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السفيرة الفرنسية:
دعم الطلبة حملة
شهادة
«يورو باس»
لتحقيق
طموحاتهم
٠٢

بعالمنا
تحيط
مخاطر
األمير:
ممثل
ً
ً ً
العربي سياسيا واقتصاديا وأمنيا

ولي العهد أكد في قمة ّ«لم الشمل» ضرورة الدفع بالعمل العربي المشترك لتحقيق أهداف منظومتنا

• السيسي :وحدة الصف العربي لمنع
التدخالت الخارجية وال يمكن ألي دولة
مواجهة التحديات العالمية منفردة
• عباس يدعو إلى تشكيل لجنتين للدعم
السياسي واالقتصادي للفلسطينيين
• بن فرحان :السعودية تدعم التنمية
في الدول الشقيقة ولن تسمح لآلخرين
بفرض قيمهم عليها

ممثل األمير:
• على المجتمع الدولي إنجاح السالم في الشرق األوسط
وضمان حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم
• متمسكون بالنظام الدولي المتعدد األطراف
ومبادئ وأهداف ميثاق األمم المتحدة
• على أمانة الجامعة تفعيل المبادرة الكويتية
لـ «األمن الغذائي العربي» ووضعها محل التنفيذ
• إفساح المجال أمام الحل السياسي للصراع الدامي
في سورية واالبتعاد عن أي حل عسكري
• قلقون إزاء رفض ميليشيا الحوثي تمديد
الهدنة ورفضها جهود المبعوث األممي
• على العالم التحرك لردع األعمال اإلرهابية
لحماية ممرات الطاقة والتجارة الدولية
• موقفنا ثابت في دعم حرية المالحة الدولية وإدانة
كل التدخالت الخارجية التي تمس أي دولة عربية

«إعالن الجزائر»:
ً
ممثل األمير مغادرا الجزائر أمس
بعد مشاركته في قمة «لم الشمل»

الصقر :المصالح االقتصادية بين الدول
أساس عالقاتها السياسية المتميزة
ق ـ ــال رئـ ـي ــس غ ــرف ــة ت ـ ـجـ ــارة وص ـن ــاع ــة
الـ ـك ــوي ــت م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـق ــر إن الـ ـع ــاق ــات
الـسـيــاسـيــة الـمـتـمـيــزة ب ـيــن ال ـ ــدول تبنى
عـلــى الـمـصــالــح االق ـت ـصــاديــة والـتـجــاريــة
واالستثمارية.
وصــرح الصقر ل ـ «كــونــا» ،على هامش
مشاركته في فعاليات القمة االقتصادية
ال ـع ــرب ـي ــة  -ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـث ــان ـي ــة أم ــس،
تحت شعار «تطوير رؤية مشتركة» ،بأن
العالقات البريطانية ـ العربية ،ال سيما
االقـتـصــاديــة ،لـهــا ج ــذور تـعــود إل ــى أكثر
ً
من  200عام ،مؤكدا حرص غرفة التجارة
ً
دائما على المشاركة في هذه االجتماعات
«لما لها من أهمية في توطيد العالقات في
المجاالت كافة».
وبـعــد الـنـسـخــة األولـ ــى مــن ه ــذه القمة
التي عقدت فــي  ،2019تأتي هــذه الــدورة
ب ـم ـشــاركــة ع ــدد كـبـيــر م ــن مـمـثـلــي ال ــدول
العربية من وزراء ورؤساء لغرف التجارة،
إضافة إلى مسؤولين بريطانيين وخبراء
اقتصاد من دول مختلفة.

اقتصاديات
«أمالك الدولة» ...بين الفرص
الضائعة والعوائد الشحيحة

٠٩

ً
 14شرطا للتسجيل في «المحللين الماليين»
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 % 13.5نمو تمويل البنوك لشراء
األوراق المالية خالل  9أشهر

سحب صالحيات «التشريعية»
• المجلس أقر تعديل الئحته الداخلية بإحالة االقتراحات مباشرة للجان المختصة
• شرع في مناقشة الخطاب األميري ويستكمل قائمة المتحدثين الجلسة المقبلة
• مطالبة بسرعة إحالة الحكومة برنامج عملها وتحديد جلسة لمناقشته
محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

فــي جلسته التكميلية ،أ م ــس ،م ـ ّـر ر مجلس
األمــة أول قــانــون فــي فصله التشريعي ال ـ ،17
ً
إذ أقـ ــر ف ــي ال ـمــداول ـت ـيــن ب ـمــواف ـقــة  54ع ـضــوا
ورفض النائبة جنان بوشهري ،تعديل الئحته
الداخلية ،الــذي ينص على سحب صالحيات
اللجنة التشريعية البرلمانية فيما يخص نظر
أي اقتراح بقانون يقدمه األعضاء للتأكد من
دستوريته قبل إحالته إلى اللجنة المختصة.
ورغـ ــم ال ـت ـح ــذي ــرات م ــن أن ال ـق ــان ــون يسلب
اختصاصات «التشريعية» ،ويؤثر على جودة
التشريع ،فإن المجلس اقتنع بما قدمه األعضاء

ً
تعليقا على ما تم نشره في «الجريدة» أمــس بشأن «عــودة بعض
الوزراء الستقبال معامالت النواب» ،أكد رئيس مركز التواصل الحكومي
الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عدم دقة الخبر المنشور
ً
باستقبال المعامالت ،مبينا أن توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ أحمد نــواف األحمد تؤكد وجــوب االلتزام باألطر الدستورية
والقانونية في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف المزرم أن سموه أكد استمرار التواصل والتعاون المباشر
بين الـ ــوزراء وأع ـضــاء مجلس األم ــة فــي ح ــدود متابعة مالحظاتهم
ً
ً
ومقترحاتهم ،سعيا إلى تحقيق مصالح الدولة والمواطنين ،مشيرا
إلــى تأكيدات سموه على تطبيق سياسة الباب المفتوح باستقبال
المواطنين والمواطنات من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية،
ً
والعمل على اتـخــاذ مــا يلزم لتسهيل اإلج ــراء ات الخاصة بهم وفقا
للقوانين والنظم.
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من تبريرات ،حيث رأوا أن القانون سيقضي
على البيروقراطية ،ويـســرع حــركــة التشريع،
ولن يؤثر على جودته في ظل وجود الكثير من
القانونيين باللجان.
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة ،ع ـ ـ ـ ــرض رئـ ـي ــس
«التشريعية» النائب مهند الساير على المجلس
ً
ملخصا عن أهمية إقرار القانون الذي سيساهم
في تسريع عجلة اإلنجاز ولن يؤثر على جودة
ً
التشريع ،مشددا على أن دور االنعقاد الثاني
بالمجلس السابق شهد  600مقترح لم تنجز
اللجنة منها إال  87بسبب العدد الكبير ،وهو
ما عطلها عن اختصاصها األصـيــل؛ مناقشة
وإقرار القوانين الخاصة بها.
أمــا النائبة بوشهري ،التي حذرت 02

مشاورات إيرانية ــ روسية ــ سورية
ومخاوف من تصعيد في الخليج
•طهران تنفي نيتها قصف السعودية ...وواشنطن تجدد التزامها بمواجهة أي تهديد
• «حوار بغداد» ينهار بسبب هدنة اليمن و«احتجاجات الحجاب» ...وأذربيجان تضبط خلية إيرانية
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أجــرى وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي
ً
الف ــروف ،أمــس ،اتـصــاال مــع نظيره اإليــرانــي
حسين أمير عبداللهيان ،بالتزامن مع زيارة
قـ ــام ب ـهــا ن ـظ ـيــره الـ ـس ــوري ف ـي ـصــل ال ـم ـقــداد
لطهران تناولت التطورات في المنطقة.
وحـ ــذر الف ـ ــروف م ــن تـصـعـيــد ف ــي منطقة
ّ
وحمل المسؤولية لإلعالم الغربي،
الخليج،
في إشارة إلى تقارير نشرتها صحيفة «وول
ستريت جورنال» وأكدتها شبكة «سي إن إن»
بأن الرياض تبادلت معلومات استخباراتية
مع واشنطن تحذر من هجوم إيراني وشيك
على أهداف في المملكة.
ون ـق ـلــت «وول س ـت ــري ــت» أم ــس األول عن
مـســؤولـيــن سـعــوديـيــن وأمـيــركـيـيــن أن ــه في
ضوء هذا التحذير تم وضع القوات األميركية
بالسعودية ودول بالمنطقة في حالة تأهب
قصوى.
وبينما نسبت الصحيفة للسعوديين أن
إيـ ــران يـمـكــن أن ت ـقــوم ب ـهــذا العمل 02

«التربية» :تسكين شامل
لشواغر «اإلشرافية»
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محليات

«الطيران المدني»:
 %76.4نسبة اإلنجاز
في الحزمة الثالثة بمطار
الكويت الدولي

٠٣

محليات

١٥ -١٤

●

المزرم :تعاون مباشر مع النواب
في حدود متابعة مالحظاتهم

تقرير
اقتصادي

• االلتزام بمبدأ عدم االنحياز في األزمة األوكرانية الروسية
• رفض التدخالت الخارجية في الدول العربية
• التمسك بالمبادرة العربية للسالم
• دعم لبنان ...ودور قيادي للحل السياسي في سورية

محليات

أمطار وغبار ...و«البيئة»
تحذر مرضى الحساسية

٠٣
اقتصاد

 1.4مليار دوالر صادرات
الكويت إلى مصر
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دوليات

إسرائيل :عودة قوية
لنتنياهو وفوز كبير
للعنصريين

١٣

رياضة

عبداهلل :األبيض يملك
أفضل الالعبين لكنه
افتقد الروح القتالية

١٦

ً
رئيسي مستقبال المقداد في طهران أمس (أ ف ب)

األمير يعزي خادم الحرمين بوفاة ولي العهد يعزي خادم الحرمين
بوفاة والدة سعود بن مساعد
والدة سعود بن مساعد
ب ـ ـعـ ــث س ـ ـمـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ مـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــل األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد،
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم
ال ـح ــرم ـي ــن ال ـشــري ـف ـيــن الـمـلــك
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز ملك
الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة
الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،ض ـم ـن ـه ــا س ـم ــوه
خ ـ ــال ـ ــص تـ ـ ـع ـ ــازي ـ ــه ،وص ـ ـ ــادق
مواساته ،بوفاة المغفور لها
بإذن الله تعالى والدة صاحب
السمو الملكي األمـيــر سعود
ً
بـ ــن مـ ـس ــاع ــد ،سـ ــائـ ــا س ـمــوه
ال ـمــولــى تـعــالــى أن يتغمدها
بـ ــواسـ ــع رحـ ـمـ ـت ــه ،ويـسـكـنـهــا
فسيح جناته.

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ببرقية تعزية إلــى أخيه خــادم
الـ ـح ــرمـ ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـلــك
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،مـلــك
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
ال ـش ـق ـي ـق ــة ،عـ ـب ــر ف ـي ـه ــا س ـم ــوه
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ــادق
مــواســاتــه بــوفــاة الـمـغـفــور لها
بإذن الله تعالى والــدة صاحب
السمو الملكي األمير سعود بن
ً
مساعد ،ســائــا سموه المولى
ت ـع ــال ــى أن ي ـت ـغ ـمــدهــا ب ــواس ــع
رحمته ويسكنها فسيح جناته،
ويلهم األســرة المالكة الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد
ببرقية تعزية إلى خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز ،ملك المملكة العربية السعودية الشقيقةّ ،
ضمنها
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن
الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي األمير سعود بن مساعد.

لوفليشر :دعم الطلبة حملة «يورو باس» لتحقيق طموحاتهم

«األعلى ًللقضاء» يوافق على تعيين
 60خريجا وكالء للنيابة

«التطبيقي» :تتويج خريجينا بالشهادة ثمرة تعاوننا مع أكاديمية باريس

بينهم  13فتاة ...بعد اجتيازهم دورة باحث قانوني
اعتمد المجلس األعلى للقضاء أسماء المقبولين المتقدمين لشغل
وظيفة باحث قانوني مبتدئ بمعهد الكويت للدراسات القضائية
ً
والقانونية ،وعددهم  60خريجا بينهم  13فتاة.
ووفق ما ذكرته النيابة العامة ،عبر حسابها الرسمي في موقع
ً
«تويتر» ،يأتي ذلك تمهيدا لتعيين المشار إليهم وكالء للنيابة ،بعد
اجتيازهم دورة دورة باحث قانوني المقررة لهم.
وفيما يلي أسماء المقبولين:
بدر خالد الديين ،وسلمان محمد النصف ،وفواز فايز العصيمي،
ومحمد وليد الديولي ،وبدر خالد الحميميدي ،وعيد أحمد العازمي،
ويوسف حميد البحيري ،وخالد بدر النمشان ،وعبداللطيف عادل
الـكـنــدري ،وعبدالله فــؤاد الربيعان ،وفــواز راشــد العنزي ،ومحمد
فيصل مندني ،وأحمد عادل البدر ،وأحمد محمود البلوشي ،وأنوار
سالم بوخضور ،وبدر راشد الهويدي ،وبدر محمد العميري ،وبدرية
فوزي الميلم ،وبراك يوسف المعيلي ،وبندر خالد المطيري ،وحصة
إبــراهـيــم الـحـمــود ،وحـمــاد محمد مــرســل ،وحميد سعيد الـبـيــدان،
وخــالــد سليمان ال ــوزان ،وخــالــد عبدالهادي الجفين ،وخــالــد فــواز
الضبيب ،وريم جاسم التويتان ،وسعود سليمان السند ،وسعود
عبدالعزيز العبدالجليل ،وضــاري وليد العدساني ،وطــارق محمد
الدريعي ،وطالل مشعل العيار ،وعائشة بدر الــوزان ،وعبدالرحمن
محمد الحسينان ،وعبدالعزيز محمد الحسيني ،وعبدالعزيز محمد
ال ــوزان ،وعبدالله روض ــان الــروضــان ،وعبدالله محمد أبوصليب،
وعبدالمحسن عادل القضيبي ،وفارس سليمان القديفي ،وفاطمة
يوسف العميري ،وفرح عيد الرشيدي ،ومبارك عبدالوهاب السميط،
ومحمد بــدر العتيبي ،ومحمد سيد ط ــارق الطبطبائي ،ومحمد
عبدالله الحسيني ،ومحمد علي الـغـيــص ،ومــريــم حمد الــدبــوس،
ومــرزوق مشعل الصنيدح ،ومريم سعيد العنزي ،ومشاري ناصر
الهويدي ،ومشعل سلطان المطيري ،ومنار حسين بوفتين ،ومهدي
مصطفى خ ــدادا ،ومــوســى الفــي المطيري ،ونــاصــر فهد العازمي،
ونــواف أحمد الخنة ،ونــورة نايف العازمي ،وهــا أنــور الهويشل،
ووضحة عبداللطيف الشويب.

●

حريصون
على أن
تحظى جميع
المعاهد
باالعتماد
المؤسسي
والبرامجي

الرويح

أحمد الشمري

السفيرة الفرنسية واألنصاري واالستاد وسط األسرة األكاديمية

أكد نائب المدير العام للخدمات
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـس ــان ــدة ون ــائ ـب ــه
للتخطيط وا لـتـنـمـيــة بــاإل نــا بــة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـت ــدري ــب د .جــاســم األسـ ـت ــاد ،أن
تتويج أكاديمية باريس شهادات
الـ ـ ـي ـ ــورو بـ ـ ــاس ل ـخ ــري ـج ــي ال ـه ـي ـئــة
هــو ثمرة تـعــاون بين «التطبيقي»
وأك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ــاريـ ـ ــس ل ـل ـم ـع ــاه ــد
ً
المعتمدة ،مشيرا إ لــى أن التعاون
بـيــن المؤسستين أ ثـمــر الحصول
عـلــى  9اع ـت ـم ــادات مــؤسـسـيــة و48
ً
ً
ً
بــرنــام ـجــا مـعـتـمــدا و 29بــرنــامـجــا
ً
ً
ج ــدي ــدا ق ـيــد االع ـت ـم ــاد ،ف ـض ــا عن
تتويج األكاديمية شهادات اليورو
باس لخريجي الهيئة.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك خ ـ ــال ت ـن ـظ ـيــم إدارة
الـ ـ ـج ـ ــودة واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد األك ــاديـ ـم ــي
حفل توزيع شهادات اليورو باس
م ــن أك ــادي ـم ـي ــة ب ــاري ــس لـلـمـعــاهــد
المعتمدة برعاية وحضور المدير
ال ـع ــام لـلـهـيـئــة ب ــاإلن ــاب ــة د .جــاســم
األنـ ـص ــاري ف ــي م ــرك ــز اب ــن الـهـيـثــم
للتدريب أمس.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أكـ ـ ـ ــدت ال ـس ـف ـي ــرة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ــدى ال ـكــويــت كـلـيــر لو
ف ـل ـي ـش ــر أن سـ ـف ــار تـ ـه ــا مـ ــوجـ ــودة
لمساندة الطلبة الحاصلين على
شـ ـ ـه ـ ــادة ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو بـ ـ ــاس ل ـت ـح ـق ـيــق
خططهم المستقبلية وطموحاتهم

وت ـطــويــر الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة في
دو ل ــة ا لـكــو يــت ،متمنية أن يستمر
ت ـعــزيــز ه ــذا ال ـت ـع ــاون ب ـيــن الـهـيـئــة
وأكاديمية باريس.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب الـ ـم ــدي ــر
ال ـعــام لـلـشــؤون ال ـتــدريــب بــاإلنــابــة
م .ع ـبــدال ـعــزيــز الـ ــرويـ ــح ،إن قـطــاع
ال ـتــدريــب فــي الـهـيـئــة يــولــي أهمية
قـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوى لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات

وكيل «الحرس» :توفير اإلمكانات لحماية المنشآت

ً
تفقد عددا من المواقع وطالب بمزيد من االلتزام والضبط العسكري
●

محمد الشرهان

تفقد وكيل الحرس الوطني
الفريق الركن هاشم الرفاعي،
مـ ــواقـ ــع وزارت ـ ـ ـ ــي ال ـخ ــارج ـي ــة
واإلعالم والسفارة السعودية
ومـحـطـتــي ال ــدوح ــة الـشــرقـيــة
وال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،رافـ ـ ـق ـ ــه خ ــال ـه ــا
ك ــل م ــن ال ـم ـع ــاون لـلـعـمـلـيــات
والـتــدريــب الـلــواء الــركــن فالح
ش ـجــاع ،وال ـم ـعــاون لـلـشــؤون
المالية وإدارة الموارد اللواء
رياض طواري ،وقائد الحماية
والـتـعــزيــز ال ـلــواء الــركــن حمد
أحـ ـم ــد ،والـ ـمـ ـع ــاون لــإس ـنــاد
اإلداري ا لـ ـعـ ـمـ ـي ــد م ـه ـن ــدس
عصام عصام ،ومدير مديرية
الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش الـ ـعـ ـمـ ـي ــد الـ ــركـ ــن
عبدالله نزال.
واطـلــع الــرفــاعــي على سير
العمل واإل جـ ــراء ات المتبعة،
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع إلـ ـ ـ ــى إي ـ ـ ـجـ ـ ــاز عــن
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن وآل ـ ـيـ ــة
التعامل مع المركبات واألفراد
وأ ج ـهــزة التفتيش ،وفعالية
ربط المواقع بمركز عمليات
الحرس الوطني لإلسراع في

ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم خ ـ ــال ح ــاالت
الطوارئ.
وشــدد على إبــراز الصورة
ال ـم ـش ــرف ــة ل ـل ـح ــرس الــوط ـنــي
والـضـبــط والــربــط العسكري
وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـت ـن ـف ـي ــذ ال ـم ـه ــام
ال ـم ـس ـنــدة إلـ ــى رج ـ ــال مــواقــع
ال ـم ـســؤول ـيــة ل ـتــوف ـيــر أف ـضــل
حماية وتأمين لتلك المرافق
الحيوية.
وأكد أن القيادة في الحرس
ً
الــوط ـنــي ال تــدخــر ج ـه ــدا في
ت ــوفـ ـي ــر ك ـ ــل اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات مــن
آل ـ ـ ـيـ ـ ــات وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة ومـ ـ ـع ـ ــدات
وصـ ـ ـق ـ ــل خ ـ ـ ـبـ ـ ــرات م ـن ـت ـس ـبــي
ك ـتــائــب ال ـح ـمــايــة بــال ـت ـعــاون
م ــع ال ـم ــؤس ـس ــات الـعـسـكــريــة
ً
في الداخل والخارج ،تطبيقا
أل ه ــداف الوثيقة التوجيهية
لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــرس ا لـ ـ ــو ط ـ ـ ـنـ ـ ــي 2025
«حماية وسند».

سحب صالحيات «التشريعية»...
من مغبة تمرير القانون على جودة التشريع ،فقالت إن المكتب
الفني في اللجنة غير موافق على هذا التعديل ،مشددة على أن
المادة  55من الالئحة التي تعطي المجلس حق سحب أي اقتراح
ً
من اللجان إذا لم تتخذ قرارا بشأنه خالل  3أسابيع تغني عن
المقترح« ،وأنا مع اإلبقاء على دور اللجنة في نظر االقتراحات».
من جانبه ،استغرب النائب أحمد الري استبعاد «التشريعية»
ً
لــرأي الحكومة بحجة أن ذلك شأن داخلي ،مؤكدا أن هذا غير
ً
مقبول تجاه الموضوع الخطير المقدم ،متسائال« :هل الحكومة
ترغب في التعديل أم ال؟».
إلى ذلك ،شرع المجلس في مناقشة الخطاب األميري ،وتحدث
ُ
من القائمة الطويلة  10أعضاء ،على أن تستكمل بداية الجلسة
المقبلة ،وتناول المتحدثون أبرز مشاكل البلد من تعليم وصحة
وإسكان ،مطالبين بضرورة استعجال تقديم الحكومة لبرنامج
عملها وإنجاز قوانين تعارض المصالح.
وبينما قالت بوشهري ،إن الخطاب يناقش مبادرات في ظل

رئيس الوزراء يعزي خادم الحرمين
بوفاة والدة سعود بن مساعد

الجامعة بحثت انتداب منتسبي «الحرس» للتدريس
وبحث االجتماع التعاون القائم فيما يخص
ال ــدورات التدريبية وتوفير دورات تخصصية
أكثر تضمن تلبية احتياجات الرئاسة العامة
ً
للحرس الوطني مثل األمن السيبراني ،وأيضا
التعاون المشترك في المجال اإلعالمي.

غياب برنامج عمل الحكومة ،فكيف يتم ذلك ،واليوم المطلوب
منها فور اعتماد برنامجها أن تطلب جلسات خاصة لمناقشته؟
أكدت النائبة عالية الخالد أنه «لن نحقق أي إنجاز أو منفعة
عامة للبلد إذا لم تتعاون السلطات وتحترم مبدأ الفصل فيما
بينها».
أما النائب خالد العميرة ،فذكر أنه ال يوجد شيء اسمه «عفا
الله عمن سلف» ،فال إصالح من غير محاسبة حقيقية واسترداد
األموال العامة من الفاسدين.
٠٦-٠٤

مشاورات إيرانية ــ روسية...
لتخفف عن نفسها ضغوط االحتجاجات المستمرة منذ منتصف
سبتمبر الماضي ،نفت وزارة الخارجية اإليرانية أمس ما يتردد
عن أي «هجوم إيراني وشيك» على السعودية.
وأعرب مجلس األمن القومي األميركي عن قلقه من التهديدات
ً
التي حذرت منها السعودية ،مشددا على أن واشنطن في اتصال

جنيف تشيد بالعالقات مع الكويت
أشاد رئيس مجلس الدولة بمقاطعة جنيف
السويسرية ،ماورو بوجيا ،أمس ،بالعالقات
مع دولة الكويت على مختلف الصعد.
جاء ذلك في اجتماع بين بوجيا ومندوب
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة والمنظمات
الــدول ـيــة األخـ ــرى ف ــي جـنـيــف ،الـسـفـيــر نــاصــر
الـهـيــن ،بمقر رئــاســة مجلس ال ــدول ــة بمدينة
جنيف.
وقـ ـ ــال ال ـه ـي ــن فـ ــي ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ «ك ـ ــون ـ ــا» ،إن
االج ـت ـمــاع ت ـن ــاول تـعــزيــز وت ـطــويــر الـعــاقــات
المتميزة والتعاون المشترك في المجاالت ذات
االهتمام المتبادل.
ولفت إلــى أن مدينة جنيف تحتضن ليس

ً
فقط المقر األوروبي لألمم المتحدة بل أيضا
المقر الدائم لعدد كبير من المنظمات األممية
ً
المتخصصة ،فضال عن المنظمات الدولية مثل
اللجنة الدولية للصليب األحمر .كما أشار إلى
اهتمام الكويتيين بزيارة المدينة والمنطقة
المحيطة بـهــا عـلــى بـحـيــرة جـنـيــف ،وان هــذا
االهتمام يقابل بترحيب من سلطات جنيف
التي تشيد باإلقبال الكويتي على زيارة هذه
المنطقة الواقعة غرب سويسرا.
وأوضــح السفير الهين ان بوجيا قد أبدى
ً
ً
اس ـت ـع ــدادا تــامــا لـتــذلـيــل أي عـقـبــة أو مشكلة
ق ــد تـ ـص ــادف ال ـســائ ـح ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن أث ـن ــاء
استضافتهم في البالد.

ِّ
محافظ حضرموت يثمن جهود الكويت

الرفاعي وقيادات الحرس الوطني خالل تفقد أحد المواقع

عقد مكتب نائب مدير جامعة الكويت للشؤون
ً
العلمية اجتماعا مع وفد الرئاسة العامة للحرس
الوطني لمناقشة العديد من المواضيع المشتركة
أمس ،في قاعة مجلس الجامعة ،أبرزها انتداب
منتسبي الحرس الوطني للتدريس في الجامعة.

وسـ ـي ــاس ــات الـ ـ ـج ـ ــودة واالعـ ـتـ ـم ــاد
ً
األكاديمي بشتى أنواعها ،مؤكدا
حـ ـ ــرص الـ ـقـ ـط ــاع عـ ـل ــى أن تـحـظــى
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــد ب ـ ــاالعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد
المؤسسي والبرامجي.
وأع ـل ـن ــت م ــدي ــرة إدارة ال ـج ــودة
واالعـ ـتـ ـم ــاد األك ــاديـ ـم ــي د .س ـعــاد
ال ـش ـب ــو أن ال ـم ـع ــاه ــد ال ـت ــي حـصــل
خــري ـجــوهــا ع ـلــى شـ ـه ــادة ال ـي ــورو

باس هم دفعة  2020 - 2019الذين
اس ـت ـك ـم ـل ــوا ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة
ً
المعتمدة أكاديميا :معهد التدريب
اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــائـ ـ ــي وم ـ ـع ـ ـهـ ــد الـ ـتـ ـم ــري ــض
والمعهد الصناعي -صباح السالم
والمعهد الصناعي  -الشويخ.

أش ــاد مـحــافــظ حضرموت
اليمنية مبخوت بن ماضي،
ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة
والتنموية للكويت وجهودها
الـ ـنـ ـبـ ـيـ ـل ــة ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـش ـع ــب
اليمني في مختلف القطاعات
الحيوية في اليمن.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صحافي للمحافظ بن ماضي
خــال مــراســم توقيع اتفاقية

مستمر مع الرياض من خالل القنوات العسكرية والمخابراتية ولن
ً
تتوانى في التحرك دفاعا عن مصالحها وشركائها في المنطقة».
ومع تأكيد مسؤول أميركي ،لشبكة سي إن إن ،أن «طائرات F22
مــوجــودة في المملكة لمواجهة أي تهديد» ،أعلن البيت األبيض
أن السعودية شريك استراتيجي ،في وقت نفت وزارة الخارجية
اإلي ــران ـي ــة أمـ ــس ال ـم ـع ـلــومــات ع ــن «ه ـج ــوم إي ــران ــي وش ـي ــك» على
السعودية.وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن انهيار الحوار
بين السعودية وإيران ،إذ أفادت مصادر لموقع «جاده إيران» العربي
ً
المقرب من طهران ،بأن األخيرة أبلغت رسميا عبر وسيط عن توقف
ً
السعودية واألردن ومصر عن الحوار الذي دام شهورا في بغداد.
وفــي رواي ــة إيــرانـيــة أخ ــرى ،قــال مـصــدر دبـلــومــاســي إن طهران
رفضت الذهاب لجولة جديدة من الحوار ،بسبب تغطية اإلعالم
ً
ً
السعودي لالحتجاجات ،مضيفا أن العالقات انتكست أيضا بسبب
رفضها الضغط على الحوثيين لتمديد هدنة اليمن.
مــن نــاحـيـتــه ،اعـتـبــر الـمــرشــد األع ـلــى عـلــي خــامـنـئــي أن أح ــداث
ً
األسابيع القليلة الماضية تعد « حــر بــا مشتركة» وليست مجرد
ً
أعمال شغب في الـشــوارع ،مؤكدا أن «العدو هو أميركا ،والكيان

إن ـشــاء حــاجــزيــن مائيين في
محافظة حضرموت أحدهما
بتمويل لجنة زكاة الفحيحيل
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـج ـم ـع ـي ــة ال ـن ـج ــاة
ال ـخ ـي ــري ــة ب ــال ـك ــوي ــت واآلخـ ــر
بـتـمــويــل ف ــاع ــل خ ـيــر كــويـتــي
وإشراف ذات الجمعية.
م ــن جـهـتــه ،أوض ــح رئـيــس
مؤسسة ينابيع الخير توفيق
مـحـمــد أن االت ـفــاق ـيــة تقضي

بـ ــإ ن ـ ـشـ ــاء س ـ ــد وادي ع ـت ــود
بمديرية الضليعة بسعة خزن
أكثر من  235ألف متر مكعب
ً
وتبلغ مدة إنجازه  16شهرا.
وأوضح أن االتفاقية شملت
إنشاء سد مهينة بمنطقة بين
ال ـج ـب ــال ف ــي م ــدي ــري ــة أريـ ــاف
ً
ا لـ ـمـ ـك ــا ب ـس ـع ــة  2250مـ ـت ــرا
ً
مـكـعـبــا عـلــى أن يـتــم اإلن ـجــاز
خالل  8أشهر.

الصهيوني ،وبعض القوى األوروبية الخبيثة ،وبعض الجماعات
التي جاء ت إلى الميدان بكل ما تمتلك من وسائل إعالم وأجهزة
استخباراتية وحاولت أن تدمر الشعب اإليراني».
وخــال استقباله وزيــر خارجية سورية ،قال الرئيس اإليراني
إيراهيم رئيسي« :سنواصل طريق التقدم والمقاومة بقوة وعزيمة،
وهذه المؤامرات لن توقف حركة األمة اإليرانية العظيمة في اتجاه
أهدافها العظيمة».
واعـتـبــر الـمـقــداد أنــه «مــن الــواضــح أنــه بعدما فشل أع ــداء دول
المنطقة في سورية ،فبالتأكيد لن يمكنهم تحقيق أهدافهم ضد
ً
الشعب اإليــرانــي الـقــوي» ،مؤكدا وقــوف دمشق إلــى جانب طهران
ضد الهجمة التي تتعرض لها.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،اعتقلت أذرب ـي ـجــان مجموعة مسلحة تلقت
ً
تدريبات وتمويال من المخابرات اإليرانية أثناء «محاولتها ارتكاب
عمل إرهابي في بلد آخر» ،موضحة أن هذه المجموعة غير الشرعية
ً
شكلت سرا من خالل التحريض على أفكار دينية متطرفة.

ةديرجلا
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محليات
«التربية» :تسكين شامل لشواغر «اإلشرافية»
البدء بموجهات أوائل لرياض األطفال في المناطق الـ  6خالل الشهر الجاري
فهد الرمضان

تحركت وتيرة تسكين
الوظائف اإلشرافية الشاغرة
في وزارة التربية ،وتوقعت
مصادر الوزارة إنجاز القسم
األكبر من ملء الشواغر قبل
نهاية العام الحالي.

نوفمبر الجاري
وديسمبر المقبل
يشهدان إعالن
الشواغر والبدء
بتسكين بعضها

ف ــي خ ـطــوة ت ـهــدف لتحقيق
االستقرار في الميدان التربوي،
علمت «الجريدة» من مصادرها
بدء قطاعات «التربية» بحصر
ش ــواغ ــر ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــراف ـي ــة،
ً
تمهيدا لـبــدء إعــانـهــا ،وإج ــراء
تسكين شامل لهذه الوظائف.
وقــالــت الـمـصــادر إن ال ــوزارة
ً
بـ ـ ـ ــدأت ف ـع ـل ـي ــا أولـ ـ ـ ــى خـ ـط ــوات
تـسـكـيــن ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــراف ـي ــة
ال ـ ـشـ ــاغـ ــرة ،س ـ ـ ــواء بــال ـم ـنــاطــق
ا ل ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،أو اإلدارات
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة ب ـ ــال ـ ــدي ـ ــوان الـ ـع ــام
ل ـ ـلـ ــوزارة ،ح ـيــث خ ــاط ــب وك ــاء
ال ـق ـطــاعــات ال ـمــديــريــن بـســرعــة
حصر الوظائف ،واعداد كشوف
ً
بـهــا ،تـمـهـيــدا لـلـبــدء بــإجــراءات
تسكينها.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد ،عـلـمــت
«الجريدة» أن تعليمات صدرت
من وزير التربية وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ،د .حمد
ال ـع ــدوان ــي ،لمختلف قـطــاعــات
ال ــوزارة بضرورة سرعة حصر
كل الشواغر اإلشرافية ،والبدء
بــإجــراء ات تسكينها ،موضحة
ً
أن الـ ـقـ ـط ــاع ــات بـ ـ ـ ــدأت ف ـع ـل ـيــا
مخاطبة اإلدارات التابعة لها،
لعمل الحصر واعداد كشوفات
ت ـف ـص ـي ـل ـي ــة ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـشـ ــواغـ ــر،
إلرســالـهــا إل ــى الـقـطــاع اإلداري
للعمل عـلــى إص ــدار اإلعــانــات

الـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ــة ،وت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ل ـ ـجـ ــان
المقابالت الخاصة بها.
وأضافت المصادر أن وكيل
التعليم العام ،أسامة السلطان،
خ ــاط ــب ال ـم ـن ــاط ــق الـتـعـلـيـمـيــة
الست ،والتعليم الديني ،واإلدارة
العامة للتعليم الخاص ،وإدارة
مدارس التربية الخاصة ،لحصر
الـ ـش ــواغ ــر اإلش ــرافـ ـي ــة وإعـ ـ ــداد
كـشــوفــات بـهــا ،منوهة إلــى أنه
م ــن ال ـم ـتــوقــع أن يـشـهــد شـهــرا
نوفمبر وديسمبر إعالن العديد

مــن الـشــواغــر ،وال ـبــدء بتسكين
بعضها.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات
المختصة بـ «التربية» وضعت
خ ـ ـطـ ــة عـ ــاج ـ ـلـ ــة لـ ـتـ ـسـ ـكـ ـي ــن كــل
ال ـش ــواغ ــر ،مـنــوهــة ال ــى ان ــه من
المتوقع البدء بتسكين شواغر
التوجيه الفني لرياض األطفال
ف ــي ك ــل ال ـم ـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة،
وا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـ ـ ـبـ ـ ــق أن أ ش ـ ـ ـ ـ ــارت
«الجريدة» ،في تقرير سابق لها،
إل ــى وج ــود ف ــراغ ت ــام لمنصب

م ــوج ــه أول فـ ــي كـ ــل ال ـم ـنــاطــق
التعليمية ،مع تقاعد الموجهة
الوحيدة بتعليمية حولي نهاية
ديسمبر ،الفتة إلــى أن ال ــوزارة
ب ـصــدد تـسـكـيــن ه ــذا المنصب
ق ـبــل ت ـقــاعــد ال ـمــوج ـهــة الـعــامــة
للمرحلة نادية المسلم ،ضمن
المحالين للتقاعد نهاية العام
الميالدي الحالي.

local@aljarida●com

ّ
«الشؤون» تشكل لجنة مراجعة
ألعمال وحسابات «تعاونية الوفرة»
لبحث شبهات سوء اإلدارة ورصد المخالفات
وال ـت ـج ــاوزات ك ــاف ــة ،إن وج ــدت،
● جورج عاطف
أص ــدر وك ـيــل وزارة ال ـشــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة مـسـلــم
الـسـبـيـعــي ،الـ ـق ــرار اإلداري رقــم
( /130ت) ل ـس ـنــة  ،2022ب ـشــأن
ت ـش ـك ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـق ـي ــق ع ـلــى
أعمال وحسابات جمعية الوفرة
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة مـ ـب ــارك
الـصــانــع ،وعـضــويــة  6موظفين
ف ــي إدارة ال ــرق ــاب ــة والـتـفـتـيــش
التعاوني.
ً
ووف ـقــا لـلـقــرار ،ال ــذي حصلت
«الجريدة» على نسخة منه ،فإن
اللجنة تختص بفحص ومراجعة
األوراق وا ل ـ ــو ث ـ ــا ئ ـ ــق اإلدار يـ ـ ـ ـ ــة
والسجالت المحاسبية للجمعية
كـ ــافـ ــة ،والـ ـت ــأك ــد مـ ــن ســام ـت ـهــا
ً
ورصــد أية مخالفات ،فضال عن
بحث أي شبهات تتعلق بسوء
اإلدارة أو التصرف من القائمين
على تسيير الجمعية والعاملين
ف ـي ـه ــا خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـع ـن ـيــة
بالتحقيق ورصد أية مخالفات،
ورف ـ ـ ــع ت ـق ــري ــر ل ــوك ـي ــل ال ـ ـ ـ ــوزارة
ً
تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا لـ ـلـ ـع ــرض عـ ـل ــى وزيـ ــر
الشؤون خالل أسبوع من تاريخ
صدور قرار تشكيل اللجنة.
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد ف ــي
ً
ً
ه ــذا األجـ ــل ش ـه ــرا واحـ ـ ــدا فـقــط،
عـ ـ ـل ـ ــى أن يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ا لـ ـتـ ـق ــر ي ــر
ً
ً
بـ ـي ــان ــا مـ ـفـ ـص ــا ب ــال ـم ـخ ــال ـف ــات

م ــع ت ـح ــدي ــد ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ،إل ــى
جــانــب الـتــوصـيــات واإلجـ ــراءات
الـقــانــونـيــة الـمـقـتــرحــة لمعالجة
وضع الجمعية ،وتجتمع اللجنة
بــدعــوة مـ ــن رئـيـسـهــا ،وال يكون
ً
اجتماعها صحيحا إال بحضور
أغلب أعضائها ،ويجوز للجنة
االس ـت ـع ــان ــة بـ ــأي ش ـخ ــص ت ــرى
فائدة في حضوره دون أن يكون
له حق التصويت.
وتـكــون أعـمــال اللجنة سرية،
ويـحـظــر عـلــى أعـضــائـهــا إفـشــاء
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات أو
توضيح رؤيتها ،ويتعين على
ج ـم ـيــع إدارات ق ـط ــاع ال ـت ـعــاون
وال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة تـمـكـيــن
ل ـج ـن ــة ا ل ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ــن األوراق
وال ـم ـس ـت ـنــدات وال ـب ـيــانــات كــافــة
التي تطلبها ،وفي حال االمتناع
أو التقاعس يتم اتخاذ اإلجراءات
ال ــازم ــة لـلـمـســاء لــة الـقــانــونـيــة،
وت ـ ـصـ ــدر ال ـل ـج ـن ــة تــوص ـيــات ـهــا
بأغلبية أصوات الحاضرين ،وفي
حــالــة الـتـســاوي يــرجــح الجانب
الذي ّ
ّ
وتدون
صوت فيه الرئيس،
م ـح ــاض ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـل ـج ـنــة
وت ـ ــوق ـ ــع م ـ ــن ج ـم ـي ــع األع ـ ـضـ ــاء
الحاضرين ،ويعمل بالقرار مدة
ً
شهر اعتبارا من تاريخ صدوره،
وعلى جهات االختصاص للعلم
وتنفيذ ما جاء فيه.

ً
الرومي تقترح موقعا لـ «صوامع الغالل» «الطيران المدني» %76.4 :نسبة اإلنجاز
ق ـ ــدم ـ ــت عـ ـ ـض ـ ــوة ال ـم ـج ـل ــس
البلدي ،م .فرح الرومي ،مقترحا
لـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص م ـ ــوق ـ ــع إلن ـ ـشـ ــاء
صوامع غالل جديدة في ميناء
ب ـج ـنــوب ال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة إلــى
الصوامع الموجودة في ميناء
الشويخ ،وذلك لـتأمين احتياطي
استراتيجي من المواد الغذائية
األساسية والحبوب يصل إلى
مدة عام.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــي ،فــي
اقـ ـت ــراحـ ـه ــا ،أن ت ـح ـق ـيــق األم ــن
الـ ـغ ــذائ ــي ي ـع ــد م ــن ال ـت ـحــديــات
ال ـت ــي ت ــواج ــه دول ال ـع ــال ــم فــي

في الحزمة الثالثة بمطار الكويت الدولي

ظــل ال ـتــزايــد الـسـكــانــي ،إضــافــة
إ لــى التغير المناخي والتلوث
البيئي الذين طال أثرهما جميع
الكويت
دول العالم ،الفتة إلى أن
ّ
ليست بمعزل عن األثر المتوقع
لهذه العوامل.
وشــددت على أن المتطلبات
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وب ـ ــذل
الـ ـجـ ـه ــود فـ ــي س ـب ـي ــل تـحـقـيــق
األمن الغذائي ،هو مطلب وطني
واستدامته واجبة في مختلف
الظروف والمتغيرات.

●

اقترح عضو المجلس البلدي ناصر الكفيف
استحداث مدخل ومخرج من الدائري السابع الى
جواخير الهجن.
وقــال الكفيف إن االقـتــراح يأتي تسهيال على
رواد الطريق الــى جواخير الهجن واالسطبالت
وأهالي منطقة غرب عبدالله المبارك باختصار
الـمـســافــة وال ــوق ــت لـلــوصــول ال ــى ه ــذه المناطق
بسهولة ويسر ،وتقليل الضغط على طريق كبد،
على أن يكون الطريق من حارتين تجنبا لالزدحام
والحوادث ،وتتم إنارته لمزيد من السالمة.
ً
من جانبه ،قدم العضو ناصر الجدعان اقتراحا
بتطوير وتوسعة مخرج شارع بيروت في منطقة

فرح الرومي

حــولــي عـلــى طــريــق الـمـلــك فـهــد لـتـسـهـيــل حــركــة
السيارات وتخفيف الزحام الكبير ،نظرا لوجود
عدد من المدارس والمباني الحكومية الهامة مما
يسبب اختناقا مروريا وزحاما شديدا في حركة
السير بشارع بيروت.
بــدوره ،وجه العضو فهد العبدالجادر سؤاال
حــول جسور المشاة المغلقة ،قائال إن إقامتها
أمر في غاية األهمية ،حفظا للسالمة ،وتقليصا
لالزدحامات المرورية ،وهو أمر شائع في جميع
دول العالم المتحضر.
واستغرب العبدالجادر أن يتم إنشاء جسور
م ـش ــاة مـكـيـفــة ف ــي ام ــاك ــن غ ـيــر م ــرت ــادة م ــن قبل
المشاة ،ويزداد االمر غرابة حين نكتشف أن معظم
هذه الجسور مغلقة ،ولم يتم فتحها للمشاة.

