج
احتجاجات حاشدة
ضد العسكريين
بالخرطوم.

طهران رفضت «وساطة روسية» حول اتفاق نووي مؤقت
خالفات داخل فريق التفاوض األميركي في فيينا تطيح «مهندس العقوبات اإليرانية»
●

جانب من المناورات البحرية الروسية ـ اإليرانية ـ الصينية
التي اختتمت أمس األول في المحيط الهندي (د ب أ)

طهران  -فرزاد قاسمي

غــداة مطالبة أميركية رسمية لروسيا
بممارسة نفوذها على إيران للمساعدة في
تسريع التوصل إلى تفاهم يقيد برنامج
األخيرة الذري من خالل مفاوضات فيينا
ً
الــدائــرة حاليا ،كشفت شبكة "إن.بــي.ســي
ً
نيوز" ،أمس ،نقال عن مسؤولين أميركيين
وم ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ،أن م ــوس ـك ــو بحثت
ً
ً
ً
"اتفاقا مؤقتا" محتمال مع اإليرانيين في
ً
ً
األسابيع األخيرة ،يتضمن تخفيفا محدودا
للعقوبات مقابل إعادة فرض بعض القيود
على أنشطة طـهــران النووية لكن طهران
رفضته.
ونـ ـسـ ـب ــت ال ـش ـب ـك ــة م ـع ـل ــوم ــات ـه ــا إل ــى
مـ ـس ــؤولـ ـي ــن أمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن اث ـ ـن ـ ـيـ ــن ،وآخ ـ ــر
بـ"الكونغرس" ،ومـســؤول أميركي سابق،
وأربعة مصادر مطلعة على المناقشات،
مشيرة إلى أن االقتراح الروسي يأتي في
إطار الجهود الرامية إلحياء االتفاق النووي
المبرم بين إيران وقوى عالمية عام .2015
ونقلت عن المصادر القول ،إن الواليات
المتحدة على دراية بالمقترح الذي طرحته
موسكو على اإليرانيين ،الفتة إلى أنه يأتي
وســط "تــزايــد القلق داخ ــل إدارة الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن مــن نفاد الــوقــت في
المفاوضات بين إيــران والـقــوى العالمية
بفيينا".

وبموجب مسودة االتفاق المؤقتُ ،يطلب
من طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة
ت ـصــل إل ــى  60ف ــي ال ـم ـئــة ،وال ـت ـخ ـلــص من
مخزونها الحالي ،ربما عن طريق تصديره
إلى روسيا ،إلى جانب قيود أخرى.
وقالت المصادر في المقابل ،إن الحكومة
اإليرانية ستحصل على مليارات الدوالرات
مــن عــائــدات النفط المجمدة فــي حسابات
بـنـكـيــة أج ـن ـب ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ف ــي كــوريــا
الجنوبية.
وجــرت المباحثات بين روسيا وإيــران،
على هامش محادثات فيينا التي تبحث
عــودة جميع األط ــراف إلــى االتـفــاق النووي
الذي انسحب منه الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب عام .2018
في المقابل ،قــال مسؤولون وأشخاص
آخرون مطلعون على المناقشات ،إن إيران
ترفض حتى اآلن االقتراح الروسي .وأمس
األول ،جددت البعثة اإليرانية الدائمة لدى
األمم المتحدة تأكيد طهران على أنها ال تريد
ً
ً
اتفاقا مؤقتا وأنه ليس على جدول أعمالها
أي شيء من هذا القبيل.
وذكرت البعثة أن طهران ال تزال تعارض
إجـ ـ ــراء م ـح ــادث ــات م ـبــاشــرة م ــع ال ــوالي ــات
المتحدة في فيينا .وأشارت إلى أن أهداف
إيران المتمثلة في تخفيف العقوبات وعودة
الــواليــات المتحدة المضمونة إلــى اتفاق
" 2015لــن تتحقق بموجب اتـفــاق مؤقت،

وبالتالي يجب رفــض أي اق ـتــراح مــن هذا
القبيل".
وأك ــد مـصــدر مطلع فــي مكتب الرئيس
اإليراني إبراهيم رئيسي لـ"الجريدة" صحة
التقرير األمـيــركــي عــن ح ــراك روس ــي ،لكنه
ق ــال إن موسكو لــم تـطــرح م ـبــادرة جديدة
متكاملة إنما تابعت مع جميع األطراف فكرة
االتفاق المؤقت التي طرحت منذ استئناف
ً
مفاوضات فيينا ،مضيفا أن رئيسي ونظيره
الروسي فالديمير بوتين ناقشا فكرة االتفاق
المرحلي خــال زيــارة األول لموسكو التي
اختتمها الخميس الماضي.
ولفت المصدر الذي كان برفقة رئيسي
إلى أن الرئيس الروسي استفسر عن سبب
رفــض طـهــران نقل اليورانيوم المخصب
بنسبة عالية باإلضافة إلى أجهزة الطرد
المركزي المتطورة إلى موسكو في إطار
خطوة تستغرق  6أشهر.
وتابع رئيسي أن العقوبات األميركية
"أكثر بكثير" من العقوبات األممية وعليه
فإن التهديد بتنفيذ "بند الزناد" ،في االتفاق
ال ـنــووي ،لــم يعد يخيف اإليــرانـيـيــن ،وإذا
ما لم تقم واشنطن والــدول الغربية برفع
العقوبات بشكل كامل فما من سبب يدعو
طهران لتنفيذ التزاماتها الذرية المنصوص
عليها في اتفاق .2015
ويأتي ذلك بعد أن قال وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن ،إنه ناقش الشأن

اإليراني في اجتماعه بجنيف مع نظيره
الروسي سيرغي الفروف ،وأن هناك "فرصة
سانحة" للعودة إلــى االت ـفــاق ،لكنه حذر
من أن استمرار طهران بتطوير برنامجها
النووي بالوتيرة الحالية ستحبط أي عودة
إلى صفقة .2015
وفي وقت تتعقد مسارات إحياء الصفقة
النووية الدولية مع طهران ،ذكرت "إن بي
سي نيوز" أن ريتشارد نيفو ،عضو فريق
ال ـت ـفــاوض ال ـن ــووي األم ـيــركــي فــي فيينا،
تــرك الفريق إلــى وظيفة أخ ــرى فــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة بـسـبــب خ ــاف م ــع الـمـبـعــوث
ال ـخــاص بالملف اإلي ــران ــي روبـ ــرت مالي
بـشــأن عملية الـتـفــاوض الـتــي تخوضها
بالده بشكل غير مباشر .ولم تعلق وزارة
الخارجية على تقرير الشبكة األميركية ،لكن
ً
مسؤول في الوزارة قال":ريتشارد نيفو كان
ً
ً
ً
مساهما مهما في الفريق لمدة عام تقريبا،
وسيكون مع وزارة الخارجية".
ً
وتم تعيين نيفو نائبا للممثل األميركي
الخاص لشؤون إيران في مارس الماضي.
ً
وكـ ــان ع ـض ــوا ف ــي ال ـفــريــق األم ـي ــرك ــي في
المحادثات النووية السابقة في إدارة باراك
أوبــامــا ،ويشير إليه عــدد من المسؤولين
ووس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ف ــي إيـ ـ ــران بــ"مـهـنــدس
العقوبات ضد إيران في عهد إدارة أوباما".
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مناورة أطلسية ...ومهلة دبلوماسية تؤجل «حرب أوكرانيا»
كييف تتلقى أول دفعة مساعدات عسكرية أميركية ...ومشروع روسي لالعتراف بـ «استقالل دونباس»

جندي أوكراني على جبهة القتال في دونيتسك

في وقت بدا أن اجتماع
جنيف األخير بين
األميركيين والروس ،جاء
لكسب بعض الوقت من
قبل الطرفين لمواصلة
الجهود الدبلوماسية ،أكدت
«البنتاغون» أن مناورات لحلف
شمال األطلسي (ناتو) ستبدأ
ً
غدا في البحر المتوسط،
وذلك عقب إعالن موسكو
إجراء مناورات بحرية شاملة
بمشاركة أكثر من  140سفينة
حربية ونحو  10آالف عسكري
في أماكن مختلفة.

فـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـ ــرات
ال ـم ـت ـص ــاع ــدة م ــع روسـ ـي ــا ال ـتــي
أع ـل ـن ــت بـ ــدورهـ ــا ع ــن ت ــدري ـب ــات
م ـت ــزام ـن ــة ،أك ـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــركـ ـي ــة (ال ـ ـب ـ ـن ـ ـتـ ــاغـ ــون) ،أن
مـنــاورات بحرية واسعة النطاق
لـحـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي (نــاتــو)
ً
ستبدأ غدا ،في البحر المتوسط
بـ ـمـ ـش ــارك ــة ح ــامـ ـل ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
األمـيــركـيــة «ي ــو .إس .إس هــاري
ّ
تــرومــان» ،فــي وقــت اتـفــق الــروس
ً
واألميركيون على االلتقاء مجددا
«ه ــذا األس ـبــوع» فــي خـتــام جولة
جديدة من المحادثات في جنيف
حول األزمة بين موسكو والغرب
بشأن أوكرانيا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ــق بـ ـ ــاسـ ـ ــم
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» جـ ــون ك ـي ــرب ــي إن
«م ـن ــاورات (نـبـتــون سـتــرايــك )22
ستستمر حتى  4فبراير ،وترمي
إلى إظهار قدرة (ناتو) على إدماج
قــوة الضربة البحرية المتطورة
لمجموعة جوية لمؤازرة جهود
الحلف في الردع والدفاع».
وأكد كيربي أن هذه المناورات
ك ــان ــت ق ـيــد الـتـحـضـيــر م ـنــذ عــام
 ،2020وال عالقة لها بالتوترات
القائمة حاليا بشأن أوكرانيا.
وك ـ ــان ـ ــت روسـ ـ ـي ـ ــا ق ـ ــد أع ـل ـنــت
الخميس الماضي ،عن مناورات
ب ـحــريــة شــام ـلــة ب ـم ـشــاركــة أكـثــر
م ــن  140سـفـيـنــة حــرب ـيــة ونـحــو
 10آالف عـسـكــري سـتـجــرى بين
يـ ـن ــاي ــر وف ـ ـبـ ــرايـ ــر فـ ــي ال ـم ـح ـيــط
األطلسي ومنطقة القطب الشمالي
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـيـ ــط الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ والـ ـبـ ـح ــر
المتوسط.

محادثات صريحة
وفــي أح ــدث ّخـطــوة مــن مسار
دبـلــومــاســي مـكــثــف ب ــدأ مـنــذ 11
َ
مساعديهما،
يوما في جنيف بين
اتـفــق وزي ــرا الـخــارجـيــة الــروســي
سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف واألمـ ـي ــرك ــي
أنـ ـ ـت ـ ــون ـ ــي بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـك ــن ف ـ ــي خـ ـت ــام
محادثات «صريحة» بالعاصمة

نقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة،
أن مـســؤولــي إدارة الــرئـيــس جــو بايدن
ت ـح ــدث ــوا م ــع ق ـط ــر حـ ــول إمـ ـك ــان إمـ ــداد
الدوحة ألوروبا بالغاز المسال في حال
«غزت روسيا أوكرانيا» ،مبينة أن بايدن

تتوقع موسكو الحصول عليها
هذا األسبوع».

كسب الوقت
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت وك ـ ــال ـ ــة ب ـل ــوم ـب ــرغ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ــأن ـ ـبـ ــاء ف ـ ــي م ـق ــال
افتتاحي ،إلى أن اجتماع جنيف
األخير ،جاء لكسب بعض الوقت
من قبل الطرفين لمواصلة الجهود
الدبلوماسية بعد فشل أسبوع
دبلوماسي في تخفيض التوتر،
وهو ما ربطته موسكو بمبادرة
الضمانات األمنية التي طرحها
ب ــوتـ ـي ــن ورفـ ـضـ ـتـ ـه ــا واشـ ـنـ ـط ــن
وأوروبا على أساس أنها «تؤسس
لمناطق نفوذ جديدة في أوروبا».
ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،ت ـ ـ ــوع ـ ـ ــدت
«الـخــارجـيــة» الــروسـيــة ب ـ «أخـطــر

يؤدي فرض عقوبات قاسية على روسيا،
بسبب األزم ــة األوكــران ـيــة ،إلــى اإلض ــرار
بــاقـتـصــاداتـهــا ،ودف ــع بــوتـيــن إل ــى قطع
أو تقليص إمـ ــدادات الـغــاز ألوروب ــا في
منتصف الشتاء.

ال ـعــواقــب إذا تـجــاهـلــت الــواليــات
الـمـتـحــدة والـغــربـيــون مخاوفها
المشروعة» بشأن تعزيز الوجود
العسكري األميركي واألطلسي في
أوكرانيا وعلى حدودها.
وأض ــاف ــت« :يـمـكــن ت ـفــادي ذلــك
إذا استجابت واشنطن» لمطالب
موسكو األمنية.

الدعم العسكري
في غضون ذلك ،أعلنت السفارة
األميركية في كييف ،أمس ،وصول
أول دفـعــة مــن مـســاعــدات أميركية
للدعم األمـنــي بقيمة  200مليون
دوالر ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ال ــوالي ــات
المتحدة ستواصل تقديم مثل هذه
المساعدات لدعم القوات المسلحة
األوكرانية في جهدها المتواصل
ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن س ـ ـي ـ ــادة أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
وسالمة أراضيها في وجه العدوان
الروسي».
وكــانــت دول البلطيق ال ـثــاث،
إستونيا والتفيا وليتوانيا ،أكدت
قبل يومين أنها ستزود أوكرانيا
ب ــأن ـظ ـم ــة ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـم ـض ــادة
لـلــدبــابــات وال ـطــائــرات ،وذل ــك بعد
بضعة أيام من بدء بريطانيا تزويد
كييف بأسلحة مضادة للدبابات.
ووســط هــذه الـتـطـ ّـورات ،قالت
وزيرة الدفاع األلمانية كريستينا

الم ـب ــرش ــت ،إن بــرل ـيــن تستبعد
مـ ّـد أوكــرانـيــا بأسلحة فــي ُالوقت
ّ
الراهن ،مشيرة إلى «أننا سنسلم
أوكرانيا مستشفى ميدانيا كامال
م ــع ال ـتــدريــب الـ ــازم ف ــي فـبــرايــر،
بقيمة  6.01ماليين دوالر».
إال أن وزير الخارجية األوكراني
دم ـ ـي ـ ـتـ ــرو ك ــولـ ـيـ ـب ــا ،ق ـ ـ ــال أم ـ ــس:
«الـتـصــريـحــات األخ ـيــرة أللمانيا
ح ــول ع ــدم إمـكــانـيــة نـقــل أسلحة
دفاعية إلى أوكرانيا وعدم جدوى
عودة شبه جزيرة القرم ،والتردد
فــي فصل روسـيــا عــن سويفت ال
ت ـت ــواف ــق م ــع م ـس ـتــوى عــاقــاتـنــا
والوضع األمني الحالي».
وأردف« :يـجــب عـلــى الـشــركــاء
األل ـم ــان وق ــف م ـثــل ه ــذه األقـ ــوال
واألفعال التي تؤدي إلى تقويض
ّ
الوحدة وتشجيع بوتين على شن
هجوم جديد على أوكرانيا».