الحزمة تضم 4
مكونات أبرزها
برج للمراقبة
وإنشاء مدرج
وتأهيل آخر

أك ــدت اإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني أن المشاريع التطويرية
مستمرة في مطار الكويت الدولي
انطالقا من اهتمام الدولة بتحديث
البنية التحتية لقطاع النقل الجوي
ف ــي وق ـ ــت ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة اإلنـ ـج ــاز
بمشروع الحزمة الثالثة  76.4في
المئة.
وقال نائب المدير العام لشؤون
التخطيط والمشاريع في «الطيران
المدني» سعد العتيبي في لقاء مع
«كــونــا» أم ــس إن م ـشــروع الحزمة
ال ـث ــال ـث ــة ي ـض ــم أرب ـ ـعـ ــة م ـك ــون ــات
رئيسية أولها إنشاء بــرج مراقبة
جديد ،وتجهيزه بأحدث األنظمة
الـمــاحـيــة ،وبلغت نسبة إنـجــازه
 88.5فــي الـمـئــة وال ـم ـكــون الثاني
إنـشــاء م ــدرج ثــالــث وبلغت نسبة
إنجازه  96في المئة.
وذكر العتيبي أن المكون الثالث
ي ـت ـض ـمــن إعـ ـ ـ ــادة إنـ ـش ــاء الـ ـم ــدرج
الشرقي وتحديثه وتطويره وبلغت
نسبة إنـجــازه  14.3في المئة ،أما
المكون الرابع فيختص بخدمات
البنية التحتية للمنطقة الجنوبية
في المطار ووصلت نسبة إنجازها
 99.8في المئة.

سعد العتيبي

وأضاف أن مطار الكويت الدولي
يشهد عددا من المشاريع اإلنشائية
تشرف عليها اإلدارة العامة للطيران
المدني منها مشروع إدخال مشغل
عالمي للمالحة الجوية لتطوير
العمل في قطاع المالحة الجوية،
وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية
في هذا القطاع المهم والحيوي.
وبين أن «الطيران المدني» في
المراحل النهائية لطرح ممارسة
تشغيل مبنى الركاب الجديد ()T2
من مشغل عالمي الذي يهدف إلى

تـشـغـيــل وإدارة الـمـبـنــى بــأحــدث
األساليب ووفق آخر ما وصلت إليه
التكنولوجيا في إدارة المطارات
لتنمية إي ــرادات الــدولــة وتحسين
ال ـخــدمــات ورف ــع ك ـفــاءة التشغيل
وتدريب الكوادر الوطنية.
وأفـ ــاد ب ــأن «ال ـط ـيــران الـمــدنــي»
لديها تجربة ناجحة فــي إدخــال
مشغل عــالـمــي فــي مبنى الــركــاب
رقم ( )4الذي تم افتتاحه عام 2018
وتــم تخصيصه لشركة الخطوط
الجوية الكويتية.
وق ـ ــال الـعـتـيـبــي إن الـمـشــاريــع
المطروحة تتضمن أيضا إدخــال
مـشـغــل عــال ـمــي إلدارة وتـشـغـيــل
مدينة الكويت للشحن خصوصا
بـ ـع ــد ت ـك ـل ـي ــف م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
«ال ـط ـيــران ال ـمــدنــي» التنسيق مع
الجهات المعنية في الدولة لطرح
المشروع في مزايدة عامة لشركات
الشحن العالمية المتخصصة.
وأش ـ ـ ـ ــار ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لشؤون التخطيط والمشاريع في
«الـطـيــران الـمــدنــي» إلــى أنــه سيتم
أيضا طــرح مــزايــدة تنفيذ وإدارة
وت ـش ـغ ـيــل مـبـنــى ال ـط ـي ــران ال ـعــام
المخصص للطائرات الخاصة.

«األرصاد» :أمطار وغبار وانخفاض في الحرارة «تكنولوجيا المعلومات» :االستفادة من
ّ
التقنيات الرقمية لالرتقاء بالخدمات
«البيئة» تنصح مرضى الحساسية بتجنب األنشطة الخارجية
ق ــال مــراقــب الـتـنـبــؤات الـجــويــة بـ ــإدارة األرصـ ــاد الـجــويــة،
عبدالعزيز ا لـقــراوي ،إن طقس البالد غير مستقر يصاحبه
ري ــاح نشطة مـثـيــرة لـلـغـبــار ،مــع فــرصــة ألمـطــار خفيفة إلــى
متوسطة حتى مساء اليوم مع انخفاض ملحوظ في درجات
الحرارة بمعدل  6درجات مئوية اعتبارا من اليوم.
وقــال الـقــراوي ،فــي تصريح ل ـ «كــونــا» ،إن خــرائــط الطقس
والتنبؤات العددية على الكويت تشير إلى تأثر البالد بحالة
عدم االستقرار حتى مساء اليوم.
من ّ
وتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ،على
أن تتخللها سحب رعدية أحيانا مع فرصة ألمطار خفيفة
إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة
تتجاوز سرعتها  50كيلومترا في الساعة.

سلة أخبار
«األسر المتعففة» لدعم
مشاريع كفالة اليتيم

أكد رئيس مجلس إدارة
الجمعية الكويتية لألسر
المتعففة بدر المبارك ،سعي
الجمعية إلى تعزيز دورها
اإلنساني والخيري ،السيما
مساعدة المحتاجين واألسر
ً
المتعففة داخل الكويت ،داعيا
المحسنين إلى دعم مشاريع
كفالة اليتيم.
وقال المبارك ،في تصريح
صحافي أمس ،إنه استقبل
في مكتبه إحدى يتيمات
الجمعية وتدعى خلود وهي
يتيمة األب واألم ،بناء على
طلبها ورغبة منها من أجل
تكريم الجمعية الكويتية
لألسر المتعففة بسبب كفالة
الجمعية لها وللرعاية التي
أولتها إياها وألخيها.
وأعرب عن شكره وتقديره
للرئيس الفخري للجمعية،
العم فهد المعجل ،على
استقباله لخلود وتكريمه لها،
ً
شاكرا المتبرعين على دعمهم
للجمعية في مشاريعها
ً
المختلفة ،خصوصا في
مجال رعاية وكفالة اليتيم.

«اإلصالح» :سنشارك في
حملة محاربة المخدرات

العتيبي :طرح ممارسة تشغيل « »T2من مشغل عالمي بمراحله النهائية
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وأوض ــح أن الــريــاح تـكــون مثيرة للغبار ،مما يــؤدي إلى
انخفاض الرؤية األفقية على بعض المناطق ،و تــؤدي إلى
ارتـفــاع األم ــواج إلــى أكثر مــن  6أق ــدام ،على أن يبدأ الطقس
بالتحسن التدريجي اعتبارا من مساء اليوم.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،دعـ ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة ال ـمــواط ـن ـيــن
الذين يعانون أمراضا تنفسية واألطفال وكبار
والمقيمين ّ
السن إلى تجنب الوجود في الخارج فترات طويلة والحد من
األنشطة الخارجية قدر اإلمكان.
وأوض ـح ــت الـهـيـئــة أن ال ــدع ــوة تــأتــي ب ـنــاء عـلــى التحذير
الصادر من «األرصاد» ،وبناء على ما يتم رصده في محطات
تقييم ج ــودة ا ل ـهــواء التابعة للهيئة مــن ار ت ـفــاع فــي تركيز
الجسيمات الدقيقة العالقة بالجو نتيجة الغبار المثار.

موجة الغبار كما بدت في العاصمة مساء أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

أكد نائب المدير العام في
الجهاز المركزي لتكنولوجيا
ال ـم ـع ـلــومــات ال ــدك ـت ــور عـمــار
الحسيني سعي الــدولــة إلى
االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن ال ـت ـق ـن ـي ــات
الرقمية لالرتقاء بخدماتها
وتعزيز الكفاء ة التشغيلية
ألعمال القطاعات كافة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــي ف ــي
كلمة أم ــام مــؤتـمــر ومـعــرض
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي
الذي انطلق أمس إن التحول
الرقمي أحد ممكنات تحقيق
رؤيــة «كويت جديدة ،»2023
موضحا أن التحول الرقمي
عـ ـ ــامـ ـ ــل مـ ـ ــؤثـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــادة
م ـع ــدالت االس ـت ـث ـمــار بقطاع
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ب ــال ـك ــوي ــت ال ـ ـ ــذي يـسـتـقـطــب
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
التكنولوجية والمتخصصة
بالتقنيات الرقمية المتنوعة
والمتطورة.
وأضــاف أن المؤتمر الذي
يستمر يومين يناقش عددا
مـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ـه ـمــة
مـ ــن أهـ ـمـ ـه ــا سـ ـب ــل تـحـسـيــن
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ب ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
والـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ل ـب ـن ــاء
اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد رق ـ ـ ـمـ ـ ــي مـ ـتـ ـط ــور

يقترن بنظام تشريعي مرن
يـكــرس الـتــوحـيــد لسياسات
وارش ـ ــادات واستراتيجيات
االمـ ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي لـلـقـطــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ل ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل رحـ ـل ــة
التحول الرقمي.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــؤ ت ـ ـ ـمـ ـ ــر
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض كـ ـ ـ ــذ لـ ـ ـ ــك دور
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة ف ــي
االرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ــرحـ ـل ــة ال ــرق ـم ـن ــة
عالوة على تحسين خدمات
ا لــر عــا يــة الصحية والتعليم
م ــن خـ ــال ال ـت ـح ــول الــرق ـمــي
ورقمنة القطاعين المصرفي
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـبـ ـ ــر ت ـ ـحـ ــويـ ــل
الخدمات الرقمية إلى خدمات
مصرفية مفتوحة ومدفوعات
مستقبلية.
وبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي أن
المؤتمر يترافق مع معرض
م ـت ـخ ـصــص ي ـس ـت ـعــرض مــن
خ ــال ــه الـ ـمـ ـش ــارك ــون أحـ ــدث
ال ـت ـق ـن ـيــات وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات فــي
مجال التحول الرقمي.
من جانبه ،أكد مستشار
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
الـمـعـلــومــات الــدك ـتــور أن ــور
الـ ـح ــرب ــي لـ ـ ـ «كـ ــونـ ــا» أه ـم ـيــة
االهتمام بالعنصر البشري

عمار الحسيني

السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب آل ـ ـيـ ــة ال ـت ـح ــول
الرقمي فنيا وتدريبا داخل
المؤسسات.
وق ــال الـحــربــي إن تطبيق
«سهل» الحكومي يعتبر جزءا
من عمليات التحول الرقمي،
ويقدم عدة خدمات للجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ت ـ ـحـ ــت م ـن ـصــة
واحدة بهدف اختصار الوقت
والـ ـجـ ـه ــد ع ـل ــى ال ـمــواط ـن ـيــن
وال ـ ـم ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن واألج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة
المعنية.

أشاد رئيس مجلس إدارة
جمعية االصالح االجتماعي،
د .خالد المذكور ،بقرار
مجلس الوزراء بإطالق حملة
وطنية لمحاربة المخدرات
من خالل التوعية والمكافحة
والمعالجة لحماية الشباب
من هذه اآلفة ،وما يترتب
عليها من آثار مدمرة على
الجوانب الصحية واألمنية
واالجتماعية
وأبدى المذكور ،في تصريح
صحافي ،أمس ،استعداد
الجمعية بجميع قطاعاتها
ولجانها للمساهمة في هذه
الحملة الوطنية ،موجها
جزيل الشكر إلى سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ أحمد
نواف األحمد ،والنائب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية الشيخ طالل الخالد،
على جهودهما للقضاء على
هذه اآلفة بتوجيهات سامية
من صاحب السمو الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد.

ً
«الرحمة» تفتتح مركزا
ً
إسالميا في ألبانيا

افتتحت جمعية الرحمة
ً
ً
العالمية ،مركزا إسالميا
في ألبانيا ،بحضور نائب
رئيس المشيخة اإلسالمية
في ألبانيا تاوالنت بيتسا،
ومفتي محافظة لوشنيا
ودفياكا غراموز بليكو،
ووفد من الكويت ،وممثلين
عن المؤسسات الخيرية في
ألبانيا.
وقال رئيس مكتب شرق
أوروبا في الجمعية ،وليد
الياسين ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن المركز
يتكون من  3فصول تعليمية،
وصالة محاضرات ،ومركز
استقبال ،وغرفة لإلدارة،
ويخدم  6قرى محيطة
ويستفيد منه بشكل مباشر
أكثر من  200فرد.
وأشار الياسين إلى اهتمام
«الرحمة» بالمشروعات
الدعوية ،وتوفير محاضن
للمسلمين في أوروبا ،بهدف
الحفاظ على هوية أبنائهم
وتثبيت وجودهم ،وإقامة
شعائرهم الدينية والعناية
بأنشطتهم التربوية.

برلمانيات
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الجلسة

المجلس يلغي محطة «التشريعية» ويحيل االقتراحات بقوانين
• أقر تعديل الالئحة الداخلية في المداولتين بما يخص المادتين  97و 98وأحاله إلى الحكومة

جانب من جلسة أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

ً
ما تقدمه من توصيات ،قبيل بدء اللجان المختصة المجلس اقتنع بما ّقدمه األعضاء من تبريرات،
متعلقا بتعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة،
فهد تركي وعلي الصنيدح
حيث رأوا أن القانون سيقضي على البيروقراطية،
فيما يخص إحالة االقتراحات بقوانين المقدمة من في نظرها من الناحية الفنية.
جاء القانون األول ،الذي عبر في المداولتين بجلسة النواب إلى اللجان المختصة مباشرة دون توقيفها ورغم التحذيرات من أن القانون يسلب اختصاصات ويسرع حركة التشريع ،ولن يؤثر على جودته في
في اللجنة التشريعية ،التي كانت ّ
ظل وجود الكثير من القانونيين باللجان.
معنية بنظر مدى «التشريعية» ،ويحولها من دينامو المجلس
أمس بموافقة األعضاء الحضور الـ  ،55باستثناء
وشرع المجلس في مناقشة الخطاب األميري،
مطابقتها للدستور ،وتهذيب صياغتها من خالل إلى لجنة عادية حالها حال أي لجنة أخرى ،فإن
النائبة جنان بوشهري التي صوتت بالرفض،

استعجال
«التشريعية»
تعديل الالئحة
لتسريع وتيرة
اإلنجاز
الساير

اف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ــة
أح ـمــد ال ـس ـع ــدون جـلـســة مجلس
األمــة التكميلية الساعة التاسعة
مـ ــن صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،وت ـ ــا األم ـي ــن
ال ـعــام أس ـمــاء األع ـض ــاء الحضور
والـمـعـتــذريــن عــن ع ــدم حضورها
وهم وزير الخارجية سالم الصباح
والنائبان مرزوق الخليفة وماجد
المطيري.
وكــان من المقرر حسب ترتيب
جدول األعمال أن يستهل المجلس
جلسته التكميلية ببند الخطاب
األمـ ـي ــري ،غـيــر أن ــه ت ـقــدم ع ــدد من
النواب بطلب لتقديم تقرير اللجنة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ل ـت ـع ــدي ــل ال ــائ ـح ــة
الــداخـلـيــة ،بما ينص على إحالة
االقـتــراحــات بقوانين إلــى اللجان
المختصة مباشرة دون المرور على

اللجنة التشريعية كما هو معمول
ً
بــه حــالـيــا ،ووافـ ــق المجلس على
الطلب وشرع في مناقشة التقرير.
وقــال الرئيس السعدون ،يفتح
ب ــاب الـنـقــاش للحديث عــن تقرير
اللجنة التشريعية األول الخاص
بتعديل الالئحة الداخلية لمجلس
االمــة والمدرج بصفة االستعجال
والذي يقضي باحالة المقترحات
الى اللجان البرلمانية المختصة
دون التشريعية.
وتحدث رئيس اللجنة النائب
مهند الـســايــر مــن منصة المقرر
ً
مــؤكــدا أن استعجال التشريعية
ل ـت ـعــديــل ال ـم ــادت ـي ــن  97و 98من
الالئحة يهدف الى تسريع وتيرة
االنـجــاز فــي اللجنة ،ففي السابق
فـ ــي ب ـ ــداي ـ ــات ال ـع ـم ــل ال ـبــرل ـمــانــي

وقبل  60سنة كــان هناك شح في
القانونيين وك ــان البــد مــن احالة
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات ل ـل ـت ـشــري ـع ـيــة لـكــن
ال ـيــوم مــع وج ــود الـكــم الـهــائــل من
القانونيين والدستوريين اصبح
الب ــد م ــن تـســريــع وت ـي ــرة االن ـجــاز
مواكبة للعهد الجديد.
وش ــدد الـســايــر عـلــى أن مــا هو
م ـتــراكــم ف ــي الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة
مــن المجلس الـســابــق تـفــوق 300
مـقـتــرح وه ــذا ع ــدد كـبـيــر ،والـيــوم
ي ــوج ــد قــانــون ـي ـيــن ف ــي ك ــل لجنة
بــرل ـمــان ـيــة ف ـفــي الـصـحـيــة يــوجــد
ق ــان ــونـ ـيـ ـي ــن م ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فــي
الصحة والتعليمية واإلسكانية
كذلك واليوم غير مقبول ان تنظر
التشريعة ثــاثــة االف مقترح من
اج ــل كـتــابــة صفحتين وه ــذا دور
تناط به كل لجنة على حده.
وش ــدد الـســايــر على أن ــه وصل
العدد التراكمي في دور االنعقاد
ال ـث ــان ــي  600م ـف ـتــرح ولـ ــم تنجز
اللجنة اال  87مقترحا بسبب العدد
الكبير وهذا االمر عطل التشريعية
عن اختصاصها االصيل لمناقشة
واقرار القوانين الخاصة بها.

نتطلع إلى
تسريع عملية
التشريع
وإصالحها

عبدالكريم الكندري

محفظة الطالب ...سنة ونصف!
ف ــي مــداخ ـل ـتــه أمـ ــس ،أك ــد ال ـنــائــب ح ـمــد ال ـم ـطــر أن تـعــديــل
الالئحة الداخلية بشأن اللجنة التشريعية ليس بدعة وعدلت
في المجالس السابقة  4مرات ،وهذا األمر سيطور من العمل
التشريعي والبرلماني ،وسيتم االستفادة من الكوادر الوطنية
القانونية في هذا االتجاه والتعديل.
وضرب المطر مثاال على بطء حركة التشريعات قائال :أنا
قـ ّـد مــت مقترح قــانــون محفظة الطالب ،ليتصور الجميع أنه
قبع في «التشريعية» سنة ونصف السنة ،ولــم يأتنا للجنة
التعليمية لبحثه ،وهــذا بسبب الالئحة الداخلية ،وأنــا أؤيد
هذا التعديل ،ونحن اليوم بانتظار برنامج عمل الحكومة ،وال
بد من إقرار التعديل بمداولتين».

ال يمكن أن نكون «حبيسي القفص»
أكد النائب د .حسن جوهر أن الالئحة الداخلية باتت تعيق
الـعـمــل الـبــرلـمــانــي ،وأؤي ــد تـعــديــل الــائـحــة الــداخـلـيــة ،وال بـ ّـد
أن تكون لدينا الـجــرأة لتطوير العمل في المجلس واللجنة
التشريعية.
وش ــدد على أن الــائـحــة بحاجة الــى كثير مــن التعديالت
وتتغير بالكامل ،بما يتناسب مع التحديات والوعي الدستوري
للشعب الكويتي ،فهل نستكثر الوعي الذي وصل اليه النواب،
وال يمكن أن نكون حبيسي القفص الذي مضى عليه  60عاما،
واليوم تعديل الالئحة ستكون البوابة لتعديالت جديدة تسهم
في إنجاز القوانين وتطوير العمل البرلماني.

الدالل والشطي بين الحجرف وأبل
بينما اسـتــذكــر الـنــائــب م ـبــارك الـحـجــرف رؤسـ ــاء الـلـجــان
التشريعية بمجالس سابقة قاموا بجهد كبير في اإلنجاز،
حيث استشهد برئاسة النائب محمد الدالل ،فأنجزت «العفو
الـشــامــل» و«المحكمة اإلداريـ ــة» ،وه ــذا كــان لمصلحة الشعب
بعكس مجالس سابقة كانت تقبر التشريعات المهمة ،لذلك ال
ّ
بد من إقرار تعديل التشريعية اليوم ،قال النائب خليل أبل إن
خالد الشطي عندما كان رئيسا للتشريعية في سنة واحدة،
بالتعاون مــع أعـضــاء اللجنة والمكتب الفني ،أنـجــزوا رقما
غير مسبوق.

وفتح الـبــاب للنقاش النيابي،
وكان أول المتحدثين النائب مبارك
الطشة ،الذي أكد أن االقتراح بقانون
يقضي بتعديل الالئحة الداخلية
مــن خــال إحــالــة رئـيــس المجلس
للمقترحات النيابية والمشاريع
الحكومية الــى اللجان المختصة
مباشرة دون احالتها الى اللجنة
التشريعية وهــذا سيسمح للجان
ال ـم ـخ ـت ـص ــة الـ ـنـ ـظ ــر ب ــال ـق ــوان ـي ــن
مباشرة دون الحاجة الى اللجوء
الى التشريعية بعد التطور الكبير
في عدد القانونيين واالمانة العامة
للمجلس واللجنة بعد دراستها
اك ــدت عــدم وج ــود نصا مانعا او
شبهة دستورية في طلب التعديل
وأكد الطشة أن تعديل الالئحة
الداخلية فيما يتعلق في اللجنة
التشريعية ج ــاء بـعــد الـتــاكــد من
بطئ العملية التشريعية والدورة
المستندية والـمــركــزيــة الـتــي ادت
الــى هيمنة لجنة على اخــرى مما
ساهم في تاخير وتعطيل القوانين
الـبــرلـمــانـيــة وال ـل ـجــان المختصة
اليوم يوجد لديها ما يمكنها من
اختصاصيين قانونيين يساهمون

وتحدث عدد من األعضاء عن أبرز مشاكل البلد من
تعليم وصحة وإسكان ،وطالبوا بضرورة استعجال
إنجاز قوانين تعارض المصالح ،ومن المقرر أن
يستكمل المجلس القائمة في الجلسة المقبلة.

ف ـ ــي انـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـعـ ـم ــل ال ـت ـشــري ـعــي
والـمـقـتــرحــات دون احــالـتـهــا الــى
ً
التشريعية ،مشيرا إلى أن اللجنة
واف ـق ــت ب ــاالج ـم ــاع ع ـلــى الــائـحــة
الــداخ ـل ـيــة لـمـجـلــس االم ـ ــة وال ــذي
يـقـضــي بــاحــالــة الـمـقـتــرحــات الــى
اللجان البرلمانية المختصة دون
التشريعية.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب د.
عبدالكريم الكندري« ،نتطلع إلى
تسريع وإصالح عملية التشريع من
خالل إحالة القوانين والمقترحات
الــى اللجان المتخصصة وهــذا ال
يعني أن تكون القوانين المقدمة
رك ـي ـك ــة وط ــال ـب ـن ــا ال ـم ـج ـلــس ب ــان
يـتــم تـطــويــر الـجــوانــب والـخـبــرات
القانونية فــي اللجنة البرلمانية
واقرار هذا التعديل سيخلصنا من
 50بالمائة من انجاز المقترحات
ويساهم في تطوير عمل اللجان».
وبـ ـي ــن أنـ ـ ــه مـ ــن خـ ـ ــال ت ـعــديــل
ال ـ ــائ ـ ـح ـ ــة ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة ب ــاح ــال ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــرحـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الـمـتـخـصـصــة دون الـتـشــريـعـيــة
سيساهم في المحافظة على جودة
التشريع وسرعة االنجاز والالئحة

الداخلية اليجب ان يتم التعامل
معها كــانـهــا الــدسـتــور فـهــذا غير
مقبول فمن غير المعقول ان نقول
للناس طوروا من انفسكم وعملهم
ونحن ال
من جهته ،قال النائب عبدالعزيز
ال ـص ـق ـع ـبــي ،لـمـسـنــا اسـتـحـســانــا
كبيرا على تعديل الالئحة الداخلية
وواجهنا انتقادات تقول ان احالة
القوانين الــى اللجان التشريعية
سـ ـي ــؤدي الـ ــى ف ــوض ــى تشريعية
وهـ ــذا غـيــر صـحـيــح فـبـعــد ستين
سـ ـن ــة ب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة اصـ ـبـ ـح ــت كــل
اللجان المختصة بها قانونيين
وبامكانها النظر بدراسة القوانين
من الناحية القانونية والدستورية
والفنية ومبررات التعديالت ونحن
نتحدث اليوم عن جودة التشريع
واذا تعذر انجاز اللجنة المختصة
قانونيا الي قانون بامكان اللجنة
المختصة احالة ذلــك التشريعية
فعملنا في المجلس متكامال وهذا
التعديل اليمكن ان يفرغ التشريعية
من اختصاصاتها بل على العكس
سيساهم فــي انـجــاز المقترحات
والـ ـق ــوانـ ـي ــن الـ ـخ ــاص ــة بـهــا
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برلمانيات

ً
مباشرة إلى اللجان بموافقة  54عضوا ...ورفض بوشهري
• «التشريعية» :القانون لن يؤثر في جودة التشريع فاللجان لديها الكثير من القانونيين

ً
رئيس الوزراء محييا األعضاء لحظة دخوله القاعة

المطير يهمس إلى السعدون
خـ ــاصـ ــة ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق فــي
وزارة ال ـع ــدل وال ـف ـت ــوى وتنظيم
القضاء وغيرها من االختصاصات
االصيلة لها.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـصـ ـقـ ـعـ ـب ــي ،أط ــال ــب
المجلس بــاقــرار تـعــديــل الالئحة
الــداخ ـل ـيــة لـمـجـلــس االم ـ ــة وال ــذي
يـقـضــي بــاحــالــة الـمـقـتــرحــات الــى
اللجان البرلمانية المختصة دون
التشريعية بمداولتين
أم ــا الـنــائــب أســامــه الــزيــد فأكد
أن تـعــديــل الــائـحــة الــداخـلـيــة امــر
هم والبــد ان يمر في جلسة اليوم
بمداولتين واكرر ان اي تعديل في
الــائـحــة الــداخـلـيــة بـهــدف تطوير
العمل البرلماني وتسريع وتيرة
ان ـج ــاز ال ـقــوان ـيــن ام ــر مستحسن
السـ ـيـ ـم ــا م ـ ــع ات ـ ـج ـ ــاه ال ـح ـك ــوم ــة
وت ـ ـع ـ ـهـ ــدات ـ ـهـ ــا الصـ ـ ـ ـ ــاح ع ـم ـل ـهــا
وبرامجها المقدمة
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك اسـ ـتـ ـغ ــرب ال ـن ــائ ــب
احمد الري من استبعاد اللجنة
التشريعية لرأي الحكومة بحجة
ان ذلــك شــأنــا داخـلـيــا وه ــذا غير
مقبول تجاه الموضوع الخطير
المقدم وهــل الحكومة ترغب في
التعديل ام ال واذا كان الراي وافق
عـلـيــه الـقــانــونـيـيــن اف ـضــل مــن ان
يحال الى كل لجنة ونحن اليوم
نبدي وجهة نظرنا في كل هدوء
وال ـي ــوم ع ــدم وج ــود نـقـطــة تؤثر
على القانون فمابلك في تعديل
الالئحة الداخلية ووجــود الــراي
في التشريعية يكون افضل النها
مـتـخـصـصــة وال اض ـمــن الـلـجــان

االخرى الن لكل قانون ومستشار
رأيه.
وقـ ــال ال ـســايــر ردا عـلــى الري :
التزيد في التشريع مخالفا للقانون
واوضحنا الية التعديل في المذكرة
االيضاحية في ان االصل في اللجان
البرلمانية القيام بالعمل الدستوري
والقانوني  ،والري يرد الهدف اليوم
العنب وليس الناطور ونتطلع الى
ان يخرج قانون وتعديل يتوافق
مــع ال ـقــانــون والــدس ـتــور والضـيــر
ان ن ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ب ـح ــث الـلـجـنــة
المتخصصة النواحي الدستورية
الى جانب اصل المقترح

تسريع التشريع
وأي ــد النائب عبدالله المضف
بقوة احالة المقترحات الى اللجان
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة وهـ ـ ــذا سـيـســاهــم
فــي تسريع التشريع واالص ــل في
هذا التعديل الترابط الــذي يحقق
االنجاز البرلماني ويطور التشريع
م ــن خـ ــال ال ـل ـج ــان ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،
وال ـقــوان ـيــن تتعطل لـيــس بسبب
االع ـضــاء المجتهدين انـمــا تراكم
الـقــوانـيــن فــي اللجنة التشريعية
وادع ـ ـ ــو ال ـم ـج ـلــس الـ ــى ت ـعــديــات
اخرى تسهل عمل واليات المجلس
وال ـح ـك ــوم ــة ح ـق ـهــا م ـح ـف ــوظ في
مناقشة صلب القانون وحتى ما
يــأتــي م ــن الـحـكــومــة م ــن مـشــاريــع
يـ ـج ــب ان ت ـ ــذه ـ ــب الـ ـ ـ ــى الـ ـلـ ـج ــان
المختصة.
في المقابل قالت النائبة د .جنان

بــوش ـهــري ،أش ـكــر ج ـهــود اللجنة
التشريعية وأشــاركـهــم ال ــرأي بأن
األصل في التقديم انجاز المقترح
وم ــن االول ـ ــى ال ـي ــوم االط ـ ــاع على
راي المكتب الفني ومذكرته والتي
ت ـعــارض الـتـعــديــل وان التغيرات
الـ ـط ــارئ ــة ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـبــرل ـمــانــي
التعني خلال في التنظيم والالئحة
وبامكان االعضاء اللجوء للمادة 55
فــي عــرض االقـتــراحــات وان العدد
الكبير للقوانين كسبب للتعديل
ت ـخ ـضــع العـ ـتـ ـب ــارات عـ ـ ــدة ،حيث
ان اللجنة البــد ان تضع اولويات
القوانين وما تأخر من تشريعات
هو انها أشبعت نظرا في مجالس
سابقة وتبحث من جديد.
وأضــافــت إن مــؤيــدي التعديل
عندما قــالــوا ان هـنــاك قانونيين
فــي الـلـجــان المختصة الب ــأس به
ونحن نؤكد على استفادة المجلس
من الـكــوادر الوطنية لكننا نتكلم
ع ــن جـ ــودة تـشــريـعـيــة ال ــى جانب
الدستورية وانا اصر ان يبقى دورا
للتشريعية فــي النظر بالقوانين
واؤك ـ ــد عـلــى اهـمـيــة تـلــك اللجنة،
وإذا كان البد من التعديل يجب ان
اللجان المتخصصة بعد انجازها
الي قانون ان تبحث في التشريعية.
في وقت قال رئيس التشريعية
الـســايــر ردا على بــوشـهــري ،رأيــك
مقدر ولكن ال نناقض نفسنا في
الجلسة نطلب شي وخارجها شي
اخر ونطلب تسريع التشريع وسبق
ان تـنــاقـشـنــا ف ــي ه ــذا الـمــوضــوع
فنحن الى متى ال نطور من عملنا

جدول أعمال «فاضي»
ق ــال ال ـنــائــب عـبــدالـلــه األن ـب ـعــي :دائ ـمــا ما
نجلس في اللجان البرلمانية بجدول أعمال
ف ــاض ــي ،ول ـيــس فـيــه حــزمــة قــوان ـيــن ونـصــل
إلى االجتماع الرابع وال قوانين لدينا ،ألننا
ننتظر دورنا في طابور اللجنة التشريعية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ال ـ ـيـ ــوم تـ ـع ــدي ــل ال ــائـ ـح ــة أم ــر

أي تعديل
لالئحة هدفه
تطوير العمل
البرلماني أمر
مستحسن

الزيد

العبيد :قوانين
مستحقة ضاعت
أكد النائب حمد العبيد
ً
أن كـ ـثـ ـي ــرا م ـ ــن ال ـق ــوان ـي ــن
المستحقة ضاعت بسبب
شــروط الالئحة الداخلية،
ونحن نتطلع الى تصحيح
ال ـم ـس ــار م ــن خ ـ ــال ب ــواب ــة
تعديل الــائـحــة الداخلية،
وأنـ ـ ــا أؤيـ ـ ــد ه ـ ــذا ال ـم ـق ـتــرح
بشدة.

االداري وفي النهاية رأي المكتب
الـفـنــي يـحـتــرم ألن ال ـ ــرأي األخـيــر
واألص ـ ـ ـيـ ـ ــل ل ـل ـج ـن ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
وأع ـض ــائ ـه ــا وأؤك ـ ـ ــد ع ـلــى ج ــودة
الكوادر القانونية ،وردت بوشهري،
إذا ك ــان ــت ال ـح ـكــومــة ال ت ــرد على
اللجنة التشريعية فمن باب أولى
أن يستخدم الـنــواب صالحياتهم
ف ــي ان ـج ــاز ال ـقــوان ـيــن ،وأنـ ــا أك ــدت
على استعانة الكوادر الوطنية كما
أك ــدت على تعزيز المكتب الفني
في التشريعية لدراسة العمل في
اللجنة ونحن مع الية التسريع لكن
بما ال يضر في العمل التشريعي
والبرلماني.
ب ـ ـ ـ ــدوره قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ح ـم ــدان
العازمي إن تعديل الالئحة مستحق
لكن مع فتح بــاب تعديل الالئحة
الداخلية من خالل التشريعية يجب
ان يقابله الـغــاء لجنة االولــويــات
وكثير مــن الـقــوانـيــن كــانــت تنجز
ح ـســب الـ ـم ــزاج او ع ــاق ــة الـنــائــب
مــع الــرئـيــس فــي مجالس سابقة،
ً
م ــؤك ــدا أن الـمـجـلــس بـحــاجــة إلــى
ان ـ ـجـ ــاز تـ ـع ــدي ــات ك ـث ـي ــرة وعـ ــدم
ال ـس ـمــاح للحكومة بالتحكم في
االسـتـجــوابــات وتشكيالت لجان
الـتـحـقـيــق والب ـ ــد م ــن الـتـصــويــت
ال ـع ـل ـن ــي عـ ـل ــى مـ ـن ــاص ــب مـكـتــب
ال ـم ـج ـلــس وال ـت ــأك ـي ــد ع ـلــى إل ـغــاء
األولويات.
ف ــي وقـ ــت قـ ــال ال ـن ــائ ــب م ـبــارك
الـ ـحـ ـج ــرف ،إن ت ـع ــدي ــل الــائ ـحــة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة م ـ ـم ـ ـتـ ــاز وي ـ ـق ـ ـلـ ــل مــن
البيروقراطية التي استوردناها

 ...والعدواني والرشيد والعجيل خالل الجلسة
فــي بـعــض الـ ــدول وأن ــا عملت في
الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة ف ــي الـســابــق
وأؤكد ان أي قانون أو مقترح ليس
من صلب اختصاص التشريعية
البد ان يحال الى اللجنة المختصة
دون التشريعية.
وت ـ ـسـ ــاءل ال ـن ــائ ــب خ ـل ـيــل اب ــل،
اليوم هل باستطاعة األمانة العامة
ومكتب المجلس تنفيذ القانون؟
فـهــل الـ ـك ــوادر الـبـشــريــة جــاهــزيــن
للعمل في اللجان بشرط شهادات
مـعـتـمــدة ول ـيــس ش ـه ــادة اربـعـيــن
يوما في السنة هل هذه المتطلبات
ً
م ـتــوفــرة عـنــد االم ــان ــة ؟ مـضـيـفــا:
«اش ــك بــذلــك فنحن لـلـيــوم نعاني
من جدولة اللجان ونحن متفقون
عـلــى ح ــل الـمـشـكـلــة وه ــل االمــانــة
لديها القدرة لتطبيق القانون فورا
وانــا اقــول لالمين العام هل لديكم
القدرة لذلك؟».
فـ ــي وق ـ ــت ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ث ــام ــر
السويط ،في كل انتخابات يكون
حـجــم ال ـت ـفــاؤل الـشـعــب الكويتي
ك ـب ـي ــرا ،وال ـ ـيـ ــوم الـ ـن ــاس ت ـصــوت
ألم ــال ـه ــا وأح ــام ـه ــا وتـطـلـعــاتـهــا
ول ـي ــس ب ـش ـخــوص الـ ـن ــواب لــذلــك
يتم اختيارنا على اساس انجازنا
وبرامجنا ،والبرلمانات المحترمة
في الدول المحترمة تكون اللجان
ورش ال ـع ـمــل الـمـطـبــخ الــرئـيـســي
ان ص ــح ع ـمــل ال ـل ـج ــان ي ـك ــون في
الـجـلـســة ال ـعــامــة الـتـصــويــت فقط
ولذلك هذا التعديل مفيد للعملية
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وت ـج ـع ــل ال ـبــرل ـمــان
حقيقي معبر عن ارادة االمــة واذا

 ...متى احتجتونا ستجدونا

يمض على عملنا شهر
مستحق ،فنحن لم
ِ
والقوانين التي ّ
قدمت لـ «التشريعية» فاقت
 250ق ــان ــون ــا ،ون ـس ـبــة اإلنـ ـج ــاز ل ــم تـتـجــاوز
 10بالمئة فــي بـعــض الـمـجــالــس مــن جانب
التشريعية ،لذلك ال ّ
بد من إقرار هذا التعديل
المهم.

فــي رده ،شــدد مـقــرر اللجنة التشريعية،
ال ـن ــائ ــب مـ ـب ــارك ال ـط ـش ــة ،ع ـلــى أنـ ــه ال يمكن
أن يـسـلــب ت ـعــديــل الــائ ـحــة الــداخ ـل ـيــة عمل
«التشريعية» ،فمتى احتاجت اللجان األخرى
«التشريعية» للنظر في أي قانون ستنظره،
و«التشريعية» متخمة بكثير مــن القوانين

األص ـل ـيــة ،مـثــل تنظيم ومـخــاصـمــة القضاء
والـفـتــوى والتشريع ،وغيرها مــن القوانين
المهمة التي تعتبر من اختصاصها األصيل
وإق ــرار التعديل سيسهم في تسريع وتيرة
إنجاز العمل البرلماني.

استطعنا تقديم اقتراحات تعالج
المركزية هنا يتحقق النجاح في
المجلس وسيكون هناك قانونيين
متخصصين ف ــي ك ــل لـجـنــة مما
يساهم في تسريع العمل البرلماني
ونريد ان يكون المجلس حقيقي
من خالل نجاح وتطوير العمل في
اللجان البرلمانية.
إل ـ ــى ذل ـ ــك أك ـ ــد ال ـن ــائ ــب محمد
الحويلة أن تعديل الالئحة الداخلية
يساهم في تقديم القوانين مباشرة
للجان المختصة وسيعالج بطئ
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ف ــي لـجــان
المجلس واللجان المختصة البد
ان تعمل من خــال مايوجع اليها
من قوانين االمــر الــذي سينعكس
على انجاز المجلس والبد من دعم
الـلـجــان المختصة بالقانونيين
الكويتيين كما سيساهم التعديل
ف ــي تـطــويــر عـمــل االم ــان ــة الـعــامــة
للمجلس والبــد من اقــرار التعديل
بمداولتين اليوم
وقـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ه ــاي ــف،
عـمـلــت ل ـس ـنــوات ف ــي التشريعية
وشــاهــدت كيف تتأخر القوانين
بـســب ال ـتــراكــم الـكـبـيــر وهـ ــذا كــان
روتـيـنــا قــاتــا فعندما كنا ننتقد
الـ ــدورة المستندية فــي الحكومة
يفترض علينا تسريع وتيرة الدورة
المستندية في المجلس والتعديل
ال يلغي دور التشريعية ولن نسمح
ان تكون التشريعية مقبرة القوانين
والتشريعات وانا اؤيد هذا القانون
ولن نعارض اي تطوير يحدث في
البرلمان.

تعديل الالئحة
يقضي بإحالة
االقتراحات
مباشرة
إلى اللجان
المختصة
الحويلة

عملت
لسنوات في
«التشريعية»
وأعلم كيف
تتأخر
القوانين فيها

محمد هايف

العودة إلى المشهد السياسي
السابق غير مقبولة
بين النائب مهلهل المضف أنه ال ّ
ّ
بد من العمل باتجاه جودة التشريع،
ليس في «التشريعية» فحسب ،إنما في لجان المجلس ،والبطء ينعكس
سلبا على اإلنجاز ،وغير مقبول العودة إلى المشهد السياسي السابق،
وتعديل الالئحة سيسهم في جودة التشريع.