استقالل دونيتسك ولوغانسك
وفي وقت نشرت وزارة الدفاع
األوكــران ـيــة ،أم ــس ،مقطع فيديو
لـ ـلـ ـت ــدريـ ـب ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـت ــي
أقيمت في منطقة دونباس ،أعلن
رئـيــس مجلس ال ـن ــواب الــروســي
فياتشيسالف فولودين أن الكتل
النيابية ستدرس األسبوع المقبل
نصا يطلب من بوتين االعتراف

َ
باستقالل «جمهوريتي» دونيتسك
ولوغانسك المعلنتين أحاديا في
شرق أوكرانيا.

ّ
تحرك بريطاني

وفــي حين أف ــادت وكــالــة تاس
الروسية لألنباء ،بموافقة موسكو
عـ ـل ــى طـ ـل ــب وزيـ ـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ل ـيــز ت ـ ــراس ،بـشــأن
زي ــارتـ ـه ــا إل ـ ــى م ــوس ـك ــو إلج ـ ــراء
مباحثات مع الفــروف ،قبل وزير
الدفاع الروسي سيرغي شويغو
دعـ ــوة لـلـقــاء نـظـيــره الـبــريـطــانــي
بــن واالس لمناقشة األزم ــة على
ال ـح ــدود الــروس ـيــة  -األوكــران ـيــة،
حسبما أع ـلــن م ـصــدر فــي وزارة
الدفاع البريطانية ،أمس.
وفــي وقــت سابق ،اقترح وزير
الــدفــاع ال ــروس ــي ،فــي رســالــة إلــى
نظيره البريطاني ،عقد محادثات
ف ــي م ــوس ـك ــو «ل ـم ـنــاق ـشــة جـمـيــع
القضايا الراهنة المتعلقة بمجال
األمن».
في المقابل ،نصحت بريطانيا
م ــواط ـن ـي ـه ــا ،بـ ـع ــدم ال ـس ـف ــر غـيــر
ال ـض ــروري ألوك ــران ـي ــا ،وف ـقــا لما
أع ـل ـن ـتــه وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،كما
نـ ـصـ ـح ــت رع ـ ــاي ـ ــاه ـ ــا أي ـ ـضـ ــا فــي
أوكرانيا بتسجيل وجودهم هناك.
(عواصم  -وكاالت)

دبابات أميركية وطائرات روسية تقاتل «داعش» في سورية
• معارك مع عناصر التنظيم بمحيط «غويران» و»بادية الرصافة»
• بغداد تشدد القبضة على الحدود و«حزب الله» ّ
يخون الحلبوسي
ل ـل ـيــوم ال ـث ــال ــث ع ـلــى ال ـتــوالــي
ت ــواص ـل ــت ،أم ـ ــس ،ال ـم ـع ــارك بين
م ـقــات ـل ـيــن مـ ــن ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»
والقوات الكردية في شمال شرق
سـ ــوريـ ــة ،إث ـ ــر هـ ـج ــوم لـمـسـلـحــي
الـتـنـظـيــم اإلرهـ ــابـ ــي ع ـلــى سجن
«غ ـ ـ ــوي ـ ـ ــران» ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي مــدي ـنــة
ً
ال ـح ـس ـكــة ،ال ـ ــذي ي ـضــم آالف ـ ــا من
عناصر التنظيم ،أسفر عن سقوط
ً
 80قتيال على األقل.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت تـ ـق ــاري ــر أم ـ ـ ــس ،ب ــأن
القوات االميركية أرسلت تعزيزات
ع ـس ـكــريــة بـيـنـهــا دبـ ــابـ ــات لــدعــم
«قـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة»
(ق ـســد) ،بينما نفت ال ـقــوات التي
يهمين عليها األ كـ ــراد تمكن أي
سجناء من الفرار ،خالل الهجوم
ال ـ ـ ــذي ي ـع ــد األك ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ــذي يـشـنــه
«داعش» منذ دحره في سورية في
مارس .2019
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أوضـ ـ ــح مــديــر
المرصد السوري لحقوق اإلنسان
رامــي عبدالرحمن أن بين القتلى
ً
هـ ـن ــاك  28عـ ـنـ ـص ــرا مـ ــن الـ ـق ــوات
األمـنـيــة ال ـكــرديــة (اآلس ــاي ــش) و5
ً
مدنيين ،مضيفا أن المسلحين
األك ــراد ألـقــوا القبض على مئات
من سجناء «داعش» بينما ال يزال

ال ـع ـشــرات مـنـهــم ف ــاري ــن م ــن دون
العدد اإلجمالي للسجناء
تحديد ّ
الذين تمكنوا من الهرب .
مــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر المركز
اإلعالمي لـ «قسد» فرهاد شامي،
إن «الــوضــع االستثنائي مستمر
ً
ف ــي ال ـس ـجــن وم ـح ـي ـطــه ،وحــال ـيــا
ه ـ ـنـ ــاك اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ف ـ ــي ال ـج ـه ــة
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـم ـح ـي ــط الـ ـسـ ـج ــن».
واتـهـمــت ال ـق ــوات ال ـكــرديــة تركيا
بدعم هجوم «داعش».
وتـ ـبـ ـن ــى «داع ـ ـ ـ ـ ــش» «الـ ـهـ ـج ــوم
ال ـ ــواس ـ ــع» ع ـل ــى ال ـس ـج ــن ب ـهــدف
«ت ـح ــري ــر األس ـ ـ ــرى الـمـحـتـجــزيــن
ً
بـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــه» ،مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
«االشـتـبــاكــات ال ت ــزال جــاريــة في
محيط السجن وأحياء أخرى».
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ،ب ـي ـن ـم ــا اح ـت ــدم ــت
االشتباكات بين مقاتلي «داعش»
والـقــوات الحكومية السورية في
ب ــادي ــة ال ــرص ــاف ــة جـنــوبــي الــرقــة،
ً
مخلفة قتلى وجــرحــى ،وفقا لما
ذكره المرصد السوري أمس.
وق ـ ــال الـ ـم ــرص ــد ،إن مـقــاتـلــي
ً
ً
«داع ـ ــش» ش ـنــوا ه ـجــومــا واس ـعــا
على مــواقــع ونـقــاط تتمركز بها
قوات الحكومة السورية والدفاع
الوطني جنوبي محافظة الرقة،

مما أدى إلــى إصابة أكثر من 12
ً
عنصرا من قوات الحكومة والدفاع
ال ــوطـ ـن ــي ،وسـ ــط م ـع ـل ــوم ــات عــن
سقوط قتلى من الطرفين.
وأكد المرصد ،أن االشتباكات
تزامنت مــع قصف جــوي روســي
مكثف على مواقع تنظيم داعش
اإلرهـ ــابـ ــي ف ــي الـمـنـطـقــة ف ــي ظل
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــات ح ـتــى
اللحظة.
وف ـ ــي ب ـ ـغـ ــداد ،ص ـ ـ ــدرت أوام ـ ــر
تدعو للحيطة والـحــذر وتشديد
اإلجـ ـ ـ ــراءات ع ـلــى ال ـس ـجــون الـتــي
تأوي مقاتلي التنظيم اإلرهابي،
فيما وجه رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الـكــاظـمــي ق ــوات بــاده
إلى تشديد اإلجراءات األمنية على
الحدود مع سورية لمنع أي تسلل
محتمل لعناصر «داعش».
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية،
في بيان أمس األول ،أن الكاظمي
ً
ً
ع ـقــد اج ـت ـم ــاع ــا «طـ ــارئـ ــا» لبحث
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ــاده
و»أوصـ ـ ـ ـ ـ ــى» ب ـم ـض ــاع ـف ــة ال ـج ـهــد
األم ـن ــي عـلــى ال ـح ــدود ال ـســوريــة،
كـ ـم ــا وجـ ـ ــه إلـ ـ ــى تـ ـع ــزي ــز ال ـج ـهــد
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ودعـ ـ ــم الـتـنـسـيــق
األم ـنــي بـيــن األج ـهــزة العسكرية

ُ ّ
حقق ّ
بمتحور
بريطانيا ت
جديد من «أوميكرون»

ّ
فرنسا واليونان توقعان
«خريطة طريق» عسكرية

واشنطن تفاوض قطر الستبدال «الغاز الروسي»
«ي ـنــوي أن يطلب مــن أمـيــر قـطــر الشيخ
تميم بن حمد زيارة البيت األبيض هذا
الشهر».
ولفتت «بلومبرغ» إلى أن بعض الدول
األوروب ـي ــة أعــربــت عــن مخاوفها مــن أن

سلة أخبار

صنفت وكالة األمن الصحي
ً
في المملكة المتحدة متحورا
ً
ً
متفرعا من «أوميكرون» رسميا
على أنه «متحور قيد التحقيق».
وسجلت نحو  426إصابة
بالمتحور الجديد ،والذي أطلق
عليه تسمية ( )BA.2في المملكة
المتحدة حتى اآلن.
وأوضحت الوكالة انه سيتم
إجراء مزيد من االختبارات
للمتحور لتحديد خصائصه،
ومعرفة تأثيره على الوضع
الوبائي في بريطانيا خالل
األسابيع المقبلة .وتشير
الدالئل األولية إلى أن لديه
«معدل نمو متزايد» مقارنة
بمتحورات فيروسية سابقة،
فيما تبقى هناك حاجة إلى
مزيد من االختبارات ،وفقا
للوكالة .وفي حين أن متحور
أوميكرون تفوق على متحور
«دلتا» بسرعة ،بعد ظهوره في
المملكة المتحدة ،إال أن BA.2
لم يحذو حذوه في التفوق على
«أوميكرون».

(رويترز)
ال ـســوي ـســريــة أمـ ــس األول ،على
ّ ً
مجددا «هذا األسبوع».
االلتقاء
ُ ّ
ويـ ـش ــك ــل ل ـق ــاء ج ـن ـيــف أح ــدث
محطة في إطار مساع دبلوماسية
مـكـثـفــة ب ـ ــدأت بـمـحــادثـتـيــن عبر
اإلنترنت بين الرئيسين الروسي
فالديمير بوتين واألميركي جو
بايدن في ديسمبر.
ووص ــف بلينكن الـمـحــادثــات
ً
بأنها «صريحة وجوهرية» ،مشيرا
إلى قدر من االنفراج بعد أسابيع
من التصريحات التصعيدية.
من جانبه ،أعلن الفــروف بعد
ال ـم ـح ــادث ــات ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت 90
دقـيـقــة ،أن ــه وبلينكن «مـتــوافـقــان
على ضرورة إقامة حوار منطقي
كي يتراجع االنفعال».
وواف ـ ـ ــق بـلـيـنـكــن ع ـل ــى تـقــديــم
«أفـكــار» خطية هــذا األسـبــوع إلى
مــوسـكــو ،مــن غـيــر أن يــوضــح إن
ً
كــانــت ه ــذه الـنـقــاط ستشكل ردا
ً
بندا ببند على المطالب الروسية
المفصلة.
ل ـك ـنــه ح ـ ــذر م ــن أن واش ـن ـطــن
سـ ـت ــرد ع ـل ــى أي هـ ـج ــوم روس ــي
عـلــى أوكــران ـيــا «حـتــى لــو لــم يكن
عسكريا» ،مبددا بذلك الغموض
الـ ـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ـ ــاره تـ ـص ــري ــح ل ـب ــاي ــدن
األربعاء الماضي.
ّ
ولخص الفــروف األمــر بالقول
إنه فيما يتعلق بجوهر المسألة
«ال أع ـ ــرف إن ك ـنــا ع ـلــى الـطــريــق
الـ ـصـ ـحـ ـي ــح» ،ف ـي ـم ــا رد بـلـيـنـكــن
بــالـقــول« :إنـنــا اآلن على الطريق
الصحيح لفهم مخاوف ومواقف
كل منا».
في غضون ذلك ،نقلت صحيفة
واشـنـطــن بــوســت عــن مسؤولين
أميركيين ،بأن الجانب األميركي
ط ـ ـلـ ــب أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات مــع
المسؤولين الــروس عدم نشر رد
ّ
واشنطن الخطي على المقترحات
الروسية بشأن الضمانات األمنية.
ومع ذلك ،قال مسؤول رفيع في
«الـخــارجـيــة» األمـيــركـيــة ،لــم يذكر
اسمه ،إنه «من غير المستبعد أن
يقرر «الكرملين» نشر الوثيقة التي

دوليات

واألمنية كافة بعد الهجوم الذي
ً
ً
تسبب بمصرع  11جنديا عراقيا
في محافظة ديالى شرقي البالد
أمس األول.
وحــذر وزيــر الداخلية األسبق
باقر جبر الزبيدي ،أمــس ،من أن
«ال ــدواع ــش ال ـهــارب ـيــن م ــن سجن
ال ـح ـس ـك ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ه ــدف ـه ــم
ال ــوص ــول ال ــى الـمـثـلــث ال ـس ــوري
العراقي األردنــي ومن ثم باتجاه
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوران ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ـ ــى مـ ـح ــور
النجف وكــربــاء» ،بينما اتهمت
«كـ ـت ــائ ــب ح ـ ــزب الـ ـل ــه ـ ال ـ ـعـ ــراق»،
«إحـ ـ ــدى ال ــرئ ــاس ــات ال ـع ــراق ـي ــة»،

«طالبان» تفرض غرامة لعدم
الصالة جماعة في المسجد

فرضت حركة «طالبان»
األفغانية غرامات مالية قدرها
 5دوالرات على  73شخصا
بمنطقة بدخشان شمال شرقي
البالد ،لعدم أدائهم الصالة في
المسجد بشكل جماعي.
وذكرت تقارير إعالمية محلية،
انه منذ اآلن ،سيكون كل
شخص ال يؤدي الصلوات
الخمس جماعة في المسجد
ً
مطالبا بملء الخزينة المحلية
في منطقة بدخشان بـ 500
أفغاني أو  10في المئة من
الراتب الشهري.