ُ
بوشهري :الحكومة تستعجل «النزاهة» ولديها  4وزراء «تعارض مصالح»!
ّ
َ
دك تمت إدانته
زو
ن
وم
• المال يرد :ال عالقة لي بمكتب المحاماة اآلن...
ِ
•  ...والمطيري :اتخذت كل اإلجراءات بشركة إخوتي ...ومستعد لتزويدك بالمستندات

فــي كلمتها ،أ ثـنــاء مناقشة الخطاب
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري ،ح ـ ــرص ـ ــت ال ـ ـنـ ــائ ـ ـبـ ــة جـ ـن ــان
بوشهري على الحديث في بدايتها عن
تعارض المصالح ،ضاربة مثاال بتعيين
ا لــوزراءّ ،
ورد عليها الوزيران بدر المال
وعبدالرحمن المطيري.
وقالت بوشهري :اليوم نحمل أمانة
الـ ـمـ ـش ـ ّـرعـ ـي ــن األوائ ـ ـ ـ ـ ــل ،وه ـ ـ ــذا ي ـف ـتــرض
علينا ،ووا ج ــب د سـتــوري علينا إل قــرار
قانون تعارض المصالح ،وهو أولوية،
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــت ب ــاسـ ـتـ ـعـ ـج ــال
م ـ ـشـ ــروعـ ــات تـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـن ـ ــزاه ـ ــة ،وم ــن
أه ـم ـه ــا ت ـ ـعـ ــارض ال ـم ـص ــال ــح خ ـطــوة
ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدة ت ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب لـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ونـ ـ ـح ـ ــن أمـ ـ ــام
فرصة تاريخية إلعادة
ت ــرت ـي ــب مــؤس ـســات
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،وط ـل ــب
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
ي ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــدم
مـ ـ ـ ــع واقـ ـ ـ ــع
وزرائـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا،
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ال ـ ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس
سـ ــأذكـ ــر لـ ــك أم ـث ـلــة
مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ،وأن ـ ــا
ال أ شـ ـ ـك ـ ــك بـ ـ ــأ حـ ـ ــد ،وأ سـ ـ ـ ــرد
بوشهري متحدثة في الخطاب األميري
وقــائــع ،فــالــوزيــر بــدر المال

وز يــر النفط شــر يــك فــي مكتب محاماة،
وع ــام ــات االس ـت ـف ـه ــام س ـت ـبـقــى ك ـث ـيــرة،
وأعرف أنه سيرد ويقول ال عالقة لي به.
وأض ــاف ــت ب ــوش ـه ــري« :ال ــوزي ــرة منى
ب ــوق ـم ــازّ ،ك ـنــت تـعـمـلـيــن م ـس ـت ـشــارة فــي
شــركــة ت ـنــفــذ م ـش ــروع ال ـم ـط ــار ،وتــوجــد
م ــذك ــرة ح ــول لـجـنــة الـتـحـقـيــق الـخــاصــة
بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام ـ ـ ــات شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار ،ف ـك ـي ــف
س ـت ـت ـعــام ـل ـيــن
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع هـ ـ ـ ـ ـ ــذه
ا ل ـق ـض ــا ي ــا أم
س ـ ـت ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـح ـ ـيـ ــن؟
وإذا تنحيت َ
فمن
ِ
يـتـحـمــل الـمـســؤولـيــة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة؟ واألم ـ ـ ـ ــر
ي ـ ـ ـن ـ ـ ـط ـ ـ ـبـ ـ ــق أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى
ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــن م ـ ـ ــازن ال ـن ــاه ــض
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري
وال ـ ـنـ ــواب ،وأدع ـ ــو «ال ـت ـشــري ـع ـيــة»
ا ل ـيــوم لتكليفها بــا سـتـعـمــال قــا نــون
تعارض المصالح ،وأن يكون جاهزا في
الجلسة المقبلة».
ّ
ورد ا ل ــوز ي ــر ا ل ـمــا ق ــا ئ ــاَ :
«م ــن زودك
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات ك ــان ــت قـ ــاصـ ــرة ،وصـ ــدر
حكم ضــده وتمت إدا نـتــه ،وأ نــا ال عالقة
لي اآلن بشركة المحاماة ،وجنان ترد:
أنـ ـ ــا ذك ـ ـ ــرت ت ــرك ــك ل ـم ـك ـت ــب الـ ـمـ ـح ــام ــاة،
وأؤكد لبوشهري أنني توقفت عن عمل
ال ـم ـح ــام ــاة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،ومـ ــا ذكــرت ـيــه

ي ـخ ــص ن ــزاع ــا ق ـض ــائ ـي ــا م ـن ــذ سـ ـن ــوات،
وص ـ ــدر ح ـكــم ت ـم ـي ـيــز ،وح ـي ـن ـهــا ل ــم أكــن
ومن ّ
وزيرا وال نائباَ ،
زودك بالمعلومات
تمت إدانته».
فــي وقــت قــال الــوزيــر
عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــن
ال ـم ـط ـي ــري« :أش ـكــر
ب ـ ـ ــوشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــري عـ ـل ــى
إث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـ ـع ـ ــارض
الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــح،
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدث ـ ـ ـ ــت عـ ــن
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة يـ ـمـ ـلـ ـكـ ـه ــا
إخـ ــوتـ ــي ،وال ـش ــرك ــة
ات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــذت بـ ـه ــا

والمال يرد

ّ
كـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات خ ــاص ــة ف ـي ـم ــا ي ـت ـعــلــق
بـمـنــاقـصــاتـهــا ،وه ــي ق ـبــل تــولــي وزارة
اإلعالم ،ودوري كان باتخاذ اإلجراء ات
وإل ـغــاء الـمـنــاقـصــة كــي أك ــون فــي مـنــأى
ع ــن ال ـش ـب ـهــات ،واتـ ـخ ــذت أق ـس ــى إج ــراء
إلل ـ ـغـ ــاء الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــة ،وطـ ـلـ ـب ــت مــن
هيئة ا لــر يــا ضــة إ فــاد تــي بكل
إجراء ات الغاء المناقصة
الخاصة بشركة الربيع
إلخ ـ ـ ــوت ـ ـ ــي ،ومـ ـسـ ـتـ ـع ــد
لـ ـ ـت ـ ــزوي ـ ــد ب ــوشـ ـه ــري
ب ـ ـكـ ــل ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات،
وأش ـ ـكـ ــرهـ ــا إلت ــاح ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــي
لـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــح
الـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــاط ،ولـ ـ ـ ــن
أتوانى عن اتخاذ
أي إ ج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ق ــد
ُيـ ـ ـضـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــي ف ــي
شبهة».
ّ
وردت بوشهري:
«أشـ ـ ـك ـ ــر ال ـ ــوزي ـ ــر
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــري
عـ ـل ــى ت ـع ـق ـي ـبــه
واتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذه
إج ـ ـ ـ ـ ــراء إل ـ ـغـ ــاء
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـص ـ ــة،
سـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا م ـ ـنـ ــه
إللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

تـعــارض المصالح ،لكن أؤكــد وجــود عقود
ســاريــة للشركة فــي كثير مــن األنــديــة ،وهــذا
األمر يقع تحت مسؤولية الوزير السياسية،
وأن ــا ال أطـعــن بــأحــد ،لكن أنـ ّـبــه ال ــوزراء وكل
ذي شأن أنهم سيكونون تحت
رقابتنا».

 ...والمطيري
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الجلسة

المجلس يبدأ مناقشة الخطاب األميري ويكمله الجلسة المقبلة

ً
فهاد متحدثا

وزير الدفاع
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال الـنــائــب
عبدالله فهاد إن نظام سير العمل
فــي الـمـجـلــس يـجــب ان ي ـكــون في
نجاح والبد من تصحيح بوصلة
ال ـع ـم ــل ال ـت ـشــري ـعــي م ــع ض ـ ــرورة
تغطية كــل الـنــواحــي الدستورية
فــي الـلـجــان المختصة مــن خــال
فــرق قانونية متميزة من الكوادر
ال ــوط ـن ـي ــة ،ون ـت ـط ـلــع الـ ــى ان يــرى
تـعــديــل الــائـحــة الــداخـلـيــة الـنــور،
وأقول إن لجنة األولويات منبثقة
م ــن ت ـجــربــة حـقـيـقــة نــاج ـحــة بما
يـســاهــم فــي الـتـنـسـيــق ،والب ــد من
ضمانات من أجــل عــدم قفز لجنة
األولويات على صالحيات رئيس
المجلس وال ـنــواب وأال يقفز أحد
على صالحيات اآلخر ويكون رأي
المجلس مختطفا.
وفــي الـسـيــاق ذات ــه قــال النائب
فيصل ال ـك ـنــدري ،أع ـلــم تـمــامــا ان
هــدف الـنــواب فــي تعديل الالئحة
الــداخ ـل ـيــة ن ـب ـيــل ،وأن ـ ــا ك ـنــت أحــد
أع ـضــاء التشريعية سابقا وكــان
الخالف يحدث بين قانونيي اللجنة
الـتـشــريـعـيــة لـحـيــن ال ــوص ــول الــى
اتفاق ،لذلك البد من تزويد اللجان
المختصة بالكوادر الوطنية التي
تساهم في تصحيح المسار وعدم
تــرك اي ثغرة للحكومة لوقف اي
ق ــان ــون الس ـي ـمــا ال ـش ـع ـب ـيــة منها
واتطلع ان يكون تعديل الالئحة
الطريق لتطوير العمل البرلماني.
وأكد النائب أسامه الشاهين أن
هذا التعديل في الالئحة سيطور
مــن العمل التشريعي وه ــو ليس
بــدعــة وذه ــاب الـقــوانـيــن للجانها
المختصة سيساهم فــي تسريع
وتـيــرة االن ـجــاز مــع الـحــرص على
تـطــويــر ال ـجــوانــب الـقــانــونـيــة في
اللجان المختصة.
وب ـي ــن أن ال ــائ ـح ــة ت ـن ــص ان ــه
مـ ــن حـ ــق اي ل ـج ـنــة الـ ـ ـع ـ ــودة ال ــى
التشريعية عند صياغة اي قانون
وهذا التعديل ينسجم مع الالئحة
وس ـي ـكــون ب ــاك ــورة ان ـج ــاز العمل
التشريعية فالجميع ينشد عنق
الزجاجة اليوم سنفتحها من خالل
هذا التعديل.
بدوره قال النائب محمد المطير
إن األمانة العامة مطالبة بالتحرك
منذ االن لتعيين القانونيين في
اللجان البرلمانية المختصة بعد
اقـ ـ ــرار ت ـعــديــل الــائ ـحــة الــداخـلـيــة
والجميع يسأل العضو كم قانون

انجزت؟ لذلك القوانين هي مهمة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة لـ ـك ــن ب ـس ـب ــب تـ ـخ ــاذل
الحكومات السابقة اتجه النواب الى
تقديم مقترحات القوانين كي تسد
الثغرات وانا ادعو اللجان من اليوم
التعاون مع االمانة العامة لجلب
المستشارين القانونيين ويجب
ان يكونوا كويتيين.
ً
وم ـج ــددا عقبت النائبة جنان
بوشهري مشددة على أن كل االراء
م ـقــدرة واح ـتــاج ال ــى توضيح من
رئ ـيــس الـتـشــريـعـيــة ح ــول ال ـمــادة
 101فـ ـه ــي ت ـش ـي ــر ال ـ ــى مـ ـش ــروع
قانون وليس مقترحا بان اللجنة
ال ـم ـخ ـت ـصــة ل ـه ــا الـ ـح ــق ال ــرج ــوع
للتشريعية لكن ســؤالــي م ــاذا عن
المقترحات النه في هذه الحالة ال
تملك اي لجنة متخصصة العودة
ال ــى ال ـل ـجــان المختصة م ــن جهة
المقترحات الن المادة تنص على
المشاريع بقوانين فقط.
وأكد الساير أن مسمى مشروع
ال ـق ــان ــون ي ـس ـت ـخــدم ف ــي الــائ ـحــة
لــاثـنـيــن س ــواء م ـشــروع حكومي
او م ـق ـتــرح ن ـيــابــي ونـ ــص ال ـم ــادة
 98واض ـ ــح وم ـع ـم ــول بـ ــه ،وردت
بوشهري مشددة على أن مشروع
القانون اليشمل المقترحات طبقا
للمادة  ،101في وقــت أكــد الساير
أن م ـش ــروع ــات ال ـق ــوان ـي ــن تشمل
المقترحات التي يقدمها النواب
للجان البرلمانية.
ونبه الرئيس السعدون األعضاء
خ ـ ــارج ال ـقــاعــة لـلـحـضــور الك ـمــال
النصاب من أجــل التصويت على
تعديل الالئحة الداخلية الخاصة
باللجنة التشريعية.
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب مـ ـب ــارك الـطـشــة،
وصلتنا تعديالت تقضي ان لكل
عضو حق اقتراح القوانين ويجب
ان تكون مصاغة قانونيا بشكل
سـلـيــم ومـ ـح ــددا وت ـب ـيــان اس ـبــاب
تـقــديـمــه واال ي ــزي ــد عـ ــدد مـقــدمــي
االق ـت ــراح خمسة اع ـضــاء ويحيل
ال ــرئ ـي ــس ال ـق ــوان ـي ــن ال ـ ــى الـلـجـنــة
المختصة مباشرة.
وخ ـ ــاطـ ـ ـب ـ ــت ج ـ ـن ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس
السعدون بقولها ،أسجل اعتراضي
على التعديل.
وبــدأ المجلس التصويت على
تعديل الالئحة الداخلية الخاصة
بــاحــالــة المقترحات ومـشــروعــات
الـقــوانـيــن ال ــى الـلـجــان المختصة
مـبــاشــرة ،وأق ــر المجلس القانون

 ...والساير لحظة اعتالئه المنصة

بمباركة حكومية في المداولتين
بموافقة  54عضوا بينما رفضه
فقط جنان بوشهري.

الخطاب األميري
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس لـمـنــاقـشــة
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب األمـ ـ ـي ـ ــري وحـ ـ ـ ـ ــدد 15
دقـيـقــة لـكــل مـتـحــدث ،وكــانــت أول
ال ـم ـت ـح ــدث ـي ــن ب ــال ـخ ـط ــاب ج ـنــان
بــوشـهــري الـتــي استهلت كلمتها
بالحديث عن تعارض المصالح،
وأكـ ــدت مــن جـهــة أخ ــرى أن هناك
شــركــات تــم ايقافها بسبب كارثة
األمطار قبل ثالث سنوات واليوم
انـ ـ ــا ك ـن ــائ ـب ــة أطـ ـل ــب إعـ ـ ـ ـ ــادة فـتــح
ه ــذا الـمـلــف والـ ـق ــرارات الـتــي تلت
استقالتي مــن الحكومة أك ــدت أن
من كان يتسيد القرار هي الشركات.
وطلبت بوشهري عرض بيانات
عن شركات تم ايقافها بسبب كارثة
االم ـ ـطـ ــار وواف ـ ـ ــق ال ـم ـج ـلــس على
طلبها ،وشــددت على أن الخطاب
االم ـ ـيـ ــري ي ـن ــاق ــش م ـ ـب ـ ــادرات فــي
ظل غياب برنامج عمل الحكومة
فكيف يتم ذلــك وال ـيــوم المطلوب
من الحكومة فور اعتماد برنامجها
ان تطلب جلسات خاصة لمناقشة
ال ـم ـشــاريــع ف ـنــريــد ان نـسـمــع من
وزيــر التربية عن تطوير التعليم
ونسمع من وزيــر المسؤول لدعم
المراة ووزير االسكان نريد سماع
خطته لسعد الـعـبــدالـلــه وجـنــوب
صـبــاح األح ـمــد ،ونــريــد أن نعرف
عن تطورات مدينة الحرير وميناء
مـبــارك ونــريــد ان نسمع مــن وزيــر
المالية عن ماذا ستعمل الحكومة
في دعم المتقاعدين نريد ان نسمع
م ــن الـحـكــومــة خططها االص ــاح
وتلبية خطاب سمو ولي العهد.
وفي هذه األثناء رفع السعدون
ال ـج ـل ـســة ل ـص ــاة ال ـظ ـه ــر ،وعـقــب
استئناف الجلسة تحدث النائب
ً
اح ـم ــد الري داع ـ ـيـ ــا إلـ ــى تــوجـيــه
استثماراتنا الى الداخل والتأكيد
على الــرعــايــة السكنية ،الـتــي كان
لها حيزا كبيرا في النطق السامي،
حيث يصل معدل حصول المواطن
على السكن الى  18سنه وهذا ليس
مقبوال والبد من تحرير األراضي
والـشــراء الحر للمواطن وتشميع
العمل في القطاع الخاص وإصدار
القوانين الالزمة لتحفيز الشباب
للعمل في الخاص.

زحمة على منصة «التشريعية»

عالية الخالد
• الخطاب األميري خريطة طريق إلى كويت جديدة
• تضمن خلق حوار ديموقراطي وفصل السلطات مع تعاونها
ً
ً
ً ً
متهالكا لم ُي َّ
طور منذ سنوات
• الدولة تعاني هيكال إداريا حكوميا
• نجاح الحكومة نجاح للكويت وعليها البحث عن كفاءات والتخلص من األعباء
ال ّ
بد من
تصحيح
بوصلة العمل
التشريعي
مع ضرورة
تغطية كل
النواحي
الدستورية
في اللجان
المختصة
فهاد

علينا اليوم
التمسك
بشريعتنا في
ظل العولمة

الشاهين

ً
ً
وأكد الري أن هناك تحديا كبيرا
أمــام الحكومة في مواكبة التطور
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى ان ـ ـجـ ــاز ال ـح ـكــومــة
االلكترونية بهدف تسريع وتيرة
االنـ ـج ــاز وال ـتــأك ـيــد عـلــى ض ــرورة
األمن السيبراني وحماية معلومات
ال ـح ـكــومــة وب ـيــانــات ـهــا وبـنـيـتـهــا
التحتية والشعب بشكل عام.
في المقابل ،قــال النائب خليل
الصالح ،نحن في الكويت حكومة
ومـجـلـســا نـتـحــدث كـثـيــرا ونفعل
القليل مــن االن ـجــاز السيما فيما
يتعلق في القضية االسكانية واقول
الحكومة ان حلت قضية االسكان
فنحن ساهمنا فــي رفــع المعاناة
عــن نصف الكويتيين واستغرب
وقف بدل االيجار عن مواطنين تم
تخصيص مساكن لهم لم يسكنوا
فيها لغاية اآلن ونحن اليوم نريد
ان تعود البيوت الحكومية من اجل
معالجة القضية كي يسكن شباب
الكويت فالمواطن يصل عمره الى
خمسين عاما وال منزل لديه وانا ال
ارى دور لمجلس التخطيط اين هو
وماهو دوره وانجازاته والوظائف
غير متوفرة حاليا للمواطنين
وتحدث النائب صالح عاشور
ً
مـشــددا على أن الحكومة حظيت
ب ـتــاي ـيــد س ـي ــاس ــي وش ـع ـب ــي غير
مسبوق ولكن تفاجئنا بتشكيلها
ل ــم ت ــوف ــق وال ـح ـك ــوم ــة االول ـ ــى تم
تغييرها قبل القسم والوزراء كانوا
يتمتعون بمناصب عالية وقاموا
بعملهم على اكـمــل وجــه وعينوا
وزراء وبين ليلة وضحاها خرجوا
من التشكيل مثل هدى الشايجي
مثنى الرفاعي والحميده وهؤالء
دفعوا ضريبة الصراعات السياسية
ولم تبين الحكومة مبررات التغيير
وكان السبب عدم قبول احد الوزراء
في الحكومة ببعض االسماء لماذا

لم يتم االعـتــذار منه فاالمر صور
بان هناك مالحظات على الــوزراء
في الحكومة االولى وهذه القضية
يجب ان تضعها الحكومة بعين
االعتبار
وبـ ـي ــن ع ــاش ــور أن ه ـ ــذا ال ـع ــام
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ف ــائ ــض الـمـيــزانـيــة
لكن المواطن ال يتمتع بمستوى
م ـع ـي ـشــي ج ـي ــد وه ـ ـنـ ــاك  40ال ــف
متقاعد رواتبهم اقل من الف دينار.
و 36الف متقاعد يعيش براتب 400
دينار ونحن نعيش على بحر من
الذهب باكبر صندوق سيادي واذا
لم تقوم الحكومة بدورها سيكون
ل ـنــا مــوق ـفــا س ـيــاس ـيــا ت ـج ــاه تلك
الممارسات
وأكــد عاشور أن الحكومة في
التعليم العام غير الجيد اصبحت
طاردة للدراسة في مدارس وزارة
ال ـتــرب ـيــة م ـمــا اض ـط ــر االب ـ ــاء الــى
الذهاب بابنائهم للقطاع الخاص
وهذا يزيد من اعباء االسر وعلينا
االت ـ ـجـ ــاه الـ ــى ت ـط ــوي ــر ال ـم ـنــاهــج
والـ ـم ــدارس والـهـيـئــة التعليمية
كي يكون لدينا تعليم ممتاز كما
هو في الدول المجاورة والبد من
سياسة حكومية حقيقية تضمن
خدمات جيدة للمواطنين.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ــور ،ل ــأس ــف
الخطاب األميري لم يتضمن رؤية
الحكومة لحل هذه قضية البدون
مع وجود  150الف من هذه الفئة
تـئــن ه ــل نـنـتـظــر االن ـف ـجــار لـهــذه
القضية والحلول الخارجية مع
وجــود الظلم هل ال توجد رحمة
في قلوب الحكومة فال مدارس وال
توظيف وال عمل وهذه كلها من
مواثيق في االمم المتحدة الكويت
وق ـع ــت عـلـيـهــا ح ـتــى الـمــوظـفـيــن
اط ـب ــاء او مـعـلـمـيــن ومـهـنــدسـيــن
ع ـل ــى ب ـن ــد الـ ـمـ ـك ــاف ــات روات ـب ـه ــم

ادن ـ ــى م ــن ك ــل ال ـمــوظ ـف ـيــن واخ ــر
راتب وميزة توضع لفئة البدون
هــل لــديـنــا عـ ــداوة مـعـهــم خــدمــوا
سنوات طويلة في النفط والدفاع
عــن البلد عطوا شـهــداء يقومون
باعمالهم بمختلف المؤسسات
هل هــذه مكافاتهم وانــا سأوجه
اسئلة لــوزيــر الــداخـلـيــة عــن عذه
الفئة وننتظر االجابة في حينها
ثم القرار الــذي سنتخذه في هذا
الجانب.
مــن جـهـتــه ،ق ــال الـنــائــب عــادل
الدمخي إن تطبيق القانون يبدأ
مــن الكبير قبل الصغير خاصة
قانون تعيين القياديين والمرور
في الشارع فنعيش عهدا جديدا
وت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون كـ ــامـ ــا بــا
اس ـت ـث ـن ــاءات وفـ ــي ت ـقــريــر لجنة
االم ـ ـطـ ــار اعـ ــددنـ ــا جـ ـ ــدوال كــامــا
ب ــال ـش ــرك ــات وال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ــذي
تسببوا في تلف الشوارع وقلنا
طبق الجزاء عليهم وقلنا للوزير
ال تمنح اي شــركــة مـشــروعــا الى
بعد اصالح اخطائها ولك توقف
اي ش ــرك ــة ح ـي ـن ـهــا ف ـش ـيــخ حـكــم
ومتاجر مايصلح البلد ستتدمر
ورأى الدمخي أن من دمر البلد
مجموعة متنفيدين لديهم عالقة
مــع شيوخ وشفنا الفضائح في
صـ ـن ــدوق ال ـم ــال ـي ــزي وص ـن ــدوق
الجيش
وقـ ــال ال ـنــائــب خـلـيــل عـبــدالـلــه
ي ـج ــب أن ت ــوض ــع م ـعــاي ـيــر عـلــى
الـ ـقـ ـي ــاديـ ـي ــن ،فـ ـهـ ـن ــاك ش ـ ـهـ ــادات
لمسؤولين مــا أنــزل بها الله من
سـلـطــان ،انـظــروا إلــى شهاداتهم
حـصـلــوا عليها بــالــويــك إن ــد ،أو
فــي أسـبــوعـيــن! ،ويــاخــذون مكان
الـ ـشـ ـب ــاب ،وه ـ ــذا دور ال ـح ـكــومــة
والبد من أن يتم التحقق من هذا،
وسنأتي على السلطة القضائية
وم ــا يـ ــدور فـيـهــا وأنـ ــا ه ـنــا (فــي
المجلس) محصن.
أما النائب خالد العميرة ،فأكد
أن الـمـجـلــس أب ــدى ال ـت ـعــاون مع
الـحـكــومــة بــإقــرار الـمـيــزانـيــة ،في
جلسة أمس ،مع وضع مالحظات
الـ ـن ــواب ،والـ ـي ــوم ن ـحــن ف ــي عهد
جديد ويجب علينا أن نحاسب
الفاسدين ،وعلينا تعديل قانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات وتـ ـع ــدي ــل ق ــان ــون
ال ـم ـســيء الـ ــذي ح ــرم الـكـثـيــر من
السياسيين.
وأضاف العميرة :رسالتنا إلى

الـحـكــومــة لـيــس ه ـنــاك «ع ـفــا الله
عما سلف» فال يمكن التنازل عن
الـمــال الـعــام أو إحــالــة الفاسدين
إلى التقاعد.
مــن جــانـبـهــا ،اعـتـبــرت النائبة
عــالـيــة ال ـخــالــد ال ـخ ـطــاب األم ـيــري
خريطة طريق إلى الكويت الجديدة،
ّ
وتضمن خلق حــوار ديموقراطي
وفصل السلطات مع تعاونها ،وهو
ما جاء في حملتي االنتخابية.
وشــددت الخالد على أن الدولة
تعاني مــن هيكل إداري حكومي
م ـت ـهــالــك ل ــم ي ـط ــور م ـنــذ س ـنــوات
طويلة ،مؤكدة أن نجاح الحكومة
هو نجاح لدولة الكويت ،لذا عليها
أن تبحث عــن ك ـفــاءات وتتخلص
من األعباء.
أما النائب أسامة الشاهين فقال
إن التعقيب على الخطاب األميري
واج ــب عـلــى ال ـن ــواب لنقل تصور
الشارع ،فقضية تطبيق الشريعة
اإلسالمية نص عليها الدستور في
المادة الثانية ،والمذكرة التفسيرية
دع ــت الـمـشــرع إل ــى األخ ــذ بها في
ت ـشــري ـعــه وال ن ـت ـح ــرج مـ ــن ذلـ ــك،
وأدع ــو االخ ــوة ال ــوزراء إلــى األخــذ
بــذلــك ونـعـتــز بــإســامـنــا ،وعلينا
اليوم في ظل العولمة أن نتمسك
بشريعتنا في ظل محاوالت فرض
أجندات علينا.
ودع ــا الـشــاهـيــن الـحـكــومــة الــى
ت ــوزي ــع الـ ـم ــزارع ال ـح ــدودي ــة على
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وف ـ ـ ــق اش ـ ـتـ ــراطـ ــات
مـ ـح ــددة ،وأن ت ـكــون للمواطنين
الــذيــن لــم يسبق لهم االنـتـفــاع من
أمالك الدولة ،قبل أن يرفع الرئيس
السعدون الجلسة ،على أن يلتئم
ً
المجلس مجددا بعد أسبوعين.

شهادات
لمسؤولين ما
أنزل الله بها
من سلطان

أبل

حدث بالجلسة
استمرار حضور رئيس الوزراء جلسة البرنامج
ك ــان الف ـتــا ال ـت ــزام رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ن ـ ــواف األح ـمــد
بحضور الجلسات ،وسماع مالحظات
ال ـنــواب الـتــي طــرحــت خــال الجلسة
التكميلية أمس.

إشادة بالحكومة

عالية الخالد متحدثة

أحمد الري
• يجب توجيه استثماراتنا إلى الداخل
والتأكيد على الرعاية السكنية
• ال ّبد من تحرير األراضي والشراء الحر
للمواطن وتشجيع العمل بالخاص
• ّ
تحد كبير أمام الحكومة في مواكبة
التطور والعمل على إنجاز «اإللكترونية»
• تأكيد ضرورة األمن السيبراني وحماية
معلومات الحكومة وبياناتها

كـ ـ ــانـ ـ ــت اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ــالـ ـحـ ـك ــوم ــة
وتــوجـهـهــا اإلصــاحــي حــاضــرة في
أحاديث النواب بالجلسة ،مطالبين
بــأن يـكــون الـمــواطــن أول مـحــور في
اهتماماتها.

خليل الصالح
ً
نحن في الكويت حكومة ومجلسا نتحدث
• ً
كثيرا ونفعل القليل
ّ
• الحكومة إن حلت قضية اإلسكان فنحن
رفعنا معاناة نصف الكويتيين
• أستغرب وقف بدل اإليجار عن مواطنين
تم تخصيص مساكن لهم لم يسكنوا فيها
• نريد أن تعود البيوت الحكومية من أجل
معالجة القضية اإلسكانية

شدد النواب على ضرورة أن تستعجل الحكومة انجاز
برنامج عملها خالل فترة قريبة من أجل مواكبة انجاز
المجلس ،وكي تتم ترجمة مضامين البرنامج على أرض
الواقع ،بينما طالبت النائبة جنان بوشهري بضرورة عقد
جلسة خاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة ،ووضع
الوزراء أمام مسؤولياتهم.

المتقاعدون
كانت فئة المتقاعدين من الفئات التي شدد النواب على
ضرورة دعمها ماديا خالل المرحلة المقبلة بالتعاون مع
الحكومة بهدف رفــع المستوى المعيشي لهم وأسرهم،
والعمل على تأمين حياة كريمة لهم.

عادل الدمخي
• َمن ّ
دمر البلد مجموعة متنفذين لديهم
عالقة مع شيوخ
• تطبيق القانون يبدأ من الكبير قبل
الصغير خاصة في تعيين القياديين
ً
ً
• نعيش عهدا جديدا ...ويجب تطبيق
ً
القانون كامال بال استثناءات
ً ً
• أعددنا جدوال كامال بالشركات
والموظفين الذين تسببوا في تلف الشوارع

 ...وعاشور

صالح عاشور
• مليار دينار فائض الميزانية لكن
المواطن ال يتمتع بمستوى معيشي جيد
• التعليم الحكومي دون المستوى مما
اضطر اآلباء للتوجه إلى القطاع الخاص
• ال ّبد من سياسة حكومية حقيقية تضمن
خدمات جيدة للمواطنين
• الخطاب األميري لم يتضمن رؤية
الحكومة لحل قضية البدون

ّ
تراجع دور «اإليواء» أعاد تكدس العامالت
المنزليات بسفارات بلدانهن
• الشمري لـ ةديرجلا  :سكن إحدى السفارات ممتلئ عن آخره بالعامالت
• «استمرار هذه الظاهرة ُيظهر عجز الحكومة عن إيجاد حلول جذرية لألزمة»

«اتحاد الجمعيات» بحث مع الشركات
الموردة األمن المعيشي للمستهلكين
استعرض المعوقات التي تواجههم في تسويق وتوفير المنتجات

«العون» تجري  3267عملية
جراحية للعيون بالسنغال

●

جورج عاطف

أك ــد المتخصص فــي شــؤون
العمالة المنزلية بسام الشمري،
أن الـفـتــرة الــراهـنــة تشهد عــودة
ظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــدس ال ـ ـع ـ ــام ـ ــات
المنزليات داخل سفارات بلدانهن
لدى الكويت.
وكشف الشمري لـ «الجريدة»
أن سكن إح ــدى سـفــارات ال ــدول،
ال ـتــي تـعـتـبــر ال ـم ـص ـ ّـدرة األول ــى
للعمالة المنزلية إ لــى الكويت،
ممتلئ عن آخره بالعامالت سواء
ا لــا تــي ّ
سجلت بحقهن بالغات
تغيب من قبل أرباب عمهلن ،أو
الالتي نشبت بينهن وكفالئهن
منازعات عمالية فشلت الطرق
الودية في حلها ،وتأخر الفصل
فيها مــن جــانــب الـهـيـئــة العامة
للقوى العاملة فترات طويلة ،من
دون حصولهن على مستحقاتهن
كاملة.
وأرجـ ـ ــع ال ـس ـبــب وراء تـفــاقــم
ً
هذه الظاهرة مجددا إلى تراجع
الـ ـ ـ ــدور الـ ـمـ ـن ــوط ب ـم ــرك ــز إي ـ ــواء
الـعـمــالــة ال ـتــابــع لـقـطــاع حماية
القوى العاملة بالهيئة ،والقائم

بسام الشمري

على ســرعــة احـتــواء المنازعات
التي قد تنشب ما بين العامالت
ً
عملهن ،كاشفا أن هذا
وأرب ــاب ّ
التكدس حض بعض السفارات
ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار ت ـعــام ـيــم داخ ـل ـيــة
تقضي بعدم تصديق معامالت
أي ش ــرك ــة أو م ـك ـتــب اس ـت ـق ــدام
محلي تواجه أكثر من  5عامالت
مستقدمات من خالله مشكالت
مع كفالئهن.

وأه ــاب الشمري بالجهات
ذات ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ك ـ ــاف ـ ــة ،وع ـل ــى
رأسها إدارة تنظيم استقدام
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة ،ضـ ــرورة
تـ ـ ـ ـ ــدارك األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء الـ ـس ــابـ ـق ــة،
ومنع ّ
تكدس العمالة المنزلية
داخـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارات بـ ـل ــدانـ ـه ــا،
السيما أن هــذا التكدس كان
أبـ ـ ــرز أسـ ـب ــاب وق ـ ــف تـصــديــر
عمالة إ ح ــدى الجنسيات في
ً
السابق ،معتبرا أن استمرار
ظاهرة لجوء هذه العمالة إلى
سـفــارات بلدانها ُيظهر عجز
ال ـح ـكــومــة ع ــن إيـ ـج ــاد حـلــول
جذرية لالزمة.
ّ
وحذر من زيادة المنازعات
العمالية وما يترب عليها من
عزوف العامالت الجديدات عن
ال ـقــدوم إلــى الـســوق الكويتي
لـكــونـهــن ال ي ـش ـعــرن بــاألمــان
ً
داخله ،نظرا لتراجع الجهات
المعنية ذات العالقة عن توفير
الـحـمــايــة الـقــانــونـيــة ل ـهــن ،أو
ا لـفـصــل السليم بالمنازعات
التي تنشب مع أرباب عملهن.

جانب من االجتماع
نــاقــش رئ ـيــس ات ـح ــاد الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
االس ـت ـه ــاك ـي ــة بـ ـ ــداح ال ـ ــدوس ـ ــري م ــع ال ـش ــرك ــات
والمؤسسات الـمــوردة للسلع والـمــواد الغذائية
واالستهالكية واألساسية في مقر االتحاد األمن
المعيشي للمستهلكين ،وعرض المعوقات التي
تواجههم في تسويق وتوفير المنتجات.
وقــال الــدوســري ،في تصريح خــال اللقاء ،إن
االتحاد حريص على تذليل الصعاب والعقبات
أم ــام تــوفـيــر الـمـنـتـجــات للمستهلكين بــأسـعــار
مـنــاسـبــة ،ودع ــم ال ـشــركــات وال ـت ـعــاون معها لما
ً
فـيــه الـمـصـلـحــة الـمـشـتــركــة ،مــوض ـحــا أن جميع
المالحظات ستؤخذ بعين االعتبار واالهتمام
وس ـي ـجــري ال ـع ـمــل ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ــع الـجـهــات
المعنية للنظر فيها.
وذك ــر أن الـفـكــر اإلص ــاح ــي ل ــوزي ــرة ال ـشــؤون

«اتحاد الجامعة» :تزكية العتيبي «فريق اإليجابية» :ندعم مبادرات
ً
اإلدارية الجديدة المدن الصحية في الكويت
رئيسا للهيئة
ً

ً
عقد اجتماعا في رابطة االجتماعيين لدعم مبادرات الشراكة المجتمعية

العنزي والعجمي والعواجي نوابا له

•

أحمد الشمري

أعـ ـلـ ـن ــت ال ـه ـي ـئ ــة اإلداري ـ ـ ـ ــة
ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـط ـل ـبــة
الكويت  -فرع الجامعة ،تشكيل
ال ـه ـي ـئ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة،
و تــز كـيــة عبدالعزيز العتيبي
ً
رئيسا لالتحاد للعام النقابي
.2023-2022
وق ـ ــال االت ـ ـحـ ــاد ،ف ــي ب ـيــان،
ً
إن ال ـت ـش ـك ـيــل ي ـض ــم ك ـ ــا مــن
«عسكر العنزي نائب الرئيس
لـلـشــؤون االداريـ ـ ــة ،وعـبــدالـلــه
ً
الدويلة أمينا للسر ،وسعود
ً
الــديـحــانــي أمـيـنــا للصندوق،
وبراك العواجي نائب الرئيس
لـلـشــؤون األكــاديـمـيــة ،وخــالــد
ال ـ ـع ـ ـج ـ ـمـ ــي نـ ـ ــائـ ـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
للشؤون الطالبية».
وتابع االتحاد ،أن التشكيل
ً
يضم أيـضــا« :رديـنــه العتيبي
رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
وال ـت ـط ــوي ــر ،وم ــوض ــي الـعـلــي
نائبة رئـيــس الهيئة اإلداري ــة
ل ـش ــؤون ال ـط ــال ـب ــات ،وأس ـم ــاء
ال ـ ــدمـ ـ ـخ ـ ــي رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـل ـج ـن ــة
الـثـقــافـيــة ،وعــايـشــة الـحـمــادي
رئ ـي ـس ــة ال ـل ـج ـن ــة اإلع ــامـ ـي ــة،
وف ــاط ـم ــة ال ـح ـس ـي ـنــي رئـيـســة
ش ــؤون مــركــز العلوم الطبية،

االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيــرة الدولة
لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي يشجع على
العمل المشترك مع الــوزارة وتقديم المالحظات
ودراسـ ـتـ ـه ــا ،وت ــذل ـي ــل ال ـص ـع ــاب أم ـ ــام ال ـشــركــات
ً
لـلـمـســاهـمــة ف ــي األمـ ــن الـمـعـيـشــي ،مـ ـش ــددا على
ضرورة التعاون مع الشؤون لصالح المستهلكين
والموردين على حد سواء.
وفي اإلطار ذاته ،أثنى عدد من الشركات على
الجهود المبذولة من االتحاد ودعوته لالجتماع
ومناقشة الوسائل المساعدة على تحقيق الرؤية
الـحـكــومـيــة ف ــي تــوفـيــر األم ــن ال ـغ ــذائ ــي ،وتــذلـيــل
الصعوبات والتحديات ،واتخاذ سياسة الباب
المفتوح ،واصفة االتحاد بصمام األمان والشريك
الحقيقي ،وصلة الوصل مع المنافذ التسويقية
ً
األكثر استحواذا على السلع والمنتجات.

المقر الرئيسي للجامعة العربية
المفتوحة يحصل على «اآليزو»
الزكري :اإلنجاز دليل حرص على جودة عملياتنا

أعلنت جمعية العون المباشر،
أمس ،أنها أجرت  3267عملية
جراحية للعيون في مدينتي
دكار وكولدا السنغاليتين
خالل أكتوبر الماضي.
وقالت الجمعية ،في بيان
صحافي ،إنها خصصت
منشآت صحية لعالج وجراحة
العيون في تشاد والنيجر،
وهما من أكثر مناطق العالم
إصابة بالعمى وأمراض
العيون.
وأضافت أنها تتولى تنفيذ
برامج متكاملة لمحاربة
العمى بالتنسيق مع جهات
متخصصة لفحص وعالج
أمراض العيون ،وإجراء
العمليات الجراحية الالزمة،
إذ يتم فحص اآلالف الحاالت
ً
المرضية سنويا ،مردفة :كما
تم إجراء عمليات زرع لمئات
من العدسات وتوزيع آالف
النظارات الطبية للمحتاجين.
وذكرت أنه تم إجراء حوالي
 335ألف عملية جراحية
للعيون منذ بداية مخيمات
العيون للعون المباشر بين
عامي  2010و 2022استفاد
منها حوالي  1.5مليون إنسان.

«زكاة الجهراء» لدعم مشروع
مساعدة األسر المتعففة

جانب من اجتماع المنظمة مع الجامعة

عبدالعزيز العتيبي

وم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــرة الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــي رئـ ـيـ ـس ــة
ل ـج ـن ــة الـ ـب ــرام ــج واالنـ ـشـ ـط ــة،
وف ــواز الـحــاتــم رئـيــس اللجنة
ال ـط ــاب ـي ــة ،وحـ ـم ــد الـمـهـلـكــي
رئيس المكتب التنفيذي».
وأضاف أن التشكيل يضم:
«عبدالله الكفيف رئيس لجنة
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ،وإبــراه ـيــم
الـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــوف رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وب ـ ــدر ال ـق ـنــاعــي
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــط رئـ ـي ــس
اللجنة االجتماعية ،ومحمد
العصفور رئيس لجنة التوعية
االجتماعية».

الشطي تتوسط عضوات الفريق
عقد فريق اإليجابية الكويتية التطوعي ،اجتماعه
ال ــدوري الثالث لـهــذا الـعــام ،األسـبــوع الـمــاضــي ،في
مقر رابطة االجتماعيين بالعديلية ،ضمن التعاون
ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن مـنـظـمــات الـمـجـتـمــع األه ـل ــي لــدعــم
المبادرات والشراكة المجتمعية.
وح ـض ــرت االج ـت ـمــاع رئـيـســة ال ـفــريــق الـتـطــوعــي
نرجس الشطي ،والعضوات د .سهام القبندي ،وليلى
الحنيان ،ود .لجين الصايغ ،وليلى أبل ،وحنان الزايد.
وتضمن جــدول األعـمــال أهمية زي ــادة وتشجيع
إش ــراك العضوات الـجــديــدات فــي الفريق ،وتشجيع
الـمـتـقــاعــدات مــن الـعـمــل عـلــى االنـضـمــام إل ـيــه ،لتعم
الفائدة على المجتمع.
وأكـ ــد ال ـفــريــق دع ــم ال ـم ــدن الـصـحـيــة ف ــي مناطق
ً
الكويت ،الفتا إلى أن إعالن أول مدينة صحية بمنطقة
ال ـيــرمــوك تــم مــن خ ــال ت ـعــاون جـمـيــع الـمــؤسـســات

«محمية السدرة» تطمح لزراعة
 10آالف شجرة في 2023
يسعى الناشطون الزراعيون في الكويت
إل ــى إن ـشــاء أنـ ــواع مختلفة مــن المحميات
الزراعية ،من منطلق الحرص على مبادرات
التخضير فــي ال ـب ــاد ،وم ــن بينها مـبــادرة
الناشط الــزراعــي وصاحب مـبــادرة محمية
السدرة عبيد الشمري ،الذي يسعى لزراعة
 10آالف س ـ ــدرة م ــع ح ـل ــول عـ ــام  2023في
بـ ــر ع ــري ـف ـج ــان ،وب ـم ـس ــاع ــدة ال ـم ـت ـطــوع ـيــن
والمهتمين بالتخضير.
وقال الشمري ،في لقاء مع «كونا» ،أمس،
بعد استكماله زراعة ثالثة آالف شجرة سدرة
في الصحراء ،إن التوسع في زراعــة أشجار
السدر بالكويت ال يأتي من منطلق الحرص
على سياسة التخضير في البالد فحسب ،بل
ً
أيضا لما تشكله من مردود اقتصادي وبيئي
كبير يعود بالنفع على البالد.

بعض أشجار السدرة الحديثة في المحمية

وح ــول مـبــادرة مـشــروع محمية الـســدرة،
أوضح أنه بدأ بها في منطقة بر عريفجان
بــزراعــة  450س ــدرة فــي عــام  ،2018وتوسع
ً
ً
ب ــال ــزراع ــة ش ـي ـئ ــا ف ـش ـي ـئ ــا ،ح ـت ــى أصـبـحــت
المحمية الصحراوية تحتوي على  3آالف
شجرة ســدرة ،بمشاركة مجتمعية َّ
جسدت
الروح الوطنية والعمل الجماعي.
وأع ــرب عــن األم ــل فــي مساهمة كــل أفــراد
المجتمع والـمــؤسـســات الـخــاصــة والـعــامــة
في مثل هذه المبادرات التطوعية الزراعية
ً
لتعم الفائدة على الجميع ،مبينا أن المبادرة
تهدف إلى زراعة  10آالف سدرة في المرحلة
الـمـقـبـلــة يـمـكــن خــال ـهــا إن ـت ــاج ع ـســل ســدر
كويتي وثمار النبق (الكنار) وصبغة الحناء.

الحكومية واألهلية واشـتــراك المواطنين ،ليقدموا
ً
ً
نموذجا فاعال يقتدى به ضمن معايير الجودة التي
وضعتها منظمة الصحة العالمية لمقياس المدن
الصحية.
ووافق الفريق على عقد لقاء توعوي يضم الجهات
الــداعـمــة لتحقيق الـمــدن الصحية ،مــن خــال دعــوة
محافظي المناطق ورؤس ــاء الجمعيات التعاونية
ومختاري المناطق وكل المهتمين واألهالي لزيادة
الوعي المجتمعي بالموضوع.
وتـبـنــى ال ـفــريــق عـقــد نـ ــدوات تــوعــويــة بمختلف
المحافظات وال ـم ــدارس وعـمــل بــرنــامــج تلفزيوني
عن المناطق الصحية والنموذجية لحياة اإلنسان
ً
اآلمنة ،مؤكدا دعمه العديد من المبادرات المبدعة
والفاعلة والمستدامة ،لتطويرها بالتعاون والشراكة
المجتمعية مع مكتب المدن الصحية الصديقة للبيئة.

ح ـ ـقـ ــق ال ـ ـم ـ ـقـ ــر ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
للجامعة العربية المفتوحة
ً
إنجازا يضاف إلى اإلنجازات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة ،وي ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ف ــي
حصوله على شـهــادة اآليــزو
 ،ISO 9001:2015ا ل ـص ــادرة
من منظمة المقاييس الدولية
لتطبيق نظام إدارة الجودة،
ب ـعــد تـقـيـيــم ش ــام ــل ومـفـصــل
ودقـ ـي ــق ل ـج ـم ـيــع اإلج ـ ـ ـ ــراءات
التي يتبعها المقر ،ومقارنتها
بمعايير ا ل ـج ــودة المعتمدة
ً
عالميا لدى هيئات االعتماد
الــدول ـيــة مــن خ ــال المدققين
الـ ـخ ــارجـ ـيـ ـي ــن.وأع ــرب رئ ـيــس
ال ـجــام ـعــة د .م ـح ـمــد ال ــزك ــري

عــن س ـعــادتــه لـحـصــول المقر
عـلــى ه ــذه ال ـش ـهــادة الــدول ـيــة،
ً
مــؤكــدا أن ه ــذا اإلن ـجــاز يأتي
نتيجة حــرص الجامعة على
ج ــودة عملياتها ،والمتابعة
المستمرة الستيفاء معايير
ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ف ـ ــي ك ـ ــل الـ ـخ ــدم ــات
اإلداري ـ ـ ـ ــة واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـتــي
تقدمها ،وحث جميع اإلدارات
ع ـل ــى ت ـط ــو ي ــر األداء اإلداري
والجودة.

ً
«االجتماعيين» تزور أطفاال مرضى بمستشفى جابر
قامت لجنة العمل االجتماعي في رابطة
االجتماعيين الكويتية بــزيــارة إلــى جناح
األطفال بمستشفى جابر ،ووزعــت رئيسة
وأعضاء اللجنة الهدايا على األطفال مما
س ــاه ــم ف ــي ادخـ ـ ــال ال ـب ـه ـجــة وال ـ ـسـ ــرور في
قلوبهم وقلوب ذويهم.
وقــالــت رئيسة اللجنة أصيلة الرفاعي،
إن هــذه الفعاليات واألنشطة االجتماعية
ً
التي تقوم بها الرابطة سنويا تعتبر في
اطار المسؤولية المجتمعية التي تقدمها
ً
تجاه المجتمع وألفراد المجتمع ،خصوصا
أن ال ـمــرضــى وذوي ـه ــم بـحــاجــة إل ــى الــدعــم
المعنوي والنفسي فــي ظــل الـظــروف التي
يعانونها ،ونأمل الشفاء التام لألطفال.
وفـ ــي خ ـت ــام الـ ــزيـ ــارة ت ـق ــدم ــت ال ــرف ــاع ــي
بــالـشـكــر ال ـجــزيــل إلدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة
واإلعـ ــام بمستشفى جــابــر لــأطـفــال على
تسهيل الزيارة وحفاوة االستقبال.

التراث» تطلق
«إحياءً ً
برنامجا ثقافيا الشهر الجاري

وفد اللجنة خالل الزيارة

«المهندسين» اختتمت «أكتوبر وردي»
اختتمت جمعية المهندسين
ف ـعــال ـيــات ـهــا الـ ـت ــوع ــوي ــة ب ـمــرض
سرطان الثدي في أكتوبر الماضي
والـ ـت ــي ك ــان ــت ع ـلــى م ـ ــدار الـشـهــر
وتحت شعار «أكتوبر وردي».
وقالت عضوة مجلس اإلدارة
المهندسة شروق الجاسر :سعدنا
باهتمام المهندسات ووجودهن
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن الـ ـمـ ـح ــاض ــرات
ال ـق ـي ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ق ــدمـ ـه ــا األط ـ ـبـ ــاء
واالس ـت ـش ــاري ــون ممثلو اإلخ ــوة
ف ــي الـجـمـعـيــة ال ـط ـب ـيــة ،مضيفة
«أننا نقوم بهذه الفعاليات سنويا
ً
إي ـمــانــا مـنــا ب ـض ــروروة تجسيد
دورنــا المجتمعي ،وخدمة ليس
ً
المهندسات فقط بل المرأة عموما
في المجتمع الكويتي».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـجـ ــاسـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن
فعاليات هــذا الشهر كانت غنية
ب ـمــواض ـي ـع ـهــا ،وت ـض ـم ـنــت أرب ــع

دعا مدير زكاة الجهراء التابعة
لقطاع البرامج والمشاريع
بجمعية النجاة الخيرية،
محمد السعيدي ،المتبرعين
إلى المساهمة في مشروع
«مساعدة األسر المتعففة»
ً
داخل الكويت ،مبينا أن الفئات
المستهدفة هي ضعاف
الدخل ،واألرامل ،والمعاقين،
والمرضى ،وأصحاب الحاجة.
وأضاف السعيدي ،في
تصريح صحافي ،أمس،
«اننا نقدم من خالل المشروع
المساعدات المادية ،والغذائية،
وسداد اإليجارات لمئات األسر
ً
المحتاجة سنويا ،ونحرص
قبل صرف المساعدة على
دراسة الحاالت المتقدمة
دراسة وافية ،والتأكد من
كل المستندات واألوراق
الثبوتية».
وأوضح أن المساهمة في
المشروع متاحة بأي مبلغ
تجود به نفس المتبرع ،كما
ً
يمكن كفالة أسرة بـ  120دينارا
ً
شهريا ،أو تقديم مساعدات
غذائية ألسرة بمبلغ 50
ً
دينارا ،أو مساعدة أسرة في
سداد اإليجار بقيمة 150
ً
دينارا.

مهندسات خالل الفعالية

محاضرات رئيسية باإلضافة إلى
اللقاء المباشر مع االختصاصيين،
وتدريب المهندسات على الفحص
ال ــذات ــي لـســرطــان ال ـثــدي مــن قبل
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــورة مــريــم
الشطي.

ً
وق ــال ــت :ل ـقــد اس ـت ـفــدنــا كـثـيــرا
مــن الـنـصــائــح واإلرشـ ـ ــادات التي
قــد مـهــا ممثلو الجمعية الطبية
عـ ــن سـ ــرطـ ــان ال ـ ـثـ ــدي وأخ ـ ـطـ ــاره
وسـ ـب ــل ال ـ ـعـ ــاج وال ـت ـج ـم ـي ــل فــي
الحاالت المتأخرة وسرطان الغدة

الدرقية وسبل الوقاية والحماية
م ــن األخـ ـط ــار وأسـ ـب ــاب ســرطــان
عنق الرحم وكيفية الوقاية منه،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أسـ ـب ــاب ح ــدوث
ســرطــان الـقــولــون وط ــرق الـعــاج
والوقاية منه.

تطرح جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،خالل نوفمبر
ً
ً
الجاري ،برنامجا ثقافيا
يتضمن سلسلة من الدروس
والمحاضرات والدورات
العلمية والثقافية لجميع
فئات المجتمع.
وأشارت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إلى تنظيمها محاضرة
أسبوعية بعنوان «نظرة
شرعية في أموالنا» للشيخ د.
جمعان الشبيب في ديوانية
فرعها بمنطقة سعد العبدالله.
وتابعت :أقامت لجنة
الصباحية النسائية ضمن
حلقة رواق العلم مدارسة
كتاب «فقه األدعية واألذكار»
حاضرت فيها ليلى الخضر
في مقر اللجنة ،باإلضافة إلى
درس إيماني في «فقه الطهارة»
ألقته انتصار الغانم في مقر
لجنة هدية النسائية.
وأردفت :كما نظمت اللجنة
النسائية بالفيحاء درسين
«كلمة هي كنز من كنوز الجنة
 تفسير سورة الحشر» فيمقر لجنة الفيحاء النسائية.
ولفتت إلى إطالق دورة في
أحاديث مختارة من كتاب
رياض الصالحين «باب
المجاهدة» ،في مقر لجنة
إشبيلية النسائية.
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إلى هيئة اإلعاقةّ :
يسروا
وال ّ
تعسروا

ً
ال شك أن العاملين في هيئة اإلعاقة يبذلون جهودا
للقيام بواجباتهم وتقديم خدماتهم ،لكننا نلفت أنظارهم
إلى مراجعة بعض اإلجراءات وتطويرها وتبسيطها؛
إلراحة الناس والتخفيف عنهم ،وتحقيق أهداف الدولة
من سياستها في خدمة أبنائها ومواطنيها.
ت ـ ـقـ ــوم الـ ـ ــدولـ ـ ــة بـ ـفـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى بـ ــرعـ ــايـ ــة ذوي
االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ورعــا يـتـهــم ويتمثل ذلــك بــوجــود
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة والقوانين المنظمة
ل ـع ـم ـل ـهــا والـ ـخ ــدم ــات الـ ـمـ ـق ــررة لـ ـه ــم ،ومـ ــا ي ـن ـغــص ه ــذه
ال ـخــدمــات اإلن ـســان ـيــة الـجـلـيـلــة أمـ ــران ظ ــاه ــران لـلـعـيــان:
األول بعض المتحايلين على قوانين اإلعاقة والطامعين
بــالـحـصــول عـلــى الـمـمـيــزات الـمــاديــة الـمـقــدمــة لـهــم بغير
وجـ ــه حـ ــق ،وهـ ــم ب ـف ـع ـل ـهــم هـ ــذا ي ـن ـغ ـم ـســون ف ــي ال ـك ـســب
ً
الحرام ،ويسيئون للمستحقين فعليا لتلك الميزات من
المواطنين وأسرهم وأولياء أمورهم ،ويشهد على هذا ما
نقرأه بصفة مستمرة من إحالة مدعي اإلعاقة للمحاكم
الس ـ ـتـ ــرداد م ــا أخـ ـ ــذوه ب ـ ــدون وجـ ــه ح ــق ك ــروات ــب ودع ــم
وقرارات تقاعد وإجراء ات ميسرة في اإلسكان وغيره.
األمـ ـ ـ ــر اآلخـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـشـ ــوه ج ـ ـمـ ــال خ ـ ــدم ـ ــات الـ ــدولـ ــة
وحرصها لرعاية أبنائها هو بعض اإلجراء ات العقيمة
ا لـتــي يواجهها ذوو اإل عــا قــة وأو ل ـيــاء أ مــور هــم فــي إتمام
معامالتهم أو تجديد ملفاتهم أو صرف المواد واألجهزة
الـمـقــررة لـهــم ،وعـلــى سبيل الـمـثــال مــا يـجــري فــي صــرف
سماعات األذن ألصحاب إعاقة الصم ،حيث تأخر تقارير
صرف السماعات بين هيئة اإلعاقة وبين الجهة الطبية
المختصة (مركز سالم العلي للنطق والسمع) عدة شهور
ً
أحيانا مما ترتب عليه اإلضرار باحتياجات المواطنين،
وتــأخـيــر ص ــرف األج ـهــزة الــازمــة لـهــم ،وإضــاعــة وقتهم
ومصالحهم بمراجعة الهيئة والمستشفى مرات عديدة
لمتابعة طـلـبــا تـهــم ،خــا صــة أن تـلــك ا لـسـمــا عــات تكلفتها
عالية تصل أ حـيــا نــا إ لــى أ لــف د يـنــار للسماعة ا لــوا حــدة،
ك ـمــا ي ـتــم اس ـت ـبــدال ـهــا ك ــل ث ــاث أو أربـ ــع سـ ـن ــوات ،وه ــذا
مـثــال واحــد لتأثير وتــأخـيــر الـمـعــامــات الـخــاصــة لــذوي
اإلعاقة ،ومثل هذا التأخير يــؤذي المستفيدين من تلك
الخدمات ويرهقهم ،وقد يكلفهم ماديا إذا اضطروا لشراء
احتياجاتهم مباشرة قبل توفيرها من هيئة اإلعاقة.
نقدر نشاط المسؤولين والعاملين في هيئة اإلعاقة،
ً
وال شك أنهم يبذلون جهودا للقيام بواجباتهم وتقديم
خــدمــات ـهــم ،لـكـنـنــا نـلـفــت أن ـظ ــاره ــم إل ــى مــراج ـعــة بعض
اإلجراء ات وتطويرها وتبسيطها من أجل إراحة الناس
والتخفيف عليهم وتحقيق أهداف الدولة من سياستها
في خدمة أبنائها ومواطنيها ،فيا هيئة اإلعاقة يا كرام
«يسروا وال تعسروا» .والله الموفق.

إلى «بوسطن» خذوني
معكم

د .سلطان ماجد السالم

القوائم النسبية بين الواقع وصحة االدعاء وحلم التطبيق األمثل

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

opinion@aljarida●com

لـ ــم ي ـع ــد هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إل ـ ــى «إعـ ـ ــادة
ا خ ـ ـتـ ــراع ا ل ـع ـج ـل ــة» أو ت ـط ــو ي ــر ا ل ـع ـمــل
السياسي بشكل عــام بــدر جــات كبيرة،
حيث أصبح العالم يتسابق في ترسيخ
م ـفــاه ـيــم أص ـب ـحــت ش ـبــه م ـق ـبــولــة ،وإن
ا ح ـتــا جــت إ ل ــى ت ـطــو يــر بـسـيــط بحسب
بـعــض المجتمعات مــن هـنــا أو هـنــاك،
وه ـ ــذا الـ ـك ــام ح ـق ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى أح ــد
المقترحات المقدمة مــن مجموعة من
ن ـ ــواب ال ـب ــرل ـم ــان ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي األيـ ــام
القليلة الماضية فيما يخص «القوائم
النسبية» وا عـتـمــاد هــا كنظام الختيار
ممثلي الدوائر االنتخابية في الكويت.
ح ـق ـي ـقــة ا ل ـم ـس ــأ ل ــة أن هـ ــذا ا ل ـم ـق ـتــرح
ليس بالجديد بل هو متجدد ويطرح
ف ــي ك ــل م ـج ـلــس (ف ـص ــل ت ـشــري ـعــي) مــع
ب ـعــض ال ـت ـعــديــات م ــن ه ـنــا أو ه ـنــاك،
ففي هذه المرة حوت صفحات المقترح
على أن يتم إ عـطــاء ا لـقــوا ئــم أر قــا مــا من
خ ــال قــرعــة عـلـنـيــة ش ـفــافــة ،وم ــن هــذه
الـتـعــديــات و«بـعـيــض» الـصـيــاغــات من
هـنــا وه ـنــاك ،يـتـجــدد هــذا الـمـقـتــرح مع
تـجــدد د مــاء المجلس ذا ت ــه ،فــي إ شــارة
واض ـحــة أن الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة بــات
مــن الــواضــح أنـهــا بـحــاجــة إل ــى تعديل
وتـنـقـيــح ،وه ــو أي ـضــا أم ــر طـبـيـعــي في
حـ ـي ــاة ال ـش ـع ــوب وص ــراعـ ـه ــا لـتـحـقـيــق
مكاسبها الديموقراطية ،وأنا شخصيا
ك ـن ــت قـ ــد ك ـت ـب ــت تـ ـغ ــري ــدة ت ـخ ــص ه ــذا
المقترح ،ومازلت متمسكا بهذا الرأي

الـ ــى هـ ــذا الـ ـي ــوم ،ف ـح ــواه ــا أن ال ـقــوائــم
الـنـسـبـيــة وب ـهــذا الـمـقـتــرح هــي (خـطــوة
ص ـغ ـيــرة ب ــاالت ـج ــاه ال ـص ـح ـيــح) ف ـقــط ال
غ ـي ــر!! أخ ــص ب ـه ــذا ال ـك ــام ه ـنــا تـبـيــان
مـســألــة مـهـمــة لـلـغــايــة أال وه ــي أن هــذا
المقترح وعلى اعتبار أنه عبر القنوات
ال ـخ ــاص ــة ب ـ ــإق ـ ــراره ،ل ــن ي ـك ــون مـكـسـبــا
حقيقيا في أوله بل له ما له وعليه ما
عليه مــن إ يـجــا بـيــات و سـلـبـيــات ،فعلى
اع ـت ـبــار أن ه ــذا ال ـم ـق ـتــرح م ــر وكـ ــان له
مــن الـنـصـيــب أن يــرى ال ـنــور ،فــالـقــوائــم
لــن تـكــون إال أ سـلــو بــا لـتـعــز يــز الفئوية
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع وت ـق ـس ـي ـم ــه ت ـق ـس ـي ـمــات
أفـ ـقـ ـي ــة ه ــامـ ـي ــة نـ ـ ـح ـ ــاول جـ ـمـ ـيـ ـع ــا أن
نـتـفــاداهــا بــل نـحــاربـهــا مـعــززيــن بذلك
قـيــم ا لــو حــدة ا لــو طـنـيــة ،فمبدئيا و جــب
أن ي ـك ــون اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى ت ـلــك ال ـقــوائــم
من جهة مستقلة محايدة كالمفوضية
االنتخابية ا لـتــي طــرح موضوعها في
السابق.
ث ــان ـي ــا ،وه ــي ال ـخ ـط ــوة ال ـت ــي وجــب
أن تـسـبــق مــو ضــوع ا ل ـقــوا ئــم النسبية،
إشهار وتنظيم الجماعات السياسية
كـمــا تـطــرقــت لــه ســابـقــا فــي م ــرات عــدة،
وهنا لنا وقفة في موضوع الجماعات
السياسية ا لـتــي إن أ شـهــرت وتمخض
عنها قوائم تدخل االنتخابات ،أصبح
الـعـمــل حــزبـيــا مـنـظـمــا مـعـلــن األه ــداف
بكل وضوح ،بل بهذا الشكل لن يسمح
ل ـل ـق ــوا ئ ــم أن ي ــد خ ـل ـه ــا ن ـف ــس ا ل ـف ـئــو يــة

أو ا لـطــا ئـفـيــة أو ا لـقـبـلـيــة ب ـتــا تــا ،أل نـهــا
س ـت ـن ـب ـث ــق مـ ــن ت ـن ـظ ـي ــم م ــدن ــي واضـ ــح
المعالم واألهداف.
تنظيم العمل السياسي يحتاج الى
خطوات أشبه ما تكون كقطع التركيب
فـ ــي أحـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـ «جـ ـيـ ـجـ ـس ــوو» وش ـي ـئــا
فشيئا سيكون باإلمكان أن ينتهي هذا
الصراع الشعبي لتحقيق مكاسبه مع
قــادم األ ي ــام ،أ مــا التخوف مــن ردة فعل
بعض أفراد المجتمع من كلمة «حزب»
و مـقــار نــة العملية السياسية الحزبية
ببقية ا ل ــدول ا لـمـحـيـطــة وا لـقــر يـبــة لنا،
فـهــو أ ي ـضــا مـفـهــوم وم ـق ــدر ،لـكــن لتكن
مقارناتنا مع دول العالم أجمع والتي
ت ـط ـبــق ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــزب ـيــة
ب ـش ـكــل ن ــاض ــج شـ ـف ــاف ل ـت ـح ـق ـيــق ع ــدل
للجميع.
على الهامش:
ظ ـ ـهـ ــور ع ـ ـتـ ــرة  XBBم ـ ــن م ـش ـت ـقــات
ً
المتحور «أوميكرون» يعطي انطباعا
بـ ـ ــأن هـ ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء سـ ـيـ ـع ــاود ه ـج ــوم ــه
وانـ ـتـ ـش ــاره ال ـس ــري ــع ف ــي أي ـ ــام ال ـش ـتــاء
ً
ال ـقــادم خـصــوصــا أن الـعــالــم يــدخــل في
مشاكل لتوفير الطاقة والتدفئة في عدد
مــن ا لـبـلــدان ،نتمنى ا لـســا مــة للجميع
وأن ي ـتــم ا ت ـب ــاع ن ـصــا ئــح ا لـمـخـتـصـيــن
واأل طـبــاء في هــذا الخصوص .حفظكم
الله جميعا من كل مكروه.

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
وأنا أتجول في شارع  newbery streetفي مدينة بوسطن
وف ــي أج ـ ــواء ب ـ ــاردة نـسـبـيــا ت ـص ــادف مـ ــرور وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األميركي األسبق جــون كيري ،ولــم يكن حي مدينة Harvard
يبعد كثيرا عن المكان ،دفعني الفضول للسالم عليه ومعرفة
العالقة بينه وبين المدينة ،تبين أنه نال الدكتوراه من جامعة
بــوسـطــن وش ـغــل مـنـصــب نــائــب حــاكــم والي ــة مــاســاتـشــوتــس،
وبالعربي الفصيح ابــن هــذه البيئة التي تعرف اليوم بأنها
مدينة الـ ٩٠جامعة وأرقاها جامعتا هارفارد و«إم آي تي».
لــم يـكــن غــريـبــا أن يـخـتــار الــدكـتــور وض ــاح الــرفــاعــي أشهر
جراحي األورام السرطانية العمل واالستقرار في جامعة جورج
تاون بواشنطن دي سي والتنقل إلى بوسطن عندما يتم دعوته
إل ــى مــؤتـمــر أو الـمـشــاركــة فــي م ـشــروع طـبــي ،وأن تـكــون هــذه
المدينة الوجهة المفضلة للعديد من أصحاب الكفاءات والعقول
العربية وغير العربية للعيش واالستقرار فيها.
وقد وصلتني عدة رسائل من أصدقاء في البحرين والكويت
وبيروت يستذكرون فيها ذاك الزمن الجميل وأيام الدراسة هنا
وهي من أحلى سنوات العمر.
هجرة الدكتور وضاح كشفت أن بيئة العمل والمزايا التي
يوفرها أي نظام هي من العناصر األساسية التي تجذب األطباء
والمهندسين وأصـحــاب التخصصات العليا ،والــواقــع وكما
أخبرني بذلك أحــد النشطاء اإلعالميين أن أميركا أصبحت
تؤوي عددا كبيرا من األطباء الكويتيين الذين جاؤوا إلى هنا
الستكمال دراستهم في الطب ،وقرروا عدم العودة إلى بلدهم
بعد نجاحهم وتخرجهم لعدة أسباب أهمها تردي بيئة العمل
في المجال الصحي وضعف رواتــب األطباء مقارنة بأميركا،
والذي يصل فيه راتب الطبيب االستشاري المبتدئ إلى ما ال
يقل عن نصف مليون دوالر أميركي في السنة مقابل  ٣٥٠٠دينار
كويتي ،ناهيك عن اإلغراءات وبيئة العمل المثالية في كل من
أميركا وكندا إذا ما قورنت في عدد من بلدان الخليج العربي.
الواقع يقول إن هناك العشرات من طلبة الطب في جامعة
الكويت يواصلون تخصصاتهم الطبية في البورد األميركي
والكندي كونهما من أفضل البوردات في الطب على مستوى
العالم ،وللعلم ال يتم قبول طلبة الطب في الـبــورد األميركي
والكندي إال بعد اجتياز امتحانات طب هذه الجامعات للتأكد
من أن مستوى الطالب القادم يضاهي طالب الطب األميركي
والكندي.
وهنا تجب اإلشارة إلى أن كلية الطب في جامعة الكويت ال
تعتبر من أفضل الكليات في الكويت فقط بل في دول أوروبية
كذلك ،وهجرة العقول العربية عمرها عشرات السنين ،وأحدث
نسخة منها هجرة األطـبــاء العراقيين إلــى بريطانيا ،فهناك
الـمـئــات إضــافــة إل ــى المهندسين ورج ــال األع ـمــال وأصـحــاب
التخصصات العالية ،والقائمة تطول غالبية الدول العربية بعد
أن انضم إليهم األطباء اللبنانيون نتيجة الكارثة االقتصادية
والسياسية التي تعصف بالبلد.
أميركا بلد المهاجرين والهجرات القادمة من كل قارات العالم،
يكفي أن تركب أي قطار أو تمشي في أي شارع حتى تتعرف
على كل أصحاب البشرات والقامات والجنسيات التي انصهرت
في هذا المجتمع ،وتتعايش تحت سقف القانون ووفق system
واحد يجمعهم علم ودولة ونظام.
الحديث عن بيئة عمل ومستوى من العيش ووسط مجتمع
يحترم القانون هو ما نحتاجه في دولنا العربية والخليجية،
فاالستنزاف الذي نعانيه لن يتوقف والثمن نحن من يدفعه.

بيدرو فيريرا*

عبدالخالق العلي

نظرة إلنشاء عادات رياضية في الكويت ...تفادي وصفة «القياس الواحد للجميع» السحرية

«العميل الخفي» مبادرة حكومية تضع الكويت في مصاف الدول المطورة لنوعية الخدمات

مهمتنا المشتركة هي
تقريب الناس إلى اعتماد
نمط صحي للحياة يحميهم
من التكاليف الصحية
وتكاليف التأمين ،وليست
الكويت استثناء في هذا
المجال.

بتوافر النوادي
في الكويت تبقى
الحاجة للنمو
موجودة ال سيما
من حيث توفير
مجمعات للرياضة
الشمولية

بــدأت مسيرتي في عالم اللياقة البدنية قبل ما
يزيد على عشرين سنة حين كانت النوادي الرياضية
وتلك المخصصة للياقة مرادفا للعضالت المفتولة،
وكان ذلك أفضل ،واألفضل كان يعني المزيد :المزيد
من اآلالت؛ من األوقات المخصصة للتمارين؛ ومن
التمارين والعرق؛ فقد مر قطاع اللياقة البدنية بنمو
كبير في السنوات األربعين المنصرمة ،ويكتسي
الـيــوم معاني أوســع عــن طبيعة األداء بحد ذاتها،
وتتخطى األبعاد المختلفة التي تشكل معا وتبني
الفرد كشخص.
كــاخـتـصــاصـيـيــن ف ــي م ـج ــال ال ـص ـحــة وال ـل ـيــاقــة
البدنية غالبا ما نتساء ل عما إذا كنا نؤمن خدمة
جيدة لعمالئنا ،وغالبا ما نقارب هذه المسألة بفخر
ً
ونكرس وقتا كبيرا إليجاد الجواب عن هذا السؤال
خصوصا عبر تجاذب أطراف الحديث حول الحلول
والتجارب ،أما الواقع القاسي فهو أن رأينا ال يهم؛
فما يهم هو رأي العمالء ،وبما أننا نعي أن وجود
عمالء غير راضـيــن هــو أمــر سيئ لــأعـمــال؛ نعرف
كذلك أن مفهوم رضا العميل غير ثابت خصوصا
أن وج ــود الـعـمــاء الــراض ـيــن ال يـعـنــي بــالـضــرورة
نجاحا أكـيــدا ،فــالــوالء أكثر من الرضا هو ضمانة
لالستمرارية ،وهذه األخيرة جيدة لألعمال.
تحقيق الوالء تحد كبير ،لكني لن أتحدث اليوم
عن الوالء لألعمال؛ بل سأركز على الوالء للتمارين
الرياضية بحد ذاته ،فنحو  %٣٣من أعضاء النادي
يتوقفون عن ارتياد النادي بعد  ٣أشهر (وذلك بعد
مـعــدل تمرين واح ــد أسـبــوعـيــا) و %٥٠مــن أعضاء
نادي اللياقة يتوقفون عن الحضور بعد ستة أشهر،
فــوفــق منظمة الـصـحــة العالمية ( )٢٠١٩يــؤدي
غ ـيــاب ال ـن ـشــاط ال ـبــدنــي ال ــى ن ـم ــاذج م ــن األمـ ــراض
المزمنة تـعــرض الـفــرد لخطر مرتفع مــن اإلصــابــة
باألمراض والموت المبكر.
مــا السبب األســاســي لغياب النشاط الجسدي؟
غياب اإلرادة المحفزة.
وإنشاء عادة جديدة رهن أربعة عناصر مؤثرة
أساسية:
التحفيز الشخصي :كعضو فــي ا ل ـنــادي علينا
تشجيعكم على الكشف عن أهدافكم بشأن اللياقة
وال ـحــافــز الـحـقـيـقــي الـكــامــن وراء هـ ــا وه ـنــا يصبح
ال ـت ـم ــري ــن م ــع اخ ـت ـص ــاص ــي أو م ــا ي ـس ـمــى ب ــالـ ــPT
عنصرا جوهريا ،فالممرن الشخصي ال يساعدكم
في تحديد أهــداف اللياقة فحسب ،بل يواكبكم في
مسيرة عبوركم نحو هذه األهداف ،وتظهر األبحاث
أن أعضاء الـنــوادي بحاجة إلــى مزيج من األهــداف
الـمــوجـهــة نـحــو تـحـقـيــق الـنـتــائــج (خ ـس ــارة عـشــرة
كيلوغرامات فــي عشرة أسابيع) وأه ــداف موجهة
نحو إنشاء أنماط سلوكية (كارتياد النادي مرتين
أسبوعيا لألسابيع االثنتي عشرة المقبلة مهما
كانت الظروف وممارسة التمارين الرياضية لثالثين
دقيقة عند كل زيارة).
إذا أردت ــم التمتع بـفــوائــد الـتـمــاريــن التغييرية
فـعـلـيـكــم وض ــع أه ـ ــداف جــوهــريــة ن ـصــب عـيـنـيـكــم،
نحقق أوال ثم نحتفل ،فعندما ننجح في اعتماد هذا
التكرار في روتيننا اليومي نخلق االستمرارية وهذه
األخيرة هي السر الذي سيأخذكم بعيدا.
الفعالية الشخصية :على كل فرد أن يؤمن بقدراته
الشخصية لتخطي العوائق االجتماعية والظرفية
ال ـتــي ت ـعــوق م ـمــارســة ال ـت ـمــريــن ال ــري ــاض ــي ،ودع ــم
استقاللية العضو خــال التمرين والتعلم عنصر
أساسي ،فبوسع أي شخص أن يتعلم «السكوات»
من اإلنترنت ،إذ تكمن المسألة في أن نعرف عما إذا

كان هذا التمرين المعين أو تلك اآللة أو المعلومات
الغذائية ...إلخ تنسجم مع نمط تمرينكم الرياضي.
مــا اس ـتــرعــى انـتـبــاهــي أث ـنــاء أيــامــي األولـ ــى في
الكويت هو بعض األنماط السلوكية لــدى أعضاء
ا ل ـن ــادي ،فليسوا مهتمين بكيف و ل ـمــاذا فحسب؛
وأشعر شخصيا بسعادة قصوى حين يلجأ إلينا
األع ـض ــاء لــاسـتـفـســار ع ــن أسـئـلــة تـقـنـيــة ألن ذلــك
يعني أنـهــم مـلـتــزمــون فـعــا بــالـفـكــرة أو الـمـشــروع
الذي أمامهم.
الدعم االجتماعي :شعور العضو باالنتماء وأنه
ج ــزء مــن مهمة جـمــاعـيــة عنصر أســاســي ،وتظهر
األبحاث في مجال اإلرادة المحفزة والمواظبة على
التمارين أن الحصول على الدعم االجتماعي عنصر
جوهري :الدعم االجتماعي من العائلة واألصدقاء
والزمالء ...قد ينضم بعض األعضاء إلى النادي مع
صديق أو شريك رغم أن عددا آخر قد يرتاد النادي
فرديا ،وتظهر األبحاث أن المنخرطين في نشاطات
رياضية عبر الحصص الجماعية يرتادون النادي
بوتيرة أكبر ويستمر والؤهم لفترة أطول.
ال ـت ـم ـت ــع :ي ـن ـب ـغــي أن ي ـك ــون ك ــل ت ـم ــريــن مـمـتـعــا
والتمرين الطويل األمــد ليس بالضرورة أن يكون
تمرينا جيدا ،فال يكون الفرد عموما مستعدا لمرحلة
مــا بـعــد الـتـمــريــن الــريــاضــي ،وال يــريــد أي شخص
مواجهة صعوبات في الجلوس أو صعود الدرج مع
ما يرافقه من ألم في اليوم التالي من ارتياد النادي،
فهذه التجارب تبعد الناس عن التمارين وتشعرهم
بالخوف منها وهذا الخوف ليس من األلم فحسب بل
مما سيكون عليه شكلهم أمام نظرائهم خالل جلسة
التمارين وبعدها ،وال شك أن التمارين الجماعية
تـ ــؤدي دورا فــاعــا ف ــي تـحـفـيــز ح ـمــاســة األع ـضــاء
عبر المدربين الداعمين والموسيقى والتصاميم
الترفيهية وتقدم هذه الحصص الجماعية لألعضاء
سلة من الحلول الناجعة المتنوعة التي تزيد فوائد
الـتـمــاريــن الـتــي يـمــارســونـهــا ،فـلـمــاذا ال تــزاوجــون
تمرينكم مثال مع حصة تمارين «للجذع»  coreإذا
اضطررتم للتخلي عنها أثناء تمرينكم الرياضي؟ أو
لم ال تستبدلون تمارين «الكارديو» بحصة «دراجة»
بدال من  ٤٥دقيقة على دراجة ال تتحرك؟
في ما يتعلق بتوافر النوادي في الكويت ،تبقى
الحاجة للنمو موجودة خصوصا من حيث توفير
مجمعات للرياضة الشمولية ،فقبل فترة الكوفيد
كان الناس يحضرون عدة مناسبات رياضية ،وكنا
نشعر بزيادة المشاركة في هذا النوع من النشاطات
مع كل موسم جديد ،وعلينا نحن كقطاع خاص رفع
معايير التربية البدنية عبر نوادي الرياضة واللياقة
المتوافرة لعموم الشعب الكويتي.
مهمتنا المشتركة هي تقريب الناس الى اعتماد
نمط صحي للحياة يحميهم من التكاليف الصحية
وتـكــالـيــف الـتــأمـيــن ،ولـيـســت الـكــويــت اسـتـثـنــاء في
هذا المجال.
أنا شخصيا أعتبر الحركة طبا وقائيا لكن ارتياد
النادي ال ينبغي أن يكون قرارا إلزاميا ،حيث يشكل
النادي بالنسبة الى البعض بيئة مخيفة ونصيحتي
لهؤالء هي التالي :اعتمدوا روتين ارتياد المتنزه
(الـبــارك) لمشي سريع ( ٢٠-١٥دقيقة كافية) ،فبعد
شهرين تقريبا تشعرون بثقة كافية الرتياد النادي
والتمتع بالتمارين بشكل أ كـبــر ،فــاأل مــر ببساطة
يتعلق بتحديد نقاط االنطالق المختلفة وفق كل
فرد وتجنب وصفات «القياس الواحد للجميع».
* «»PhD @ISCTE-IUL

مفهوم المراجع الخفي يعد
ً
جزءا ال يتجزأ من منظومة
الدراسات واألبحاث
واإلحصاءات السوقية
ً
والتي مازالت
األكثر شموالً ،
تعاني في دولنا شحا في
البيانات رغم أهميتها
وضآلة االتفاق عليها،
فهذا القطاع الذي يبلغ
حجمه  100مليار دوالر
أميركي في العالم تنفق منه
الدول العربية نحو دوالر
واحد على ً الفرد مقارنة بـ
ً 44دوالرا في أوروبا و145
دوالرا بالواليات المتحدة.

آن األوان لألخذ
بمبادرة العميل
الخفي ألنها جاءت
برغبة مخلصة من
القيادة السياسية
لتحسين األداء
الحكومي والرقي به

لـلـمــرة األولـ ــى ف ــي ت ــاري ــخ ال ـخ ـطــاب الـحـكــومــي
الــرسـمــي يــأتــي ذك ــر مصطلح «ال ـمــراجــع الخفي»
كوسيلة لتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها
ال ــدوائ ــر الــرسـمـيــة لمختلف الـمــراجـعـيــن لــديـهــا.
جــاء ذلــك فــي الخطاب السامي ال ــذي ألـقــاه نيابة
عن صاحب السمو أمير البالد سمو نائب األمير
وولي العهد الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح
في افتتاح دور االنعقاد األول للفصل التشريعي
السابع عشر لمجلس األمة ،فقد جاء في الخطاب
ال ـس ــام ــي أن س ـم ــوه ق ــد أوع ـ ــز ل ـل ـح ـكــومــة بتبني
مبادرتي «المراجع الخفي» و«المبلغ السري» بهدف
تطوير وتحسين األداء الحكومي من خالل التعرف
على مواقع الخلل في الجهات التي تقدم خدماتها
للجمهور ،فما أهمية هذه المبادرة المشكورة من
ناحية علمية؟ ومن المراجع الخفي؟ وكيف يقوم
بدوره في تحسين األداء الحكومي؟ وما المتطلبات
الواجب اتباعها لضمان نجاح هذه التجربة؟
إن مبادرة العميل الخفي تهدف بالدرجة األولى
إلى اكتشاف مكامن الخلل أو القصور في الدوائر
الحكومية بهدف عالجها ،ومن ثم بهدف تطويرها
لتقديم خدمة أفضل للمواطنين والمقيمين ،مما
ينعكس إيجابا على رضا المراجعين على األداء
ال ـح ـكــومــي ،كـمــا يـمـكــن اس ـت ـخــدام ه ــذه ال ـم ـبــادرة
ك ــأداة لتقييم العاملين أو الـمــديــريــن ورب ــط ذلك
بــالـتـقــايـيــم الـسـنــويــة أو الـتــرقـيــات وف ــق ضــوابــط
األداء ال ـمــوضــوع ـيــة ال ـب ـع ـيــدة ع ــن ال ـم ـح ــاب ــاة أو
الـتــرضـيــات ،ومــن يـقــوم باكتشاف مــواطــن الخلل
هذه هو المراجع الخفي الذي يكون ببساطة رجال
أو امــرأة يسند لهما مهمة القيام بإتمام معاملة
ما في جهة حكومية وفق سيناريو مرسوم ودون
علم الموظفين على أن يقوم هذه المراجع الخفي
بتدوين مالحظاته على استبيان محدد يشمل عدة
جوانب تتعلق بأداء الجهة الحكومية حتى إتمام
المعاملة ،ومــن ثم تقديم تقارير كمية حــول هذه
المالحظات للجهة المعنية حتى تتم معالجة أوجه
القصور لديها وبالتالي تحسين وتطوير أدائها.
لقد شهدنا جميعا تطور الخدمات الحكومية
ب ـش ـكــل ي ـش ـهــد ل ــه الـ ــدانـ ــي والـ ـق ــاص ــي ف ــي بـعــض
دول الخليج العربي ،فمن منا لــم يسعد بكفاء ة
ا لـخــد مــات الحكومية ا لـتــي تقدمها حكومة دبي
على سبيل المثال بدءا من المطار وانتهاء بتقديم
كل الخدمات الحكومية األخرى كتجديد الرخص
التجارية وتأسيس الشركات وإصــدار الشهادات
وغيرها من الخدمات التي تتم في أوقات قياسية
على المستوى العالمي ،ووفق معايير جودة عالية
الكفاءة من األتمتة والميكنة ،ذلك كله تم من خالل
التعرف أوال على مــواطــن الخلل والـقـصــور أوال،
والتي كان للمراجع الخفي دور مهم بها ،إذ بدأت
إمارة دبي بتطبيقه أوال منذ أكثر من عقدين ،مما
أتاح معالجة هذا القصور أو استبداله كليا بنظام
حديث يطبق وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة
والمتابعة.
إن تجربة المراجع أو العميل الخفي (Mystery
 )Shopperقد ال تكون جديدة في الكويت ،إذ ما
زال ــت الـعــديــد مــن ال ـشــركــات فــي الـقـطــاع الـخــاص
كالبنوك وشركات السيارات والمطاعم وغيرها
تتبنى هذه الوسيلة منذ سنوات بحكم الطبيعة
ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ألعـ ـم ــالـ ـه ــا وب ـ ـهـ ــدف الـ ـتـ ـف ــوق عـلــى
المنافسين مــن خــال معرفة مــواطــن الضعف أو
الخلل في أعمالها ،ومن ثم تحسينها وتطويرها،
والجديد في األمر أن تتبنى الحكومة هذا األسلوب

لـمـعــرفــة م ــواق ــع خـلـلـهــا وال ـع ـمــل عـلــى إصــاحـهــا
وت ـطــويــرهــا ،وه ــو أم ــر يـحـســب لـهــا ب ــا ش ــك ،إال
أن تطبيق ه ــذه الـتـجــربــة فــي الـجـهــات الخدمية
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـن ـج ــاح ي ـت ـط ـلــب ضـ ــوابـ ــط ص ــارم ــة
يجب اتباعها حتى ال تفشل أو كــي ال يتم سوء
استخدامها نتيجة حساسيته.
أولى هذه الضوابط هو أن تقوم جهة محايدة
متخصصة ذات خـبــرة فــي ه ــذا الـمـجــال بتنفيذ
المشروع ،ذلك لضمان حيادية الجهة من ناحية
ولتوفر الخبرات المتراكمة لديها من ناحية أخرى،
حيث إن آخر ما تريده الحكومة في هذه المجال
هو إنشاء إدارات تابعة لكل وزارة تكون مسؤولة
عن تنفيذ هذه المبادرة لينتهي الحال بها أن تكون
هي بحاجة للمراجع الخفي.
ثاني هذه الضوابط هو خضوع المراجع الخفي
لـتــدريــب مـكـثــف ح ــول الكيفية ال ـتــي سينفذ بها
مهامه دون أن يكتشف ،فدون هذا التدريب يكون
مآل مهمة المراجع الخفي الفشل ،فالمراجع الخفي
يجب أن يجيد دوره في التعرف على المالحظات
المطلوب منه أن يرصدها في الوقت الــذي يقوم
فيه بإنجاز معاملته حتى ال يغفل عن شــيء في
تقريره فيما بعد ،باإلضافة لــذلــك ،يجب تدريب
المراجع السري على أحدث البرمجيات الخاصة
بتوثيق المالحظات فدونها يكون اعتماد المراجع
الخفي على ذاكرته فقط في إيراد المالحظات وهو
ما يفقده المصداقية ،خصوصا بعد مــرور فترة
طويلة من زيارة المرفق الحكومي.
أم ــا ال ـضــابــط ال ـثــالــث فـهــو ضـ ــرورة اسـتـخــدام
الـتـكـنــولــوجـيــا فــي ص ــدور الـتـقــاريــر ح ــول تقييم
المرفق الحكومي مــن قبل الـمــراجــع الخفي ،فقد
ولت أيام التقارير السرية المكتوبة وحل محلها
برامج عالية التقنية تقدم لصاحب القرار معلومات
آنية وشاملة تحفظ خصوصية المعاملة ،حول كل
ما يتعلق بجوانب العمل المراد مراقبتها بهدف
تحسينها وتـطــويــرهــا .وت ـقــدم ه ــذه البرمجيات
ت ـق ــاري ــر ذات م ـس ـتــويــات مـخـتـلـفــة ح ـســب مــوقــع
المستخدم ،تسمح بإعطاء صورة شاملة عن أداء
الجهاز الحكومي لمسؤولي ال ــوزارة وتفاصيل
محددة لمسؤولي وحدات معينة ،وسواء كان ذلك
قياس أداء الموظفين أو البيئة التي يعملون بها
أو أية مؤشرات أخرى تتعلق بالعمل يريد صاحب
القرار تحسينها ،ويمكن لصاحب القرار الدخول
على البرنامج وبسرية تامة وبشكل يومي ليتسنى
لــه االط ــاع على أوج ــه القصور وب ــأي إدارة ومن
قبل أي مــوظــف وبــالـتــالــي معالجة الخلل بشكل
فوري ويومي.
ً
إن مفهوم المراجع الخفي يعد جــزء ا ال يتجزأ
مــن منظومة الــدراســات واألب ـحــاث واإلح ـصــاءات
ً
السوقية األكثر شموال ،والتي ما زالت تعاني في
دولـنــا شحا فــي الـبـيــانــات رغــم أهميتها وضآلة
االت ـفــاق عليها ،فـهــذا الـقـطــاع ال ــذي يبلغ حجمه
 100مـلـيــار دوالر أمـيــركــي فــي الـعــالــم تنفق منه
الدول العربية نحو دوالر واحد على الفرد مقارنة
بــ 44دوالرا في أوروبــا و 145دوالرا في الواليات
المتحدة ،أما حصة دول مجلس التعاون الخليجي
في هذه القطاعات فقد بلغت عام  2021نحو 236
مليون دوالر ،أي نحو  2دوالر على الفرد.
إن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة وقد آن
األوان لألخذ بهذه الخطوة ،خصوصا أنها جاءت
برغبة مخلصة من القيادة السياسية بتحسين
األداء الحكومي والرقي به.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.381

8.260

5.539

2.811 3.261 3.227

تقرير اقتصادي

«أمالك الدولة» ...بين الفرص الضائعة والعوائد الشحيحة
• الخروج بمناقشة إنعاشها من حيز الزاوية المالية إلى الشمولية االقتصادية يحقق منافع مستدامة
• يمكنها المساهمة في إصالح سوق العمل والتضخم وتحسين الخدمات واحتياجات المستهلكين
من أمالك
الدولة 8200
قسيمة زراعية
وإنتاج
حيواني
و 6600قسيمة
صناعية
و2987
ً
شاليها

عوائد
الحيازات
الزراعية
أو «اإلنتاج
الحيواني»
على األمن
الغذائي أقل
بكثير مما
تقدمه الدولة
من دعومات

دارت في الفترة الماضية وعلى
نطاق واســع نقاشات في األوســاط
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة تـمـحــور
م ـع ـظ ـم ـه ــا ح ـ ـ ــول ال ـ ـع ـ ــوائ ـ ــد ،ال ـت ــي
تحققها الدولة من أمالكها العقارية
واألراضـ ـ ـ ــي ال ـم ـم ـنــوحــة ع ـلــى شكل
ح ـ ـيـ ــازات وعـ ـق ــود ان ـت ـف ــاع لـلـقـطــاع
الخاص من شركات ومستثمرين ،في
وقت تتطلب الميزانية العامة للدولة
ً
تعزيزا لإليرادات غير النفطية.
وتركزت النقاشات على ما تحققه
هـ ــذه األم ـ ـ ــاك ل ـخــزي ـنــة الـ ــدولـ ــة مــن
ً
إيرادات ضئيلة جدا مقارنة بقيمتها
األص ـل ـيــة أو عــائــدات ـهــا الـحـقـيـقـيــة،
إذ يـصــل مــا تحصله الــدولــة نظير
أمالكها وأراضيها لنحو  170مليون
ديـ ـن ــار أي م ــا يـ ـع ــادل ن ـحــو  10في
المئة فقط من إجمالي اإليرادات غير
النفطية ،حسب بيانات آخر حساب
خـتــامــي عـلــى مــوقــع وزارة المالية
للسنة .2021-2020

أبعاد اقتصادية
ورغــم أهمية الحديث عن اإليــراد
الـ ـم ــال ــي لـ ـه ــذه األمـ ـ ـ ــاك ال ـع ـق ــاري ــة،
التي صنفها تقرير رئيس الــوزراء
البريطاني األسـبــق توني بليرعام
 2009كثاني أكبر مصدر ثــروة في
الـبــاد بعد الـنـفــط ،فــإن ثمة منافع
ً
وأه ـ ــداف ـ ــا اق ـت ـص ــادي ــة أخ ـ ــرى يجب
أخذها بعين االعتبار عند مناقشة
ملف أصول الدولة العقارية وكيفية
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـنـ ـه ــا ...ألن اق ـت ـص ــار
المناقشة على الجانب المالي يجب
أال يغفل األبعاد التي يمكن أن تحقق
ً
أه ــداف ــا ب ـع ـيــدة ال ـم ــدى لـلـعــديــد من
اختالالت البالد االقتصادية.