استنفار في إسالم آباد
بعد هجوم بالهور

صورة أرشيفية لمعتقلين من «داعش» بسجن غويران في الحسكة
فــي إشـ ــارة ال ــى رئ ـيــس الـبــرلـمــان
السني محمد الحلبوسي بدعم
الـتـنـظـيــم اإلرهـ ــابـ ــي و»تــأس ـيــس
جيش إجــرامــي وإدخ ــال جــزء من
المقاتلين إلى العاصمة بغداد».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول األمـ ـ ـن ـ ــي
ل ــ«ال ـك ـتــائــب» أبــوع ـلــي الـعـسـكــري
ً
م ـع ـل ـق ــا ع ـل ــى هـ ـج ــوم ديـ ــالـ ــى إن
«استمرار جرائم داعش في العراق
وب ـهــذه الــوحـشـيــة مــن قـتــل أبـنــاء
شعبنا سواء في ديالى أو غيرها،
يـسـتــدعــي م ـنــا ف ـضــح ومــواج ـهــة
داعميها في الداخل».
وأضــاف أن «إحــدى الرئاسات

ّ
وقع قائدا القوات المسلحة
ّ
الفرنسية واليونانية في
أثينا «خريطة طريق» ُت ّ
جسد
الجانب العسكري للشراكة
االستراتيجية بين البلدين،
ُ
التي أبرمت في سبتمبر في
ّ
وتنص «خريطة
باريس.
ّ
الطريق التي وقعها الجنرال
الفرنسي تياري بورخار ،الذي
يزور أثينا والجنرال اليوناني
كونستانتينوس فلوروس،
ّ
على أن «الشراكة االستراتيجية
ّ
توحد البلدين على الصعيد
العسكري» ،حسب بيان
ّ
لهيئة أركان ّ
القوات المسلحة
ّ
الفرنسية .وتتيح هذه الوثيقة
ّ
أيضا «تعزيز العالقات الدفاعية
ّ
العسكرية وهيكلتها على األمد
الطويل» ،و»تجسيد التعاون
العسكري الثنائي الفرنسي
اليوناني على المستويين
االستراتيجي والتشغيلي» ،كما
ورد في البيان.

(أ ف ب)

الثالث وبالتعاون مع أحد شيوخ
العشائر الكبار أسسوا قبل أكثر
ً
ً
من شهر جيشا إجراميا بلباس
ً
ج ــدي ــد ،وق ــد أدخـ ـل ــوا ج ـ ــزءا منه
إلى بغداد ،للبدء بمرحلة جديدة
تـقـضــي ع ـلــى آخـ ــر آم ـ ــال الـشـعــب
الجريح».
وأردف بأن «بعض المحسوبين
على التشيع أصبحوا هــم األداة
ال ـتــي تـحـمــي ال ـم ـشــروع الخبيث
مستغلين ه ــذا ال ـظــرف لتحقيق
م ـكــاســب دن ـي ــوي ــة رخ ـي ـص ــة ،من
قبيل السيطرة على المحافظات
المظلومة تاريخيا ،واالستحواذ

على المناصب بعناوين إصالحية
زائفة».
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري «األج ـ ـهـ ــزة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـح ـ ـشـ ــد ال ـش ـع ـب ــي،
والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ال ـ ـع ـ ــراق ـ ـي ـ ــة» ،إلـ ــى
«الـتـصــدي الـمـبــاشــر ودون تــردد
بـمــداهـمــة وط ــرد ه ــؤالء األش ــرار:
ولنبدأ من بغداد».
وتعرضت مراكز تابعة لحزب
الـحـلـبــوســي لـهـجـمــات يعتقد ان
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ــوال ـي ــة
لطهران تقف خلفها بعد تحالف
ً
الحزب سياسيا مع مقتدى الصدر
الفائز األكبر في انتخابات أكتوبر.

أعلنت الشرطة الباكستانية
تشديد اإلجراءات األمنية في
العاصمة إسالم آباد ،بعد
هجوم في الهور ،خلف  3قتلى
ً
و 22مصابا.
وتبنى «الجيش الوطني
البلوشي» االنفصالي ،الهجوم
الذي وقع الخميس في الهور
ثاني أكبر مدن باكستان
واستهدف موظفي مصرف
في منطقة التسوق القديمة في
أناركالي .وتواجه باكستان منذ
أسابيع عودة حركة «طالبان»
الباكستانية بقوة.
وأعلنت الحركة مسؤوليتها
عن هجمات عدة منذ األسبوع
الماضي ،بما في ذلك هجوم
االثنين ضد نقطة تفتيش
للشرطة في إسالم آباد أسفر
عن مقتل شرطي وإصابة
آخرين.

ةديرجلا
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رياضة

أزرق اليد يخسر من البحرين بالدور الثاني لـ«اآلسيوية»
محمد عبدالعزيز

خسر منتخب الكويت لكرة
اليد أمام منافسه البحريني
بنتيجة  29-15أمس ،في
الجولة األولى من المجموعة
الثانية للدور الثاني في البطولة
اآلسيوية الـ  20لمنتخبات
الرجال.

ُمني منتخبنا الوطني األول
لكرة اليد بهزيمة ثقيلة أمس،
عـ ـل ــى ي ـ ــد نـ ـظـ ـي ــره ال ـب ـح ــري ـن ــي
بـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ( 15 -29ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوط
األول  )17-8فــي ال ـم ـبــاراة التي
جـمـعـتـهـمــا ع ـلــى ص ــال ــة وزارة
الـ ــريـ ــاضـ ــة ف ـ ــي ال ـ ــدم ـ ــام ضـمــن
الـجــولــة األول ــى مــن المجموعة
الثانية للدور الثاني "الرئيسي"
ف ــي ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ال ـ ـ 20
لمنتخبات ا ل ــر ج ــال ل ـكــرة اليد
ً
المقامة حاليا في السعودية.
وب ــذل ــك تـ ـص ــدرت ال ـب ـحــريــن
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة بـ ـف ــارق
األهـ ـ ـ ـ ــداف عـ ــن م ـن ـت ـخــب إيـ ـ ــران
ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـغـ ـل ــب ع ـلــى
المنتخب العراقي أمس ،بنتيجة
 25-28ول ـكــل مـنـهـمــا نـقـطـتــان،
ب ـي ـن ـم ــا ظـ ــل م ـن ـت ـخ ـبــا ال ـ ـعـ ــراق
الثالث والكويت الرابع واألخير
دون رصـيــد ،وسيلتقي األزرق
في مباراته المقبلة مع نظيره
ً
اإليراني غدا.

أداء متواضع
ج ـ ـ ـ ــاءت ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة س ــري ـع ــة
وبأفضلية وا ضـحــة للمنتخب
البحريني ،الــذي استغل غياب
ً
التركيز تماما عن العبي األزرق
وتواضع مستوى الدفاع وغياب
الحلول الهجومية ،بعدما نجح
البحرينيون في فرض أسلوبهم
ع ـلــى م ـج ــري ــات ال ـل ـعــب بفضل
التركيز العالي في تنفيذ الدفاع
المتقدم المصحوب بالهجوم
الـ ـمـ ـع ــاك ــس ،وم ـ ــن خ ـل ـفــه تــألــق
غ ـي ــر ع ـ ـ ــادي لـ ـلـ ـح ــارس مـحـمــد
ع ـب ــدال ـح ـس ـي ــن فـ ــي ال ـ ـ ـ ــذود عــن
مرماه  ،كما نجح البحرينيون
ف ــي اس ـت ـغــال ال ـم ـســاحــات بين
م ــداف ـع ــي ال ـك ــوي ــت ب ــاالخ ـت ــراق

إعالن قائمة «األزرق» اليوم

●

حازم ماهر

تعقد اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم اجتماعا ،اليوم ،مع أعضاء
الجهازين الفني واإلداري لمنتخبنا الوطني األول ،العتماد القائمة
ً
التي ستضم  26العبا للقاء المنتخب الليبي يومي  29الجاري واألول
من فبراير المقبل ،ضمن "فيفا داي".
وتبدو فرصة عدد من الالعبين جيدة في دخول المعسكر ،منهم:
بدر المطوع وعيد الرشيدي وأحمد الظفيري ومحمد خليل وراشد
الدوسري وخالد إبراهيم وفهد حمود وفهد الهاجري وسامي الصانع
وإبراهيم كميل وعلي حسين ومبارك الفنيني وفواز العتيبي ومحمد
الهويدي وحمد القالف وبندر السالمة وحسين أشكناني وسليمان
عبدالغفور وخالد عجاجي ،وشبيب الخالد وحمد الحربي ومحمد
العازمي ورضا هاني ومهدي دشتي ،وتتجه النية إلى إعادة الحارس
حميد القالف ،في ظل إصابة حسين كنكوني وإيقاف خالد الرشيدي.
إلــى ذلــك ،يلتحق المدرب المساعد محمد الفيلكاوي بالمنتخب
الخميس المقبل ،بعد انتهاء فترة الحجر الصحي ،حيث أكدت المسحة
التي خضع لها إصابته بفيروس كورونا.
ً
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن تـنـطـلــق ت ــدري ـب ــات ال ـم ـن ـت ـخــب غ ـ ــدا ع ـلــى ملعب
عبدالرحمن البكر باتحاد الـكــرة ،فيما تقرر إقامة المباراتين على
استاد الصداقة والسالم.
من جانب آخر ،استقر األمر داخل اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم،
برئاسة د .عبدالمجيد البناي ،على عدم إخضاع العبي المنتخب األول
لكرة القدم للمسحات ،بعد إجرائها مع أنديتهم قبل مواجهة السوبر،
ثم الدور األول لكأس ولي العهد .وقد تتراجع اللجنة عن قرارها في
حال طلبت ُّ
السلطات الصحية إجراء المسحات ،سواء قبل أو خالل
المعسكر ،الذي تقرر تأجيله إلى الخميس المقبل.

جانب من مباراة منتخب الكويت والبحرين
والـتـسـجـيــل لـيـحــرم األزرق من
التسجيل غير هدفين في نصف
الشوط األول.
وفي الدقائق األخيرة ،نجحت
الـ ـحـ ـل ــول ال ـ ـفـ ــرديـ ــة مـ ــن ج ــان ــب
عـبــدالـلــه وخــالــد الـغــربـلـلــي في
تقليص الشوط لينهي بنتيجة
. 17-8

الشوط الثاني
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي لــم
ً
ي ـت ـغ ـي ـي ــر الـ ـ ـح ـ ــال ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا رغ ــم
محاوالت المدير الفني لألزرق
ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي دن ـي ـت ــش ع ـنــدمــا
أج ــرى بـعــض الـتـغـيـيــرات على
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة وطـ ــري ـ ـقـ ــة ال ـل ـع ــب،

وأشرك حسن صفر في حراسة
الـ ـم ــرم ــى وظ ـ ـهـ ــر ب ـش ـك ــل جـيــد
وكذلك بالنسبة لالعبين محمد
عامر ويوسف العجمي ،ورغم
ذلـ ــك ل ــم يـتـمـكــن الـمـنـتـخــب من
ت ـق ـل ـيــص ال ـ ـفـ ــارق أمـ ـ ــام نـظـيــره
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــريـ ـ ـن ـ ــي ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي واصـ ـ ـ ــل
الع ـبــوه تــألـقـهــم لـيـنـهــوا الـلـقــاء
لمصلحتهم بفارق كبير.

انسحاب أستراليا
من جانب آخر ،انسحب أمس
المنتخب األسترالي أمام نظيره
العماني ليفوز األخير بنتيجة
 - 10صـ ـف ــر ضـ ـم ــن مـ ـب ــار ي ــات
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــرابـ ـع ــة م ــن دور

الـتــرضـيــة ،بسبب إصــابــة عــدد
كبير من العبي األول بفيروس
كورونا.
وأكـ ــد نــائــب رئ ـيــس االت ـحــاد
الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا
ب ــدر ال ــذي ــاب أن أي مـنـتـخــب ال
يـمـلــك  10العـبـيــن مــن ضمنهم
حارس المرمى ال يمكنه خوض
الـمـبــاريــات ،وه ــذا مــا حــدث مع
منتخب أستراليا قبل اللقاء.
وأسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـ ــاق ـ ـ ــي نـ ـت ــائ ــج
مـ ـب ــاري ــات دور ال ـت ــرض ـي ــة عــن
فوز اإلمارات على الهند 21-31
واألردن على فيتنام .29-40
وف ـ ــي الـ ـ ـ ــدور ال ــرئ ـي ـس ــي ف ــاز
منتخب كوريا الجنوبية على
مـنـتـخــب أوزب ـك ـس ـتــان بنتيجة

 21-31ضمن المجموعة األولى.

مباريات اليوم

العوضي ينسحب أمام العب
التنس اإلسرائيلي
كـشــف الـبـطــل الـكــويـتــي فــي لـعـبــة الـتـنــس األرضـ ــي محمد
العوضي ( 14سنة) أن قــراره باالنسحاب أمــام العــب الكيان
الصهيوني في البطولة الدولية للمحترفين تحت  14سنة
في دبي ،جاء ليعبر عن توجه الكويت حكومة وشعبا تجاه
دعم القضية الفلسطينية ،وكحق واجب للوقوف أمام المحتل
الصهيوني ،وإثبات موقف الكويت من عدم التطبيع مع هذا
الكيان المحتل.
وأشــار العوضي إلــى أنــه أمــام المواقف الكويتية ال مجال
لـلـمـغــامــرة بــاســم ال ـكــويــت ،حـتــى وإن ك ــان ذل ــك عـلــى حساب
مستقبل المشاركات المقبلة باللعبة ،خاصة أنه كان سيخوض
اللقاء ضمن قبل نهائي البطولة ،وهو ما سيؤهله لمشاركات
أكبر في الفترات المقبلة ،مضيفا أنه لم يقبل المشاركة ،وهو
نـفــس الـتــوجــه ل ــدى مـســؤولــي الــوفــد الـكــويـتــي ال ـم ـشــارك في
البطولة.
من جانبه ،أكد رئيس الوفد علي الديحاني أن قرار انسحاب
العوضي من المباراة كان قرارا جماعيا ،سواء من قبل الالعب
أو اتحاد التنس بشكل عام ،برئاسة الشيخ أحمد الجابر الذي
وجه فورا باالنسحاب من المباراة ،مضيفا أن القرار في مثل
هذه المناسبات ثابت وواضــح ،وهو عدم خوض أي مباراة
أمام العب يمثل دولة االحتالل الصهيوني.
وتوجه الديحاني بالشكر الى الالعب الواعد محمد العوضي
الذي يعتبر مستقبال حقيقيا للعبة التنس في الكويت ،لما
يمتلكه مــن مستويات ومــوهـبــة كـبـيــرة ،إضــافــة إلــى عقليته
االحترافية رغم صغر سنة ،مثمنا الحملة الشعبية الكبيرة التي
صاحبت قرار االنسحاب ،ودعمت الالعب نفسيا
ومعنويا بعد خروجه من أجواء المنافسة
على لقب البطولة المهمة.

وت ـقــام ال ـيــوم أرب ــع مـبــاريــات
ضـ ـم ــن دور ا لـ ـت ــر ضـ ـي ــة ح ـيــث
يلتقي فيتنام مع الهند وهونغ
كــونــغ مــع أسـتــرالـيــا واإلمـ ــارات
مع األردن وفي السادسة مساء
تلعب عمان مع سنغافورة.
وس ـت ـخ ـلــد ب ــاق ــي مـنـتـخـبــات
الدور الرئيسي إلى الراحة اليوم
ً
على أن تستأنف مبارياتها غدا.

ً
اليوسف :القادسية يحتج دائما على التحكيم وفوزنا عن جدارة

الفهد :هناك تعمد إلقصاء األصفر وقرارات الحكام ال عالقة لها بكرة القدم!
●

أحمد حامد

أك ــد رئ ـي ــس نـ ــادي الـســالـمـيــة ال ـش ـيــخ تــركــي
اليوسف ان فوز فريقه على القادسية في ثمن
نهائي كأس ولي العهد لكرة القدم كان مستحقا
بعدما بسط السماوي سيطرته على
اللقاء منذ بدايته وحتى النهاية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـسـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة تـ ـ ـج ـ ــاوز
ال ـق ــادس ـي ــة ب ـهــدف ـيــن م ــن دون
رد في المباراة التي جمعت
الفريقين ،أمس األول ،على
استاد جابر الــدولــي في
الدور ثمن النهائي.
وبـ ـه ــذا الـ ـف ــوز،
يواجه السالمية
ف ـ ــري ـ ــق ال ـن ـص ــر
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
تركي اليوسف

نـهــائــي ال ـب ـطــولــة ،ال ـتــي ش ـهــدت تــأهــل الـنـصــر،
والـصـلـيـبـيـخــات ،والـفـحـيـحـيــل ،وخ ـي ـطــان ،إلــى
جانب الكويت الــذي لم يشارك في الــدور األول
بصفته حامل اللقب ،على أن يكتمل عقد دور
ال ـث ـمــان ـيــة ب ـعــد م ــواج ـه ــة ال ـع ــرب ــي وال ـت ـضــامــن
المؤجلة بداعي إصابات كورونا.
وش ـهــدت م ـبــاراة السالمية والـقــادسـيــة
جدال كبيرا على مستوى األداء التحكيمي
لـهــاشــم الــرفــاعــي والـطــاقــم الـمـســاعــد الــذي
ادار اللقاء.
وقال اليوسف بعد المباراة إن القادسية
دائما ما يحتج على الحكام ،في إشارة إلى
أن األصفر يعلق أي خسارة على شماعة
التحكيم.
وقـ ـل ــل م ـم ــا يـ ـث ــار ع ــن م ـحــابــاة
الحكام واتحاد الكرة للسالمية.
وأض ـ ـ ــاف ان ال ـق ــادس ـي ــة ف ــاز
في مرات كثيرة على السالمية
وســط وجــود المنظومة التي

ً
ينتقدها في الوقت الحالي ،مبينا ان السالمية
فرط في فوز عريض عطفا على الفرص السانحة
للتسجيل.
وذكر أن تكرار الفوز على األصفر خالل فترة
قــريـبــة ،فــي إش ــارة إلــى فــوز السالمية بمباراة
الدوري أمام القادسية ،داللة على تفوق السالمية
في الوقت الحالي.

غضب قدساوي
ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،سـ ــادت حــالــة من
الغضب في القادسية بعد المباراة ،وقال
رئيس الـنــادي الشيخ خالد الفهد ان
اق ـصــاء فــريـقــه ج ــاء مـتـعـمــدا وســط
ق ـ ــرارات لـطــاقــم ال ـح ـكــام لـيــس لها
صلة بكرة القدم.
وأض ـ ــاف ال ـف ـهــد ان الـجـهــود
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـبـ ــذل ـ ـهـ ــا ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــون
وال ـج ـم ــاه ـي ــر ت ــذه ــب ادراج

الرياح ،وهو ما يجعل أمر الخسارة التي تلقاها
األصفر خارجة عن إرادة الجميع في القادسية.
وك ــان بعض العـبــي القادسية أمـثــال صالح
الـشـيــخ ال ــذي غ ــاب عــن ال ـل ـقــاء بــداعــي إصــابـتــه
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا قـ ــد ع ـ ـبـ ــروا عــن
استيائهم من القرارات التي
جــرت في الـمـبــاراة ،وكتب
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ع ـ ـلـ ــى ص ـف ـح ـت ــه
بـمــواقــع الـتــواصــل "والـلــه
حتى في األفالم الهندية
مــو جـ ــذي ..استغفر
الله بس".

خالد الفهد

 3مباريات في القسم الثاني لـ «ممتاز السلة»
●

جابر الشريفي

تنطلق فــي  4:30مــن م ـســاء ال ـيــوم منافسات
القسم الـثــانــي ل ـلــدوري الممتاز لـكــرة الـسـلــة ،إذ
يلتقي الكويت مع القرين ،تليها مواجهة برقان
م ــع كــاظ ـمــة ث ــم ال ـج ـه ــراء م ــع ال ـقــادس ـيــة ،وت ـقــام
المواجهات الثالث على صالة االتـحــاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
ويـتـصــدر الـ ــدوري كــاظـمــة بــرصـيــد  10نـقــاط،
وال ـك ــوي ــت ، 9ث ــم ال ـج ـه ــراء  ،8يـلـيـهــم الـقــادسـيــة
والقرين وبرقان برصيد  6نقاط لكل منهم.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من ثالثة أقسام
على أن تتأهل الفرق األربعة االولــى في الــدوري
بعدها إلــى الــدور قبل النهائي ،وسيلعب األول
مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام "البالي أوف"
من خمس مواجهات ،ثم يتأهل الفائز في ثالث
مواجهات للدور النهائي ،الذي سيقام بالنظام
ذات ــه فيما سيهبط صــاحــب الـمــركــز األخ ـيــر في
ً
ال ــدوري التمهيدي مـبــاشــرة إلــى دوري الــدرجــة
األولى.

«الكويتية لالستثمار» تؤسس أكاديمية شاملة
أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لالستثمار تأسيس أكاديمية
تـ ـحـ ـم ــل اس ـ ـم ـ ـهـ ــا بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـشـبــاب،
وتهدف الشركة ،من خالل هذه
األكاديمية ،إلى دعم واكتشاف
المواهب الكروية.
وأك ـ ــد م ــدي ــر أول ال ـعــاقــات
الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام ب ــال ـش ــرك ــة،
ط ــال ال ــرش ــدان ،أن" أكاديمية
الـكــويـتـيــة لــاسـتـثـمــار" تهدف
إلــى إعــداد البراعم ،وتعليمهم
أسس كرة القدم وفقا لألنظمة
الـحــديـثــة ،ثــم صـقــل مـهــاراتـهــم
وتأهيلهم لالنضمام لألندية ثم
المنتخبات الوطنية مستقبال.
وأضـ ـ ـ ــاف" :تـ ــم ال ـت ـع ــاق ــد مــع
أج ـه ــزة فـنـيــة وإداريـ ـ ــة وطبية

واخـتـصــاصـيــي ع ــاج طبيعي
وإصابات مالعب ومحاضرين
رياضيين وآخــريــن مختصين
بــال ـق ـيــم وال ـس ـل ــوك وال ـت ـغــذيــة،
وج ـم ـي ـع ـهــم م ــؤه ـل ــون عـلـمـيــا،
وذلـ ــك م ــن أج ــل ص ـقــل مــواهــب
وم ـه ــارات ال ـبــراعــم ،وتأهيلهم
رياضيا ونفسيا وخلقيا".
وتابع" :األكاديمية" رياضية
تربوية ثقافية ترفيهية ستقدم
خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا ل ـ ـل ـ ـبـ ــراعـ ــم ب ـش ـكــل
م ـجــانــي ،وال ـت ــي ت ـ ُـع ــد بـمـنــزلــة
المعسكر التدريبي لهم".
وأوض ــح الــرشــدان أن الباب
ال ي ـ ـ ــزال م ـف ـت ــوح ــا لـلـتـسـجـيــل
فــي مــركــز شـبــاب الفيحاء أيــام
السبت واالثنين واألربعاء من
الساعة  4:30الــى  6:30مساء،

مبينا أن الشركة اعتمدت خطة
تبدأ من العام الحالي وتنتهي
عام  ،2026مشيرا إلى أن نظام
اخـتـيــار الــاعـبـيــن سـيـتــم على
مــرحـلـتـيــن ،األولـ ــى تتمثل في
إجراء اختبار تجريبي الختيار
األساسيين ،إضافة إلى اختيار
 10العبين احتياطيين.
واختتم الــرشــدان تصريحه
م ـب ـي ـنــا أن ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة
تشمل فـتــح مـلــف لــاعــب الــذي
سيلتحق باألكاديمية ،يحتوي
على تقييم شهري واختبارين
بدنيين ،أحدهما في منتصف
ال ـم ــوس ــم ،وال ـث ــان ــي ف ــي نـهــايــة
الـ ـم ــوس ــم لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى م ــدة
تطور المستوى.

طالل الرشدان
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ﺗ ـﺘ ـﺠــﻪ أﻧـ ـﻈ ــﺎر ﻋ ـﺸ ــﺎق اﻟـ ـﻜ ــﺮة اﻹﻳ ـﻄــﺎﻟ ـﻴــﺔ
إﻟــﻰ اﻟﺪﻳﺮﺑﻲ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻼن وﺿﻴﻔﻪ
ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ،اﻟـﻴــﻮم ،ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم،
وﺳﻂ ﺳﺒﺎق ﻣﺤﻤﻮم ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ "ﺳﻴﺮي أ".
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻆ إﻧﺘﺮ ،ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ وﻣﺘﺼﺪر
ً
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎدﻟﻪ أ ﻣــﺎم أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﺳﻠﺒﺎ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﻘﺐ ﺧﺴﺎرة ﻣﺜﻴﺮة
ﻟﻠﺠﺪل ﻟﻤﻄﺎرده اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺟﺎره ﻣﻴﻼن
أﻣ ـ ــﺎم ﺳـﺒـﻴـﺘـﺴـﻴــﺎ  ٢-١ﺑ ـﻬ ــﺪف ﻗــﺎﺗــﻞ
ﻟـﻠـﻐــﺎﻧــﻲ إﻳ ـﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﺟ ـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ
اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ اﻟ ـﺴــﺎدﺳــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ
اﻟ ـﻤـ ـﺤ ـﺘـ ـﺴ ــﺐ ﺑ ـ ـ ــﺪل اﻟـ ـﻀ ــﺎﺋ ــﻊ
ﻟﻠﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ.
وﺣﺮم ﺣﻜﻢ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻴﻼن
ﻣـ ـ ــﻦ ﻫـ ـ ـ ــﺪف اﻟ ـ ـﺒـ ــﺮازﻳ ـ ـﻠـ ــﻲ
ﺟــﻮﻧ ـﻴــﻮر ﻣ ـﺴ ـﻴــﺎس ﻓﻲ
اﻟ ــﻮﻗ ــﺖ ﺑـ ــﺪل اﻟ ـﻀــﺎﺋــﻊ،
ﺑـ ـ ـﻌ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎ ﻟ ـ ـ ــﻢ ﻳ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ــﻪ
أﻓﻀﻠﻴﺔ ،إﺛﺮ اﺣﺘﺴﺎب
ﺧ ـ ـﻄـ ــﺄ ﻓـ ـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼــﻒ
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺐ ،ﻗ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﻞ أن
ﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﻄ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـﻀ ـ ـﻴـ ــﻒ
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼث.
واﻋـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺬر ﺣ ـﻜــﻢ
اﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺒـ ــﺎراة ﻣ ــﺎرﻛ ــﻮ
ﺳ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮا وراﺑ ـ ـ ـ ـﻄـ ـ ـ ــﺔ

دﻳﺒﺎﻻ

اﻟﺤﻜﺎم اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺴﺎرة
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟـ"اﻟﺮوﺳﻮﻧﻴﺮي" ﺣﺴﺎﺑﻴﺎ ،إذ
ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪارة.
وﻳ ـﻤ ـﻠ ــﻚ ﻳ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ،ﺻ ــﺎﺣ ــﺐ اﻟ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ
اﻟ ـﺨــﺎﻣــﺲ ﻣ ــﻊ  ٤١ﻧـﻘـﻄــﺔ وﺑ ـﻘ ـﻴــﺎدة اﻟ ـﻤــﺪرب
اﻟ ـﻌ ــﺎﺋ ــﺪ ﻣــﺎﺳ ـﻴ ـﻤ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺎﻧــﻮ أﻟـ ـﻴـ ـﻐ ــﺮي ،ﻓــﺮﺻــﺔ
اﻻﻗ ـﺘــﺮاب ﻣــﻦ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻷرﺑ ـﻌــﺔ اﻷواﺋـ ــﻞ ،ﻓﻲ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ﺣﺒﺴﺖ اﻷﻧﻔﺎس ﺑﻴﻦ ﻛﺒﻴﺮي
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.
ُ
وﻳﻌﺪ ﻣﻴﻼن وﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺮق
ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﺑﻠﻘﺐ اﻟﺪوري ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،إذ ﻓﺎز
اﻷول  ١٨ﻣﺮة ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٣٦ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ.
وﻳـﻌـﻴــﺶ ﻓــﺮﻳــﻖ "اﻟـﺴـﻴــﺪة اﻟـﻌـﺠــﻮز" ﻓﺘﺮة
اﻧ ـﺘ ـﻌــﺎش ﺑـﻌــﺪ ﺑ ــﺪاﻳ ــﺔ ﻛــﺎرﺛ ـﻴــﺔ ،ﺣـﻴــﺚ ﺧﺴﺮ
ﻣ ــﺮة واﺣـ ــﺪة ﻓــﻲ آﺧ ــﺮ  ١١ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺎم إﻧﺘﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس
اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻮد آﺧــﺮ ﺧﺴﺎرة
ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ أﻣﺎم أﺗﺎﻻﻧﺘﺎ ﺻﻔﺮ-
 ١ﻓــﻲ  ٢٧ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ "ﺳﻴﺮي أ".
ﻳﺨﻮض ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ
ﺣ ــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧـﺠـﻤــﻪ ﺑــﺎوﻟــﻮ دﻳ ـﺒــﺎﻻ اﻟــﺬي
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋـﻘــﺪه ﻣــﻊ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋ ــﻼم إﻟــﻰ أن اﻟــﺪوﻟــﻲ
اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ
ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻘــﺪ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻳـﺼــﻞ راﺗ ـﺒــﻪ إﻟ ــﻰ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
ً
ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳــﻮرو ﺳﻨﻮﻳﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ

اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻠﻐﻲ ﻓﻮز إﻧﺘﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻋﻠﻰ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ
أﻣ ـ ـ ـ ــﺮ ﻗ ـ ـ ـ ــﺎض ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﻌـ ــﺎﻣـ ــﻞ ﻣ ــﻊ
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪوري اﻟ ـ ـ ـ ــﺪرﺟ ـ ـ ـ ــﺔ اﻷوﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻰ
اﻹﻳ ـﻄ ــﺎﻟ ــﻲ ﻟ ـﻜ ــﺮة اﻟـ ـﻘ ــﺪم ،أﻣــﺲ
اﻷول ،ﺑـﻀــﺮورة إﻗــﺎﻣــﺔ ﻣﺒﺎراة
إﻧﺘﺮ ﻣﻴﻼن أ ﻣــﺎم ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﻓﻲ
ﻣــﻮﻋــﺪ ﻻﺣ ــﻖ ،واﻟ ـﺘــﻲ ﻓ ــﺎز ﺑﻬﺎ
إﻧـﺘــﺮ اﻋـﺘـﺒــﺎرﻳــﺎ -٣ﺻ ـﻔــﺮ ،ﻟﻌﺪم
ﻗـ ـ ــﺪرة ﺑ ــﻮﻟ ــﻮﻧ ـﻴ ــﺎ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﺧ ــﻮض
اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة ﻓـ ـ ــﻲ وﻗـ ـ ـ ــﺖ ﺳ ــﺎﺑ ــﻖ
ﻫـ ـ ــﺬا اﻟـ ـﺸـ ـﻬ ــﺮ ،ﺑ ـﺴ ـﺒ ــﺐ ﺗـﻔـﺸــﻲ
"ﻛﻮﻓﻴﺪ."١٩-
وأﻟﻐﻴﺖ أرﺑــﻊ ﻣـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓﻲ
دوري اﻷﺿﻮاء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ
ﻫﺰﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎدس ﻣــﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻀﺮ ﻓﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
ﻟﻜﻞ ﻣـﺒــﺎراة ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻀـ ــﺎرﺑـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟـ ـ ﱡـﺴ ـ ـﻠ ـ ـﻄـ ــﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﻣـ ـﺒ ــﺎراة إﻧ ـﺘ ــﺮ أﻣ ــﺎم
ﻣـﻀـﻴـﻔــﻪ ﺑــﻮﻟــﻮﻧـﻴــﺎ واﺣـ ــﺪة ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺟﻬﺎت.

وﺑـﺴـﺒــﺐ زﻳـ ــﺎدة اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺎت
ﺑ ـ ــ"ﻛـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺪ "١٩-ﻓـ ــﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠــﺔ
ﺑـ ـ ــﻮﻟـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ وﻗ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎ ﻗـ ـ ـ ــﺮرت
ا ﻟـ ﱡـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
وﺿﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ ﺻﺤﻲ،
ﻣـ ــﺎ ﻳ ـﻌ ـﻨ ــﻲ ﻋ ـ ــﺪم ﻗـ ــﺪرﺗـ ــﻪ ﻋـﻠــﻰ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ إﻧﺘﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﻠﻘﺐ.
ﻟﻜﻦ راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري ﺗﻤﺴﻜﺖ

ﺑــﺈﺟــﺮاء اﺗـﻬــﺎ اﻟـﺴــﺎﺑـﻘــﺔ ،واﻟـﺘــﻲ
ﺗـ ــﺮﻓـ ــﺾ ﺗ ــﺄﺟـ ـﻴ ــﻞ أي ﻣ ـ ـﺒـ ــﺎراة
رﺳـﻤـﻴــﺎ ﻃــﺎﻟـﻤــﺎ ﺗـﻤـﺘـﻠــﻚ اﻟـﻔــﺮق
 ١٣ﻻﻋ ـﺒ ــﺎ ﺟ ــﺎﻫ ــﺰا ﻋ ـﻠــﻰ اﻷﻗ ــﻞ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣــﺎرس ﻣﺮﻣﻰ .وﺗﻨﺺ
اﻟ ـﻠ ــﻮاﺋ ــﺢ أﻳ ـﻀ ــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ أﻧـ ــﻪ إذا
ﺣـ ـ ـﻀ ـ ــﺮ ﻓـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﻖ واﺣ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﻓ ـﻘ ــﻂ
ﻟـﺨــﻮض اﻟ ـﻤ ـﺒــﺎراة ،ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﻔﻮز

اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ -٣ﺻﻔﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﺟ ـﻴ ــﺮاردو ﻣــﺎﺳ ـﺘــﺮاﻧــﺪرﻳــﺎ ﻗــﺮر
ﻋ ــﺪم ﻣـﻌــﺎﻗـﺒــﺔ ﺑــﻮﻟــﻮﻧ ـﻴــﺎ ﻟـﻌــﺪم
ﺧ ـ ــﻮﺿ ـ ــﻪ اﻟ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎراة .وﺑ ــﺬﻟ ــﻚ
ﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﻮاﺟ ـﻬ ــﺔ ﻓ ــﻲ وﻗ ــﺖ
ﻻﺣــﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻤــﻮﺳــﻢ ،وﻟــﻦ ﻳﺘﻢ
اﻋﺘﺒﺎر إﻧﺘﺮ ﻓﺎﺋﺰا.
وﻃﺒﻘﺎ ﻹﺟﺮاء ات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻢ
اﻻﺗ ـﻔــﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫــﺬا اﻷﺳـﺒــﻮع
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺪوري
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﺧﺘﺒﺎر  ٣٥ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ٢٥
ﻻﻋـ ـﺒ ــﺎ إﻳـ ـﺠ ــﺎﺑـ ـﻴ ــﺔ ،أي ﺗـﺴـﻌــﺔ
ﻻﻋﺒﻴﻦ.
وﻗ ـ ـ ــﺎل اﻟـ ـﻘ ــﺎﺿ ــﻲ أﻳـ ـﻀ ــﺎ إن
ً
ﻗﺮارا ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷﺧﺮى،
اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺟﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﺳﻴﺼﺪر ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻳ ــﻮرو ﻛـﻤـﻜــﺎﻓــﺂت وﺳ ــﻂ اﻫـﺘـﻤــﺎم ﻣــﺮﺗـﻔــﻊ ﻣﻦ
اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﻠﺪود إﻧﺘﺮ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺨﺪﻣﺎﺗﻪ.
ﻋـ ـ ﱠـﺒـ ــﺮ دﻳـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﻻ ﻋ ـ ــﻦ اﺳـ ـﺘـ ـﻴ ــﺎﺋ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ وﺟ ــﻪ
ﻣﺴﺆوﻟﻲ ا ﻟـﻨــﺎدي ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻓﺘﺘﺢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ً
أﻣﺎم أودﻳﻨﻴﺰي اﻟﺴﺒﺖ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﺑﺪﻻ ﻣﻦ
اﻻﺣـﺘـﻔــﺎل ﻗــﺎم ﺑﺤﺮﻛﺔ أوﺣ ــﺖ وﻛــﺄﻧــﻪ ﺣــﺎول
وﻓﺸﻞ ﻓﻲ "اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻳﻖ" ﻓﻲ ﺣﺸﺪ
ﻣﻦ  ٥٠٠٠ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻣﺪرﺟﺎت ﻣﻠﻌﺐ أﻟﻴﺎﻧﺰ
ﺳ ـﺘ ــﺎدﻳ ــﻮم ،ﺑ ـﻌــﺪ ﻗـ ــﺮار اﻟ ـﺤــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺤـﻀــﻮر
اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮي ﺑﺴﺒﺐ "ﻛﻮﻓﻴﺪ."١٩-
وﻳ ـﻌ ـﻴــﺶ دﻳ ـﺒ ــﺎﻻ أﻓ ـﻀــﻞ ﺣ ــﺎﻻﺗ ــﻪ ،إذ ﻫﺰ
اﻟـ ـﺸـ ـﺒ ــﺎك أﻳ ـ ـﻀـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺘ ـﺼ ـ ُـﻒ اﻷﺳ ـ ـﺒـ ــﻮع
ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻤﺒﺪورﻳﺎ ﻓﻲ دور ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ً
ﻟﻠﻜﺄس اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻓﺎز ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس  ،(١-٤ﻣﺤﺮزا
ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺳ ـﺘ ـﻀ ــﻊ اﻟـ ـﺨـ ـﺴ ــﺎرة ﻣـ ـﻴ ــﻼن ﻓـ ــﻲ ﺧـﻄــﺮ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻄﺎردة
ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻟﻪ.

وﻳ ـﺘ ـﻄ ـﻠــﻊ ﻧ ــﺎﺑ ــﻮﻟ ــﻲ أﻳ ـﻀ ــﺎ إﻟـ ــﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ
اﻟـﺨـﻨــﺎق ﻋـﻠــﻰ ﻗﻄﺒﻲ ﻣـﻴــﻼن ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ ﻳــﻮاﺟــﻪ
ﺳﺎﻟﻴﺮﻧﻴﺘﺎﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ
ً
إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ أﻳـﻀــﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﺻــﺎﺑــﺎت
ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

إﺑﺮاﻫﻴﻤﻮﻓﻴﺘﺶ

ﻛﻮﻧﺘﻲ :ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻧﻬﺎء
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ
ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎﻫـ ــﺪة ﻓ ــﺮﻳـ ـﻘ ــﻲ ﻳ ـﻘ ــﺎﺗ ــﻞ
ﺣ ـﺘــﻰ اﻟ ـﻨ ـﻬ ــﺎﻳ ــﺔ ،ﻟ ـﻜــﻦ ﻳـﺠــﺐ
أن ﻧـ ـﺘـ ـﺤـ ـﻠ ــﻰ ﺑ ــﺎ ﻟ ــﻮا ﻗـ ـﻌـ ـﻴ ــﺔ،
وأن ﻧـ ـﻔـ ـﻬ ــﻢ أ ﻧـ ـ ـ ــﻪ ﺳـ ـﻴـ ـﻜ ــﻮن
ً
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﺼ ـﻌــﺐ ﺟ ـ ــﺪا ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ
ّ
ذﻟ ــﻚ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻤــﻮﺳــﻢ .ﻻ أﻏــﻴــﺮ
أﻓـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ــﺎري ﺑـ ـ ـﺴـ ـ ـﺒ ـ ــﺐ ﺑـ ـﻌ ــﺾ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ .ﻧﺤﺘﺎج
إﻟـ ــﻰ اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﺴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺟــﻮاﻧــﺐ
ﻛﺜﻴﺮة".

أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ

ﺑـ ـ ـ ـﺸ ـ ـ ــﺄن اﺣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺎل إﻧ ـ ـ ـﻬـ ـ ــﺎء
ﺗ ـ ــﻮﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻬ ـ ــﺎم اﻟ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﻮﺳـ ـ ــﻢ ﻓ ــﻲ
اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ" :ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ

ً
ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺮﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ أﻣﺎم إﻟﺘﺸﻲ ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس ﻳﻀﺮب ﻣﻮﻋﺪا ﻣﻊ ﻓﺮﻳﺘﺰ
ﺑﺜﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ »أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ«
ﻳﻌﻮد رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺪوري
اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﺎﻟﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻷﺣﺪ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻟﻠﻤﻀﻲ
ً
ﻗــﺪﻣــﺎ ﻧﺤﻮ اﺳـﺘـﻌــﺎدة اﻟ ـﻌــﺮش ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
إﻟﺘﺸﻲ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .٢٢
وﺑـﻌــﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑــﺎﻟـﻜــﺄس اﻟـﺴــﻮﺑــﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟـﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ اﻟــﺮﻳــﺎض ﺑـﻔــﻮزه ﻋﻠﻰ
ﺑــﺮﺷـﻠــﻮﻧــﺔ  ٢-٣ﻓــﻲ ﻧـﺼــﻒ اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ،ﺛ ـ ّـﻢ أﺗﻠﺘﻴﻚ
ﺑﻠﺒﺎو ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ -٢ﺻﻔﺮ ،ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺪرب
اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻟﻮ أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﺮوض
اﻟـﻘــﻮﻳــﺔ وﺗ ـﻔــﺎدي أي ﺗﻌﺜﺮ ﻗــﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻤـﻄــﺎرده
إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎرق أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط ﻓﻘﻂ ،ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ
اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻴﻪ.
وﻳﻌﻴﺶ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻠﻜﻲ أﻓﻀﻞ أﻳﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﺄﻟﻖ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﻬﺠﻮﻣﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻨﺰﻳﻤﺔ،
ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﻮس ﺟﻮﻧﻴﻮر ،ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ
واﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ
ً
ﻫﺪﻓﺎ ً
ﻣﻌﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻫــﺬا اﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﻼﻋﺒﺎن ٢٩
) ١٧ﻟﻼول و ١٢ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ(.
ّ
ً
ً
ﺻﻌﺒﺎ
اﺧﺘﺒﺎرا
وﻻ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺸﻜﻞ إﻟﺘﺸﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﻳﺪﻳﻴﻦ ،إذ ﻳﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻋﺸﺮ ﺑﺮﺻﻴﺪ  ٢٢ﻧﻘﻄﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ّ
ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺮوﺿﻪ
اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة اﻹﻳ ـﺠ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺷـ ـﻬ ــﺪت ﻓـ ـ ــﻮزه ﻓــﻲ
ﻣـﺒــﺎرا ﺗـﻴــﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣـﺴــﺎب إﺳﺒﺎﻧﻴﻮل
ّ
) (١-٢وﻓﻴﺎرﻳﺎل )-١ﺻـﻔــﺮ( ﻓﻲ "ﻻ ﻟﻴﻐﺎ" ،ﻛﻤﺎ أن
إﻟـﺘـﺸــﻲ ﻟــﻢ ﻳـﺨـﺴــﺮ ﻓــﻲ آﺧ ــﺮ أرﺑ ــﻊ ﻣ ـﺒــﺎرﻳــﺎت ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت.

أﻧﺸﻴﻠﻮﺗﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ــﺐ آﺧـ ـ ــﺮ ،ﻳ ــﺄﻣ ــﻞ ﺑ ــﺮﺷ ـﻠ ــﻮﻧ ــﺔ وﻣ ــﺪرﺑ ــﻪ
اﻟـﺠــﺪﻳــﺪ ﺗﺸﺎﻓﻲ ﻫﻴﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺲ اﻻﺳـﺘـﻤــﺮار ﻋﻠﻰ
ﻧ ـﻔــﺲ اﻟ ـﻤ ـﻨ ــﻮال اﻟـ ــﺬي اﻧ ـﻬــﻰ ﻓ ـﻴــﻪ ﻣ ـﺒ ــﺎراﺗ ــﻪ أﻣ ــﺎم
ﻏﺮﻳﻤﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮك اﻟﻔﺮﻳﻖ
اﻟـﻜــﺎﺗــﺎﻟــﻮﻧــﻲ اﻧـﻄ ًـﺒــﺎﻋــﺎ إﻳـﺠــﺎﺑـﻴــﺎ رﻏ ــﻢ ﺧـﺴــﺎرﺗــﻪ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﺿﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ دﻳﺒﻮرﺗﻴﻔﻮ أﻻﻓﻴﺲ.

ﺗــﺄﻫــﻞ اﻟـﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﺳـﺘـﻴـﻔــﺎﻧــﻮس ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس،
اﻟ ـﻤ ـﺼ ـﻨــﻒ اﻟـ ــﺮاﺑـ ــﻊ ﻋــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺎ ﺑ ـﻴ ــﻦ ﻻﻋـ ـﺒ ــﻲ اﻟـﺘـﻨــﺲ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ،ﻟﺜﻤﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ أﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻴﻨﻮا ﺑﻴﺮ.
وﻓﻲ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ و ٤٢دﻗﻴﻘﺔ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس،
اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،أن ﻳﻬﺰم ﺑﻴﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ
 ٣-٦و ٥-٧و (٧-٢) ٧-٦و.٤-٦
وﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس ،اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺄول
ﺑﻄﻮﻟﺔ "ﻏﺮاﻧﺪ ﺳﻼم" ﻓﻲ ﻣﺸﻮاره ،ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻓﺮﻳﺘﺰ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟـ ٢٠ﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي أﻃﺎح
ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻲ روﺑﺮﺗﻮ ﺑﺎوﺗﻴﺴﺘﻴﺎ.
وﺗﻐﻠﺐ ﻓﺮﻳﺘﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﺎوﺗﻴﺴﺘﺎ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟـ ١٥ﻟﻠﻘﺐ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٠-٦و ٦-٣و ٦-٣و ٤-٦و ٣-٦ﻓﻲ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت
و ١٤دﻗﻴﻘﺔ.
وﺗﺄﻫﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﺜﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻜﻨﺪي ﻓﻠﻴﻜﺲ أوﺟﻴﻪ
أﻟﻴﺎﺳﻴﻤﻲ ،اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻟﻠﻘﺐ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ داﻧﻴﻴﻞ إﻳﻔﺎﻧﺰ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٤-٦و ١-٦و ١-٦ﻓﻲ
ﺳﺎﻋﺔ و ٥٣دﻗﻴﻘﺔ.
وﻳﻮاﺟﻪ أﻟﻴﺎﺳﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻤﺒﺎراة
اﻟﺮوﺳﻲ أﻧﺪري روﺑﻠﻴﻒ واﻟﻜﺮواﺗﻲ ﻣﺎرﻳﻦ ﺳﻴﻠﻴﺘﺶ.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺗــﺄﻫــﻞ اﻟــﺮوﺳــﻲ داﻧـﻴـﻴــﻞ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ

اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺑـﻴــﻦ ﻻﻋ ـﺒــﻲ اﻟﺘﻨﺲ
اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﻟﺜﻤﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻓﺎن دي زاﻧﺪﺷﻮﻟﺐ.
وﺗـ ـﻤـ ـﻜ ــﻦ ﻣـ ـﻴ ــﺪﻓـ ـﻴ ــﺪﻳ ــﻒ ،اﻟ ـﻤ ــﺮﺷ ــﺢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ،ﻣﻦ ﻫﺰﻳﻤﺔ دي
زاﻧﺪﺷﻮﻟﺐ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٤-٦و ٤-٦و٢-٦
ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ و ٥٥دﻗﻴﻘﺔ.
وﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻴﺪﻓﻴﺪﻳﻒ ،اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ
ﻟﻠﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺜﺎﻧﻲ "ﻏﺮاﻧﺪ ﺳــﻼم" ﻓﻲ
ﻣـ ـﺸ ــﻮاره ﺑـﻌــﺪ أﻣ ـﻴــﺮﻛــﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻓ ــﻲ ﺛـﻤــﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﻤﺒﺎراة اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺎﻛﺴﻴﻢ ﻛﺮﻳﺴﻲ
واﻻﺳﺘﺮاﻟﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ أوﻛﻮﻧﻴﻞ.
وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﻤﻮﻧﺎ ﻫﺎﻟﻴﺐ،
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ اﻟـ ـ ــ ١٥ﻋــﺎﻟـﻤـﻴــﺎ ،ﺛـﻤــﻦ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺑﻄﻮﻟﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﻻﻋﺒﺔ ﻣﻮﻧﺘﻨﻴﺠﺮو داﻧﻜﺎ ﻛﻮﻓﻴﻨﻴﺘﺶ.
وﺗـﻐـﻠـﺒــﺖ ﻫــﺎﻟ ـﻴــﺐ ،اﻟـﻤــﺮﺷـﺤــﺔ اﻟـ ـ ــ ١٤ﻟﻠﻘﺐ،
ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻓﻴﻨﻴﺘﺶ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ  ٢-٦و ١-٦ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ
وأرﺑﻊ دﻗﺎﺋﻖ.

ﺗﺸﻠﺴﻲ ﻹﻳﻘﺎف ﻧﺰﻳﻒ اﻟﻨﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم
ﻳـﺴـﻌــﻰ ﺗـﺸـﻠـﺴــﻲ إﻟ ــﻰ وﻗ ــﻒ ﻧــﺰﻳــﻒ اﻟ ـﻨ ـﻘ ــﺎط ،ﻋـﻨــﺪﻣــﺎ
ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم اﻟﻤﺘﺄﻟﻖ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﻳﻠﻌﺐ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻟـﺜــﺎﻧــﻲ ،أﻣــﺎم ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﺑﺎﻻس ﺧﺎرج أرﺿﻪ ،ﺑﻐﻴﺎب ﺛﻼﺛﻴﻪ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ اﻟﻤﺼﺮي
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺻ ــﻼح واﻟ ـﺴ ـﻨ ـﻐــﺎﻟــﻲ ﺳ ــﺎدﻳ ــﻮ ﻣــﺎﻧ ـﻴــﻪ واﻟـﻐـﻴـﻨــﻲ
ﻧﺎﺑﻲ ﻛﻴﺘﺎ ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺄس اﻷﻣﻢ
اﻹﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺔ ،وﺗﺴﺘﻌﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﻤــﺮاﻛــﺰ اﻷرﺑـﻌــﺔ
اﻷوﻟ ــﻰ ،ﻋﻘﺐ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺑﻄﻞ أوروﺑ ــﺎ ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻟﻤﺘﺼﺪر
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﺪ ﺳﻮى
 ٣ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻷرﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮة.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ،ﺣﺎﻓﻆ ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻠﻪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ
اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟ ــﺪوري ﻣﻨﺬ أن ﺗﺴﻠﻢ اﻟـﻤــﺪرب اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
أﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،ﻣﻊ ﻓﻮز
راﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ  ٢-٣ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻻﺳﺒﻮع ،ﻓﻲ
ﻣـﺒــﺎراة ﺷـﻬــﺪت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﻴﺮﺧﻔﻴﻦ
ﻫﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪل اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻟﻠﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻓﺮﻳﻘﻪ.
وﻳﻄﺎرد "ﺳﺒﻴﺮز" ﺣﻠﻢ اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﺪوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ،
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻏــﺎب ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺎرﻳﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﻦ
اﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻊ  ٣٦ﻧﻘﻄﺔ ،ﻣﺘﺄﺧﺮا ﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ وﺳﺘﻬﺎم ﺻﺎﺣﺐ
ً
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﺧﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻوروﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ
أن ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻳﻤﻠﻚ  ٣ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻗﺒﻞ رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ
ﻣﻠﻌﺐ "ﺳﺘﺎﻣﻔﻮرد ﺑﺮﻳﺪج".
وﻃﺎﻟﺐ ﻛﻮﻧﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف
ً
ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ،ﻣﺒﺪﻳﺎ ﻓﺨﺮه
ﺑﺄداء ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻌﺐ "ﻛﻴﻨﻎ ﺑﺎور ﺳﺘﺎدﻳﻮم" اﻷرﺑﻌﺎء.
"ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻤﻮا" ﺑﻌﺚ ﻛــﻮ ﻧـﺘــﻲ ،ا ﻟ ــﺬي ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ

ﺗﺴﻴﺘﺴﻴﺒﺎس

اﻟﻤﺒﺎراة

اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ

5:00

ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﺑﺎﻻس  -ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل

beINSPORTS PR1

5:00

ﻟﻴﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ  -ﺑﺮاﻳﺘﻮن

beINSPORTS PR3

5:00

أرﺳﻨﺎل  -ﺑﻴﺮﻧﻠﻲ

beINSPORTS PR2

7:30

ﺗﺸﻠﺴﻲ  -ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم

beINSPORTS PR1

6:15

رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ  -اﻟﺘﺸﻲ

beINSPORTS HD1

8:30

رﻳﺎل ﺳﻮﺳﻴﻴﺪاد  -ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ

beINSPORTS HD1

11:00

أﻻﻓﻴﺲ  -ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ

beINSPORTS HD1

اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ

ﻻﻋﺒﻮ ﺗﺸﻠﺴﻲ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻻﻋﺒﻴﻪ ،وﺗﺎﺑﻊ" :ﻫﺬه ﻳﺠﺐ
ّ
أن ﺗﻜﻮن ﻓﻠﺴﻔﺘﻨﺎ ،ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻤﻮا وﺣﺎرﺑﻮا ﺣﺘﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ".

إﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮﻳﻖ
وﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻛﻮﻧﺘﻲ ،ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺪرب
ﺗﺸﻠﺴﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﻮﻣﺎس ﺗﻮﺧﻞ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻋﺎدة اﻛﺘﺸﺎف
ﻓﺮﻳﻘﻪ ،ﻓﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺧﻔﺎء ﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠﻪ ﻣﻦ أداء
ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻪ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ روﻣﻴﻠﻮ ﻟﻮﻛﺎﻛﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ
إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻒ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻓﻴﺮﻣﺎﻳﻠﻦ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ
ﻣﺪرﺑﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ اﻟﺪوﻟﻲ،
ﺗﻮﻣﺎس ﻓﻴﺮﻣﺎﻳﻠﻦ ،أﻣﺲ اﻷول،
إﻧﻬﺎء ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻜﺮوﻳﺔ ﻛﻼﻋﺐ،
وﺳﻴﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻼده إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺪرب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ روﺑﺮﺗﻮ
ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺲ.
ً
وﻛﺎن اﻟﻤﺪاﻓﻊ اﻟﺒﺎﻟﻎ  36ﻋﺎﻣﺎ
واﺣﺪا ﻣﻦ "ﻗﺪاﻣﻰ" ﻣﻨﺘﺨﺐ
"اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ اﻟﺤﻤﺮ" ،اﻟﺬي ﻟﻌﺐ
ﻣﻌﻪ  85ﻣﺒﺎراة دوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم .2006
وﺑﺪأ ﻓﻴﺮﻣﺎﻳﻠﻦ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻣﻊ
ﺑﻴﺮﺷﻮت ،ﺛﻢ أﻳﺎﻛﺲ أﻣﺴﺘﺮدام
اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ،ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻤﺮة
اﻷوﻟﻰ ﻛﻤﺤﺘﺮف ﻓﻲ ﻋﺎم ،2004
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻠﻌﺐ ﻷرﺳﻨﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2009و ،2014ﺛﻢ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ .ﺧﻼل
وﺟﻮده ﻓﻲ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ،اﻧﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻋﺎرة إﻟﻰ روﻣﺎ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ
ﻟﻌﺎم واﺣﺪ ).(2017-2016

اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻼﻋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ
ﺻﻔﻮف ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﺧﺮﻳﺴﺘﻮ
ﺳﺘﻮﻳﺸﻜﻮف ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﻋﺜﻤﺎن دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ ،ﺑﺴﺒﺐ أزﻣﺔ
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻘﺪه ،ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ "ﻣﻄﻠﻘﺎ"
ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ اﻟﻠﻌﺐ ﻟﻠﻨﺎدي
اﻟﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻲ .وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ،ﺣﺚ اﻟﻤﻬﺎﺟﻢ
اﻟﺒﻠﻐﺎري اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ وﻋﺪم
ﺗﻠﻄﻴﺦ درع اﻟﻨﺎدي ﺑﻌﺪ اﻵن.
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻟﻘﺪ ﺷﺎرﻛﺖ ﻛﺄﺟﻨﺒﻲ
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ
ﻓﻲ زﻣﻦ ﻛﻮﺑﺎﻻ وﻛﺎراﺳﻜﻮ
وﻛﺮاﻧﻜﻞ وﻟﻴﻨﻜﺮ وﺑﺎﻛﻮ
وﺳﺎﻟﻴﻨﺎس وأﻟﻴﺴﺎﻧﻜﻮ .ﻛﻨﺖ
ً
أﻋﺮف اﻟﻘﺼﺔ ،وأﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﻔﻬﻢ أﺑﺪا
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ .ﻳﺨﺒﺮك ﻋﻨﻬﺎ
اﻵن ﺧﺮﻳﺴﺘﻮ ﺳﺘﻮرﻳﺸﻜﻮف".
واﺳﺘﻄﺮد 20" :ﻣﺒﺎراة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
 4ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ108 .
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ.
ﻓﻘﻂ ﺳﺠﻠﺖ  18ﻫﺪﻓﺎ و16
ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ
 140ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
)إﻓﻲ(
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات".