ففيما تتضمن أمالك الدولة 8200
قـسـيـمــة زراعـ ـي ــة وإنـ ـت ــاج ح ـيــوانــي
ً
و 6600قسيمة صناعية و 30سوقا
ً
ً
ً
ومـجـمـعــا تـجــاريــا و 2987شاليها
ً
و 10م ـس ـت ـش ـف ـيــات و 13م ـن ـتــز هــا
وحديقة و 6مراكز خدمة و 5مسالخ
و 24موقف سيارات ،فإن معظم هذه
األمالك مؤهل للعب أدوار اقتصادية
أعمق من مجرد تحصيل اإليــرادات
المالية.

األراضي للشباب
وأول هذه األدوار أن تكون أمالك
ً
الــدولــة أســاســا لتوفير فــرص عمل
للمبادرين مــن الشباب الكويتيين
الــذيــن يـعــانــون ج ــراء شــح األراض ــي
أو ارتفاع أسعارها بشكل يستهلك
م ــا ب ـيــن ث ـلــث إلـ ــى ن ـصــف رأس ـم ــال
أي مـشــروع صغير أو متوسط في
سداد اإليجارات أو «الخلوات» مما
يعرقل فئة كبيرة منهم عن المبادرة،
بــالـتــالــي يـفـقــد االق ـت ـصــاد الكويتي
ً
ً
ج ــانـ ـب ــا م ـه ـم ــا مـ ــن ف ــرص ــة ت ـعــديــل
اختالل سوق العمل بسبب احتكار
أراضي الدولة وما يترتب عليه من
ارتفاع حــاد في األسـعــار ...والعبرة
ه ـن ــا أن ي ـك ــون م ـن ــح ال ـق ـس ـي ـمــة مــن
الدولة للمشغل مباشرة « أوالمطور»
دون وسـطــاء عـقــود الـبــاطــن بحيث
تـحـصــل ال ــدول ــة عـلــى عــوائــد مالية
ً
أع ـلــى م ـمــا تـحـصـلــه حــال ـيــا ويــدفــع
المستثمر  -المبادر قيمة إيجارية
ً
أقل مما يدفعه حاليا.

استغالل الباطن
وال شك أن لسالسل عقود اإليجار

بالباطن ،التي تنتشر فــي مختلف
ا لـمـنــا طــق الصناعية كلفة مرتفعة
على المستثمر أو المشغل الحقيقي،
مما يتسبب بارتفاع تكلفة التشغيل،
فارتفاع أسعار السلع والخدمات في
السوق؛ بالتالي التضخم ،وهذه من
المثالب في ملف أمالك الدولة التي
ً
تـتـطـلــب مــوق ـفــا لـمـنــع ظ ــاه ــرة ذات
أب ـع ــاد اح ـت ـكــاريــة وآث ـ ــار تضخمية
ت ـض ــر ال ـم ـب ــادري ــن والـمـسـتـهـلـكـيــن
فــي الـســوق ،ربما بشكل أعمق مما
يـتـسـبــب ف ـيــه ضـ ــرر عـ ــدم تحصيل
الدولة إليرادات واقعية من أمالكها.

اك ـب ــر كـ ــأن ت ـك ــون حـ ـي ــازات ال ــزراع ــة
والـ ـث ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة ،ال ـتــي طــالـهــا
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـب ــث ،ن ـق ـطــة أس ــاس
لمشروع تحقيق األمن الغذائي أو أن
تتحول الشاليهات لبداية مشاريع
تتعلق بتوطين السياحة الداخلية
واس ـت ـق ـطــاب ال ـعــائــات الخليجية،
عالوة على إلزام الهيئات الحكومية
باستغالل أمالك الدولة «المدارس -
الكليات» غير المستغلة كمقرات لها
ً
عوضا عن تأجير األبراج التجارية
كـنــوع مــن نـشــر ثـقــافــة ضـبــط الـهــدر
المالي.

جودة الخدمة

احتياجات المستهلكين

من المسائل المهمة عند مناقشة
ملف أمالك الدولة هو ضرورة التقيد
بنوع الرخصة التي منحت الدولة
ع ـلــى أ ســا س ـهــا األرض للمستثمر
أو ا لـمـطــور بسعر تفضيلي زهيد،
في حين يبين الواقع أن العديد من
هذه األراضــي الصناعية والحرفية
ومقاه
تحولت إلى أسواق ومطاعم
ٍ
ومجمعات تجارية واستثمارية ال
عالقة لها بأصل النشاط ،مما يحرم
ال ــدول ــة مــن حــاجـتـهــا مـمــا ي ـعــرف بـ
«جودة الخدمة» أو حتى توفرها من
األساس أكثر من ما يحرمها عوائد
مــالـيــة مـسـتـحـقــة ...كــذلــك مــن المهم
تنظيم عملية بيع حقوق االنتفاع
ألمالك الدولة ،ليس من زاوية القيمة
المالية التي ال تحصل الدولة منها
ً
إال على مبلغ زهيد ،إنما أيضا في
م ــدى انـطـبــاق ال ـشــروط التنظيمية
والتشغيلية على المنتفع الجديد.
وبـنـظــرة أش ـمــل ،يـمـكــن أن تكون
أمالك الدولة نقطة تحول لمشاريع

لقد مر على البالد خالل السنوات
األخيرة ،ال سيما في جائحة كورونا
إلــى الـحــرب الــروسـيــة  -األوكــرانـيــة،
ال ـعــديــد مــن ال ـ ــدروس ال ـتــي تتطلب
ً
خـ ـفـ ـض ــا الن ـ ـك ـ ـشـ ــاف الـ ـ ــدولـ ـ ــة ع ـلــى
حــاجـيــاتـهــا االسـتـهــاكـيــة ال سيما
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة وال ـ ــدوائـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــال ـك ــوي ــت
منكشفة بـشـكــل كـبـيــر عـلــى الـعــالــم
في مسألة احتياجات المستهلكين
ً
ال ـضــروريــة ،فـهــي تـسـتــورد سنويا
 90في المئة من الخارج ،وتستورد
ً
أيـ ـض ــا  70ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن األدويـ ـ ــة
والمستلزمات الطبية ،بالتالي فإن
احتماالت التعرض لمخاطر عالية
عند حدوث األزمات العالمية مرتفع،
وهــو أمــر يجب أن ينبه إلــى أهمية
توطين العديد من هذه الصناعات
ً
الـخــاصــة بــاألمــن الـغــذائــي تـحــديــدا،
ا ل ـتــي تتبين أهميتها عـنــد تنامي
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـمــائ ـيــة ف ــي الـ ــدول
المنتجة أو تصاعد أزمات سالسل
اإلمداد.

أخبار الشركات
«دبي األولى» :تابعة توصي بالتصرف في أراضيها
أعلنت شركة دبي األولــى للتطوير العقاري توصية مجلس
إدارة إحدى شركاتها التابعة بعقد جمعية عمومية غير عادية،
لمناقشة الـمــوافـقــة على الـتـصــرف فــي األراض ــي المملوكة لها
بدبي ،مبينة أن التصرف في األراضي سيتم عن طريق البيع أو
المبادلة بأراض أو عقارات أخرى ،وال يوجد أثر مالي في الوقت
الحالي لهذا األمر.
كما أعلنت شركة المزايا القابضة تلك المعلومة الجوهرية
ً
باعتبارها مالكا بنسبة  89.648في المئة في شركة دبي األولى
للتطوير العقاري ،التي لم تفصح عن أي معلومات بشأن العقارات
أو الشركة التابعة.

تابعة لـ «عربي قابضة» تمدد عقد تسهيالت
بـ  13.7مليون دينار
مددت شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا ،إحدى الشركات التابعة
لشركة مجموعة عربي القابضة ،والمملوكة بنسبة  72في المئة،
عقد تسهيالت مصرفية مع بنك محلي بقيمة  13.73مليون دينار،
وسيصبح تاريخ االستحقاق  31ديسمبر .2022
وعن األثر المالي للتطور الحاصل ،أوضحت الشركة أنه ستترتب
عليه إعادة تصنيف المطلوبات المتداولة وغير المتداولة.

«أسمنت الكويت» تربح  896.56ألف دينار
بلغت أرباح شركة أسمنت الكويت  896.56ألف دينار ،بواقع  1.26فلس
للسهم ،خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها
خسائر بقيمة  2.8مليون ،بما يعادل  3.93فلوس للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

«الساحل» تحقق  461.91ألف دينار
ً
حققت شركة الساحل للتنمية واالستثمار أرباحا بقيمة  461.91ألف
دينار ،بواقع  0.99فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
ً
 ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  2.89مليون ،بما يعادل  6.22فلوس
للسهم في نفس الفترة من عام .2021

ً
«تنظيف» توقع عقد بيع ابتدائيا
لبنايتين بـ  2.7مليون دينار

ً
وقعت الشركة الوطنية للتنظيف عقد بيع ابتدائيا لبنايتين مدرجتين
ضمن بند ممتلكات ومنشآت ومعدات .وأفادت «تنظيف» بأن قيمة العقد
 2.7مليون دينار ،وصافي الربح المتوقع نحو  400ألف ،بخالف المصاريف
التي تستجد حتى تاريخ تنفيذ البيع الفعلي ،مضيفة أن االعتراف بالربح
المذكور سيتم في البيانات المالية للربع األول المنتهي في  31مارس .2023

البرميل الكويتي
يرتفع  1.58دوالر
ليبلغ 95.45
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
ا ل ـك ــو ي ـت ــي  1.58دوالر لـيـبـلــغ
ً
 95.45دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فــي
تـ ـ ـ ــداوالت ،أمـ ــس األول ،مـقــابــل
ً
 93.87دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فــي
تــداوالت يوم االثنين الماضي،
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة
تراجعت أسعار النفط ،صباح
أمـ ـ ــس ،ق ـب ـيــل ال ـ ـقـ ــرار ال ـم ـتــوقــع
صدوره عن مجلس االحتياطي
االت ـ ـ ـحـ ـ ــادي (الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
األمـيــركــي) بــرفــع سعر الفائدة،
غـ ـي ــر أن الـ ـت ــوقـ ـع ــات ب ـت ــراج ــع
مـ ـخ ــزون ــات ال ـ ـخـ ــام األم ـي ــرك ـي ــة
والعقوبات األوروبية على النفط
الروسي ّ
حدت من الخسائر.
ً
وهـبــط خ ــام بــرنــت  56سنتا
تعادل  0.6في المئة إلى 94.09
ً
دوالرا للبرميل ،فيما انخفض
خ ـ ــام غ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس الــوس ـيــط
ً
األمـيــركــي  53سـنـتــا أو  0.6في
ً
المئة إلى  87.84دوالرا للبرميل.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
( ،)CAPMASعن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر
والدول العربية ،إلى  14.4مليار دوالر في النصف األول
ً
من عام  ،2022مقارنة بـ  12.1مليارا في الفترة نفسها
من عام  ،2021مع نمو  2.3مليار دوالر ( 19.2بالمئة).
ووفق «ديلي نيوز» ،بلغت قيمة الصادرات المصرية
إلى الدول العربية  5.9مليارات دوالر في النصف األول
من عام  ،2022مقابل  5.4مليارات في نفس الفترة من
ً
عام  ،2021بزيادة  466.5مليونا ( 8.6بالمئة) ،في حين
ّ
مصدرة
تصدرت السعودية قائمة أكبر  10دول عربية
إلى مصر خالل النصف األول من عام  ،2022إذ بلغت
واردات مصر  4.3مـلـيــارات دوالر ،تليها الكويت 1.4
مـلـيــار ،واإلمـ ـ ــارات  1.3مـلـيــار ،وسـلـطـنــة عـمــان 412.5
ً
مليونا ،والبحرين  269.1مليونا ،وال ـســودان 261.6
ً
ً
مليونا ،واألردن  120.7مليونا ،ولبنان  108.4ماليين،
ً
ً
ً
وليبيا  51.5مليونا ،وأخيرا قطر  39.5مليونا.
وارتفعت قيمة تحويالت المصريين العاملين في
الدول العربية إلى  21.9مليار دوالر في السنة المالية

ً
 ،2021 /2020مـقــابــل  19.8مـلـيــارا فــي الـسـنــة المالية
 ،2020 /2019بزيادة  10.9بالمئة ،بينما انخفضت قيمة
ً
تحويالت العاملين العرب في مصر إلى  114.9مليونا
ً
في السنة المالية  ،2021 /2020مقارنة بـ  117.8مليونا
في السنة المالية  ،2020 /2019بانخفاض  2.5بالمئة.
واحتلت السعودية المرتبة األولى بقائمة أكبر 10
دول عربية في قيمة التحويالت المالية من المصريين
ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــال ــي  ،2021 /2020ح ـيــث ب ـل ـغــت قيمة
تحويالت العاملين  11.2مليار دوالر ،تليها الكويت
 4.4مليارات  ،ثم اإلمارات  3.4مليارات ،وقطر  1.5مليار،
ً
واألردن  774.2مليونا ،وعمان  162مليونا ،والبحرين
 104.1مــايـيــن ،والـيـمــن  79.9مـلـيــونــا ،وال ـع ــراق 43.7
ً
ً
ً
مليونا ،وأخيرا لبنان  39.5مليونا.
ّ
وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية في مصر
 3.98مليارات دوالر في العام المالي  ،2021 /2020مقابل
 4مليارات في العام المالي  ،2020 /2019بانخفاض
نسبته  0.4بالمئة .واحتلت اإلم ــارات المرتبة األولــى
فــي قــائـمــة أك ـبــر  10دول عــربـيــة مـسـتـثـمــرة فــي مصر

خــال الـعــام المالي 2021 /2020؛ حيث سجلت قيمة
استثماراتها في مصر  2.8مليار دوالر ،تليها السعودية
ً
ً
 622مليونا ،والكويت  217.8مليونا ،والبحرين 160.4
ً
ً
ً
مليونا ،وسلطنة عمان  68.8مليونا ،وقطر  59.8مليونا،
ً
ً
واألردن  56.7مليونا ،وليبيا  12.5مليونا ،ولبنان 6.5
ماليين ،وتونس  5.5ماليين دوالر.
وت ـص ــدرت الـسـعــوديــة قــائـمــة أك ـبــر  10دول عربية
مستوردة من مصر خالل النصف األول من عام ،2022
حـيــث بلغت صـ ــادرات مـصــر  1.2مـلـيــار دوالر ،تليها
ً
ً
اإلمارات  955.2مليونا ،وليبيا  525مليونا ،والسودان
ً
ً
 441.4مليونا ،والمغرب  396.4مليونا ،واألردن 361.8
ً
ً
ً
مليونا ،والجزائر  352.8مليونا ،والعراق  276.1مليونا،
ً
ً
ً
والكويت  265.6مليونا ،وأخيرا لبنان  220مليونا.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
إل ــى أن قـيـمــة الـ ـ ــواردات الـمـصــريــة مــن الـ ــدول العربية
ارتفعت إلــى  8.5مليارات دوالر في النصف األول من
عام  ،2022مقارنة بـ  6.6مليارات خالل نفس الفترة من
عام  ،2021بزيادة  1.9مليار ( 27.8بالمئة).

األرض ليست ثروة
ربـ ـم ــا فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ف ـق ــط يـعـنــي
ال ـح ـصــول ع ـلــى أرض صـنــاعـيــة أو
حرفية أو حتى زراع ـيــة مــن الــدولــة
ثـ ــروة ،حـتــى قـبــل تشغيل الـنـشــاط،
وهــذه فكرة منحرفة تستمد قوتها
من نــدرة األراضــي وسهولة تنظيم
ً
االحتكارات وأيضا إمكانية تمرير
المخالفات ،وفــي الحقيقة ال يمكن
للدولة أن تحارب هذه الظاهرة مهما
ات ـخــذت مــن إجـ ـ ــراء ات إال مــن خــال
توفير األراضي الصناعية والزراعية
ً
والحرفية للمبادرين ...دعما لتكويت
سوق العمل وجودة الخدمة وخفض
تكاليف التشغيل وبالتالي األسعار
والتضخم.
إن ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع أمـ ـ ــاك ال ــدول ــة
ضمن المنظور المالي رغم أهميته
يجب أال يغفلنا عن مناقشة األبعاد
االق ـت ـصــاديــة ذات المنفعة األط ــول
ً
زمنا واألكثر استدامة.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

في الكويت
فقط يعني
الحصول على
أرض من الدولة
ثروة حتى قبل
تشغيل النشاط

«كامكو إنفست» تربح  3.8ماليين
دينار في  9أشهر
أعلنت كامكو إنفست بياناتها
ال ـمــال ـيــة ل ـف ـتــرة األشـ ـه ــر الـتـسـعــة
المنتهية فــي  30سبتمبر .2022
ً
وحـقـقــت الـشــركــة أرب ــاح ــا صافية
بلغت  3.8ماليين ديـنــار (ربحية
ً
السهم  11.2فـلـســا) ،مقابل أربــاح
بقيمة  8.2ماليين دينار في نفس
الفترة من عام ( 2021ربحية السهم
ً
 24فلسا).
وبـلــغ إجـمــالــي اإليـ ـ ــرادات 17.0
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار (األش ـ ـهـ ــر لتسعة
 21.9 :2021مليون دينار) متأثرة
ً
إيجابا بارتفاع إي ــرادات الرسوم
وال ـع ـم ــوالت ،بــاإلضــافــة إل ــى أداء
محفظة استثمارات الشركة التي
نمت خالل األشهر التسعة بوتيرة
أقــل مقارنة مع الفترة نفسها من
عام .2021
وارتـ ـفـ ـع ــت إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ــرس ــوم
والعموالت بنسبة  2.6في المئة،
مقارنة بنفس الفترة من عام 2021
لتصل إلى  13.8مليون دينار ،ما
يمثل  81.1فــي المئة مــن إجمالي
اإليرادات.

 1.4مليار دوالر صادرات الكويت إلى مصر
خالل النصف األول من العام وفي المرتبة الثانية بعد السعودية

ومع ذلك ،كانت عوائد الحيازات
الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة أو حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــازات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
الـ ـحـ ـي ــوان ــي عـ ـل ــى األم ـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي
أق ــل بـكـثـيــر مـمــا تـقــدمــه ال ــدول ــة من
دع ـ ــوم ـ ــات فـ ــا ت ـح ـق ــق الـ ـك ــوي ــت إال
 42فــي الـمـئــة مــن احـتـيــاجــاتـهــا من
المنتجات الــزراعـيــة و 21فــي المئة
من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.

فيصل صرخوه

أمـ ــا خـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ،فقد
مـنـيــت ال ـش ــرك ــة ب ـخ ـســائــر بقيمة
 0.8مليون دينار (خسارة السهم
 2.4فلس) متأثرة بالخسائر غير
المحققة الناتجة عــن تــراجــع أداء
استثمارات الشركة ،جراء التحديات
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ــراج ـع ــات الـتــي
شهدتها األسواق المالية.
وبلغ حجم األصول المدارة 12.9

مـلـيــار دوالر فــي نـهــايــة سبتمبر
 2022فــي المحافظ والصناديق
االستثمارية التي تديرها الشركة
لمصلحة العمالء.
ً
وتعليقا على النتائج المالية،
ق ـ ــال ف ـي ـصــل م ـن ـص ــور ص ــرخ ــوه،
الــرئـيــس التنفيذي« :تعكس هذه
النتائج السياسة المتحفظة إلدارة
أصول الشركة ،باإلضافة إلى جودة
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ،ح ـيــث تـمـثــل إيـ ـ ــرادات
الرسوم والعموالت النسبة األكبر
من إجمالي اإليرادات».
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه رغـ ــم ح ــال ــة عــدم
الـيـقـيــن ال ـتــي يـمــر بـهــا االقـتـصــاد
العالمي وارت ـفــاع نسب التضخم
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـت ـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
البنوك المركزية من رفــع للفوائد
وتأثيرهاالسلبي على أداء األسواق
الـمــالـيــة« ،إال أن ن ـمــوذج أعمالنا
وتنوع خدماتنا واألداء التنافسي
لمنتجاتنا ساهمت في تحقيق نمو
في إيرادات الرسوم والعموالت وفي
تعزيز مركزنا المالي».
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• ودائع الحكومة المباشرة ترتفع  %36ومع المؤسسات العامة تزيد %8.8
ّ
• البنوك ضخت  3.82مليارات دينار في أوجه اقتصادية مختلفة منذ بداية العام
محمد اإلتربي

ارتفع إجمالي الودائع في القطاع المصرفي
منذ بداية العام بنحو  2.330مليار دينار ،بما
نسبته  5.2بــالـمـئــة ،حـيــث قـفــزت مــن مستوى
 44.561مليارا إلى  46.891مليارا.
وبلغت ودائع القطاع الخاص منها 35.958
مـلـيــارا ،حيث ارتفعت بما نسبته  4بالمئة بـ
 1.443مليار ،وكانت في ديسمبر الماضي تبلغ
 34.515مليارا.
وعلى صعيد الودائع الحكومية ،فقد زادت
ال ــودائ ــع ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـبــاشــرة بـنـسـبــة 36.4
بالمئة منذ بداية العام ،حيث بلغت في ديسمبر
ال ـمــاضــي  2.782م ـل ـيــار ،فــي حـيــن سـجـلــت في
سبتمبر  2022نحو  3.796مليارات.
أمــا ودائــع المؤسسات العامة التي تملكها
الحكومة بالكامل أو بنسبة  50بالمئة فما فوق،

فقد بلغت  7.264مليارات في ديسمبر الماضي،
مقارنة مع  ،7.137كما في نهاية سبتمبر ،2022
ليسجل إجمالي الودائع الحكومية والمؤسسات
العامة مجتمعة نموا بنسبة  8.8بالمئة بزيادة
م ــن م ـس ـتــوى  10.046م ـل ـي ــارات إلـ ــى 10.933
م ـل ـيــارات بـنـهــايــة األش ـهــر الـتـسـعــة األولـ ــى من
العام الحالي .في سياق متصل ،بلغ إجمالي
القروض القائمة من البنوك  52.117مليار دينار،
كما في نهاية شهر سبتمبر الماضي ،مقارنة
مع  48.290مليارا بنهاية ديسمبر  ،2021حيث
ضـخــت الـبـنــوك مـنــذ بــدايــة ال ـعــام نـحــو 3.827
مليارات بنمو  7.9بالمئة في  9أشهر.
وت ـف ـص ـي ـل ـيــا ،ن ـم ــت ع ـم ـل ـيــات ت ـم ــوي ــل ش ــراء
األوراق المالية منذ بــدايــة الـعــام بنحو 13.5
بالمئة ،حيث ارتفع رصيد تمويل البنوك لشراء

األوراق المالية من  2.858مليار دينار ،كما في
ديسمبر الماضي ،إلى  3.244مليارات كما في
سبتمبر .2022
وبلغ نصيب تمويل الشراكات من إجمالي
التمويل  1.995مليار ،فيما بلغ نصيب األفراد
 1.249مليار.
ويـعـكــس انـفـتــاح شهية الـبـنــك عـلــى تمويل
ش ــراء األوراق المالية اطمئنانا إلــى مستقبل
السوق ،ال سيما الشركات التشغيلية ،وكذلك
قبول البنوك لرهونات األسهم الممتازة.
أيضا نمت عمليات التمويل العقاري بنسبة
 5ب ــال ـم ـئ ــة ،ح ـي ــث ق ـف ــزت م ــن م ـس ـت ــوى 9.154
مليارات دينار وفق بيانات ديسبمر 2021إلى
 9.617مليارات كما في نهاية سبتمبر .2022
ونـمــت الـقــروض االستهالكية  4بالمئة من

مستوى  1.845مليار فــي ديسمبر  2021إلى
 1.935مليار ،كما في نهاية سبتمبر الماضي.
وقفزت عمليات التمويل اإلسكانية بنسبة
 7.9بــالـمـئــة م ــن م ـس ـتــوى  14.390م ـل ـيــارا في
دي ـس ـم ـب ــر 2021إلـ ــى  15.528م ـل ـي ــار ،ك ـمــا في
سبتمبر الماضي ،فيما تراجعت عمليات تمويل
السكن الخاص والنموذجي  2.1بالمئة بنحو
 6.8ماليين ديـنــار ،حيث بلغ رصيد سبتمبر
الماضي  316.1مليونا ،مقارنة مع  322.9في
ديسمبر .2021
وبلغ إجمالي التسهيالت الشخصية شاملة
اإلس ـكــان ـيــة واالس ـت ـهــاك ـيــة وال ـس ـكــن ال ـخــاص
واألوراق المالية ما قيمته  18.191مليار دينار
فــي سبتمبر الـمــاضــي ،حيث نمت  7.3بالمئة
مقارنة مع رصيد ديسمبر  16.9مليار دينار.

المطلوبات األجنبية
ترتفع %10.6
بـلـغــت ال ـم ـط ـلــوبــات األجـنـبـيــة
في نهاية األشهر الـ  9األولى من
العام الحالي  12.174مليار دينار،
مقارنة مع  10.999مليارات كما
في ديسمبر الماضي بنمو 10.6
بالمئة.

«العقارات المتحدة» تربح  8.1ماليين دينار «بيتك» يحتفي بمنتخب الكويت للدراجات المائية
ً
فريق البنك استقبل الالعبين في المطار تقديرا إلنجازاتهم
خالل  9أشهر بنمو %231
حوا :استمرار األداء القوي للشركة على مختلف الصعد
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـق ـ ــارات
المتحدة نتائجها المالية للربع
الـثــالــث للفترة المنتهية فــي 30
س ـب ـت ـم ـب ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي .وس ـج ـلــت
الشركة زيادة في صافي أرباحها
بنسبة  33.33بالمئة بواقع 1.60
مـلـيــون دي ـنــار لـلــربــع الـثــالــث من
عــام  ،2022مقارنة بصافي ربح
 1.20مليون عن نفس الفترة من
عام .2021
كـمــا حققت زي ــادة فــي صافي
األرباح في األشهر التسعة األولى
م ــن ال ـع ــام ال ـح ــال ــي بـنـسـبــة 231
بالمئة لتصل إ لــى  8.18ماليين
ديـنــار مقابل  2.47مليون خالل
نفس الفترة من العام السابق ،في
حين ارتفعت األرباح التشغيلية
للشركة بنسبة  32.80بالمئة عن
نـفــس ال ـف ـتــرة لـتـصــل إل ــى 13.40
مليونا ،مقارنة بـ  10.09ماليين
في العام الماضي.

وبـ ـ ـل ـ ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية فــي األ ش ـهــر التسعة
األولى من عام  2022نحو 61.05
مـ ـلـ ـي ــون ــا ،ب ــانـ ـخـ ـف ــاض هــام ـشــي
ب ـن ـس ـبــة  5.20ب ــال ـم ـئ ــة م ـق ــارن ــة
بإجمالي اإليرادات التشغيلية عن
نفس الفترة من عام  ،2021التي
بلغت  64.40مليونا.
وفـ ـ ــي مـ ـع ــرض ت ـع ـل ـي ـقــه عـلــى
ال ـن ـتــائــج ال ـم ــال ـي ــة ،ص ـ ـ ّـرح نــائــب
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
التنفيذي للمجموعة مازن عصام
حــوا بــأن «النمو الــذي تحقق في
األشهر التسعة األولــى من العام
الحالي هو استمرار ألداء الشركة
القوي على مختلف الصعد منذ
بــدايــة عــام  ،2022حيث واصلت
ا ل ـش ــر ك ــة تـحـقـيــق أداء تشغيلي
مميز عبر كل القطاعات الرئيسة
ال ـتــي تـعـمــل ب ـهــا ،مـسـتـفـيــدة من
ت ـح ـ ُّـس ــن ب ـي ـئ ــة االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـتــي

ً
اكتسبت مزيدا من الزخم في ظل
انتعاش النشاط التجاري وارتفاع
أسعار النفط».
ً
وأشــار حــوا إلــى أنــه تــم أخيرا
ع ـقــد اج ـت ـمــاع الـجـمـعـيــة الـعــامــة
غـيــر ال ـعــاديــة لـلـشــركــة ،حـيــث تم
اإلع ـ ـ ــان ع ــن م ــواف ـق ــة مـســاهـمــي
شــركــة ال ـع ـق ــارات الـمـتـحــدة على
صفقة االندماج عن طريق الضم
َ
مـ ــع ش ــرك ــت ــي أبـ ـ ـ ـ ــراج ال ـم ـت ـح ــدة
ال ـقــاب ـضــة وال ـض ـيــافــة الـقــابـضــة،
وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـي ـهــدف إلــى
االرتقاء بمحفظة أصول الشركة
وتـ ـع ــزي ــز ق ــدرتـ ـه ــا عـ ـل ــى زيـ ـ ــادة
اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ـ ـصـ ــورة أس ــاسـ ـي ــة،
مـمــا س ـيــؤدي إل ــى تحقيق قيمة
مضافة تعود بالمنفعة المشتركة
لجميع المساهمين المشاركين
في هذا الكيان الناتج عن صفقة
االندماج».
ك ـم ــا أك ـ ــد أن جـ ـه ــود ال ـشــركــة

مازن حوا
ّ
تصب
الحثيثة والمستمرة التي
ف ــي ت ـط ــوي ــر م ـش ــاري ــع رائ ـ ــدة تــم
ً
ت ـتــوي ـج ـهــا أخـ ـي ــرا بــال ـعــديــد مــن
ال ـج ــوائ ــز ال ـم ــرم ــوق ــة ض ـمــن فئة
«األفضل في الكويت» في  8فئات
ضمن جــوائــز الـعـقــارات العربية
ل ـعــام  2023 /2022ع ــن م ـشــروع
ضاحية حصة.

احتفى بيت التمويل الكويتي
(ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك) ،بـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت
للدراجات المائية ،الفائز بالعديد
من الميداليات الذهبية والفضية
ف ــي ب ـطــولــة ال ـعــالــم ال ـتــي أقـيـمــت
بوالية أريزونا األميركية ،ضمن
إطار الرعاية التي يقدمها «بيتك»
ً
للمنتخب ،انطالقا من المسؤولية
االجتماعية والـحــرص على دعم
الـشـبــاب والمتميزين وأصـحــاب
اإلنجازات.
واستقبل فريق «بيتك» أعضاء
َّ
الـ ـف ــري ــق الـ ـمـ ـش ــك ــل مـ ــن ال ـ ـنـ ــادي
الـ ـبـ ـح ــري ال ــري ــاض ــي ال ـك ــوي ـت ــي،
عند وصولهم إلى مطار الكويت
قــادمـيــن مــن ال ــوالي ــات المتحدة،
وسط حشد كبير من المواطنين
وأهـ ــالـ ــي ال ــاع ـب ـي ــن وم ـس ــؤول ــي
النادي البحري الكويتي والهيئة
العامة للشباب والرياضة.
ِّ
وتعبر رعاية «بيتك» ،وغيرها
من المشاركات ،عن اهتمام البنك
بشريحة الشباب ،وبأهم األنشطة
ال ـت ــي ت ـع ـن ـي ـهــم ،وهـ ــي الــريــاضــة
الـمـهـتـمــة بـبـنــاء الـعـقــل والـجـســم

«ُ »KIBيطلق  PayCardلتسهيل «بوبيان» يرعى حفل تكريم ناجيات
عمليات الدفع للجهات الحكومية من سرطان الثدي

أعلن بنك الكويت الدولي (،)KIB
إطالق خدمة الدفع الجديدة ،وهي
خ ــدم ــة ح ـس ــاب  ،PayCardالـتــي
تقدم لعمالء البنك ،من غير عمالء
ً
األف ــراد ،حـلــوال إلكترونية لسداد
وم ــراق ـب ــة ال ـم ــدف ــوع ــات ال ـخــاصــة
بــالـجـهــات الـحـكــومـيــة ،م ــن خــال
إص ـ ـ ـ ــدار ب ـط ــاق ــة KIB PayCard
ل ـل ـس ـح ــب اآللـ ـ ـ ــي ل ـل ـع ـم ـيــل تـحــت
حسابه المصرفي ،واستخدامها
عبر نقاط البيع ومواقع اإلنترنت
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والـهـيـئــات الحكومية عــن طريق
مـنـصــة ن ـظــام الــدفــع اإللـكـتــرونــي
الحكومي «تسديد».
وذكر البنك أن حساب PayCard
يوفر ميزة اختيار وتحديد ّ
حد
الصرف اليومي للبطاقة ،بحيث
يسمح بصرف لغاية  10.000دينار
ً
يــومـيــا ،مــع إمكانية تقديم طلب
لزيادة سقف الصرف اليومي وفق
سياسة البنك ،وبما يتطابق مع
الشروط واألحكام.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أك ـ ــد عـمــر
ّ
الـمـســلــم ،مــديــر أول إدارة تطوير
المنتجات فــي  ،KIBالـتــزام البنك
بتعزيز البنية الرقمية ألعماله،
بـ ـه ــدف ت ـط ــوي ــر ب ــاق ــة مـنـتـجــاتــه
وخدماته المصرفية التي يقدمها،
بما يلبي متطلبات واحتياجات

ّ
عمر المسلم
ال ـع ـمــاء وي ـت ـمــاشــى م ــع أس ـلــوب
ح ـيــات ـهــم ،م ــع اس ـت ـم ــراره بتبني
ً
أحدث الحلول الرقمية ،مشيرا إلى
أن حساب  PayCardمن  KIBجاء
ليواكب توجه الدولة نحو تسهيل
إج ـ ـ ـ ــراء الـ ـمـ ـع ــام ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
بأحدث الوسائل اإللكترونية ،بما
يـشـمــل ط ــرق تحصيل اإلي ـ ــرادات
والرسوم العامة.
وبالنسبة آللية تعبئة بطاقة
ّ
 ،PayCardأوضح المسلم أنه يمكن
ً
تحميل الحساب إلكترونيا عبر
تطبيق « KIBموبايل» أو عبر «KIB
أونالين» على الموقع اإللكتروني،
أو من خالل زيارة الفروع ،أو إيداع
ً
المبالغ النقدية بالبطاقة شخصيا
باستخدام أجهزة الصراف اآللي.

رعى بنك بوبيان حفل تكريم مجموعة رائعة من
محاربات مرض السرطان ُ
المقام للعام السادس على
التوالي ،بالتعاون مع فريق الخطوة األولى للوقاية
من األمراض ،تحت شعار «شناطرة» ،وذلك في إطار
دور البنك االجتماعي.
وأعرب رئيس فريق الخطوة األولى للوقاية من
األم ــراض بــدر الفضلي عــن شـكــره لــدعــم «بــوبـيــان»
ً
ورعــايـتــه للفعالية ،مـشـيــرا إل ــى أن ه ــذه الـمـبــادرة
ُ
ً
تعد جزء ا من المسؤولية االجتماعية للبنك تجاه
ً َّ ً
ُ
المجتمع المحلي ،حيث عرف عنه كونه دائما سباقا
ً
في دعم المبادرات التوعوية والخيرية ،الفتا إلى
أن االحتفال تزامن مع «أكتوبر الوردي» ،وهو شهر
التوعية بمرض السرطان الثدي.
وق ــال الـفـضـلــي« :إن ـنــا ال ـيــوم فــي خـتــام الفعالية
ِّ
نكرم  30ناجية من مرض السرطان ،وتقديم نماذج
َّ
ت ـجــاوزت هــذا الـمــرض وتـحــدتــه ب ـجــدارة ،وخاصة
س ــرط ــان الـ ـث ــدي» .وأش ـ ــار إل ــى أن ــه الب ــد م ــن الــدعــم
وتضافر جهود جميع الجهات ،مــن أجــل الشراكة
االجـتـمــاعـيــة ،لمكافحة هــذا الـمــرض عبر التوعية
ً
واالك ـت ـشــاف الـمـبـكــر ،مــوضـحــا أن نـسـبــة اإلصــابــة
ً
بالكويت قد تكون قريبة لباقي دول العالم ،ومعتبرا
ً
أن ت ـحـ ُّـدث كــل نــاجـيــة عــن تجربتها يعطي حــافــزا
ً
ودافعا للمرضى بأمل الشفاء ومحاربة المرض.
وأض ــاف أن الحملة ليست مجرد شريط وردي
َّ
يعلق على الصدر ،بل قام الفريق من بداية أكتوبر
بـعـمــل ع ــدة فـعــالـيــات ،مـنـهــا م ـحــاضــرات ونـ ــدوات،
بهدف التوعية من السرطان ،كما «ننصح بالفحص
المبكر ،وتغيير نمط ا لـحـيــاة بممارسة الرياضة
واألكل الصحي».

ُ
«برقان» أول مصرف يصدر شهادات
راتب إلكترونية لموظفيه
أعلن بنك برقان إطالق خدمة إصدار شهادات
را تــب إلكترونية للموظفين ،ليصبح بذلك أول
مصرف كويتي يقدم هذه الخدمة للموظفين ،كما
ّ
ً
دشن البنك متجرا للجوائز لموظفيه ،من خالل
التطبيق الخاص بهم ،وذلك بهدف إيجاد بيئة
عمل مرتكزة على التحفيز واالبتكار وتعزيز ثقافة
األداء الوظيفي اإليجابي.
ويسعى «برقان» من خالل إطالق خدمة إصدار
شهادات راتب إلكترونية للموظفين إلى مواكبة
أح ــدث الـتـقـنـيــات الـتـكـنــولــوجـيــة والمعلوماتية
ً
وأك ـث ــره ــا أم ــان ــا ،ويـسـتـمــر ال ـب ـنــك ف ــي مـســاعـيــه
المتواصلة لتنفيذ خططه االستراتيجية للتحول
ً
الرقمي في م ــوارده البشرية ،والتي تركز دائما
ع ـلــى االس ـت ـث ـم ــار ال ـط ــوي ــل األج ـ ــل بــالـمــوظـفـيــن،
وت ــزوي ــده ــم ب ـت ـجــارب وظـيـفـيــة وإداريـ ـ ــة شاملة
ً
ورائدة .كما أن هذه الخطوة تأتي أيضا في إطار
مساعي البنك لتعزير االستدامة ،لما لهذه الخدمة
اإللكترونية من أثر بيئي إيجابي من خالل تقليل
استخدام الورق والحد من كمية النفايات الورقية
ً
سنويا.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـســة م ــدي ــري ال ـم ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة والـ ـتـ ـط ــوي ــر ل ـم ـج ـمــوعــة ال ـب ـن ــك هــالــة
الشربيني :نفتخر في «برقان» بإعالن هذه الخدمة

ألول مرة في القطاع المصرفي الكويتي ،ونعتز
ب ـمــواص ـلــة ت ـقــديــم أحـ ــدث ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـت ـطــورة
ً
والمتميزة واآلمنة للموظفين ،فضال عن سرعة
إنجازها في دقائق معدودة ،وذلك بهدف مواكبة
التطورات الرقمية التي تجرى حول العالم.
وأض ــاف ــت« :ت ـح ــرص إدارة الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة
في البنك على تقديم أحــدث الحلول والخدمات
الرقمية للموظفين ،وأصبح بإمكان موظفينا طلب
شهادة الراتب اإللكترونية بكل سهولة ،من خالل
التطبيق الذي يتيح له اختيار لغة شهادة الراتب
ونوعها ،ليتم إرسالها على بريده اإللكتروني مع
رمز االستجابة السريع لها (.»)QR
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة
والتطوير في البنك ،علي أكبر« :بعدما كانت إدارة
ً
ال ـمــوارد البشرية فــي المجموعة تـصــدر أع ــدادا
كبيرة مــن ش ـهــادات الــراتــب الــورقـيــة للموظفين
ً
سنويا ،قمنا بتقليص هذا العدد من خالل وضع
آلة إلصدارها في المبنى الرئيسي للبنك ،إال أننا
ومــواكـبــة للتطورات التكنولوجية قــررنــا أتمتة
خــدمــة إص ــدار ش ـهــادات الــراتــب لموظفي البنك
بشكل كامل وآمن ،من خالل التطبيق الذي يعتبر
من أ حــدث التطبيقات المصرفية التكنولوجية
في الكويت».

وقال إن الفريق لديه رغبة حقيقية في نشر الوعي
ً
والـثـقــافــة الصحية ،مــوضـحــا أن الـفــريــق أخــذ على
عاتقه هذه المهمة منذ التأسيس.
الناجيات من السرطان
مــن جانبها ،ذك ــرت نــور ب ــدر ،أصـغــر ناجية من
مرض السرطان وعمرها ال يتجاوز  8أعوام ،أنه تم
استئصال الكلية اليسرى بسبب انتشار المرض،
ً
لكن بعد العملية تم الشفاء التام ،وهي حاليا تقوم
بإجراء فحوصات دورية كل  6أشهر.

بدر الفضلي أثناء حفل التكريم
مــن ناحيتها ،قــالــت حـنــان الـخــالــدي« :أصبحت
نــاشـطــة اجتماعية للتوعية مــن مــرض الـســرطــان،
بعد أن عانيت منه مرتين ،وتم استئصال الثدي في
المرة األولى ،ألني لم أكتشفه إال في مرحلة متأخرة،
ولكن في المرة الثانية اكتشفته ،وكان فقط اسئصال
الــورم من داخــل الثدي ،لكن أنصح السيدات بعمل
فحوصات دورية ،لتجنب استئصال الثدي ،إضافة
إلى ممارسة الرياضة واألكل الصحي».
بدورها ،أوضحت الناجية بشاير سالمي« :بعد
ً
االجهاض اكتشفت ورما بالثدي ،وبعد الفحوصات
اكتشفت أنه ورم خبيث ،وتابعت مع الطبيب ،ووضع
لي خطة عالجية ،وتم العالج بنجاح ،ألنني اكتشفته
ً
مبكرا ،وأنصح كل سيدة تحت سن األربعين بعد
الــدورة الشهرية بأن تقوم بفحص ذاتــي ،لكن فوق
سن األربعين تفحص عند الطبيب».

السليمين ،و تـســا هــم فــي تعزيز
وج ــود الـكــويــت عـلــى الساحتين
اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة ،مــن خــال
المشاركة في البطوالت العالمية،
وتــأكـيــد ق ــدرة الـشـبــاب الكويتي
على المنافسة وإحراز البطوالت
في األلعاب المختلفة.
وقــد أش ــاد مـســؤولــو وأعـضــاء
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي ال ـ ـب ـ ـح ـ ــري الـ ـك ــويـ ـت ــي
ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــان ـ ــوا مـ ــوجـ ــوديـ ــن فــي
اسـتـقـبــال الـفــريــق ،بــدعــم «بيتك»
المتواصل والمستمر وشراكته
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة م ـ ــع ال ـ ـن ـ ــادي،
وحرصه على استقبال المنتخب
لـحـظــة وص ــول ــه ،واالح ـت ـف ــال مع
الالعبين بما حققوه من إنجازات
وميداليات ومراكز متقدمة على
المستويين الـفــردي والجماعي،
مـشـيــريــن إل ــى أن «بـيـتــك» الجهة
الــوحـيــدة مــن الـقـطــاع المصرفي
ً
ال ـ ـتـ ــي دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ال ــدع ــم
ً
واالهتمام للفريق سنويا ،وتكون
باستقباله على أرض المطار عند
عــودتــه ،معتبرين أن هــذه الــروح
الطيبة ِّ
تعبر عن حقيقة «بيتك»،

استقبال المنتخب في المطار
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ــال ـي ــة اإلس ــام ـي ــة
األقرب إلى عمالئها واألكثر صلة
وثقة في مجتمعها.
ك ـم ــا أثـ ـن ــى أع ـ ـضـ ــاء مـنـتـخــب
الكويت لـلــدراجــات المائية على
دع ــم الـبـنــك الـمـسـتـمــر ،وتــواصــل
فريق «بيتك» معهم بشكل مباشر
ودائ ـ ــم أث ـن ــاء ال ـب ـطــولــة وه ــم في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة،
وت ـش ـج ـي ـع ـهــم الـ ــدائـ ــم لـ ـه ــم ،مـمــا
كـ ــان ل ــه أك ـب ــر األث ـ ــر ف ــي تـحـقـيــق
ً
الفوز ورفــع علم الكويت خفاقا،
وتحقيق مراكز متقدمة ليصبح
ً
ً
ً
إنجازا كويتيا خالصا.

ً
ويرعى «بيتك» سنويا منتخب
الكويت للدراجات المائية (الجت
سكي) في مشاركته ببطولة كأس
العالم التي تقام بوالية أريزونا
األم ـي ــرك ـي ــة ،ض ـم ــن إط ـ ــار أش ـمــل
يعمل من خالله «بيتك» في مجال
المسؤولية االجتماعية التي من
مجاالتها دعم األنشطة الرياضية
وال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن،
وتحفيزهم على التمثيل المشرف
ل ـب ـلــدهــم ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـحــافــل
ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ي ـش ــارك ــون فـيـهــا
بــاألنـشـطــة واألل ـع ــاب الــريــاضـيــة
المختلفة.،

«التجاري» يرعى معرض العالج المهني
في «العلوم الطبية المساعدة»
قام البنك التجاري الكويتي برعاية المعرض
ال ـت ـعــري ـفــي لـ ـ ــدور الـ ـع ــاج ال ـم ـه ـنــي م ــع ال ـط ـفــل،
بـمـنــاسـبــة ي ــوم ال ـعــاج الـمـهـنــي الـعــالـمــي ،الــذي
أقامه قسم العالج الوظيفي بكلية العلوم الطبية
ال ـم ـســاعــدة -جــامـعــة ال ـكــويــت ،ف ــي مــركــز الـعـلــوم
الطبية.
وش ـمــل ال ـم ـعــرض كـلـيــة طــب األس ـن ــان ،وكلية
الطب ،والصيدلة ،وكلية العلوم الطبية المساعدة
(ع ــاج طـبـيـعــي ،ع ــاج مـهـنــي ،مـخـتـبــرات طبية،
أشعة تشخيصية ،طب نووي وإدارة المعلومات
الصحية).
وتم تنظيم المعرض بهدف رفع الوعي بأهمية
تخصص العالج المهني للطفل ،لتحسين وتأمين
ً
ً
ح ـيــاة مـنــاسـبــة ومـجـتـمــع أك ـثــر وع ـي ــا وات ـص ــاال
بالطفل.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،قالت نائبة المدير العام-
قطاع التواصل المؤسسي في «التجاري» ،أماني
الورع« :يحرص البنك على تقديم كل أشكال الدعم
والــرعــايــة لجميع الـفـعــالـيــات الـصـحـيــة ،ومنها
بالطبع رعايته لمعرض ا لـعــاج المهني لنشر
ً
الوعي بأهمية هذا التخصص لألطفال ،إيمانا
من البنك بأهمية الهدف الذي يرمي له المعرض».
ً
ولفتت إلــى أن البنك يسعى دوم ــا إلــى رعاية
الفعاليات الصحية الموجهة لخدمة جميع فئات
المجتمع ،مـنــوهــة أن الـمــؤسـســات الـتــي تتبنى
العالج المهني لألطفال تسعى إلى تعزيز وتطوير
الـ ـمـ ـه ــارات واالس ـت ـق ــال ـي ــة ف ــي ج ـم ـيــع األن ـش ـطــة
اليومية ،مثل :مجاالت العناية الذاتية ،وتقوية

خالل رعاية المعرض
الجسم ،والترفيه ،والتعلم ،مؤكدة أن رعاية البنك
ً
للمعرض تــأتــي إيـمــانــا منه بــأن رعــايــة األطـفــال
وتوفير العالج المهني لهم يجنبهم العديد من
المشاكل الصحية ،حتى ينعم األ طـفــال بصحة
أفضل.
وعـلــى هــامــش الـمـعــرض ،ح ــرص «ال ـت ـجــاري»،
ك ـعــادتــه ،عـلــى نـشــر الـتــوعـيــة الـمـصــرفـيــة ضمن
جهوده لدعم حملة «لنكن على درايــة» ،بتعريف
الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول
ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،وك ــذل ــك تـعــريـفـهــم
بــالـعــديــد مــن الـمـعـلــومــات الـمــالـيــة والـمـصــرفـيــة
والـنـصــائــح الـتـحــذيــريــة مــن عـمـلـيــات االحـتـيــال،
وض ــرورة الـحـفــاظ على معلوماتهم المصرفية
السرية.

«إن سي إم» لالستثمار تحصد جائزة أفضل
شركة وساطة مرخصة
في إنجاز جديد ورائد على
م ـس ـتــوى ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة،
حـ ـ ـص ـ ــدت ش ـ ــرك ـ ــة إن سـ ـ ــي إم
لالستثمار جائزة أفضل شركة
وســاطــة مرخصة ،مــن معرض
فزاكو العالمي الخاص بعرض
أحــدث التكنولوجيات المالية
بشركات االستثمار والوساطة،
وال ـ ــذي أق ـيــم ف ــي دب ــي أكـتــوبــر
الماضي.
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة ،الـ ـت ــي
فـ ـ ــازت ب ـه ــا ش ــرك ــة إن س ــي إم
لــاس ـت ـث ـمــار ،ك ـش ـه ــادة تـقــديــر
ع ــن ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ـق ــوم بها
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،وإض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ج ــدي ــدة
لسجلها الحافل بــاإلنـجــازات،
ح ـي ــث حـ ـص ــدت الـ ـش ــرك ــة تـلــك
الجائزة عن خدماتها الشاملة
التي تقدمها للعمالء في مجال

فريق عمل الشركة
مالي مليء بالمنافسة والقيود.
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة ن ــاص ــر ال ـ ـمـ ــري« :ي ــأت ــي
ه ـ ــذا ال ـت ـق ــدي ــر ل ـي ــؤك ــد األه ـم ـيــة
ال ـتــي تــولـيـهــا شــركــة إن س ــي إم
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ب ـت ــوف ـي ــر خ ــدم ــات
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ت ـت ـج ــاوز تــوق ـعــات

العمالء ،واهتمامها المتواصل
بتقديم أ عـلــى المعايير المالية
وال ــرق ــابـ ـي ــة ،ك ـم ــا أن ن ـي ــل ه ــذه
الجوائز سنويا ما هو إال نتيجة
الـ ـت ــزامـ ـه ــا ال ـم ـس ـت ـم ــر بــال ـت ـم ـيــز
الواضح».
وع ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش مـ ـش ــاركـ ـت ــه

ف ــي حـلـقــة نـقــاشـيــة بــالـمـعــرض،
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــري أهـ ـمـ ـي ــة
التكنولوجيا الحديثة في بناء
نجاح شركات الوساطة المالية
في مستقبل الغد ،الذي ال يخلو
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،ويـ ـشـ ـك ــل ه ــذا
األم ـ ــر أه ـم ـيــة بــال ـغــة لــدي ـنــا فــي

شــركــة إن ســي إم لالستثمار،
حـ ـي ــث ن ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام
عـلــى تـحــديــث خــدمــاتـنــا بآخر
م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـ ـسـ ــوق وت ـث ـق ـيــف
فريقنا والبقاء على اطالع بكل
المستجدات في مجال أعمالنا».
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى أن
ج ــائ ــزة أف ـضــل شــركــة وســاطــة
مرخصة ج ــاء ت بعد مشاركة
شــركــة إن س ــي إم لــاسـتـثـمــار
كـ ـ ـ ــراع ب ــات ـي ـن ــي ف ـ ــي م ـع ــرض
فــزاكــو الـعــالـمــي ،والـ ــذي شهد
حـضــورا كبيرا مــن العديد من
األف ــراد والـشــركــات والمديرين
الـتـنـفـيــذيـيــن ورواد األع ـم ــال،
ح ـ ـيـ ــث ب ـ ـلـ ــغ ع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـشـ ــركـ ــات
المشاركة أكثر من  130شركة،
ونـحــو  10آالف شخص خالل
فترة المعرض.
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اقتصاد

ُ
ُ
 100دينار رسوم تدفع لهيئة األسواق عند الطلب يخصم نصفها عند رفضه أو سحبه
عيسى عبدالسالم

 - 5ت ـقــديــم ك ــل ال ـب ـيــانــات ع ــن ال ـم ــواق ــع اإلل ـك ـتــرون ـيــة أو
المنتديات أو وسائل االعالم المرئي والمسموع والمكتوب
التي يشارك فيها الشخص المسجل كمحلل مالي ،مع االلتزام
بتحديث حالة هذه البيانات فور حدوث أي تغييرات عليها.
ّ
 - 6أال يكون قد صدر ضده ُحكم نهائي في جريمة مخلة
بــالـشــرف أو بــاألمــانــة ،أو متعلقة بـغـســل األمـ ــوال وتـمــويــل
اإلرهاب أو بجرائم الفساد.
 - 7أن يكون َح َسن السمعة والسلوك.
 - 8أال يـكــون قــد سبق عــزلــه مــن عمله أو منصبه بقرار
تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
 - 9أال يكون قد أشهر إفالسه ما لم يكن قد ُر ّد اليه اعتباره
أو صدر قرار بحبسه وفاء َلدين عليه.
ّ
ويتعهد عند قيامه بعمليات التحليل المالي
 - 10أن يقر
ونشرها بااللتزام بالتالي:
 أن تكون منهجية التحليل واضحة ومبنية على األسسوالمعايير والمبادي المحاسبية والمالية المعتمدة عالمية
بهذا الشأن.
 اإلف ـصــاح عــن أي ح ــاالت ت ـعــارض مـصــالــح فــي تحليلهالمنشور.
 االستناد على بيانات ومعلومات ومستندات صحيحةومعلنة من الجهة المصدرة.
 أال يقدم أي خــدمــات أخــرى غير تلك المحددة فــي نصالمادة  4 -27 -1من هذا الكتاب.

وضعت هيئة أسواق المال عدة شروط للتسجيل في جدول
المحللين الماليين لديها ،لتنظيم ممارسات سلبية كانت في
اآلونــة األخيرة مثار اهتمام كبير منها للقضاء على بعض
التوصيات والتحليالت غير المهنية والدقيقة عبر وسائل
التواصل ،والتي أدت الى فوضى التحليالت المالية من دون
الحصول على الترخيص المطلوب .واشترطت الهيئة 14
شرطا للتسجيل في جدول المحللين الماليين ،جاءت كالتالي:
 - 1أن يكون مكتسبا لصفة الخبير فــي مجال التحليل
الـمــالــي أو ال ـم ـجــاالت المهنية الـمـشــابـهــة فــي االس ـت ـشــارات
االستثمارية ،أو إدارة المحافظ االستثمارية ،أو إدارة انظمة
االستثمار الجماعي ،أو تقييم األص ــول ،أو اإلدارة المالية
والعمل المحاسبي من إحدى الهيئات أو الدوائر الحكومية
أو غير الحكومية المقبولة ،ومارس اختصاصا عمليا بهذه
المجاالت مدة ال تقل عن  10سنوات.
 - 2أال تقل مــدة الممارسة العملية المطلوبة لتسجيل
المحلل المالي من حملة الشهادات المهنية المعتمدة السارية
أدناه عن  5سنوات:
 )CFA(Chartered financial analyst Financial RISK MANGAER - 3أن يـكــون حــامــا لـشـهــادة الـمــؤهــل الــرقــابــي (قــوانـيــن
ولوائح هيئة أسواق المال ) من برنامج المؤهالت المهنية.
 - 4تقديم السيرة الذاتية والمستندات الثبوتية المعتمدة
للبيانات المذكورة فيها.

«المالية واالستثمار» :أمام الكويت فرص
أخرى إلصالح األوضاع االقتصادية

جانب من اجتماع اللجنة برئاسة وفاء القطامي
عقدت لجنة المالية واالستثمار ،المنبثقة
ع ــن مـجـلــس إدارة غ ــرف ــة ت ـج ــارة وصـنــاعــة
الكويت ،اجتماعها الثالث لعام  ،2022أمس،
برئاسة رئيسة اللجنة وفاء القطامي.
واطلعت اللجنة على بنود جدول األعمال،
الـ ــذي تـضـمــن ب ـحــث ال ـق ـضــايــا ذات الـصـلــة
ب ــاألوض ــاع االقـتـصــاديــة والـمــالـيــة ،فــي ظل
التحديات التي تواجه االقتصاد الكويتي،
سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
واطلعت اللجنة أيضا على التقرير المعد
من اإلدارة االقتصادية بالغرفة ،والخاصة
ب ــأزم ــة ال ـت ـض ـخــم ال ـعــال ـم ـيــة وت ـب ـعــاتــه على
االق ـت ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي ،ح ـيــث أش ـ ــار الـتـقــريــر
إلــى اسـتـمــرار الــزيــادة فــي مــؤشــرات أسعار
الـمـسـتـهـلــك عــال ـم ـيــا ،خ ـصــوصــا ف ــي ال ــدول

المتقدمة رغم تراجع أسعار السلع األساسية
وت ـكــال ـيــف ال ـن ـقــل ،م ــا ي ــدل ع ـلــى أن ام ـت ــداد
التضخم إلى القطاعات األساسية ،وأيضا
االنـتـقــال مــن تضخم فــي أسـعــار السلع إلى
تضخم في أسعار الخدمات.
وأشــار التقرير إلى أن التضخم العالمي
يــواجــه عــدة مخاطر هيكلية قــد تؤثر عليه
سلبا ،مثل استمرار الضغوط على سالسل
اإلمـ ـ ــداد وح ــد ال ـس ـيــاســات ال ـن ـقــديــة بسبب
ت ـفــاقــم م ـس ـتــويــات ال ــدي ــن الـ ـع ــام ،وت ـف ــاوت
السياسات المالية الــدولـيــة .وفيما يخص
تبعات هذه األزمــة على االقتصاد المحلي،
توقع التقرير أن تستفيد الكويت من الدوالر
القوي وانخفاض أسعار السلع المستوردة،
مما سيعفيها نسبيا من أضرار هذه األزمة.

عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ـ ــدت ال ـل ـج ـن ــة أن
الكويت أمام فرص أخرى إلصالح األوضاع
االقتصادية ،في ظل تشكيل حكومة جديدة
تنشد تصحيح األوضاع ،من خالل برنامج
عمل جديد تسعى من خالله إلــى اإلصــاح
االقتصادي والمالي ،وإعادة هيكلة القطاع
العام ،وتطوير رأس المال البشري ،وتحسين
البنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة،
وهــو مــا ي ـتــواءم مــع رؤى الـقـطــاع الـخــاص،
خصوصا فــي ظــل أزم ــة اقتصادية عالمية
وتـحــوالت مفصلية يعانيها العالم أجمع،
تقتضي وضع رؤية تنموية جديدة لتحرير
االقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر
رئـيـســي إليـ ــرادات الــدولــة ،وتمكين القطاع
الخاص من قيادة قاطرة التنمية االقتصادية.

«زين» الشريك االستراتيجي لمنصة
«ڤو» الحتضان مواهب الشباب
التوسع نحو آفاق جديدة في برامج ومبادرات تطوير الشباب بالكويت
أعلنت شركة «زيــن» شراكتها االستراتيجية مع
ڤو (ّ )VOأول ّ
منصة ُمتكاملة للشباب في الكويت،
ّ
والتي تهدف إلى احتضان مهارات الشباب والتوسع
فــي ال ـم ـب ــادرات ال ـتــي تـعـنــى بـتـطــويــرهــم نـحــو آفــاق
ومستويات جــديــدة مــن خـ ّـال قائمة مــن المشاريع
والبرامج التي ّ
طورتها ونفذتها مؤسسة «ڤو» غير
الربحية.
وجــاء إعــان الشراكة االستراتيجية على هامش
المؤتمر الصحافي الذي عقد في مركز «ڤو» لإلبداع
بمنطقة العارضية ،والذي شهد حضور مدير إدارة
ال ـعــاقــات الـمــؤسـسـيــة بـشــركــة زي ــن ال ـكــويــت ،حمد
المصيبيح ،ومدير العالقات العامة في «ڤــو» أحمد
السويلم .وتشمل الشراكة االستراتيجية بين زين
وڤو تقديم سلسلة من المشاريع والبرامج المبنية
بشكل خاص
على الـمـهــارات ،والـتــي تــم تصميمها
ٍ
الحتضان وتنمية الشباب الكويتيين في عدة مجاالت
حيوية ،مثل الرياضة والترفيه واأللعاب اإللكترونية
ً
والبرامج األكاديمية ،وتشمل الشراكة حاليا  5مشاريع
ه ــي« :دوري ال ـفــرجــان» ،وبــرنــامــج ،Athletes Life
وورش ــة «أل ــوان يـعــرب» ،وبرنامج « دوس Extreme
 « Sportsودورات  .VO iوخــال الكلمة التي ألقاها
في المؤتمر الصحافي ،قال المصيبيح« :سعداء اليوم
بإعالن تعاوننا مع الزمالء في ّ
ّ
للتوسع
منصة ڤو
فــي منظومة شراكاتنا االستراتيجية مــع مختلف
الجهات اإلبداعية والمؤسسات ُ
المجتمعية في البالد،
بشكل رئيسي إلى تنمية وصقل مهارات
التي تهدف
ٍ
الشباب الكويتيين».
وأض ـ ــاف« :ت ـس ـعــى زي ــن م ــن خ ــال دع ـم ـهــا لـهــذه
ّ
المنصة الفريدة من نوعها إلى توفير البيئة المناسبة
للشباب الحتضان طاقاتهم ومواهبهم في المجاالت
ُ
األق ــرب إلـيـهــم ،خصوصا تلك الـتــي تشبع شغفهم
وطموحاتهم ،هذا باإلضافة إلى تزويدهم بالمهارات
األساسية الالزمة لتأهيلهم لسوق العمل وتحفيز
اإلبـ ــداع فــي نـفــوسـهــم ،لقناعتنا ال ـشــديــدة بأهمية
الــدور الــذي يلعبه جيل الشباب في بناء المستقبل
والنهوض باالقتصاد الوطني».
وتعليقا على الشراكة ،قالت ريهام العيار الرئيسة
ّ
ّ
للمنصة« :إن هذه الشراكة ستشكل نقلة
التنفيذية
نوعية ومهمة للشباب الكويتيين في ضوء األهداف
الكامنة وراء جهودنا المشتركة ،فمن خــال العمل
بشكل وثـيــق مــع زي ــن ،ستوفر (ڤ ــو) بــرامــج موجهة
من شأنها مساعدة الشباب الكويتيين ،ليس فقط
إلطالق العنان لمواهبهم الحالية ،ولكن لتطويرها

المصيبيح والسويلم خالل المؤتمر
والعمل على تحسين موقع البالد االقتصادي في
العديد من المجاالت».
وأضــافــت الـعـيــار« :ه ـنــاك الـعــديــد مــن الـمـبــادرات
والمشاريع بين مختلف القطاعات لدعم وتمكين
الشباب في الكويت ،ومع ذلك ،هناك حاجة إلى المزيد،
ونتطلع إلى شراكات مماثلة مع الشركات المسؤولة
مثل زين وغيرها».
واخ ـت ـت ـمــت ال ـع ـي ــار ب ـقــول ـهــا« :ن ــؤم ــن بــالـجـهــود
المشتركة والتعاون ما بين المؤسسات ،السيما مع
القطاع الخاص والشركات المسؤولة التي تستثمر
في الشباب ،فإن تمهيد الطريق للشباب الكويتيين
لـمـسـتـقـبــل مـ ـش ــرق وم ـن ـت ــج س ـي ـب ــدأ م ــن اس ـت ـث ـمــار
استراتيجي من قبل القطاع الخاص فيهم ،وجهود
زين وتعاونها مع الجهات التي ترعى الشباب يعكس
نهجنا المماثل تجاه االسـتـفــادة مــن ثــروة الكويت
والمواهب الخفية لشبابها لتنويع اقتصاد البالد،
ووضع الكويت على الخريطة االقتصادية العالمية».
وقال مدير العالقات العامة في «ڤو» أحمد السويلم:
«تـسـتـثـمــر زيـ ــن بـشـكــل اس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي ال ـش ـبــاب،
وتتشارك ومنصة ڤو الرؤية والقيم نفسها ،ونحن
فـخــورون بشراكتنا مع هــذه الشركة المسؤولة عن
دعم الشباب لكي نعمل على إبــراز مواهب وطاقات
شبابنا» .وتشمل الشراكة االستراتيجية بين زين
«وڤو» النسخة الثالثة من «دوري الفرجان» لكرة قدم
ً
ً
الهواة ،والذي يجمع أكثر من  200العبا عبر  16فريقا
في مركز حسن أبل الرياضي بمنطقة الدسمة ،حيث
يهدف لدعم فئة الرياضيين الهواة ،وتهيئة بيئة ذات
ّ
أجــواء ُمنظمة واحترافية لهم مع تشجيع المواهب
ّ
المحلية على إبراز طاقاتهم الرياضية.

 أن يلتزم بتضمين اسمه ورقم قيده في سجل المحللينالماليين لــدى الهيئة وإخــاء المسؤولية الخاص بالهيئة
الوارد ذكره أدناه في أعماله كافة.
 -11أن يحتفظ بسحل لكل البيانات والمستندات والبحوث
والتصريحات بجميع أشكالها الـصــادرة عنه ،مــع االلـتــزام
بتقديمها للهيئة فور طلبها.
 -12أن ّ
يقدم للهيئة تقريرا سنويا خالل  5أيام عمل من
نهاية السنة الميالدية عن كل أعماله المقدمة للجمهور عن
تلك السنة.
 -13يكون المحلل المالي المسجل في هذا السجل مسؤوال
أمام الهيئة ،وكل متضرر عن األضرار الناشئة عن مخالفته
لألحكام المنظمة ألعماله ،أو تقديم استشارات مضللة أو غير
دقيقة أو غير صحيحة.
 -14أال يصدر منشوراته وبحوثه أو يقوم بكل أعماله
المرتبطة بتسجيله في هذا السجل مقابل عمولة مباشرة
أو غير مباشرة.

إخالء مسؤولية
وأخ ـل ــت الـهـيـئــة مـســؤولـيـتـهــا ،ح ـيــث ذكـ ــرت أن تسجيل
ّ
مبني على أساس
األشخاص في سجل المحللين الماليين
ّ
المقدمة ،والتي تعكس أهلية الشخص المسجل،
المستندات
وال تعتبر موافقة الهيئة على التسجيل ضمانا للتالي:

ّ
 دقة وصحة التحليل المالي الذي يقوم الشخص المسجلفي الجدول بنشره.
 صحة األ ســس والمعايير المستخدمة لبناء التحليلالمالي المنشور.
 سالمة منهجية التحليل المالي المستخدمة في التحليلوالبحث االستشاري.

 100دينار
وحددت «أســواق المال» رسما قدره  100دينار عند طلب
ُ
تسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة تدفع عند
تقديم الطلب ،وفي حالة رفض الطلب أو سحبه من مقدمه
ترد  50دينارا ،كما حددت شهرا لقيامها بإخطار ّ
ّ
مقدم طلب
التسجيل بالقرار الصادر بحقه من استيفاء متطلبات القيد
في السجل.

نشر األسماء
تـنـشــر الـهـيـئــة أس ـمــاء األش ـخ ــاص المسجلين كمحللين
ماليين لديها وجــزء ا من سيرتهم الذاتية في موقع الهيئة
الرسمي.

«الوطني» يطور تجارب العمالء الرقمية
بالشراكة مع «»Avaya
لتنفيذ التحول الرقمي لمركز االتصال وتقديم تجارب مخصصة وسهلة
أبــرم بنك الكويت الوطني اتفاقية شراكة
م ــع شــر كــة أ ف ــا ي ــا ( )NYSE: AVAYAلتنفيذ
عملية التحول الرقمي لمركز االتصال ،وتقديم
تجارب مخصصة وسهلة عبر مجموعة من
نقاط االتصال الخاصة بالبنك.
وبموجب االتفاقية ،ستزود الشركة البنك
بحلول  ،Avaya CCaaSالتي من شأنها إحداث
تحسين كـبـيــر فــي زم ــن ال ــوص ــول إل ــى ســوق
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ال ـجــديــدة والـمـتـقــدمــة،
بما يمكنه من الحفاظ على حصته المهيمنة
في السوق .وقد حصد «الوطني» خالل شهر
أكتوبر جوائز الريادة في مجال التكنولوجيا
لتنفيذ حلول  Avaya CCaaSضمن جوائز ITP.
 netفي االبتكارات المالية والمصرفية لعام
 ،2022وذلك خالل فعالية أقيمت على هامش
معرض جيتكس جلوبال في دبي.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال رئ ـيــس مجموعة
العمليات لمجموعة بنك ا لـكــو يــت الوطني،
محمد الخرافي« :يعد تسريع رقمنة العمليات
ً
أمرا بالغ األهمية
المساندة وخدمات العمالء ّ
للبنك ،وذلــك بـهــدف تلبية تــوقـعــات العمالء
ال ـم ـت ــزاي ــدة وال ـع ـم ــل ع ـلــى اب ـت ـك ــار مـنـتـجــات
وخدمات جديدة ،إلى جانب المساهمة الفاعلة
في رفع الكفاءة التشغيلية لعملياتنا».
وأض ـ ــاف ال ـخ ــراف ــي أن «ال ــوطـ ـن ــي» ي ـطـ ّـور
أجندته الرقمية الطموحة على نحو مستمر،
وذلــك انطالقا من أن البنك أحــد رواد ابتكار
االت ـج ــاه ــات الــرق ـم ـيــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي الـكــويــت
والمنطقة.
من جانبه ،قــال المدير العام رئيس إدارة

ضاري القريشي خالل ّ
تسلم جوائز ITP.net
تقنية المعلومات بالوكالة في البنك ،ضاري
القريشي« :نحن سـعــداء بهذه الشراكة التي
ستوفر حلول لتجربة عمالء تتسم بالتكامل
والمرونة ،وتتضمن مجموعة كبيرة من النظم
تمكننا من تنفيذ وتوسيع نطاق الخدمات
الرقمية الجديدة بسالسة وسهولة».
وأضــاف القريشي« :نسعى مــن خــال هذا
الـتـحــول إل ــى تـقــديــم ن ـمــوذج تشغيلي يدعم
مسار أولوياتنا االستراتيجية ،والتي تتمحور
ب ـش ـكــل أس ــاس ــي حـ ــول تـحـقـيــق طـمــوحــاتـنــا
الرقمية ،حيث يعتبر االستثمار في التقنيات
الـمـتـقــدمــة ه ــو ال ـم ـحــرك الــرئـيـســي الكـتـســاب
العمالء الجدد والشباب واالحتفاظ بهم».
وتتضمن  Avaya CCaaSالتي وقع عليها
اخ ـت ـي ــار «ال ــوطـ ـن ــي» م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـح ـلــول

ال ـم ـت ـطــورة ال ـتــي يـحـتــاجـهــا الـبـنــك لـمــواكـبــة
تـطـلـعــات عـمــائــه الـمـتـغـيــرة ،وسـيـتــم تنفيذ
الـ ـحـ ـل ــول مـ ــن ق ـب ــل ش ــرك ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
ل ــاتـ ـص ــاالت ( ،)METCOال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فــي
تسهيل عمليات التحول الرقمي بالمؤسسات
الـكـبــرى .وستساعد هــذه الـحـلــول «الــوطـنــي»
في دمج وأتمتة اإلمكانات الخاصة بالهاتف
والمحادثة والفيديو في سبيل تقديم تجربة
ً
إرضاء للعمالء.
أكثر
من جانبه ،قال رئيس شركة أفايا الدولية
نضال أبــو لطيف« :إن بنك الكويت الوطني
بصفته واحدا من أعرق المؤسسات المالية
في المنطقة ،قد نجح على مدار عقود طويلة
مــن خــال التركيز االستراتيجي والمستمر
على التجارب التي يقدمها لعمالئه.

« »Ooredooتبني ثقافة مطورة الحتضان الخريجين الجدد
ً
ات ـســاقــا م ــع جــوهــر اسـتــراتـيـجـيــاتـهــا
المطورة لضمان تقديم تجربة فريدة من
نوعها للمجتمع ،أطلقت شركة Ooredoo
ً
الكويت مؤخرا حملة خاصة الستقطاب
النخبة من خريجي الجامعات من أبناء
الكويت ،ليكونوا الجيل القادم من القادة
في قطاع االتصاالت.
وت ـس ـعــى  Ooredooب ــاس ـت ـم ــرار إلــى
اب ـ ـت ـ ـكـ ــار وس ـ ــائ ـ ــل ل ـت ـح ـس ـي ــن أع ـم ــال ـه ــا
التشغيلية وتطوير خدماتها ومنتجاتها،
األمر الذي يتماشى مع إيمانها بأهمية
تــوفـيــر ف ــرص عـمــل لـلـشـبــاب الخريجين
ال ـجــدد ومـســاعــدتـهــم عـلــى إي ـجــاد فــرص
عمل الئقة من خالل تسهيل عملية طلب
ً
التوظيف ،ليصبحوا جزء ا ال يتجزأ من
عائلة الشركة ،وليرتقوا بأعمال الشركة
إلى آفاق أعلى.
وع ـل ـيــه ،أط ـل ـقــت  Ooredooال ـكــويــت،
أول مــن قــدم خــدمــات رقمية مبتكرة في
ا ل ـكــو يــت ،حملتها ا ل ـخــا صــة للتوظيف،
حيث تمت دعوة عدد كبير من الخريجين
الجدد ذوي الكفاءة في الكويت إلى المقر
الرئيسي للشركة ،ورحب مدير أول قطاع
الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة وال ـخ ــدم ــات اإلداري ـ ــة،
عيسى البشير ،بجميع الخريجين من

عبدالعزيز البابطين وعمر البسام مع الموظفين الجدد
مـخـتـلــف الـتـخـصـصــات ،وس ـلــط الـضــوء
على فرص وطبيعة العمل ،خصوصا في
قطاع حيوي ومهم مثل قطاع تكنولوجيا
االتصاالت.
ً
وتعليقا على هذه الحملة ،قال البشير:
«ت ــم إطـ ــاق ه ــذه الـحـمـلــة ذات الـمـنـهــاج
التدريبي بهدف تطوير خبرات ومهارات
المشاركين ،فهي بمنزلة منصة انطالق
للخريجين الكويتيين من ذوي المؤهالت
األكاديمية المتميزة نحو مسيرة مهنية
واع ــدة .تتيح هــذه الـفــرصــة للمشاركين

ً
الـعـمــل جـنـبــا إلــى جـنــب مــع المختصين
المهنيين فــي عائلة الـشــركــة على أرض
الــواقــع لعيش تجربة مهنية شاملة .كل
هذا يتوافق مع شعارنا ورؤيتنا الطورة
في الشركة».
ّ
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،ع ــل ــق رئـ ـي ــس ال ـ ـمـ ــوارد
البشرية والخدمات اإلدارية في Ooredoo
ً
الـ ـك ــوي ــت ،ع ـم ــر الـ ـبـ ـس ــام ،قـ ــائـ ــا« :نـعـمــل
ج ــاه ــدي ــن لـنـتـمـيــز ف ــي ك ــل م ــا ن ـق ــوم بــه،
لــذلــك ،نقبل التغيير ونـتـغـيــر مــن خــال
االرتقاء بجميع مفاهيم العمليات داخل

المؤسسات وتحديثها وتطويرها .وعليه،
ً
نسعى إلى تقديم تجربة هي حقا فريدة
من نوعها للشباب الكويتيين الطموحين،
ومنحهم الفرصة لخوض تجربة متكاملة
فــي عــالــم  ،Ooredooواك ـت ـســاب خـبــرات
ومـ ـه ــارات عــال ـيــة م ــن خ ـب ــراء مـحـتــرفـيــن
الذين هم انعكاس حقيقي لقيم الشركة.
ُي ـم ـثــل هـ ــذا الـ ـح ــدث ال ـن ــاج ــح االخ ـت ــاف
الواضح والتجارب المتميزة التي تحرص
 Ooredooالكويت على توفيرها للعمالء
والمجتمع على حد سواء».

«المتحد» يعلن الرابح  100ألف دينار بالسحب
الشهري لجوائز الحصاد اإلسالمي
أعلن البنك األهلي المتحد نتيجة السحب الشهري من
برنامج جوائز الحصاد اإلسالمي ،والذي أقيم أمس ،وحصل
على الجائزة وقيمتها  100ألف دينار العميل جايانجانيا
ريــدي شابيدي سوبارريدي .بهذه المناسبة ،قدم رئيس
التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية
ل ــأف ــراد بــالـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد أمــريــش نــانــدكـيــول يــار
التهنئة للفائز متمنيا له دوام التوفيق ،وأعرب عن أمله أن
يحالف التوفيق جميع عمالء البنك في السحوبات القادمة،
وسعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العمالء في
البنك .وأكد ناندكيول يار أن البنك األهلي المتحد حرص
منذ إطالق برنامج جوائز الحصاد اإلسالمي على تقديم
باقة حصرية من الجوائز ،بما يسهم في تحقيق تطلعات

عمالئه ،ويعمل على تعزيز ثقافة االدخ ــار ،مـشــددا على
الـتــزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة ،والتي
تنسجم مــع متطلبات العمالء المختلفة .ويـقــدم حساب
الحصاد اإلسالمي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من
المزايا ،حيث يحظى الرابحون من عمالء المتحد بجائزة
شهرية بقيمة  100000د.ك ،إضافة إلى  10جوائز أسبوعية
بقيمة  1000دينار لكل جائزة ،وتبقى الجوائز ربع السنوية
الكبرى بقيمة  250000د.ك نقدا للرابح هي أهم ما يطمح
إليه العمالء ،حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم
العمر .وفضال عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة ،هناك
أيضا أربــاح سنوية متوقعة على أســاس عقد الوكالة ،ما
يزيد من جاذبية حساب الحصاد اإلسالمي.
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رابطة األدباء تستضيف حفل «المترجمين» المحيطيب« :عماكور» لتمثيل الكويت
في «صاندانس السينمائي» األميركي
لتكريم داعمي الجمعية وتوقيع مذكرة تفاهم معها
●

فضة المعيلي

أقامت جمعية المترجمين
الكويتية حفل تكريم في
رابطة األدباء الكويتيين على
شرف كوكبة من الداعمين
األوائل للجمعية منذ ًالتأسيس
حتى اإلشهار ،تقديرا لدورهم
اإليجابي في ترسيخ وجودها
بالميدان الثقافي في الكويت.

من أجواء الحفل
َّ
قدمت نسيبة القصار حفل جمعية المترجمين
الكويتية ،بحضور جمع من األدبــاء والمثقفين،
و ق ــال ر ئـيــس مجلس إدارة جمعية المترجمين
د .ط ــارق فـخــرالــديــن ،فــي كلمته« :أع ـلــم أن ــه طــال
انتظاركم للحظة اإلشهار ،هذه اللحظة الفاصلة
في مسار اهتماماتنا المهنية ،وها هي قد جاءت
َّ
محملة باآلمال،
إليكم تسعى ببهائها ووعودها
وتطلب منكم الغرس المثمر ،كي تزدهر بساتين
المعرفة ،ويكتمل عطاء المهارات».
وأضاف فخرالدين« :ما نشهده اليوم ِّ
يعبر عن
رؤيــة جيل من المثقفين يسعى إلى رسم دروب
التطوير ألجيال ناشئة من بناة المستقبل ،لكي
يبدعوا في مجال تخصصهم ،ويقدموا للكويت
ب ــاق ــات م ــن اإلنـ ـج ــاز ال ـع ــرف ــي تـسـهــم ف ــي ُرقـيـهــا
وصالبة إسهامها الفكري للعقل اإلنساني .هذه
َّ
ً
أمانتنا ،نؤديها مخلصين ،لعلنا نرد بها جزء ا
من جميل هذا الوطن الذي يكلل رؤوسنا ،وألجل
أن نضيء طريق َمن يخلفنا لما فيه خيرهم وخير
هذه األرض الطيبة».

الجمعية تحمل
رؤية جيل من
دروس رائعة
المثقفين يسعى
َّ
وتابع« :لقد علمنا قــادة وأساتذة هذا الوطن
ً
لرسم دروب
دروسـ ــا رائ ـعــة حــق علينا أن نـعـتــز ب ـهــا .العمل
الجاد وحده الذي ينفع البالد والعباد .نحن نبت
التطوير وبناء
َّ
هذه التربة التي علمتنا البر والوفاء والعرفان
المستقبل
لمن ساندنا ووقف إلى جانبنا ،ومواصلة مسار
طارق ق ــواف ــل ال ـب ــذل وال ـع ـطــاء الـمــرتـحـلــة إل ــى شــواطــئ
السمو واإلب ــداع ،فهيا أعــزائــي أصـحــاب األرواح
فخرالدين الـمـفـعـمــة بــالـصـفــاء واألمـ ــل نستلهم مـنـكــم وقــع

مسيرتنا وإضــاء ات دروبنا ،ولكم ندين بالشكر
لدعمكم لنا».
ومن ثم قامت هدى كريمي باستعراض مسار
تأسيس الجمعية بورقة عنوانها «حكاية جمعية
المترجمين ...المشوار من التأسيس إلى اإلشهار».
وم ــن مـقـتـطـفــات مــا تـنــاولـتــه ،أن الـجـمـعـيــة قامت
بالعديد من األنشطة خالل فترة السنوات الخمس
التي انتظرت فيها اإلشهار ،ومنها تنظيم ورش
ً
العمل وإقامة الندوات ،وأيضا نشط عدد من أعضاء
الجمعية في نشر المقاالت األكاديمية والمعاجم
التخصصية والمترجمات األدبية والعامة.

مذكرة تفاهم
بـعــد ذل ــكُ ،وق ـع ــت مــذكــرة تـفــاهــم وت ـع ــاون بين
ً
جمعية المترجمين وراب ـطــة األدبـ ــاء ،إيـمــانــا من
الطرفين بوجوب التكامل والتعاضد بين مؤسسات
المجتمع المدني الثقافية ،في سبيل خدمة الوطن
ً
والمجتمع ،وتعزيزا إلمكانياتهما ،ووضعها في
خدمة األهداف المشتركة.
وبهذه المناسبة ،قــال األمين العام للرابطة د.
خــالــد رم ـضــان« :نـحــن فــي رابـطــة األدب ــاء معنيون
باألدب والثقافة ،ومن اهتماماتنا الترجمة ،لذلك
موسمنا الثقافي ع ــادة يشمل الترجمة ،وقـبــل 3
ً
أسابيع عقدنا ندوة عن الترجمة الفورية ،وأيضا
سـتـكــون لـنــا نـشــاطــات فــي مـجــال الـتــرجـمــة ،لذلك
هناك تكامل بيننا وبين جمعية المترجمين ،ومن
هنا نضع إمـكــانــات الــرابـطــة ومرافقها فــي خدمة
الـجـمـعـيــة ،ألن هــدفـنــا ورســالـتـنــا واحـ ــدة لخدمة
الحركة الثقافية في الكويت».