»ﺗﺮﻳﺒﻞ-داﺑﻞ« ﻫﺎردن
ُ
ﺗﻌﻴﺪ ﻧﺘﺲ إﻟﻰ اﻟﺼﺪارة

اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي

اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

وﺗ ـﺼ ــﺪر "اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﻮز" ﺗــﺮﺗ ـﻴــﺐ "اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻤ ـﻴــﺮﻟ ـﻴــﻎ" اﻟـﺸـﻬــﺮ
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻻ أﻧﻪ ﺳﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻈﻮر إﺛﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ،
ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻮى ﻓﻮزﻳﻦ ﻣﻦ  ٩ﻣﺒﺎرﻳﺎت ،وﻟﻢ ﻳﻔﺰ ﻓﻲ
ّ
ﻣﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة ) ٣ﺗﻌﺎدﻻت( ﻣﺎ ﺣﻄﻢ أﺣﻼﻣﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻳ ــﺪرك ﺗــﻮﺧــﻞ ﺟـﻴــﺪا أﻧــﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻠﺴﻲ ،اﻟــﺬي
ﻳـﺘـﻘــﺪم ﺑ ـﻔ ــﺎرق  ٨ﻧ ـﻘــﺎط ﻋـﻠــﻰ ﺗــﻮﺗ ـﻨ ـﻬــﺎم ،ﻣ ــﻊ ﺧــﻮﺿــﻪ ٤
ﻣﺒﺎرﻳﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺎره اﻟﻠﺪود ،أن ﻳﺮد ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻳﻘﺎف اﻟﻨﺰﻳﻒ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺳﻜﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات.

اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻳﺠﻌﻞ
اﻻﺗﺤﺎد ً
اﻟﻠﻘﺎح إﻟﺰاﻣﻴﺎ

ﺳﺘﻮﻳﺸﻜﻮف ﻳﻨﺘﻘﺪ دﻳﻤﺒﻴﻠﻲ

ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻴﻮم
اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر

ﻃﻠﺐ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻟﻜﺮة
ً
اﻟﻘﺪم دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎح
اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻦ
اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻻت وﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ً
ُ ،2022وﻓﻘﺎ ﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺻﺤﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺮ أﻣﺲ اﻷول .وﺳﺘﻜﻮن
ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟـ
"اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﻔﻨﻴﺔ" ،ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪم
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻮﺳﻢ  ،2022ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل.وﺳﻴﻜﻮن
ً
ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﺳﺎرﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﻳﺎت
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ )ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ
ّ
ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻜﺄس اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ )ﻓﺒﺮاﻳﺮ -أﻛﺘﻮﺑﺮ(،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻓﺤﺺ ﺳﻠﺒﻲ
إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ
ً
ﻣﺒﺎراة ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺠﺪﻳﺪ
ً
أﻳﻀﺎ.

ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﺳﺎﻟﻴﺮﻧﻴﺘﺎﻧﺎ

ﻗ ـ ــﺎل أﻧ ـﻄ ــﻮﻧ ـﻴ ــﻮ ﻛــﻮﻧ ـﺘــﻲ،
ﻣﺪرب ﺗﻮﺗﻨﻬﺎم ﻫﻮﺗﺴﺒﻴﺮ،
أﻣﺲ اﻷول ،إﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟـﺼـﻌــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﻓــﺮﻳـﻘــﻪ إﻧـﻬــﺎء
اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﺬﻫﺒﻲ
ﺑﺎﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﻟ ـ ـﻜـ ــﺮة اﻟ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺪم ،ﻣ ـﻀ ـﻴ ـﻔ ــﺎ أن
اﻻﻧ ـﺘ ـﺼ ــﺎرات اﻷﺧ ـﻴ ــﺮة ﻏﻴﺮ
ﻛــﺎ ﻓ ـﻴــﺔ ،وأن ﻓــﺮ ﻳـﻘــﻪ ﻳـﺤـﺘــﺎج
ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ.
وذﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ﻛـ ـ ـ ـ ــﻮﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـ ــﻲ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﺗﺸﻠﺴﻲ ،ا ﻟـﻴــﻮم" :ﻻ ﺗﻨﺴﻮا
أﻧﻨﺎ ﻓﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ واﺗﻔﻮرد ﻓﻲ
اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ اﻷﺧ ـ ـﻴـ ــﺮة ،وﻛــﺬﻟــﻚ
ﻋ ـ ـﻠـ ــﻰ ﻟـ ـﻴـ ـﺴـ ـﺘ ــﺮ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ــﺮﻣـ ــﻖ
اﻷﺧﻴﺮ".
ً
وأﺿ ــﺎف ردا ﻋـﻠــﻰ ﺳــﺆال

رﻳﺎﺿﺔ

ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ  -ﺳﺎﻟﻴﺮﻧﻴﺘﺎﻧﺎ

Seria A YouTube

اﻣﺒﻮﻟﻲ  -روﻣﺎ

Seria A YouTube

ﻣﻴﻼن  -ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس

Seria A YouTube

اﻟﺪوري اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
5:30

ﻻﻳﺒﺰﻳﺞ  -ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ

7:30

ﻫﻴﺮﺗﺎ ﺑﺮﻟﻴﻦ  -ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ
اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

10:45

ﺳﺎن ﺟﺮﻣﺎن  -ﺳﺘﺎد رﻳﻤﺲ

beINSPORTS PR1

ﺣﻘﻖ ﺟﻴﻤﺲ ﻫﺎردن "ﺗﺮﻳﺒﻞ-
داﺑﻞ" ﻣﻊ  37ﻧﻘﻄﺔ و 10ﻣﺮﺗﺪات
و 11ﺗﻤﺮﻳﺮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ،وﻗﺎد
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﻧﺘﺲ ﻟﻠﻔﻮزه
ﻋﻠﻰ ﺳﺎن أﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﺳﺒﻴﺮز
 ،102-117أﻣﺲ اﻷول ،ﻓﻲ دوري
ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ،
ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﺻﺪارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ً
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة
اﻟﻤﺘﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ ﺑﻮﻟﺰ
أﻣﺎم ﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ ﺑﺎﻛﺲ ﺣﺎﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺐ  .94-90وﻓﻲ ﻣﺒﺎراة أﺧﺮى،
ً
أﻧﻘﺬ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻮري ) 33ﻋﺎﻣﺎ(
ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻏﻮﻟﺪن ﺳﺘﺎﻳﺖ وورﻳﺮز،
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﻓﺮة اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﺳﻠﺔ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻮﺳﺘﻦ
روﻛﺘﺲ  .103-105وﻓﻲ أورﻻﻧﺪو،
وﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻪ اﻟﻤﺬﻟﺔ
ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ أﻣﺎم إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ ﺑﺎﻳﺴﺮز،
ﻋﺎد ﻟﻮس أﻧﺠﻠﺲ ﻟﻴﻜﺮز إﻟﻰ
ﻧﻐﻤﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎرات ،ﺑﻔﻮزه ﻋﻠﻰ
ﻣﺎﺟﻴﻚ .105-116
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آخر كالم
حوار كيميائي

الكويت مسؤوليتنا
ً
«أسرة»
جميعا
ً
وحكومة ومجلسا

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الحذر واجب
د .حمد محمد المطر

نهضت الكويت بجهود أبنائها ،وبالتوازن بين الدور الرسمي
والشعبي ،وخــال عقود قليلة استطاعت أن تحتل مكانتها "درة
للخليج" ،وهــو مــا ُيشعرنا بحسرة اآلن على مــا وصلنا إليه من
انحدار وتراجع في المؤشرات المئة العالمية المعتمدة في أمانة
ً
ً
التخطيط ،ب ــدء ا مــن ُم ــدركــات الـفـســاد إلــى ج ــودة التعليم ،م ــرورا
ً
بالحريات إلى سهولة اإلجــراء ات والديموقراطية وغيرها ،فضال
عن المؤشرات المحلية التي يلمسها المواطن في الهدر ،وتباطؤ
اإلصالحات ،وفقر الحلول ،وتواضع اإلنجازات ،والتعثر في مواجهة
التحديات.
َّ
تولد عن هذه المخرجات مناخ من اإلحباط بين أبناء الشعب،
ً
َّ
ويتحسر
خصوصا الشباب منهم ،وال ــذي يستشعره كــل مــراقــب
عليه كل غيور.
السؤال الذي ُيلح علينا طرحه :لماذا بلغنا ما بلغنا؟ وما السبيل
إلخراجنا من دوامة الفشل المتكررة؟! فالكويت ال تعوزها الموارد
واإلمـكــانــات ،ومقومات النجاح متوافرة لمعالجة مكامن الخلل،
سأستعرض معكم بعضها ،في محاولة البحث عن بصيص أمل
آخر النفق:
 -1على مستوى مؤسسات الــدولــة :مــازالــت ُّ
السلطة التنفيذية
ُ
تعاني غياب اإلرادة السياسية والتهاون في معالجة الوضع العام،
ُ
َّ
ومجلس وزراء خيب التوقعات باختياراته التي ال تلبي الطموحات،
ً
ً
ً
ونهجا حكوميا ُيعيد نفسه ،ويراوح في المكان ،وضعفا -إن لم يكن-
ً
انعداما للمبادرات الحكومية لحلحلة الملفات العالقة ،والتي تحولت
إلى ملفات مزمنة -كاإلسكان والتعليم ومكافحة الفساد -وتردي
الوضع المالي واالقتصادي للدولة ،وغياب الشفافية ،وضعف األداء
في هــذا الجانب ،وتعيين القياديين في الدولة وفــق محسوبيات
ووالءات ومحاصصات أبعد ما تكون عن معايير الكفاءة والعدالة،
ً
فضال عن الصراعات التي تتجاذب مؤسسات أساسية في الدولة،
بسبب تدخالت أصحاب النفوذ .ورغم غياب المبادرات الرسمية من
جانب الحكومة ،فإن األخيرة ال تتعامل بجدية مع مبادرات اإلصالح
ً
التي يتقدم بها المجتمع المدني -مؤسسات وأفــرادا -وهو مؤشر
على اإلهمال والرغبة في تكريس الواقع المتردي.
ُّ
َّ
 -2على مستوى ُّ
السلطة التشريعية :مجلس شبه معطل ،وتأزم
العالقة بينه وبين الحكومة ،مما أدى إلى تراجع دوره التشريعي
والرقابي.
ً
ً
وفاعالَ -
تراجع
 -3على مستوى المجتمع المدني -:الذي كان مميزا
دوره ،وانكفأ من مؤسسات مجتمعية إلى ديوانية في بعض األحيان،
نتيجة فقد الحيوية ،وأصابه الجمود والتهميش من جانب جهات
ُ
ً
الدولة التي ال تفهم دوره ،وال تشاركه أو تبني معه ليكون رديفا
ً
ُمساندا لها في إنفاذ الخطط والبرامج التي تعجز عنها.
 -4على مستوى القطاع الخاص :يغيب دوره في تمويل التنمية
وردم الفجوة والمساهمة في تنويع مصادر الدخل وتوفير الوظائف
للشباب ،بإيجاد فرص عمل ودعم مبادرات المسؤولية االجتماعية
ً
ً
 .CSRنريد قطاعا خاصا يقود ركــب التنمية ،وينتشل الدولة من
الغرق في وحل التعثر.
ُ -5يضاف إلى كل ما سبق الصراع بين الشيوخ ،الذي ترك أثره
على الوضع العام وعلى جميع مؤسسات الدولة ،وهم المسؤولون،
وفــق الدستور ،عن استقرار الوطن واستيعاب الجميع وتحقيق
التوازن بين كل األطراف والفئات.
ً
إن ُّ
تقدم الكويت مسؤوليتنا جميعا ،فمصيرنا مشترك ،إما أن
ً
ً
ُ
ننجح معا أو نفشل -ال سمح الـلــه -مـعــا ،وغــد الكويت ومستقبل
األجيال القادمة أمانة بين أيدينا ،وال يمكن الخروج من هذا النفق
ً ْ
إال بتضافر جـهــود األطـ ــراف كــافــة ،خـصــوصــا َم ــن بـيــدهــم اإلرادة
ُّ
واإلدارة وفق الدستور .وعلى القوى والشخصيات الفاعلة تحمل
مسؤولياتها في اإلصالح ،والسعي لحوار وطني جامع يسمو بنا
فوق الخالفات ،ويتم التوافق عليه مع أسرة الحكم ،لتنطلق ورشة
ً
التحديث والتطوير الحقيقي الــذي يجنبنا مــزيــدا مــن التدهور،
وعلى أبناء أسرة الصباح الكرام تعزيز اللحمة والتضامن بينهم،
والتعامل مع خالفاتهم بــروح المسؤولية ،والمبادرة باإلصالح،
ً
ً
وسيكون الشعب الكويتي سندا وعونا لهم ،فالكويت تستحق أن
َّ
تتحمل المزيد.
تكون أفضل ،ولم تعد
***
« »catalystمادة حفازة:
حل صراع األجنحة ُ +سلطتان تمثالن األمة = كويت جديدة

د .ناجي سعود الزيد

اس ـت ـجــواب وزي ــر ال ــدفــاع الـشـيــخ حمد
َ
ً
ً
جــابــر العلي خــلــط أوراقـ ــا كثيرة وأم ــورا
ً
لم تكن أبــدا في ذهن المستجوب حمدان
الـعــازمــي أو حتى فــي أذه ــان المراقبين،
ومنها:
 -١مـ ـن ــع الـ ـ ـم ـ ــرأة مـ ــن دخ ـ ـ ــول ص ـف ــوف
الجيش.
 -٢التمهيد ال س ـت ـجــواب سـمــو رئيس
ال ـ ــوزراء الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد ،وم ــن ثم
طرح الثقة به.
 -٣إبـ ـع ــاد ال ـش ـيــخ ح ـمــد ع ــن أن يـكــون
ً
مرشحا لرئاسة الوزراء.
 -٤فتح الباب أمام الشيخ أحمد ناصر
المحمد ليحتل منصب رئيس الوزراء.
 -٥إتاحة الفرصة للشيخ أحمد الفهد

ً
للعودة سياسيا كرئيس لمجلس الوزراء.
 -٦ليست إال حركة جادة لحل المجلس.
ً
 -٧وأخيرا ،ربط االستجواب بالقضية
اإلسكانية.
س ـي ـنــاريــوهــات وادع ـ ـ ــاءات وم ــؤام ــرات
من النوع الثقيل ،والقصة كلها ليس بها
مبادئ سياسية أو خالف فكري أو حتى
خالف ديني ،يمكن انتهاؤه بمجرد صدور
فتوى شرعية في الموضوع تقفل الباب
على الموضوع األساسي المصطنع عن
ً
دور المرأة في المجتمع عموما!
ً
ازدراء للديموقراطية
ما حدث ليس إال
انتهى أو باألحرى ابتدأ بحركة استقالة
وزير من الحكومة ،ألن ابني عمه النائبين
عبدالله ومهلهل المضف وقفا ضد الشيخ

حمد جابر العلي!
ُّ
والمواطنون مع األســف بلعوا الطعم
بــاالسـتـمـتــاع بـمـشــاهــدة مسلسل متكرر
األدوار لهدم الديموقراطية.
ليس هناك مبادئ...
وال مثل…
وال أخالق…
وال حتى أقل القليل من الفكر السياسي
المحترم…
كل ما حدث يدل على هشاشة النظام،
واس ـت ـم ــرار ال ـم ـن ــاوش ــات ،م ـمــا يـعـنــي أن
النظام لم يستفد من العفو أو من الحوار...
ما حدث هو مجرد نخر وهدم للنظام
السياسي للحكم ،والحذر واجب.