محمد أنور يصدر رواية «التيه»
بالتعاون مع هنادي الهاشمي
●

أنور والهاشمي ...و»التيه»
الـجـنــة ط ــردن ــا ،واعـتـقــدنــا أننا
في األرض نستطيع بناء عدن
من جديد».
ودع ـ ـ ــا أن ـ ـ ــور قـ ـ ـ ــراءه ل ـت ــذوق
الـتـيــه ال ــذي جـمـعــه مــع هـنــادي
الهاشمي ،والتمعن في معاني
ومـشــاعــر ال ــرواي ــة الـتــي يتوقع
لها صدى جيدا أو هكذا يرجو.
يــذكــر أن آخ ــر أع ـمــال محمد
أنـ ـ ــور ال ــدرامـ ـي ــة ك ـ ــان مـسـلـســل
«محمد علي رود  ،»2الذي عرض
فــي رمـضــان الـمــاضــي بصحبة

صرح المؤلف والسيناريست
م ـح ـمــد ال ـم ـح ـي ـط ـيــب ،ب ــأن ــه تــم
االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ت ـص ــوي ــر فـيـلـمــه
ً
األخير (عماكور) ،وأنه حاليا في
المراحل النهائية للصوت ،وأن
الفيلم من تأليفه وإنتاج شركة
غـ ــولـ ــدن بـ ـ ــوم ،وإخ ـ ـ ـ ــراج أح ـمــد
ال ـخ ـضــري ،وبـطــولــة الفنانين:
عبدالله الطراروة ،وخالد أمين،
وسـمــاح ،وحسن عـبــدال ،وتقى
وغيرهم.
وكشف المحيطيب أنه بصدد
تـ ـق ــدي ــم ال ـف ـي ـل ــم الـ ـك ــويـ ـت ــي فــي
مهرجان صاندانس السينمائي
(،)Sundance Film Festival
ً
ال ــذي ي ـقــام س ـنــويــا بــالــواليــات
المتحدة األميركية في يناير من
كل عــام ،وبعدها سيتم عرضه
بالكويت في فبراير المقبل.
وأوض ــح أن «الـفـيـلــم يتناول
تــأثـيــر الـســوشـيــال مـيــديــا على
حـ ـي ــاتـ ـن ــا ،والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ال ـت ــي
يـتـسـبــب ف ـي ـهــا ،وتـ ـ ــدور قصته
ً
ح ـ ـ ــول شـ ـخ ــص مـ ـشـ ـه ــور ج ـ ــدا
يـ ـتـ ـع ــرض لـ ـ ـح ـ ــادث سـ ـي ــر ع ـبــر
انـقــاب (سـيـكــل) ،مــا يــؤدي إلى
فقدانه للذاكرة ،وتدور األحداث
ح ــول كيفية تعامله مــع و ضــع

محمد المحيطيب

فقدان الــذاكــرة ،ما يضطره إلى
ال ـت ـع ــام ــل م ــع واقـ ـع ــه ع ـل ــى أن ــه
م ـش ـه ــور ،ل ـك ـنــه ال يـ ـ ــدري م ــاذا
يفعل».
وأشاد بالحالة النشطة التي
تعيشها السينما على الصعيد
ً
الـمـحـلــي ،م ــؤك ــدا أن ــه «يـتــوجــب
أن تكون هناك دراســة للسوق،
ول ـيــس م ـج ـ َّـرد أن ت ـكــون لدينا
ُم ـ ـعـ ــدات ونـ ـق ــوم بـتـشـغـيـلـهــا»،
ً
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االح ـ ـت ـ ـكـ ــاك
ب ـص ـنــاعــة ال ـس ـي ـنـمــا الـكــويـتـيــة
مـ ـ ــع دول خ ـ ــار ج ـ ـي ـ ــة ،ك ـم ـصــر
وإي ــران ،بـهــدف تكوين تجارب
ذات فـكــر وحــر فـيــة سينمائية،

عبدالله الطراروة في مشهد من «عماكور»

األنصاري :نسعى ألن يكون مهرجان
الكويت المسرحي منصة لدعم الفنانين

عزة إبراهيم

أصـ ــدر ال ـكــاتــب مـحـمــد أن ــور
رواي ــة جــديــدة بعنوان «التيه»،
تعاون فيها ألول مرة مع الكاتبة
هـ ـن ــادي ال ـه ــاش ـم ــي ،وس ـت ـكــون
م ـت ــاح ــة فـ ــي مـ ـع ــرض ال ـك ـت ــاب،
المقرر من  16إلــى  26الجاري،
فــي أرض ال ـم ـعــارض بـمـشــرف،
ومعرض الشارقة.
وأع ـ ـ ــرب أنـ ـ ــور ع ــن س ـعــادتــه
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالدة مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــه ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
واإلب ـ ــداع ـ ــي الـ ـج ــدي ــد «الـ ـت ـي ــه»،
مــؤكــدا أن ال ــرواي ــة تـعــد خطوة
جديدة وقصة مختلفة« ،وأتمنى
أن تتيه قصتنا في عقولكم ،كما
تاهت فــي عقلينا أنــا وهنادي
ألكثر من عام».
وفـ ــي وص ـف ــه لـ ـل ــرواي ــة ،ق ــال:
«هذه القصة لم تبدأ اليوم ،فقد
بدأت منذ ماليين السنين ،قبل
وجودي ووجودكم ،حين كانت
األرض فــارغــة ومظلمة ،هادئة
وم ــوح ـش ــة ،وح ـي ـن ـهــا اعـتـقــدنــا
أ نـنــا أتينا لننيرها ونعمرها،
ون ـس ـي ـنــا أن ب ـن ــي آدم ل ــم تـكــن
ب ــداي ـت ــه سـ ــوى الـ ـسـ ـق ــوط ،فـمــن

فضة المعيلي

ً
الفتا إلى أن ما تعيشه سينما
الكويت من أعمال حالية يمثل
اجتهادات شخصية ،فال يوجد
أح ـ ــد م ـت ـخ ـصــص فـ ــي اإلنـ ـت ــاج
الـسـيـنـمــائــي ،وال يــوجــد معهد
أكاديمي يتخرج فيه فريق عمل
دارس ا لـصـنــا عــة السينمائية،
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـح ـ ــال ـ ــة
السينمائية بــا لـكــو يــت نشطة،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل إنـ ـت ــاج ــات
سينمائية متزايدة كل عام.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـم ـح ـي ـط ـي ــب ،فــي
رده على ســؤال «الـجــريــدة» عن
إمكانية االستعانة ببطل غير
كــوي ـتــي ،ب ـهــدف زي ـ ــادة تــرويــج
انتشار الفيلم ،أنه استعان في
فيلمه األخير بممثل سعودي،
لـيـجـ ِّـســد دور ال ـب ـطــل ،غ ـيــر أنــه
ً
نظرا لظروف العمل تم استبداله
بممثل كويتي.
وت ــاب ــع« :نـ ـح ــاول أن نـجــرب
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة
بممثلين غـيــر كــويـتـيـيــن ،ألنــه
ً
إذا ك ــان الـبـطــل م ـثــا سـعــودي
الجنسية ،فالجمهور يحس بأن
الفيلم س ـعــودي ،ولــأســف (مــا
ً
يدشونه)» ،الفتا إلى أن السوق
حـتــى اآلن لــم يتشكل بالشكل
الصحيح مــن حيث معرفة من
هم نجوم السينما الذين يجب
أن يظهروا في األفالم ويفضلهم
المشاهد الكويتي والسعودي،
حتى ال يؤدي إلى خسارة الفيلم
لجمهور الكويت والعكس.
وع ــن أجـ ــور ال ـف ـنــان ـيــن ،وإذا
ما كانت تتفاوت من دولــة إلى
أخـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال ال ـم ـح ـي ـط ـيــب إن ــه
يعمل فــي الــوقــت الـحــالــي وفــق
مفهوم «اإلن ـتــاج الــذكــي» ،حيث
ال ـت ـصــويــر ب ــأق ــل لــوكـيـشـيـنــات
وقاعدة شخصيات ،مع التأكيد
على عدم تأثير ذلك على جودة
الـقـصــة الـتــي يـتــم إنـتــاجـهــا في
هذا التوجه.

باقة من أهم النجوم ،كالفنانين
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــور وجـ ــاسـ ــم
الـ ـنـ ـبـ ـه ــان وأس ـ ـم ـ ـهـ ــان ت ــوف ـي ــق
وخــالــد أمين وبثينة الرئيسي
وف ـي ـص ــل ال ـع ـم ـي ــري وع ـبــدال ـلــه
بهمن وحسين المهدي وحصة
النبهان وروان المهدي وحسن
إبراهيم وفتات سلطان ومشاري
المجيبل ونادر الحساوي ومي
البلوشي وآخرين ،ومن إخراج
جاسم المهنا ،وإنتاج عبدالله
بوشهري.

أكـ ــد األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ـل ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون واآلداب بــالـتـكـلـيــف د.
عيسى األنـ ـص ــاري ،الـسـعــي ال ــدائ ــم ليكون
مهرجان الكويت المسرحي «فــرصــة لدفع
العمل المسرحي إلى األمام ،باختيار أفضل
العروض والنصوص ،وتحقيق المنافسة
الشريفة ،ودعم الطاقات الشبابية ،في كتابة
النصوص أو اإلخراج أو التمثيل أو الديكور
أو اإلضاءة ،وغيرها من المجاالت ،وليكون
منصة لدعم الفنانين».
وقـ ــال األنـ ـص ــاري إن الـ ـ ــدورة ال ـ ـ  22من
ال ـم ـه ــرج ــان ،ال ـت ــي أق ـي ـمــت م ــن  20إل ــى 29
أك ـ ـتـ ــوبـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ش ـ ـهـ ــدت م ـس ـت ــوي ــات
فنية «متميزة» .وثـ َّـمــن الــدعــم الكبير الــذي
أواله وزي ــر اإلع ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون الشباب رئيس «الوطني للثقافة»
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـي ــري ،والـ ـ ــذي «ك ـ ــان له
بالغ األثــر في توفير أسباب النجاح لهذا
المهرجان الذي عاد بحيويته المعهودة».
ون ـ ـ ــوه ب ــال ـج ـه ــد الـ ـمـ ـب ــذول مـ ــن ال ـل ـج ـنــة
العليا ولجنة تقييم العروض التي رشحت
للمنافسة ،ما أثمر «نتائج ُمرضية» .وأشاد
بجهود موظفي إدارة المسرح في «الوطني
للثقافة» ،وحرصهم على متابعة وتوفير
جميع احتياجات الفرق المشاركة وشركات
وم ــؤس ـس ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ،وك ــذل ــك دور لجنة

المطيري واألنصاري ِّ
يكرمان أحد الفنانين بالمهرجان
التحكيم «المهني والحيادي» الــذي أسهم
في إنجاح فعاليات المهرجان.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـم ـص ــاح ـب ــة
للمهرجان مــن ن ــدوات فكرية وورش عمل
تناولت مستجدات الحياة المسرحية في
ال ـكــويــت وال ــوط ــن ال ـع ــرب ــيَّ ،
ووج ـ ــه الـشـكــر
وال ـت ـقــديــر ل ـل ـفــرق الـمـســرحـيــة والـمـمـثـلـيــن
والمخرجين الذين فازوا بجوائز المهرجان

والـمـحــاضــريــن والمعقبين بـكــل ال ـنــدوات،
وكــذلــك الـجـهــات والـشــركــات الـتــي أسهمت
مع المجلس في تقديم الجوائز للفائزين
ً
ً
واإلعالميين «الــذيــن بــذلــوا جـهــدا مشكورا
في نقل أحــداث المهرجان بشكل متواصل
وموضوعي ،ليكون بمتناول الجمهور».

مندني يكشف عن مرضه النفسي في «نون النسوة» «يامي» سميرة سعيد تتجاوز
●
مليون مشاهدة
عزة إبراهيم

اقترب الفنان عبدالعزيز مندني من انتهاء تصوير
آخر مشاهده بمسلسل «نون النسوة» ،الذي يشهد
تعاونه مع النجوم :أمــل محمد ،وباسمة حمادة،
وشيخة البدر ،وهبة الدري ،ورانيا شهاب ،وأميرة
محمد ،وحسين المهدي ،وعبدالمحسن القفاص،
وعبدالله الطليحي ،ونواف نجم ،ونواف العلي ،وهو
تأليف سالم محمد ،وإخراج محمد الكاظم ،وإنتاج
شركة سبيكتروم.
وفي تصريح لـ «الجريدة» ،قال مندني إن أحداث
العمل تدور حول  5نساء يقعن في صراعات مختلفة،
حيث يطرح المسلسل قضية شبه محورية حول
أنـمــاط الـعــاقــات الــزوجـيــة بأنواعها .ومــن المقرر
عــرض المسلسل الشهر المقبل على شاشة قناة
 mbcفي  30حلقة.

عبدالعزيز مندني
وأوضح مندني أنه ِّ
يجسد خالل أحداث المسلسل
ً
شخصية الطبيب «كــريــم» ،الــذي يعاني اضطرابا
ً
نفسيا أثر على حياته وأسرته وزوجته.

ً
وكشف أنه يجهز حاليا لعملين دراميين يخوض
ً
بهما السباق الرمضاني المقبل  ،2023مفضال عدم
الكشف عن تفاصيل العملين ،حتى انطالق التصوير
ً
قريباُ .يذكر أن عبدالعزيز مندني شارك في السباق
الرمضاني الماضي بمسلسل «عاشر صفحة» ،الذي
كتبه علي الدوحان ،وأخرجه محمد الطوالة ،وشارك
به الفنانون :خالد العجيرب ،وحصة النبهان ،وشهد
سليمان ،وطيف ،ونــور ،وسعد العدواني ،ومحمد
األنصاري ،وغدير السبتي وغيرهم.
كـمــا ُعـ ــرض ل ــه ف ــي رم ـض ــان ال ـمــاضــي مسلسل
«حـضــرة الـمــوقــف» ،بالتعاون مــع عمالقة الــدرامــا،
كالفنانة مريم الصالح وهيفاء عــادل ،وشــارك فيه
ً
أيضا الفنانون :زهرة الخرجي ،وعبدالله التركماني،
وليالي دهــراب ،وعبير أحمد ،وعبدالعزيز الحداد،
ومـحـمــد ال ــدوس ــري ،ومـنـصــور الـبـلــوشــي ،وكـفــاح
الرجيب وسارة القبندي.

«الفيل» يحظى بجائزة مهرجان فلسطين للمسرح

ريم اللو

فاز العرض المسرحي (الفيل) ،لمسرح الحرية ،بجائزة
أفضل عرض في الدورة الثالثة لمهرجان فلسطين الوطني
للمسرح ،التي أســدل الستار عليها أمــس األول في مدينة
رام الله.
وذهـبــت جــائــزة اإلخـ ــراج إلــى محمد عيد عــن مسرحية
«خراريف» لمسرح الحارة ،من بيت جاال بالضفة الغربية،
فيما ذهبت جائزة السينوغرافيا لمسرحية «الرماديون»
لفرقة أيام المسرح من غزة .ومنحت لجنة التحكيم جائزة
التمثيل لكل من روال نصار عن دورها في مسرحية «هذيان
وسنة حلوة يا ذبيح» لمسرح المجد ،وأميرة حبش عن دورها
في مسرحية «لغم أرضي» لمسرح القصبة .وقررت اللجنة،
برئاسة المسرحي والروائي حازم كمال الدين ،حجب جائزة
التأليف المسرحي.
وع ــرض المهرجان فــي الختام كلمات مسجلة لبعض

الفنانين العرب الذين كانوا يودون مواكبة االفتتاح الرسمي
ُ
الذي ألغي بسبب األوضاع األمنية في األراضي الفلسطينية،
ومنهم :الممثلة اللبنانية سميرة البارودي ،والممثل المصري
طارق صبري ،والممثل األردني علي عليان.
وكان المهرجان َّقدم على مدى أسبوع  9عروض مسرحية
ً
من أنحاء األراضي الفلسطينية ،كما نظم عددا من الندوات
الفكرية ،التي ناقشت تطور المسرح الفلسطيني والتحديات
التي تواجهه.
َّ
وقدم المهرجان عرض «قضية  »74لطلبة مدرسة مسرح
الحرية للفنون األدائية ،الذي فاز بجائزة أفضل عرض متكامل
في مسابقة المسرح الجامعي الفلسطيني لعام  ،2022كما
َّ
كرم المهرجان  3فنانين فلسطينيين ،هم :الكاتب والمخرج
والممثل جورج إبراهيم ،والممثلة ريم اللو ،والممثل والمخرج
أحمد أبوسلعوم.

ت ـج ــاوزت أغـنـيــة الـفـنــانــة المغربية
سميرة سعيد (يامي) المليون مشاهدة
على «يوتيوب» منذ طرحها قبل  6أيام.
وهي األغنية الثامنة من أعمال ألبومها
الجديد (إنسان آلي) ،الذي قررت طرح
أغنياته على فترات متقاربة.
واألغنية تشهد تجدد التعاون بين
الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر ،الذي
ق ـ َّـدم ال ـعــديــد مــن األغ ـن ـيــات الـنــاجـحــة،
وه ـ ــي أل ـ ـحـ ــان ب ـ ــال سـ ـ ـ ــرور ،وت ــوزي ــع
موسيقي هاني يعقوب ،ورؤي ــة فنية
نضال هاني.
وط ــرح ــت س ـم ـي ــرة م ــن ق ـب ــل أغـنـيــة
«كرباج» كلمات وألحان عزيز الشافعي،
وتوزيع موسيقي طارق مدكور ،وأغنية
«الوقت الحلو» كلمات محمد القاياتي،
وألـحــان محمد حـمــزة ،وتــوزيــع هاني
يعقوب ،و«بحب معاك» كلمات محمود
طلعت ،وألحان أحمد العدل ،وتوزيع
موسيقي أحمد حسام ،وأغنية «متاهة»
كلمات شادي نور ،وألحان بالل سرور،
وتوزيع موسيقي هاني ربيع ،وأغنية
«الـســاعــة اتـنـيــن بــالـلـيــل» كـلـمــات تامر
ٔ
حسين ،والحان عزيز الشافعي ،و«Mon
 »Chériكلمات محمد القاياتي ،وألحان
ب ــال سـ ــرور ،وت ــوزي ــع هــانــي يـعـقــوب،
و«مـ ـ ــا اس ـت ــري ـح ـت ــش» ك ـل ـم ــات مـحـمــد
القاياتي ،وألحان محمد حمزة ،وتوزيع
محمد مصطفى.
ُي ــذك ــر أن س ـم ـيــرة س ـع ـيــد خضعت
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي لـجـلـســة تـصــويــر،
لـلـتــرويــج لألغنية ال ـجــديــدة ،وظـهــرت

خبريات
دينا الشربيني تواجه شريف
سالمة في «كامل العدد»

يشارك الفنان شريف
سالمة في المسلسل
الدرامي «كامل العدد» ،الذي
تقوم ببطولته الفنانة دينا
الشربيني ،حيث انضم
ً
رسميا لفريق العمل.
ويتواجد شريف من خالل
«كامل العدد» في السباق
الرمضاني المقبل ،وهو
عمل ينتمي لدراما الـ
 15حلقة ،فيما سيبدأ
تصويره مطلع العام ،وفق
ما اتفق المخرج خالد
الحلفاوي مع ُصناعه
ً
أخيرا .المسلسل الجديد
يشهد مشاركة عدد من
الفنانين ،منهم :آية سماحة
ومصطفى درويش ،فيما
ستتواجد الفنانة إسعاد
يونس بظهور خاص في
األحداث ،بعد مفاوضات
استمرت معها خالل
الفترة الماضية بشكل
َّ
مطول ،لالتفاق على
جميع التفاصيل الخاصة
بظهورها ،الذي سيكون
بشخصية مؤثرة في
األحداث.

ماجد الكدواني
يغادر «الملجأ»

اعتذر الفنان ماجد
الكدواني عن عدم
االشتراك في بطولة فيلم
«الملجأ» مع أحمد عز
والمخرج شريف عرفة،
بسبب مواعيد التصوير،
حيث يرغب فريق العمل
ببدء التصوير بشكل
سريع ،في وقت يرتبط
ماجد بعدة أعمال أخرى
سبق أن تعاقد عليها،
ما دفعه لالعتذار عن
عدم القيام بالدور.
اعتذار ماجد قبل بداية
التصوير بوقت قصير
وضع المخرج شريف
عرفة في مأزق ،لرغبته
في أن يعرض الفيلم
بالصاالت السينمائية
مطلع فبراير المقبل،
في وقت سيتم ترشيح
فنان آخر للقيام بدور
الكدواني ،الذي كان بدأ
بالفعل جلسات تحضير
خالل الفترة الماضية.
الكدواني يتابع في الفترة
الحالية ردود الفعل على
تجربته الجديدة (فضل
ونعمة) ،الذي حقق إيرادات
تجاوزت  13مليون جنيه
داخل مصر ،فيما ينتظر
عرض الجزء الثاني من
مسلسل «موضوع عائلي»
على منصة شاهد ،والذي
سيعرض قبل نهاية العام
الحالي.

محمد عبدالرحمن يتقاسم
البطولة مع كريم فهمي

بإطاللة مميزة باللون األسود بالكامل،
ف ـي ـمــا ارت ـ ـ ــدت س ــاس ــل ذه ـب ـي ــة ال ـل ــون
كبلوزة ،وهو ما منحها إطاللة شبابية
مبهجة.

سميرة سعيد

يتقاسم الفنان الكوميدي
محمد عبدالرحمن البطولة
الدرامية مع الفنان كريم
فهمي بمسلسلهما الجديد
(موعد على الغذاء) ،والذي
ً
سيتم تغيير اسمه قريبا.
المسلسل الجديد ينتمي
لنوعية دراما الـ  15حلقة،
وكتبه إيهاب بلبيل،
وهو من األعمال الدرامية
الكوميدية ،في وقت
سيتولى إخراجه كريم
العدل ،الذي أوشك على
االنتهاء من اختيار باقي
فريق العمل ،لكن اتفق مع
المنتج كريم أبوذكري على
عدم إعالن أي أسماء قبل
ً
التعاقد معها رسميا.
محمد عبدالرحمن لديه
مشروع سينمائي يعمل
عليه في الوقت الحالي،
ويفترض أن ُيعرض خالل
موسم الصيف المقبل،
لكنه يتكتم تفاصيله،
لحين االنتهاء من
تجهيزاته بشكل نهائي.

ةديرجلا
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سلة أخبار
شي لشريف :نقف بالجانب
الصحيح من التاريخ

ً

ك ـ ـ ـسـ ـ ــب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بعد أقل من  18شهرا على
اإلسرائيلي السابق ،بنيامين
الذي
نتنياهو ،ال ــذي لقبه أنـصــاره
القياسيً ،
ً
انتهاء عهده ً
استمر  12عاما متتاليا رئيسا
بـ «ملك إسرائيل» ،رهانه على
لوزراء إسرائيل ،عاد زعيم حزب الـعــودة إلــى السلطة بــدعــم من
حـلـفــائــه مــن األح ـ ــزاب الدينية
الليكود بنيامين نتنياهو إلى
والـ ـيـ ـمـ ـيـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف ــة فــي
أعـ ـق ــاب ان ـت ـخ ــاب ــات تـشــريـعـيــة
السلطة بصورة دراماتيكية،
بفضل التصويت الكبير لمعسكر هي الخامسة من نوعها خالل
 4س ـنــوات قــد تسفر نتائجها
اليمين المتطرف على حساب
النهائية عن مفاجآت.
ووفـ ـ ــق ل ـج ـنــة االن ـت ـخ ــاب ــات
ائتالف الوسط غير المتجانس
المركزية ،فإن نسبة المشاركة
الذي قاده منافسه الوسطي
بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـح ــو  71.3ب ــا ل ـم ـئ ــة،
واحد.
يائير البيد ،وانهار بعد عام
وتجاوز عــدد الناخبين الذين
أدل ــوا بأصواتهم  4.8ماليين،
وهي األعلى منذ .2015
ّ
ووف ـ ــق ن ـتــائــج أول ـي ــة تــؤكــد
تراجع شعبية جنراالت الجيش
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي أم ـ ـ ـ ــام قـ ـ ـي ـ ــادات
ال ـت ـي ــار ال ــدي ـن ــي االسـتـيـطــانــي
ّ
الغوغائي ،احتل حزب الليكود
بزعامة نتنياهو المركز األول
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات م ــع حـلـفــائــه،
ً
بحصولهم عـلــى  65مـقـعــدا بـ
«الكنيست» مــن أصــل  120في
مقابل حصول معسكر رئيس
الوزراء المنتهية واليته يائير
ً
لبيد على  50مقعدا.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ّـور أث ـ ـ ـ ـ ـ ــار ق ـل ــق
الفلسطينيين وبعض الحلفاء،
ومنهم الواليات المتحدة ،برز
تحالف «الصهيونية الدينية»
العنصري برئاسة إيتمار بن
غفير ،الذي يطمح لحقيبة األمن
الداخلي المسؤولة عن الشرطة،
وبتسلئيل سموتريتش ،الذي
يسعى إلى تولي وزارة الدفاع،
كــأحــد مـتـصــدري االنـتـخــابــات،
وتـ ـ ـب ـ ــوأ ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ال ـ ـثـ ــالـ ــث فــي
«ال ـك ـن ـي ـســت» م ــن ح ـيــث ال ـق ــوة،
بعد «ليكود» و«هناك مستقبل»
الوسطي بقيادة رئيس الوزراء
المنتهية واليته يائير البيد.
وق ـ ـ ـ ــال نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،ال ــزعـ ـي ــم
الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم ال ـ ــذي
ُي ـ ـحـ ــاكـ ــم بـ ـتـ ـه ــم فـ ـ ـس ـ ــاد خـ ــال
خطاب أمام أنصاره في القدس:
ً
«ن ـحــن قــريـبــون ج ــدا مــن نصر
كـبـيــر ،ال ـنــاس ي ــري ــدون طريقا
مختلفا .يريدون األمن والقوة
أنصار «بيبي»
ول ـ ـيـ ــس ال ـ ـض ـ ـعـ ــف ،وال ـح ـك ـم ــة
يحتفون بـ «ملك
الــدب ـلــومــاس ـيــة ،ول ـكــن ب ـحــزم»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ـ ًـا« :ل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدي خـ ـ ـب ـ ــرة ،لـقــد
إسرائيل» ومناصرو
خضت عدة انتخابات ،وعلينا
بن غفير يحتفلون
انتظار النتائج النهائية ،لكن
طريقنا ،طريق الليكود ،أثبت
بهتافات «الموت
أنه الطريق الصحيح».
للعرب»
وت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــد نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،ال ـ ــذي

ش ـ ـ ـ ّـدد ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي
شـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــغ ،خ ـ ـ ــال
اجـتـمــاعــه مــع رئـيــس ال ــوزراء
الباكستاني شهباز شريف،
في بكين أمس ،على أن بالده
وبــاكـسـتــان اللتين تواجهان
درجـ ـ ـ ـ ــة عـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن انـ ـ ـع ـ ــدام
ال ـي ـق ـيــن ف ــي الـ ـع ــال ــم ،يـتـعـيــن
عليهما «الوقوف في الجانب
الصحيح من التاريخ» .وقال
شي إن الصين ستزيد حجم
مساعدة التعمير لباكستان
في فترة ما بعد الفيضانات.
وأض ــاف أن ب ــاده تــرغــب في
تـعـمـيــق ال ـت ـع ــاون م ــع إس ــام
أبـ ـ ــاد ب ـش ــأن اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
التنمية وتـعــزيــز بـنــاء الممر
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ـ
الباكستاني».

كندا تخطط الستقبال
نصف مليون مهاجر
نتنياهو مع مؤيديه بمقر حملته في القدس أمس (أ ف ب)
قاطعه الحشد بغناء «بيبي...
م ـ ـلـ ــك إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل» ،ب ـت ـش ـك ـيــل
«ح ـ ـكـ ــومـ ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـس ـت ـق ــرة
ستتصرف بمسؤولية وتتجنب
ال ـم ـغ ــام ــرات غ ـيــر ال ـض ــروري ــة،
وت ـ ّ
ـوس ــع دائـ ــرة ال ـس ــام» ،التي
ت ـ ّـوجـ ـه ــا فـ ــي  2020ب ـع ــاق ــات
دبلوماسية رسمية مع اإلمارات
وال ـب ـحــريــن ،بــرعــايــة ال ــوالي ــات
المتحدة.
وفـ ـ ــي حـ ـف ــل االن ـ ـت ـ ـصـ ــار مــع
أنـصــاره ،الــذيــن هتفوا بشعار
«الموت للعرب» ،قال بن غفير،
بـعــد ص ــدور الـنـتــائــج األول ـيــة:
«صـ ـ ـ ـ ـ ّـوت الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ل ـل ـه ــوي ــة
اليهودية .حان الوقت أن نعود
لنكون أسياد بلدنا».
وبعد حملة هيمنت عليها
المخاوف بشأن األمــن وتكلفة
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــة ،ب ـ ـ ـ ــدا أن ال ـ ــدع ـ ــم
لالئتالف الحاكم غير التقليدي
الـيـبــرالــي واليميني والـعــربــي
بــرئــاســة البـيــد قــد ان ـهــار ،على
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أنـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـ ـقـ ـ ّـر بـعــد
ً
بــال ـهــزي ـمــة انـ ـتـ ـظ ــارا لـلـنـتــائــج
النهائية.

وق ـ ـبـ ــل أن ي ـل ـغ ــي حـ ـض ــوره
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاخ فـ ـ ــي م ـصــر
األس ـبــوع الـمـقـبــل ،فــي اعـتــراف
ضمني بالهزيمة ،اعتبر البيد
أن ــه «ل ــم ي ـت ـقــرر شـ ــيء ،وحــزبــه
سـ ـيـ ـنـ ـتـ ـظ ــر بـ ـصـ ـب ــر الـ ـنـ ـت ــائ ــج
النهائية».
وأدى ص ـ ـعـ ــود ب ـ ــن غ ـف ـي ــر،
ال ـ ـع ـ ـضـ ــو سـ ـ ــابـ ـ ــق ف ـ ـ ــي ح ــرك ــة
ك ـ ـ ــاخ الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة عـ ـل ــى ق ــوائ ــم
مــراقـبــة اإلرهـ ــاب فــي إســرائـيــل
َ
وديـ ـ ــن
وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدةِ ،
سابقا بالتحريض العنصري،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو إلـ ــى
تـ ـعـ ـمـ ـي ــق ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــاوف داخ ـ ـ ــل
الـ ــدولـ ــة ال ـع ـب ــري ــة وواش ـن ـط ــن،
وأ ثـ ـ ــار ش ـك ــوك الفلسطينيين
فــي احـتـمــال الـتــوصــل إل ــى حل
سـيــاســي لـلـصــراع ،بـعــد حملة
ان ـت ـخــاب ـيــة جـ ــرت وسـ ــط عنف
مـتــزايــد منذ أشـهــر فــي الضفة
الـ ـغ ــربـ ـي ــة الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـل ــة ت ـض ـ ّـم ــن
مداهمات واشتباكات بصورة
شبه يومية.
وقال مسؤولون فلسطينيون
في الضفة الغربية وقطاع غزة

إن االت ـجــاه الـقــومــي المتطرف
الئ ـت ــاف نـتـنـيــاهــو المحتمل،
أث ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف مـ ـ ــن ت ـص ــاع ــد
التوتر .وذكــر بسام الصالحي
ع ـ ـضـ ــو الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
لمنظمة التحرير الفلسطينية:
«ستكون حكومة مستوطنين
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدون ش ــك
نتيجة هذا التشكيل الحكومي
ستزداد الحالة العدوانية ضد
الشعب الفلسطيني والتطرف
فــي اإلجـ ــراء ات الـتــي يمارسها
االح ـ ـتـ ــال .ن ـح ــن ن ـع ـت ـقــد عـلــى
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي أن يـتــدخــل
من أجل مقاطعة هذه الحكومة
التي فيها إرهابيين ال يقلوا عن
أي تنظيمات إرهابية موجودة
في أماكن أخرى في العالم».
وتــوق ـعــت حــركــة «ح ـم ــاس»،
أن تـعـنــي الـنـتــائــج الـمــزيــد من
الـعـنــف المحتمل .وق ــال حــازم
قاسم المتحدث باسم الحركة
أن «نـتـنـيــاهــو تــزعــم حـكــومــات
شـ ـن ــت أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ح ـ ـ ــرب ع ـلــى
شعبنا الـفـلـسـطـيـنــي ...وجــود
ال ـش ـخ ـص ـي ــات األش ـ ـ ــد ت ـطــرفــا

يعني أننا سنواجه مزيدا من
اإلرهاب الصهيوني».
وذكرت ريهام عودة ،المحللة
ال ـس ـيــاس ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة في
غزة ،أن عملية السالم والسلطة
ً
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا،
سـ ـيـ ـك ــون ــان أول الـ ـخ ــاس ــري ــن
بسبب عودة نتنياهو ،مشيرة
إلـ ــى «ال ـ ـعـ ــداء ال ـش ـخ ـصــي (م ــن
ج ـ ــان ـ ــب نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو) ل ــرئ ـي ــس
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة م ـ ـح ـ ـم ـ ــود ع ـ ـبـ ــاس
ومعارضته لحل الدولتين».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت «م ـ ـ ــع ن ـت ـن ـيــاهــو
ال ـ ـش ـ ـعـ ــار س ـ ـي ـ ـكـ ــون ،ال س ـ ــام،
ال ل ـح ــل ال ــدول ـت ـي ــن ،م ــزي ــد مــن
االستيطان ،والتركيز سيكون
على إيران» .وقالت لـ «رويترز»
إن «الـتـحــدي األكـبــر لنتنياهو
سـيـكــون اسـتـعــادة ال ـهــدوء في
الـ ـضـ ـف ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة وم ــواجـ ـه ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدة وح ـ ـ ـمـ ـ ــايـ ـ ــة
المستوطنات والمستوطنين».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ـح ـم ــد اش ـت ـيــة
أن نـتــائــج االن ـت ـخــابــات كانت

ُ
متوقعة ،وتظهر تنامي مظاهر
«التطرف والعنصرية».
وقـ ــال األم ـي ــن ال ـع ــام لـحــركــة
المبادرة الوطنية الفلسطينية،
مصطفى البرغوثي ،أن «حصول
األحـ ــزاب الـفــاشـيــة عـلــى المركز
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة أصـ ــوات ـ ـهـ ــم
بـنـسـبــة  150بــالـمـئــة يـعـنــي أن
المستوطنين في الضفة الغربية
أص ـ ـب ـ ـحـ ــوا قـ ـ ـ ــوة حـ ــاس ـ ـمـ ــة فــي
االنـتـخــابــات اإلسرائيلية ،وهم
يقررون السياسات اإلسرائيلية».

ميقاتي
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،أك ــد
رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ت ـ ـصـ ــريـ ــف
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ،ن ـج ـيــب
ميقاتي ،أمس ،أن اتفاق ترسيم
ال ـحــدود البحرية مــع إسرائيل
مستمر حتى مع فوز نتنياهو
ً
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
«الضمانات األميركية تعني أن
لـبـنــان غـيــر خــائــف مــن احتمال
إلغاء االتفاق ».

الجيش الروسي بحث «كيف ومتى» الكوريتان تتبادالن إطالق الصواريخ
يستخدم «النووي» في أوكرانيا
سيول تندد بـ «االجتياح» الشمالي ...وبيونغ يانغ تتخوف من «عاصفة صحراء»
موسكو تتراجع وتعود إلى «اتفاق الحبوب» بعد وساطة إردوغان

ُ
أوكــرانـيــون يضيئون الشموع فــي مقبرة لجنود قتلوا فــي الـحــرب مــع ال ــروس بمناسبة عيد جميع
القديسين (د ب أ)
بحث ق ــادة ب ــارزون بالجيش الــروســي ،أخـيــرا« ،متى
ً
ً
ً
وكيف» يمكن أن تستخدم موسكو سالحا نوويا تكتيكيا
في أوكرانيا ،وفق ما نقلت ،أمس ،صحيفة نيويورك تايمز
عــن مسؤولين أميركيين رفيعي الـمـسـتــوى ،لــم تكشف
هوياتهم ،مشيرة إلى أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
لم يشارك في المناقشات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين باإلدارة األميركية أنهم
مازالوا يعتقدون أن بوتين ليست لديه خطط الستخدام
سالح نووي تكتيكي أو حتى «قنبلة قذرة».
ً
وتعليقا على تقرير «نيويورك تايمز» ،قال المتحدث
باسم البيت األبـيــض ،جــون كيربي ،أمــس ،إن الــواليــات
الـمـتـحــدة ال ت ــرى أي مــؤشــرات عـلــى أن روس ـيــا تستعد
الستخدام أسلحة نــوويــة ،لكنه أضــاف« :أوضحنا منذ
البداية أن تعليقات روسيا بشأن االستخدام المحتمل
لألسلحة النووية تثير قلقا عميقا ،ونحن نأخذها على
محمل الجد» .يأتي ذلك ،بينما قال وزير الدفاع الروسي
َ
سـيــرغــي شــويـغــو ،أم ــس ،فــي اجـتـمــاع لمجلس وزارت ــي
الــدفــاع الــروسـيــة والـبـيــاروسـيــة ،أن الــواليــات المتحدة
ّ
بتحد عناصر االبتزاز النووي
والدول األوروبية تتجاهل
م ــن ن ـظــام كـيـيــف ،وال سـيـمــا االس ـت ـف ــزازات ض ــد محطة

ً
زابوروجيا للطاقة النووية ،مشيرا إلى أن موسكو على
علم بمحاوالت كييف لصنع قنبلة نووية «قذرة» ،فضال
عن استعدادها لنشر أسلحة نووية لحلف شمال األطلسي
على أراضيها .وأشــار شويغو إلــى أن «رئيس أوكرانيا
دعا الدول الغربية أخيرا إلى شن ضربات نووية وقائية
ضد روسيا».
وفي نجاح للوساطة التركية وتراجع عن قرارها الذي
ّ
بالمسيرات،
اتخذته ردا على ضرب ميناء سيفاستوبول
أعـلـنــت روس ـيــا ،أم ــس ،اسـتـئـنــاف مـشــاركـتـهــا فــي اتـفــاق
تصدير الحبوب مــن أوكــرانـيــا عبر البحر األس ــود بعد
ّ
تلقيها ضمانات مكتوبة من كييف بعدم استخدام الممر
في العمليات العسكرية ضدها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن أمام
برلمان بالده نجاح وساطته ،مؤكدا أن حركة السفن التي
تحمل الحبوب األوكرانية قد استؤنفت بالفعل .وأجرى
إردوغان ،أمس األول ،اتصالين مع نظيريه الروسي بوتين
سفن الحبوب قد ّاستمرت
واألوكراني زيلينسكي ،وكانت ً
في الخروج من أوكرانيا ،متحدية روسيا التي حذرت من
أنه ال يمكنها ضمان أمنها.
(عواصم ـ وكاالت)

ً
أطلقت كوريا الشمالية  23صاروخا على األقل ،أمس ،سقط
ً
أحــدهــا قــرب المياه اإلقليمية الـكــوريــة الجنوبية ،ردا على
المناورات «االستفزازية والعدائية» بين جارتها الجنوبية
وأميركا ،والتي ّ
شبهتها بـ «عاصفة الصحراء» ،ما استدعى
ً
ردا من سيول ،حيث ندد الرئيس يون سوك يول بـ «اجتياح
أرضي بحكم الواقع».
ّ
كذلك أطلقت وابال من القذائف المدفعية باتجاه «المنطقة
البحرية ،في إطار ما وصفه خبراء بأنه جزء من رد
العازلة»
ّ
«عــدوانــي ويمثل تهديدا» مــن بيونغ يانغ على المناورات
العسكرية الجوية المشتركة واسعة النطاق التي تجريها
ً
الواليات المتحدة وكوريا الشمالية حاليا.
واج ـت ــاز ص ـ ــاروخ بــالـسـتــي قـصـيــر ال ـم ــدى خ ــط ال ـحــدود
الشمالي الذي تشكل الحدود البحرية بين البلدين ،ما أطلق
إنذارا بحصول غارة جوية فطلب من سكان جزيرة اولونغدو
الكورية الجنوبية النزول إلى مالجئ تحت األرض.
وأفــاد الجيش الكوري الجنوبي أنها «المرة األولــى منذ
انـقـســام شـبــه ال ـجــزيــرة» الـكــوريــة مــع تــوقــف م ـعــارك الـحــرب
الكورية عام  1953التي يسقط فيها صاروخ كوري شمالي
عـلــى ه ــذه الـمـســافــة الـقــريـبــة مــن ال ـم ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة لـكــوريــا
الجنوبية.
وشــدد يــون على أن «االستفزاز الـكــوري الجنوبي يشكل
اجتياحا أرضيا بحكم الواقع لصاروخ اجتاز خط الحدود
الشمالي للمرة األولى منذ االنقسام» ،على ما جاء في بيان
للرئاسة.
وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت
ّ
كذلك وابال من القذائف المدفعية باتجاه «منطقة عازلة» في
البحر اقيمت العام  ،2018في مسعى لخفض حــدة التوتر
تأت بنتيجة.
بين البلدين خالل فترة حراك دبلوماسي لم ِ
بدورها ،أعلنت كوريا الجنوبية أنها أطلقت  3صواريخ
ّ
أرض-ج ــو فــي البحر بــاتـجــاه شـمــال ال ـحــدود البحرية بين
البلدين.
ودع ــا الــرئ ـيــس ي ــون إل ــى اج ـت ـمــاع ط ــارئ لمجلس األمــن
القومي ،وأمر باتخاذ تدابير «سريعة وصارمة لكي تؤدي
االسـتـفــزازات الكورية الشمالية إلــى ثمن واض ــح» بالنسبة
لبيونغ يانغ.
وأغـلـقــت كــوريــا الجنوبية بعض الـمـمــرات الـجــويــة فوق
بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابانّ ،
ووجهت خطوط
الطيران المحلية إلى تغيير مساراتها «لضمان سالمة الركاب
ّ
المتوجهين إلى الواليات المتحدة واليابان».
ويأتي إطــاق الصواريخ الكورية الشمالية بينما تنظم
سـيــول وواشـنـطــن أكـبــر تــدريــب عسكري جــوي مشترك في

أعلن وزير الهجرة الكندي شون
فريزر ،أن كندا ستعزز أهدافها
املتعلقة بالهجرة ،معربا عن
أمله استقبال أعداد قياسية من
الوافدين الجدد ملعالجة مشكلة
نقص العمالة في البالد.
وقال فرايزر ،خالل مؤتمر
صحافي« :كندا بحاجة إلى
املزيد من الناس» .والعام
املاضي استقبلت كندا أكثر من
 405آالف مهاجر ،وهو أكبر
عدد على اإلطالق في عام واحد.
وأشار فريزر إلى أن الحكومة
تأمل أن يصل العدد هذا العام
إلى  431ألف مهاجر.

ترامب :االنتخابات النصفية
في بنسلفانيا يجري تزويرها

عاد الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب
الى التشكيك في آليات
الديموقراطية األميركية ،مع
اقتراب االنتخابات النصفية
لـ «الكونغرس» ،حيث أطلق
ادعاءات بأن «االنتخابات في
والية بنسلفانيا املتأرجحة
يجري تزويرها» .وكان ترامب
( 76عاما) قد حاول جاهدًا
قلب هزيمته في االنتخابات
الرئاسية عام  2020أمام
جو بايدن ،من خالل سيل
من املعلومات املضللة حول
عمليات تزوير مزعومة .وكتب
ترامب على منصته للتواصل
األول،
«تروث سوشال» ،أمس ّ
«ها قد عدنا مجددا» ،معقبا
«انتخابات ّ
مزورة».