ً
نايف اإلزيمع ...وداعا للشاعر الخلوق
جاء رحيل الزميل الكاتب والشاعر
وال ـص ـحــافــي وال ـخ ـل ــوق الـنـبـيــل طيب
ال ـم ـع ـش ــر نـ ــايـ ــف اإلزي ـ ـ ـمـ ـ ــع ،الـ ـث ــاث ــاء
الماضي في إسبانيا ،بمثابة طعنة في
قلوب كل محبيه الذين عاصروه ورأوا
ما يتميز به من أخالق وموهبة وحب
ً
ً
للعمل الذي يقوم به ،تاركا خلفه إرثا
من حب الناس والدعوات له بالرحمة
والمغفرة.
واإلزيمع هو أحد مؤسسي صحيفة
"الطليعة" ،حيث عمل بها منذ بداية
سبعينيات القرن الماضي في مبناها
القديم ،قبل أن يعمل هو بنفسه على

تجهيز وبناء مقرها األخير في شارع
الصحافة واالنتقال إليه.
ُ
ً
مـبـكــرا ومـنــذ ع ــام  1964انــتـخــب اإلزيـمــع
ً
سـكــرتـيــرا لــاتـحــاد المحلي لطلبة الكويت
قبل تأسيس جامعة الكويت ،لكنه استقال
بعد تعطيل االتحاد الذي كان له دور مشهود
ف ــي ق ـي ــادة ال ـح ــراك ال ـطــابــي وق ـت ـئــذ ،وبـعــد
حصوله على الثانوية غادر ،رحمه الله ،إلى
فرنسا الستكمال دراسته الجامعية ،ليعود
بعدئذ لمواصلة عمله مع مجموعة القيادة
التاريخية لحركة القوميين العرب ،وكان له
دور واضح في دفع تلك الحركة داخل الكويت،
وتأسيس حركة التقدميين الديموقراطيين،

التي تولى قيادتها الدكتور أحمد الخطيب،
فــي حين ابتعد نــايــف عــن ممارسة أي دور
سياسي أو تنظيمي مباشر فيها.
وعندما حدثت كــارثــة االحـتــال العراقي
عام  ،1990عاد إلى الكويت ليقف إلى جانب
أه ـلــه فــي ه ــذه الـمـحـنــة الـقــاسـيــة ،فاعتقلته
السلطات العراقية.
و"الجريدة" التي آلمها هذا المصاب تتقدم
إلى أسرة الفقيد بأحر التعازي ،سائلة الله
ويلهم أهله
تعالى أن يسكنه فسيح جناته،
َّ َّ
َّ َ
و"إنا ِللهِ َو ِإنا ِإل ْيهِ
وذويه َالصبر والسلوانِ ،
َ
اج ُعون".
ر ِ

يومية سياسية مستقلة

وفيات
الجمعة 1 / ٢١
مريم مزعل خزعل عبدالجليل أرملة محبوب بخيت الدهام
 82عاما ،شيعت ،ت97771719 :

البندري سعود محمد الدوسري

 16عاما ،شيعت ،ت50602237 ،99211222 :

عبدالله عبدالرحمن أحمد

 91عاما ،شيع ،ت99013390 ،66444876 :

أحمد فهد أحمد المزيد

 77عاما ،شيع ،ت93333420 ،99954544 ،99618589 :
فاطمة محمد رضا أرملة عباس علي الهزيم
 93عــامــا ،شـيـعــت ،ت،99985449 ،99801474 ،99902200 :
99631441

إبراهيم عبدالله علي إبراهيم

 72عاما ،شيع ،ت66230288 ،97101717 :

خليفة عبدالله عبدالرحمن المحيطيب

محمد حسن رجب الشرف

 92ع ــا م ــا ،ش ـي ــع ،ت،99616195 ،96667765 ،94137711 :
99853727

حمود راجي البغيلي الرشيدي

 86عاما ،شيع ،ت66001704 ،99865862 ،95566386 :

السبت 1 / ٢٢
غالية عبيد كزاز أرملة عيد ناصر عيد الشريع
 83عاما ،شيعت ،ت99917000 ،50507009 ،99863788 :

عبدالله بدر عبدالله الراشد

 19عاما ،شيع ،ت55515144 ،66616122 :
سميرة عبدالكريم التركماني زوجة محمد خضير التركماني
 61عاما ،شيعت ،ت94446474 :
فاطمة عبدالعزيز حسين سالمين أرملة جاسم محمد الهاجري
 77عاما ،شيعت ،ت99809610 ،97372522 :

عبدالله ناصر عبدالله الهمالن

 79عاما ،شيع ،ت50003025 ،50003024 :

موضي سليمان علي المصري

 66عــامــا ،شـيـعــت ،ت،99688484 ،99383967 ،99024442 :
52222909

حسين سيد علي سيد إسماعيل بهبهاني

 66عاما ،شيع ،ت97799000 ،99539559 ،99739049 :

مواعيد الصالة
منها في حــال تم الـعــدول عن بعض األطباق
المرفوضة في حاالت مختلفة تتعلق أغلبها
بسالمة وأمن رئيس الدولة".
وق ـ ــال ال ـش ـيــف إن "ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـصــر مع
الطهاة صعب ودقيق ،ألنه إذا تم رفض أحد

المنتجات ،يجب اختراع طبق آخر ،إضافة إلى
عمليات الفحص والتحليل التي تأخذ الكثير
من الوقت".
وأضــاف أن هناك مراحل عــدة قبل وصول
األط ـب ــاق إل ــى ط ــاول ــة الــرئ ـيــس بــوت ـيــن ،حيث

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

أفضل صورة لهذا العام للمصور التركي محمد أسالن،
وقد تفاعلت المنظمة الدولية لجوائز الصور بسنا إيطاليا
ً
مع صورة أسالن ،وهي تنقل للعالم مشهدا ألب من الالجئين
السوريين بتركيا فقد كامل ساقه اليمنى من جراء قنبلة في
حرب الدمار السورية ،وهو يحمل ابنه مصطفى (عمره 6
ّ
ضت
ّسنوات) ،الذي ّفقد بدوره ساقيه الكاملتين ،بعد أن تعر ً ّ
سامة أثناء حملها به ،وكان عالجها سببا أثر
أمه لغازات
َ
في جينات مصطفى ليولد بتلك الحالة المعاقة.
األب "النزل أو النزال" يرفع ابنه مصطفى الفاقد لنصفه
ً
ً
ً
األسفل ،مالعبا إياه عاليا ،بينما (األب) كان متكئا على عصا
ّ
تسنده ،براءة الطفولة الضاحكة تجلت في أسمى معانيها
على وجه الطفل مصطفى.
َ
الصورة نفضت وجدان العالم بقوة ،وأفردت لها جريدة
نـيــويــورك تــايـمــز زاوي ــة كـبـيــرة بالصفحة األولـ ــى ،وقــامــت
المنظمة الدولية لجوائز الصور بمجهود كبير لنقل العائلة
ال ـســوريــة مــن تــركـيــا إليـطــالـيــا ،لـتــركـيــب أطـ ــراف صناعية
لألب واالبن ،مسألة غير صعبة لألب الذي ظل يردد بفرح
"أن ــا أحــب إيـطــالـيــا" ،بينما ستكون عملية تركيب أطــراف
اصطناعية للطفل مصطفى بالغة التعقيد ،و قــد تكفلت
ّ
تحملت
مؤسسة كاثوليكية بنفقات العالج والفيزا ،كما
نفقات أربعة آالف الجــئ حــول العالم ،عمل خيري عظيم،
ال ّ
يفرق بين الهويات الدينية والعرقية ،مثلما كان الراحل
الكبير د .عبدالرحمن السميط يفعل حين ك ـ ّـر س حياته
لمساعدة بؤساء إفريقيا.
نـفــرح بــأســى لفرصة األم ــل ألس ــرة مصطفى ،وقــد يــردد
بعضنا هنا بثرثرة ببغائية وهم ّ
يوجهون الوعظ المتعالي
ً
ً
ً
ألبنائهم المكتنزين شحما وجدبا ثقافيا" :شوفوا غيركم
وقولوا الحمد لله"!
ُ
لكن ماذا عن آالف وربما ماليين البشر الذين ابتلوا من
ّ
وتغيرات المناخ ومؤامرات السياسة في
كــوارث الحروب
اليمن وأفغانستان وإفريقيا ،وليست هناك كاميرا تنقل
بــاء هــم؟ أيــن نبدأ وأيــن ننتهي كــي نسع مــواعــظ "شوفوا
غيركم" دون نهاية؟!
نــذكــر ص ــورة الطفل ال ـكــردي ال ـســوري قبل أع ــوام ،الــذي
ً
ً
وجد ميتا غرقا على الشاطئ في تركيا ،بعد أن غرق مركب
الالجئين الهاربين من جحيم ُالـحــروب والفقر ،أو الطفل
الفلسطيني محمد الـ ّ
ـدرة حين قتل في غزة بتبادل إطالق
نار ،وهو يحتمي بأبيه ،خالل "انتفاضة األقصى" عام .2000
ال ن ـهــايــة لـعـبـثـيــة ال ــوج ــود ،م ـصــادفــة ال ـم ـصــور الــذكــي
وكاميرته نقلتنا من عالم الالمباالة والنسيان في قضايانا
اليومية إلى دنيا غيرنا البائسة ،ثم ننسى الحكاية بسرعة،
ونردد بحكمة سعادة متغطرسة "الحمد لله ...شوفوا غيرنا"!
َ
َمن يدري عن الغد ألبنائنا؟ "قد" يصبحوا "كغيرنا" بعالم
الفقر والـمــآســي ،فالحياة مـصــادفــات ،والمستقبل مجرد
احتماالت ال غير.

 67عاما ،شيع ،ت99733652 :

مطبخ أمني لوجبات بوتين
كشف الشيف والطباخ السابق في الكرملين
عـ ــن األط ـ ـبـ ــاق ال ـم ـف ـض ـلــة ل ـلــرئ ـيــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتين وكيفية تحضيرها وتقديمها
للضيوف والرؤساء اآلخرين خالل زياراتهم
الرسمية لموسكو.
ونقلت صحيفة "الر يـبــو بـلـيـكــا" اإليطالية
عن الشيف اإليطالي ،ميركو دزاغو ،الذي ّعمل
ً
سابقا فــي قصر الكرملين الرئاسي وحضر
األط ـبــاق للرئيس بوتين وضـيــو ّفــه الــرؤســاء
ً
اآلخــريــن ،أن بوتين كـثـيــرا مــا فــضــل المطبخ
التقليدي أكثر من أي شيء آخر.
وق ــال دزاغ ـ ــو ،خ ــال الـمـقــابـلــة ال ـتــي نقلها
موقع سبوتنيك أمس" :حتى األطباق العادية،
للوهلة األولى ليس من السهل تحضيرها إذا
كانت مخصصة لرئيس الدولة قبل الوصول
إل ــى طــاول ـتــه ،يـتــم فـحــص جـمـيــع المنتجات
فــي المختبر ويتم إع ــداد األطـبــاق فــي مطبخ
خاص تابع لدائرة األمن الفدرالية وبحضور
طبيب صحي".
ً
وأضـ ــاف" :الــرئـيــس الــروســي تقليدي جــدا
بشأن أطباق الطعام ،وال يأكل إال القليل في
ُ
المناسبات الكبرى .لكن رغم ذلك ،تقام جميع
ً
وجـ ـب ــات ال ـع ـش ــاء ف ــي ال ـكــرم ـل ـيــن ب ــدق ــة وف ـقــا
للبروتوكول الرسمي وبتنسيق مع الخبراء"،
ً
الفتا إلى أن "جميع المنتجات تخضع للتحليل
والفحص بوجود مسؤولين وخبراء كبار في
النظام الغذائي".
وأشــار إلــى أن "دور خدمة األمــن الفدرالية
ال ــروسـ ـي ــة م ـه ــم وأسـ ــاسـ ــي بـ ــإعـ ــداد ال ـط ـع ــام
واألطباق في الكرملين ،حيث إنه يحدد سياسة
التحضير وأن ــواع األط ـبــاق وتغيير البعض

شوفوا غيركم

حسن العيسى

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

تعد المرحلة األولى إعداد قائمة بالمنتجات
لـتـحـضـيــر األطـ ـب ــاق ،وال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة هي
إح ـ ـضـ ــارهـ ــا وبـ ـع ــده ــا ت ـق ــدي ـم ـه ــا لـلـتـحـلـيــل
والفحص ،ثم تبدأ عملية تحضير المأكوالت
واألطعمة.

اإلعالنات:

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

05:19
06:42
12:00
02:58
05:18
06:38

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

18
07
ً
 02:10صب ــاحـ ـ ــا
 04:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 09:17صب ــاحـ ـ ــا
 09:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