البرازيل تبدأ نقل السلطة
وبولسونارو ال يقر بالهزيمة
كوري جنوبي يتابع على التلفزيون إطالق صاروخ
كوري شمالي أمس (د ب أ)
تاريخهما باسم «العاصفة اليقظة» التي تشارك فيها مئات
الطائرات الحربية من الجيشين.
ووصف الماريشال باك جونغ شون ،سكرتير حزب العمال
الحاكم في كوريا الشمالية هذه التدريبات بأنها «استفزازية
وعدائية».
وأض ــاف أن هــذه الـمـنــاورات تذكر بـ «عاصفة الصحراء»،
وهــو االســم الــذي اطلق على العمليات العسكرية لتحالف
قادته الواليات المتحدة ضد العراق في  1990و 1991بعد
غزوه الكويت.
وقال باك على ما نقلت عنه وكالة األنباء الرسمية «كاي
ســي ان إي ــه»« ،فــي حــال حــاولــت الــواليــات المتحدة وكــوريــا
الجنوبية استخدام القوات المسلحة ضد جمهورية كوريا
الشعبية الديموقراطية فــإن الوسائل الخاصة فــي القوات
المسلحة (لكوريا الشمالية) ستنجز مهمتها االستراتيجية
فورا ،وستواجه الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية عندها
وضعا رهيبا ،وستدفعان أفظع ثمن في التاريخ».
وبينما أكــد وزيــر الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا أن
تصرفات كوريا الشمالية تهدد السلم واالستقرار في اليابان
والمنطقة ،أفادت قيادة الجيش األميركي للمحيطين الهندي
والهادئ بأن
إطالق بيونغ يانغ للصواريخ ،ال يشكل تهديدا مباشرا
للقوات األميركية في المنطقة أو لحلفاء الواليات المتحدة.
(عواصم ـ وكاالت)

في أول تصريح له بعد مرور
يومني على االستحقاق ،ومن
دون أي إشارة إلى إقراره
بالهزيمة ،أعطى الرئيس
البرازيلي املنتهية واليته
جايير بولسونارو «اإلذن»
لبدء «عملية انتقال» السلطة
بعد فوز منافسه اليساري
لويس إيناسيو لوال دا سيلفا
ّ
وتعهد «احترام»
بالرئاسة،
الدستور.
وفي تصريحات خالل كلمة
استمرت دقائق قليلة ألقاها
في قصر الرئاسة في برازيليا،
قال بولسونارو ،اليميني
ّ
املتطرف« :طاملا أنا رئيس
الجمهورية سأواصل احترام
الدستور» ،لكنه لم يهنئ لوال
بالفوز .واعتلى رئيس مكتبه
سيرو نوغويرا املنصة ليعلن
أن بولسونارو «أعطى اإلذن
لعملية االنتقال».

ممثل األمير في «قمة الجزائر» :نعيش مخاطر اقتصادية وسياسية
• ضرورة تفعيل مبادرة الكويت الستراتيجية شاملة وتكاملية لألمن الغذائي العربي
• حريصون على التعاون مع طهران وندين التدخالت الخارجية التي تمس سيادة أي دول عربية
• قلقون من رفض جماعة الحوثي تمديد الهدنة وندعم جهود الجزائر في تحقيق المصالحة الفلسطينية
• يجب تغليب الحوار للوصول إلى حل سياسي ألزمة أوكرانيا ...ونتمسك بنظام دولي متعدد األطراف

ً
ولي العهد متحدثا في القمة

ً
ال حل عسكريا
للصراع
الدامي في
سورية

نؤكد موقفنا
الثابت
ودعمنا
لحرية
المالحة في
المياه الدولية

ألقى ممثل سمو أمير البالد
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح ـمــد الـجــابــر الـصـبــاح كلمة
دولة الكويت في أعمال الدورة
ال ـ ـ ـ  31لـمـجـلــس جــامـعــة ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى الـقـمــة
بالجزائر أمس.
وقـ ــال س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد في
كلمته« :الـســام عليكم ورحمة
الـلــه وبــركــاتــه ،يـســرنــي ،بــدايــة،
أن أن ـ ــوب ع ــن ح ـض ــرة صــاحــب
السمو أمير دولة الكويت الشيخ
نــواف األحـمــد الجابر الصباح
ً
وأن أن ـقــل لـكــم جـمـيـعــا تحيات
سموه وتمنياته لكم بالتوفيق
والسداد لكل ما فيه خير أمتنا
الـ ـع ــربـ ـي ــة وخـ ــدمـ ــة ق ـض ــاي ــاه ــا
العادلة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :كـ ـم ــا ي ـط ـي ــب لــي
ون ـحــن عـلــى أرض ال ـش ـهــداء أن
أتقدم إلى الرئيس عبدالمجيد
تـبــون وإل ــى الـشـعــب الـجــزائــري
الشقيق بأسمى آيــات التهاني
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـ ــذكـ ـ ــرى ال ـث ــام ـن ــة
وال ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــن ل ـ ـ ـثـ ـ ــورة الـ ـتـ ـح ــري ــر
الجزائرية المباركة هذه الذكرى
ً
الغالية على قلوبنا جميعا».
وتـ ــابـ ــع« :كـ ـم ــا ي ـس ـعــدنــي أن
أ تــو جــه بالتهنئة إ ل ــى فخامته
ع ـل ــى رئ ــاسـ ـت ــه ألع ـ ـمـ ــال ال ـق ـمــة
ً
م ـع ــرب ــا ع ــن ث ـق ـت ـنــا بـ ــأن خ ـبــرة
ف ـخ ــام ـت ــه وح ـك ـم ـت ــه س ـت ـك ـلــان
أع ـمــال ـهــا بــال ـن ـجــاح والـتــوفـيــق
وبـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــر لـ ـفـ ـخ ــامـ ـت ــه وإل ـ ـ ــى
حكومة الجمهورية الجزائرية
الديموقراطية الشعبية وشعبها
عـلــى ح ـف ــاوة االس ـت ـق ـبــال وك ــرم
الضيافة واإلعــداد المميز لهذا
اللقاء الهام».
ولـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوه إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
«الـشـكــر مــوصــول ألخــي رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـتــون ـس ـيــة قيس
سـعـيــد وح ـك ــوم ــة ت ــون ــس على
متابعتها ألعمال القمة السابقة،
م ـس ـت ــذك ــري ــن جـ ـه ــود ال ــرئ ـي ــس
الــراحــل الباجي قائد السبسي

في خدمة أمتنا العربية وتعزيز
عـمـلـنــا ال ـع ــرب ــي ال ـم ـش ـتــرك وال
يفوتنا في هذا المقام اإلشادة
ب ـج ـهــود م ـعــالــي األم ـي ــن ال ـعــام
لجامعة الدول العربية د .أحمد
أبوالغيط وجهاز األمانة العامة
في اإلعداد الجيد لهذا اللقاء».
وأش ـ ـ ــار ال ـش ـيــخ م ـش ـعــل إل ــى
أن «اجـتـمــاعـنــا يــأتــي الـيــوم في
خضم تحديات جسام ومخاطر
تـحـيــط بـعــالـمـنــا ال ـعــربــي وفــي
ظــل هــذه التحديات السياسية
واالقتصادية واألمنية المتعددة
وت ـط ــورات ـه ــا ال ـم ـت ـســارعــة فقد
ً
أضـ ـح ــى ل ـ ــزام ـ ــا ع ـل ـي ـن ــا ال ــدف ــع
بالعمل العربي المشترك بمزيد
من التنسيق والتعاون للتعامل
م ـع ـه ــا عـ ـب ــر وض ـ ــع ت ـ ـصـ ــورات
واضحة معلنة تحقق األهداف
المنشودة لمنظومتنا العربية
الـ ـع ــريـ ـق ــة وتـ ـلـ ـب ــي طـ ـم ــوح ــات
شعوبنا».

القضية الفلسطينية
وأردف سـ ـ ـم ـ ــوه « :م ـ ـ ــن ه ــذا
الـ ـمـ ـك ــان ن ـ ـجـ ــدد دع ــوتـ ـن ــا إل ــى
المجتمع الدولي إلنجاح مسيرة
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
والوصول إلى حل دائم وشامل
وفــق ق ــرارات الشرعية الدولية
ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة الـ ـ ـس ـ ــام الـ ـع ــربـ ـي ــة،
ب ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـض ـ ـمـ ــن حـ ـ ـ ــق الـ ـشـ ـع ــب
الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي إق ــام ــة دولـتــه
المستقلة وعاصمتها القدس
الـشــرقـيــة .وال يـفــوتـنــي هـنــا أن
أعرب عن دعمنا الكامل لجهود
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة فــي
تحقيق المصالحة الفلسطينية
 ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وه ـ ــي خ ـطــوةمهمة في ظل ما تشهده القضية
الفلسطينية من تحديات».

سورية واليمن
وفـيـمــا يتعلق بــالــوضــع في

س ـ ــوري ـ ــة ،أك ـ ــد ول ـ ــي ال ـع ـه ــد أن
«دولـ ــة الـكــويــت ت ـجــدد موقفها
ال ـ ـ ـثـ ـ ــابـ ـ ــت ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ح ــل
ع ـس ـكــري ل ـل ـصــراع ال ــدام ــي وال
بـ ــد مـ ــن إف ـ ـسـ ــاح الـ ـمـ ـج ــال أمـ ــام
ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي يحقق
طموحات أبناء الشعب السوري
وم ـطــال ـب ـهــم وي ـح ـق ــق ل ـســوريــة
أم ـ ـن ـ ـهـ ــا وس ـ ـيـ ــادت ـ ـهـ ــا ووحـ ـ ـ ــدة
أراض ـي ـهــا» .وح ــول الــوضــع في
ال ـي ـمــن ،أوضـ ــح ال ـش ـيــخ مشعل
األحمد« :فإننا نعرب عن القلق
لرفض ميليشيا الحوثي تمديد
الهدنة ورفضها للجهود التي
بذلها المبعوث الخاص لألمين
العام لألمم المتحدة إلى اليمن
ونـ ــدعـ ــو األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة إل ــى
مواصلة جهودها للتوصل إلى
حــل سـيــاســي لــأزمــة اليمنية،
مــؤكــديــن دع ــم ال ـكــويــت الـكــامــل
ً
لتلك الجهود وصوال إلى الحل
ال ـس ـيــاســي ل ــأزم ــة ب ـمــا يحقق
لــأ شـقــاء فــي اليمن تطلعاتهم
إلى تحقيق األمن واالستقرار».
وج ـ ـ ـ ـ ــدد س ـ ـ ـمـ ـ ــوه «إدان ـ ـت ـ ـن ـ ــا
واستنكارنا الشديدين للهجوم
اإلرهــابــي ال ــذي استهدفت فيه
ميليشيا الحوثي ميناء الضبة
النفطي في حضرموت ،والذي
ً
ً
يعد انتهاكا صــارخــا لألعراف
ً
والقوانين الدولية وخرقا لقرار
ً
مجلس األمن رقم  ،»2216داعيا
المجتمع الدولي إلــى «التحرك
السريع والفاعل لردع مثل هذه
األع ـمــال ومـحــاسـبــة مرتكبيها
ً
صيانة لألمن والسلم وحفظا
إلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وم ـ ـمـ ــرات
التجارة الدولية».

العالقات اإليرانية
وبـ ـش ــأن ال ـع ــاق ــة م ــع إي ـ ــران،
شـ ـ ــدد س ـ ـمـ ــوه عـ ـل ــى أن «دولـ ـ ــة
ال ـك ــوي ــت ت ــؤك ــد ح ــرص ـهــا عـلــى
ع ــاق ــات الـ ـص ــداق ــة وال ـت ـع ــاون
التي ترتكز على احترام مبادئ

القانون الدولي في عدم التدخل
في الشؤون الداخلية واحترام
س ـيــادة ال ــدول وحـســن ال ـجــوار،
كـ ـم ــا نـ ــؤكـ ــد م ــوقـ ـفـ ـن ــا ال ـث ــاب ــت
ودع ـم ـن ــا ل ـح ــري ــة ال ـم ــاح ــة فــي
المياه الدولية وإدانتنا ورفضنا
التام لجميع أشكال التدخالت
الخارجية التي تمس سيادة أي
من الدول العربية».

أوضاع أوكرانيا
وح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـح ـ ــرب ال ــروسـ ـي ــة
 األوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ــال س ـ ـمـ ــوه:ً
«إنـ ـن ــا ن ــراق ــب ج ـم ـي ـعــا وبـقـلــق
ش ــدي ــد تـ ـط ــورات األوضـ ـ ــاع في
أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة
ع ـلــى ال ـس ـلــم واألم ـ ــن الــدولـيـيــن
وت ـ ـب ـ ـعـ ــات ـ ـهـ ــا الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـل ــى
األوضاع اإلنسانية واالقتصاد
العالمي .وتؤكد الكويت موقفها
ال ـم ـبــدئــي وال ـث ــاب ــت ف ــي رفــض
الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري ودع ـم ـه ــا
ال ـكــامــل ل ـكــل ال ـج ـهــود الــدول ـيــة
واألم ـم ـيــة الــداع ـيــة إل ــى تغليب
لغة الحوار واللجوء إلى الحل
الـسـيــاســي الـقــائــم عـلــى احـتــرام
الـقــانــون الــدولــي وميثاق األمــم
المتحدة .وبـهــذا الـصــدد ندعم
ون ـش ـي ــد بـ ـ ــدور ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
العربية والجهود المبذولة في
سبيل المساهمة في حل النزاع
وإيجاد حل دبلوماسي لألزمة».

النظام الدولي
وتـ ــابـ ــع ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد« :إن ـن ــا
ن ـ ـجـ ــدد الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى تـمـســك
الكويت بالنظام الدولي المتعدد
األطراف ومبادئ وأهداف ميثاق
األمم المتحدة وتعزيز الوساطة
والـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ــوق ــائـ ـي ــة
لتجنيب األجيال المقبلة تبعات
الـ ـح ــروب والـ ـن ــزاع ــات .ونــدعــو
لـلـعـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر ال ـت ـعــاون
والتكامل اإلقليميين والمشاريع

ً
ممثل سمو األمير مغادرا الجزائر
المشتركة بين دولنا بما يسهم
في تحقيق التنمية المستدامة
والتصدي الجماعي لتحديات
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاخ م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ـس ــري ــع
الـ ـطـ ـم ــوح ــات ال ـب ـي ـئ ـي ــة ودع ـ ــم
االبتكارات والشراكات في هذا
المجال».
وأكد الشيخ مشعل أن «دولة
الكويت تتابع باهتمام وعناية
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــي ت ـق ـلــق عــالـمـنــا
العربي السيما مكافحة اإلرهاب
وال ـت ـطــرف وم ــا يـتـعـلــق بــاألمــن
اإلقليمي والدولي .مشددين في

ه ــذا اإلط ــار عـلــى الــرفــض الـتــام
لـكــل ص ــور اإلره ـ ــاب ومـظــاهــره
م ـ ـجـ ــدديـ ــن الـ ـ ــدعـ ـ ــوة ل ـت ـض ــاف ــر
ال ـج ـه ــود اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة
الــرام ـيــة إل ــى مـكــافـحــة اإلره ــاب
وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف وت ـج ـف ـي ــف م ـنــابــع
تمويله».
كما أكد على «ضرورة تفعيل
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة الـ ـت ــي تـ ـق ــدم ــت بـهــا
الكويت وتضمنها قرار جامعة
الدول العربية رقم  8766الصادر
عــن ال ــدورة العادية  157بشأن
ت ـقــديــم مـ ـش ــروع اسـتــراتـيـجـيــة

شاملة وتكاملية لألمن الغذائي
العربي وسبل تعزيزه .وندعو
جـهــاز األمــانــة الـعــامــة لجامعة
الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة إل ـ ــى مـتــابـعــة
مـبــادرة األمــن الـغــذائــي العربي
وال ـع ـمــل عـلــى أن تــوضــع محل
الـتـنـفـيــذ فــي أق ــرب وق ــت ممكن
وفـقــا لــآلـيــات المتفق عليها».
واختتم سموه كلمته بالقول:
«أكرر الشكر لكم جميعا راجيا
ألعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـقـ ـم ــة ك ـ ــل ال ـت ــوف ـي ــق
والنجاح».
(الجزائر  -كونا)

بن فرحان :ندعم التنمية في الدول الشقيقة
ولن نسمح لآلخرين بفرض قيمهم عليها
أكد وزير الخارجية السعودي ،فيصل بن
فرحان ،في كلمة المملكة أمام القمة العربية
ّ
في الجزائر أن السعودية «تحترم قيم وثقافات
اآلخرين ،ونأمل أن يحترم اآلخرون ثقافتنا»،
ً
مضيفا« :نعتز بقيمنا ولن نتنازل عنها ،ولن
نسمح لآلخرين بفرض قيمهم علينا».
وأكد ضرورة العمل على إصالح منظومة
ج ــام ـع ــة الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،ودع ـ ــم الـمـمـلـكــة
للتضامن العربي وإيـجــاد آلـيــات لمواجهة
التحديات المشتركة.
واش ــار الــى أن السعودية تدعم الـســودان
وتـحـقـيــق ال ـت ــواف ــق والـ ـس ــام ،وإيـ ـج ــاد حل
سـ ـي ــاس ــي فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة يـ ـحـ ـف ــظ ه ــوي ـت ـه ــا
وأراضـيـهــا ،وستواصل تقديم الدعم الــازم
ّ ً
مرحبا بتشكيل الحكومة العراقية
للعراق،
الجديدة.
وش ــدد على أن «حــل الـخــافــات فــي ليبيا
ي ـن ـبــع مـ ــن الـ ــداخـ ــل ب ـع ـي ــدا عـ ــن ال ـت ــدخ ــات
ال ـخــارج ـيــة» ،وأهـمـيــة «تــوفـيــر الــدعــم ال ــازم
لـمـجـلــس ال ـق ـي ــادة ال ــرئ ــاس ــي ال ـي ـم ـنــي» ،وأن
«يتواصل الضغط الدولي لتحقيق السالم في

بن فرحان في القمة
اليمن» ،الفتا الى أن «المملكة دعمت جهود
المبعوث األممي في اليمن لتمديد الهدنة».
وأك ـ ـ ـ ــد دع ـ ـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض إلن ـ ـش ـ ــاء الـ ــدولـ ــة
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية ،مؤكدا أن المملكة تسعى إلى دعم
الـتـنـمـيــة ف ــي ال ـ ــدول الـشـقـيـقــة ض ـمــن رؤي ــة
 ،2030وتؤكد ضــرورة التكامل العربي لسد
احتياجات الغذاء.

وش ـ ــدد ب ــن ف ــرح ــان ع ـلــى أن «ال ـت ــدخ ــات
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ت ـح ـتــم تـكــاتــف
ً
جهودنا لمواجهتها» ،الفتا إلى أننا «نرفض
نهج التوسع والهيمنة على حساب اآلخرين».
وأشار الى أن «المملكة تشدد على محورية
سيادة الدولة اللبنانية وأمنها واستقرارها،
وتتطلع إلــى انتخاب رئيس لبناني جديد
ً
يكون قادرا على توحيد اللبنانيين».

ّ
«إعالن الجزائر»« :لم الشمل» للتموقع في النظام الدولي الجديد
• االلتزام بمبدأ عدم االنحياز ونبذ استخدام القوة وتفعيل خيار السالم لحل األزمة األوكرانية ـ الروسية
• رفض التدخالت الخارجية بجميع أشكالها في شؤون الدول العربية
• التمسك بالمبادرة العربية للسالم ودعم لبنان ودور جماعي قيادي للحل في سورية
• تثمين جهود الكويت لتحقيق التضامن العربي والخليجي والسياسة المتوازنة لـ «أوبك »+

صورة تذكارية لقادة وزعماء الدول المشاركة بالقمة العربية في الجزائر أمس (دي بي أيه)
دعا القادة العرب في «إعالن
الـ ـج ــزائ ــر» ال ـ ـصـ ــادر ف ــي خ ـتــام
القمة العربية الـ  31في الجزائر
أمـ ـ ــس إلـ ـ ــى «ت ــوحـ ـي ــد ال ـج ـه ــود
بغية ا لـحـفــاظ عـلــى مصالحنا
ال ـم ـش ـتــركــة وال ـت ـم ــوق ــع كـفــاعــل
م ــؤث ــر فـ ــي رس ـ ــم م ـع ــال ــم ن ـظــام
دول ــي جــديــد يـقــوم عـلــى الـعــدل
وال ـ ـم ـ ـس ـ ــاواة الـ ـسـ ـي ــادي ــة ب ـيــن
الــدول» ،مشيرين إلى «الظروف
الدقيقة والتطورات المتسارعة
على الساحة الدولية وما تنبئ
ب ــه حــالــة االس ـت ـق ـطــاب الــراهـنــة
من بوادر إعادة تشكيل موازين
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى» ،م ــرح ـب ـي ــن بـ ـمـ ـب ــادرة
الرئيس الجزائري عبدالمجيد
تـ ـب ــون ب ــاخ ـت ـي ــار «ل ـ ــم ال ـش ـم ــل»
عنوانا للقمة.

عناصرها وأولوياتها ،وااللتزام
بالسالم العادل والشامل كخيار
استراتيجي.
وشدد على ضرورة مواصلة
ال ـج ـه ــود وال ـم ـس ــاع ــي ال ــرام ـي ــة
لحماية مدينة القدس المحتلة
ومقدساتها ،وتبني ودعم توجه
دو ل ــة فلسطين للحصول على
ال ـع ـضــويــة ال ـكــام ـلــة ف ــي لــأمــم
المتحدة ،ودعوة الدول التي لم
تعترف بعد بدولة فلسطين إلى
القيام بذلك ،واإلشادة بالجهود
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـبــذولــة ف ــي سبيل
ت ــوح ـي ــد الـ ـص ــف الـفـلـسـطـيـنــي
وال ـتــرح ـيــب بـتــوقـيــع الـفـصــائــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة التـ ـف ــاق «إع ـ ــان
ال ـجــزائــر لـلـمـصــالـحــة» أكـتــوبــر
الماضي.

القضية الفلسطينية

العمل المشترك

وأكـ ــد اإلع ـ ــان ع ـلــى مــركــزيــة
ا لـقـضـيــة الفلسطينية وا لــد عــم
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــق لـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـشـ ـع ــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي قـ ـي ــام دولـ ــة
ف ـل ـس ـط ـي ــن ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة ك ــام ـل ــة
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ع ـ ـل ـ ــى خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوط 4
ي ــو نـ ـي ــو  ،1967و ع ــا ص ـم ـت ـه ــا
الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدس الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وحـ ـ ــق
ال ـع ــودة والـتـعــويــض لالجئين
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـق ــرار
الجمعية العامة لألمم المتحدة
رقم  194لسنة .1948
كـمــا ج ــدد التمسك بـمـبــادرة
السالم العربية لعام  2002بكل

وفيما يخص العمل العربي
المشترك ،دعا االعالن الى العمل
مــن اج ــل حـمــايــة األم ــن القومي
العربي بمفهومه الشامل وبكل
أبعاده السياسية واالقتصادية
والغذائية والطاقوية والمائية
والبيئية ،والمساهمة فــي حل
وإن ـهــاء األزم ــات الـتــي تمر بها
بعض الدول العربية.
ورف ـ ــض اإلعـ ـ ــان ال ـتــدخــات
ال ـخ ــارج ـي ــة ب ـج ـم ـيــع أش ـكــال ـهــا
ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخ ـل ـيــة ل ـلــدول
العربية والتمسك بمبدأ الحلول
ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـم ـشــاكــل ال ـعــرب ـيــة،

وث ـ ـمـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــي والـ ـجـ ـه ــود
التي تبذلها العديد مــن الــدول
العربية ،السيما دولة الكويت،
بهدف تحقيق التضامن العربي
والخليجي.
وث ـمــن ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـب ـنــاءة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم بـ ـ ـه ـ ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الجزائري والرامية إلى تفعيل
دور الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة فــي
الــوقــايــة م ــن ال ـن ــزاع ــات وحلها
وتكريس البعد الشعبي وتعزيز
م ـكــانــة ال ـش ـبــاب واالب ـت ـك ــار في
العمل العربي المشترك.
وأكـ ـ ــد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة ت ـضــافــر
الجهود من أجل تعزيز القدرات
الـعــربـيــة الـجـمــاعـيــة ف ــي مـجــال
االس ـت ـج ــاب ــة ل ـت ـح ــدي ــات األم ــن
ال ـعــذائــي وال ـص ـحــي ومــواجـهــة
المتغيرات المناخية.

اليمن ولبنان وسورية
وأع ــرب «إع ــان الـجــزائــر» عن
دع ــم ال ـج ـهــود ال ـه ــادف ــة إلن ـهــاء
األزمـ ـ ــة الـلـيـبـيــة م ــن خـ ــال حل
ل ـي ـب ــي  -ل ـي ـب ــي ي ـح ـف ــظ وحـ ــدة
وسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادة ل ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــا وي ـ ـص ـ ــون
أمنها وأم ــن جــوارهــا ،وتنظيم
انتخابات في أسرع وقت ممكن
لتحقيق اال سـتـقــرار السياسي
الدائم ،وأكد على دعم الحكومة
ال ـش ــرع ـي ــة ال ـي ـم ـن ـيــة وم ـب ــارك ــة
تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
ودع ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة
لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ــل س ـي ــاس ــي

لألزمة اليمنية وفق المرجعيات
ال ـم ـع ـت ـمــدة م ــع ال ـت ـشــديــد على
ض ــرورة تجديد الهدنة بهدف
تحقيق تسوية سياسية شاملة
تضمن وحــدة اليمن وسيادته
واسـ ـتـ ـق ــراره وس ــام ــة أراض ـي ــه
وأم ـ ـ ــن دول ال ـخ ـل ـي ــج ال ـع ــرب ــي
ورف ــض جميع أشـكــال التدخل
الخارجي في شؤونها الداخلية.
ودعا اإلعالن الى قيام الدول
الـعــربـيــة ب ــدور جـمــاعــي قـيــادي
للمساهمة في جهود التوصل
إلـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــل سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ل ـ ــأزم ـ ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،ورحـ ـ ـ ــب بـتـنـشـيــط
الحياة الدستورية فــي العراق
بما في ذلك تشكيل الحكومة.
كـ ـم ــا جـ ـ ــدد تـ ـض ــام ــن الـ ـ ــدول
العربية مع لبنان للحفاظ على
أمنه واستقراره ودعم الخطوات
ال ـتــي ات ـخــذهــا لـبـســط سـيــادتــه
على أقاليمه البرية والبحرية
واإلع ــراب عن التطلع ألن يقوم
لـ ـبـ ـن ــان ب ـت ـن ـف ـي ــذ اإلص ـ ــاح ـ ــات
ا ل ـم ـط ـلــو بــة وأن ي ـق ــوم مجلس
النواب بانتخاب رئيس جديد
للبالد.

ال ـعــرب ـيــة وال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي،
ب ـمــا ف ـيــه مـحـيـطـهــا اإلس ــام ــي
واإلفريقي واألورو  -متوسطي،
عـ ـل ــى أس ـ ـ ــس احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرام ق ــواع ــد
حسن الجوار والثقة والتعاون
وااللتزام المتبادل بمبادئ األمم
المتحدة وعلى رأسـهــا احترام
سيادة الدول وعدم التدخل.
ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات
الـ ـمـ ـتـ ـص ــاع ــدة عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
ال ــدولـ ـي ــة ت ـس ـلــط الـ ـض ــوء عـلــى
االختالالت الهيكلية في آليات
الـ ـحـ ــوكـ ـمـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وع ـل ــى
ال ـح ــاج ــة ال ـم ـل ـحــة لـمـعــالـجـتـهــا
ض ـمــن م ـق ــارب ــة ت ـك ـفــل الـتـكــافــؤ
وال ـم ـس ــاواة بـيــن جـمـيــع ال ــدول
وت ـض ــع حـ ــدا لـتـهـمـيــش الـ ــدول
النامية.
وشدد على ضرورة مشاركة
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي ص ـيــاغــة
مـ ـع ــال ــم الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ــدولـ ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة ل ـعــالــم م ــا ب ـعــد وب ــاء
كــورونــا والـحــرب في أوكرانيا،
كمجموعة منسجمة وموحدة
وكطرف فاعل ال تعوزه اإلرادة
واإلمكانيات والكفاءات لتقديم
مساهمة فعلية وإيجابية في
هذا المجال.

وإذ شدد على ضرورة إنشاء
م ـن ـط ـقــة خ ــال ـي ــة مـ ــن األس ـل ـح ــة
النووية وأسلحة الدمار الشامل
في الشرق األوسط ،دعا اإلعالن
إلى ضرورة بناء عالقات سليمة
ومـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــة بـ ـي ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة

حرب أوكرانيا

صياغة المنظومة الدولية

كما جدد اإلعالن التزام الدول
العربية بمبادئ عدم االنحياز
وبــال ـمــوقــف ال ـعــربــي الـمـشـتــرك
مــن ال ـحــرب فــي أوكــران ـيــا الــذي

يقوم على نبذ استعمال القوة
والسعي لتفعيل خيار السالم
عبر االنخراط الفعلي لمجموعة
االتصال الوزارية العربية ،التي
تضم الجزائر ،ومصر ،واألردن،
واإلم ــارات ،والـعــراق والـســودان
واألم ـي ــن ال ـعــام لـجــامـعــة ال ــدول
الـعــربـيــة ،فــي الـجـهــود الــدولـيــة
ال ــرام ـي ــة ل ـب ـل ــورة ح ــل سـيــاســي
لألزمة يتوافق مع مبادئ ميثاق
األمم المتحدة ويراعي الشواغل
األمنية لــأطــراف المعنية ،مع
رف ـ ـ ــض ت ـس ـي ـي ــس ال ـم ـن ـظ ـم ــات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة .والـ ـتـ ـن ــوي ــه فـ ــي ه ــذا
السياق بالمساعي التي قامت
بها الدول العربية األخرى مثل
المملكة العربية السعودية.

«أوبك »+
وث ـمــن الـسـيــاســة الـمـتــوازنــة
ال ـتــي انـتـهـجـهــا تـحــالــف «أوب ــك
 »+م ــن أجـ ــل ضـ ـم ــان اس ـت ـق ــرار
األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة
واسـ ـت ــدام ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات فــي
هـ ــذا ال ـق ـط ــاع ال ـح ـس ــاس ضمن
م ـ ـقـ ــاربـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ت ـض ـمــن
حماية مصالح الدول المنتجة
والـمـسـتـهـلـكــة عـلــى ح ــد س ــواء،
والتأكيد على ضــرورة توحيد
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة اإلهـ ـ ـ ــاب
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف ب ـج ـم ـي ــع أشـ ـك ــال ــه
وتجفيف منابع تمويله والعمل
عـلــى تعبئة المجتمع ا لــدو لــي
ضمن مقاربة متكاملة األبعاد

السيسي :وحدة الصف العربي لمنع التدخالت عباس يدعو إلى تشكيل لجنتين
للدعم السياسي واالقتصادي
الخارجية ومواجهة التحديات العالمية
ش ــدد الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري ،عـبــدالـفـتــاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،أم ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة وق ــف
تدخالت القوى اإلقليمية األجنبية ،التي
ً
ت ـغ ــذي ال ـن ــزاع ــات وص ـ ــوال إل ــى االع ـت ــداء
العسكري المباشر على الدول العربية.
وأكـ ــد الـسـيـســي خ ــال كـلـمـتــه بــالـقـمــة
العربية في الجزائر أهمية «القضاء على
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة والـمـيـلـيـشـيــات
المسلحة ،وقطع الطريق على دعمهم أو
ً
ً
غطاء سياسيا ،أو توظيفهم من
منحهم
قبل بعض الـقــوى الــدولـيــة أو اإلقليمية
إلنشاء مناطق نفوذ في العالم العربي».
وأوضح أنه يجب تبني «مقاربة مشتركة
وشــام ـلــة ت ـكــرس مـفـهــوم الــوطــن الـعــربــي
الجامع من جهة ،والدولة الوطنية ودعم
مؤسساتها الدستورية من ناحية أخرى،
بـمــا يسهم فــي حـفــظ الـسـلــم االجتماعي
ونبذ الطائفية».
ك ـمــا ح ــذر م ــن أن ع ــدم االس ـت ـق ــرار في
دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول
المغرب العربي ،وتابع« :القمة تأتي في
توقيت مهم مع عدد من األزمات العالمية،
زمـ ـ ــن ت ـش ـت ــد بـ ــه األزمـ ـ ـ ـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ً
والبيئية عالميا ،وتلك التحديات أثارت
العديد من التساؤالت في الشارع العربي،
وال ـت ـحــديــات ت ـفــوق قـ ــدرة أي دولـ ــة على
التصدي لها منفردة».
ً
وب ـ ّـي ــن أن «ال ـم ـضــي ق ــدم ــا عـلــى طــريــق
اللحاق يتطلب العمل الجاد على تسوية
مـخـتـلــف أزمـ ــات عــامـلـنــا ال ـعــربــي ،وعـلــى
رأسها القضية الفلسطينية التي ستظل
المعيار الحقيقي لمدى تماسكنا».

دعــا الــرئـيــس الفلسطيني محمود عـبــاس ،في
كلمته أم ــام القمة العربية بالجزائر ،إلــى تشكيل
لجنتين وزاريتين عربيتين للتحرك على المستوى
ً
ً
الدولي ،لدعم دولة فلسطين سياسيا وقانونيا.
وأك ـ ــد ع ـب ــاس ضـ ـ ــرورة تـنـفـيــذ مـ ـب ــادرة ال ـســام
العربية ،ونيل المزيد من اعتراف الدول األوروبية
بدولة فلسطين ،ومنع نقل سفارات الدول إلى القدس،
ً
معتبرا أن إسرائيل بـ «إصرارها على تقويض حل
الــدولـتـيــن ،وانـتـهــاك الـقــانــون الــدولــي واالتـفــاقــات

الموقعة معها ،وممارساتها لــم تترك لنا خيارا،
سوى إعادة النظر في مجمل العالقة القائمة معها».
وطالب الرئيس الفلسطيني بـ «تفعيل قــرارات
القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة
ُدولة فلسطين ،وتفعيل شبكة األمان العربية التي
أق ــرت ســابـقــا» ،داعـيــا إلــى بــذل كــل جهد مستطاع
وض ـ ــروري إلن ـجــاح مــؤتـمــر ال ـقــدس ال ــذي سيعقد
مطلع العام القادم في مقر جامعة الــدول العربية
في القاهرة.

العاهل المغربي يدعو تبون لزيارة الرباط
ً
السيسي ملقيا كلمته
كـمــا لـفــت إل ــى أن األمـ ــن ال ـمــائــي يــؤثــر
على عدد من األمم العربية ،وتابع« :نجدد
الـتــأكـيــد عـلــى أهـمـيــة حــث إثـيــوبـيــا على
االسـتـمــرار بالدبلوماسية للتوصل إلى
اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة».
وذك ــرت الــرئــاســة الـمـصــريــة فــي بـيــان،
أم ــس ،أن الــرئـيــس عـبــدالـفـتــاح السيسي
ون ـظ ـيــره ال ـج ــزائ ــري عـبــدالـمـجـيــد تـبــون
ات ـف ـق ــا خـ ـ ــال لـ ـق ــاء ع ـل ــى ه ــام ــش ال ـق ـمــة
العربية في الجزائر ،على ضــرورة الدفع
نحو االنتخابات الرئاسية والبرلمانية
في أقرب وقت ،وإخــراج القوات األجنبية
والمرتزقة من األراضي الليبية.
وخالل لقاء مع الرئيس التونسي قيس

سعيد ،على هــامــش الـقـمــة ،أكــد الرئيس
الـ ـمـ ـص ــري دعـ ـ ــم ب ـ ـ ــاده ل ـك ــاف ــة ال ـج ـه ــود
الجارية الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية
ً
واإلصالح بتونس ،متمنيا «كل التوفيق
والنجاح للسلطة التنفيذية بتونس تحت
قيادة الرئيس قيس سعيد في إدارة الدولة
خ ــال ه ــذا الـمـنـعـطــف ال ـه ــام م ــن تــاريــخ
الشعب التونسي» .وأعرب سعيد عن تطلع
بالده إلى االستفادة من التجربة المصرية
الناجحة في تنفيذ المشروعات التنموية
واإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـش ــام ـل ــة،
ً
فضال عن االطالع على الجهود المصرية
الحثيثة في مكافحة اإلرهاب والتطرف.

دعا العاهل المغربي محمد السادس الرئيس
الـجــزائــري عبدالمجيد تبون إلــى زي ــارة المغرب
من أجل الحوار ،بعدما لم يتسن ذلك خالل القمة
الـعــربـيــة الـمـنـعـقــدة فــي ال ـجــزائــر .وتــأتــي الــدعــوة
التي كشف عنها وزير الخارجية المغربي ناصر
برويطة لوكالة «فرانس برس» ،أمس ،بعدما غاب
العاهل المغربي عن حضور القمة العربية التي
اختتمت أمس في الجزائر ،في ظل استمرار قطع
الـعــا قــات الدبلوماسية بين البلدين مــن جانب
الجزائر منذ أغسطس .2021
وأوضـ ــح بــوري ـطــة أن الـمـلــك مـحـمــد ال ـســادس
أعرب عن نيته خالل األيام األخيرة ،زيارة الجزائر،
ال ـتــي ُدع ــي إلـيـهــا لـحـضــور الـقـمــة ال ـعــرب ـيــة ،لكن
الــوفــد المغربي «لــم يتلق أي تأكيد مــن الجانب
ال ـجــزائــري بــواسـطــة ال ـق ـنــوات ال ـم ـتــاحــة» ،بعدما
طلب توضحيات عن الترتيبات المقررة الستقبال
العاهل المغربي.
وأع ــرب بــوريـطــة ،ال ــذي ت ــرأس الــوفــد المغربي

في القمة ،عن أسفه «لعدم تلقي أي إجابات عبر
القنوات المالئمة».
ورفض حديث نظيره الجزائري رمطان لعمامرة
عن وجود ترتيبات بروتوكولية كانت تشمل قيام
الرئيس تبون باستقبال ملك المغرب لو حضر إلى
الجزائر أمس األول.
ً
وتشهد العالقات توترا منذ عقود بسبب دعم
ال ـجــزائــر لـ ـ «جـبـهــة الـبــولـيـســاريــو» ال ـتــي تطالب
بــانـفـصــال ال ـص ـحــراء ال ـغــرب ـيــة ،بـيـنـمــا يعتبرها
المغرب جزءا ال يتجزأ من أرضه ،ويقترح منحها
حكما ذاتيا تحت سيادته.
وزاد ال ـتــوتــر بـعــدمــا اتـهـمــت ال ـجــزائــر الــربــاط
ب ـ «ارتـكــاب أعمال عدائية منذ استقالل الجزائر»
فــي أغـسـطــس الـمــاضــي ،كـمــا اعـتـبــرت أن تطبيع
الـعــاقــات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل
برعاية أميركية موجه ضدها.
(الرباط  -أ ف ب)

تـ ـق ــوم ع ـل ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـق ــواع ــد
ال ـقــانــون ال ــدول ــي فـيـمــا يتعلق
بمطالبة الشركاء بعدم السماح
ب ــاس ـت ـخ ــدام أراضـ ـيـ ـه ــم ك ـمــاذ
أو منصة للتحريض أو لدعم
أعمال إرهابية ضد دول أخرى.

زيارة البابا للبحرين
ورح ــب اإلع ــان بالتحركات
والـمـبــادرات التي قامت وتقوم
بها العديد مــن ال ــدول العربية
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن انـ ـتـ ـش ــار
اإلسالموفوبيا وتخفيف حدة
التوترات وترقية قيم التسامح
وبــالــزيــارة الـتــاريـخـيــة لقداسة
ب ــاب ــا الـ ـف ــاتـ ـيـ ـك ــان إلـ ـ ــى مـمـلـكــة
البحرين ،ومشاركته وفضيلة
ش ـ ـيـ ــخ األزه ـ ـ ـ ـ ــر اإلم ـ ـ ـ ـ ــام أحـ ـم ــد
ال ـط ـيــب ف ــي «م ـل ـت ـقــى الـبـحــريــن
لـحــوارالـشــرق والـغــرب مــن أجل
التعايش اإلنساني».
وثمن الــدور المهم للجامعة
العربية في معالجة التحديات
ال ـك ـبــرى ال ـتــي تــواجــه البشرية
على غــرار التغيرات المناخية
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة الـ ـش ــرق
األوسط األخضر التي أطلقتها
السعودية.

رئيس العراق
ّ
يدعو إلى اتباع
لغة الحوار
شــدد الرئيس العراقي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،ع ـب ــدال ـل ـط ـي ــف
رشيد ،خالل قمة جامعة
الدول العربية في الجزائر،
أمس ،على ضرورة اتباع
ل ـغ ــة ال ـ ـحـ ــوار واالبـ ـتـ ـع ــاد
ع ــن الـ ـح ــروب ال ـت ــي تــزيــد
م ـ ــن ت ـ ــأزي ـ ــم األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال
ّ
حــل ـهــا ،وقـ ــال إن ــه يـتــوقــع
ً
تفاعال إيجابيا من الدول
الصديقة والجارة.
وش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــا رش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد م ــن
انـ ـحـ ـس ــار مـ ـي ــاه األه ـ ـ ــوار
جنوب البالد ،نتيجة قيام
تــركـيــا وإي ـ ــران بتقليص
اإلط ــاق ــات وق ـطــع بعض
ال ــرواف ــد ال ـتــي تـصــب في
ال ـع ــراق .وأض ـ ــاف« :نــأمــل
ت ـط ــور ال ـ ـمـ ــوارد الـمــائـيــة
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،وأن ي ـكــون
هـ ـن ــاك ح ـ ـ ــوار م ـن ـت ــج مــع
أنـقــرة وط ـهــران لمعالجة
الحصص المائية للبالد».
ودع ــا جميع األط ــراف
إل ـ ـ ــى إنـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع فــي
الـيـمــن وحـمــايــة أراض ـيــه.
ك ـ ــذل ـ ــك أعـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن دعـ ــم
الـ ـع ــراق ل ـج ـهــود تحقيق
الـ ـمـ ـص ــالـ ـح ــة ف ـ ــي ل ـي ـب ـيــا
وإن ـ ـهـ ــاء ال ـع ـن ــف ،وكــذلــك
دعـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ل ـت ـح ـق ـيــق
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي
بالسودان.

ةديرجلا
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رياضة

عبدالله :األبيض يملك أفضل الالعبين لكنه افتقد الروح القتالية
الكويت يفسخ عقد رادان ...ويفتح ملف المحترفين
●

محمد عبدالله

أحمد حامد
أك ــد الـمــديــر الـفـنــي الـجــديــد لـفــريــق الكويت
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،مـحـمــد ع ـبــدال ـلــه ،أن األبـيــض
ً
يملك أفضل الالعبين ،معربا عن ثقته
ً
فــي تحقيق نتائج إيجابية اعـتـبــارا
من مواجهة السوبر المقبلة أمام
كاظمة والمقررة األحد المقبل.
وك ــان ــت إدارة الـكــويــت
ق ــد ف ـس ـخــت ت ـعــاقــدهــا
مع المدرب الكرواتي
رادان ،ب ـع ــد ت ــرا ج ــع
ال ـن ـتــائــج ،واس ـت ـمــرار
نــزيــف ال ـن ـقــاط ،وذلــك
م ــن خ ــال ب ـيــان على

مــوقــع الـنــادي الــرسـمــي ،ذكــر أن فسخ التعاقد
ج ــاء بــال ـتــراضــي ،عـلــى أن يـتــولــى الـمـهـمــة في
مباراتي كاظمة في السوبر ،والسالمية في ختام
منافسات الدور األول للدوري الممتاز ،للمدرب
محمد عبدالله.
وقـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـل ــه لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» إن الـ ـ ــروح
القتالية قد تكون أبرز سلبيات األبيض خالل
الـمــواجـهــات الـمــاضـيــة ،مشيرا إلــى أن الفريق
يملك عناصر تعد األفضل بين العبي «الممتاز»،
مضيفا أن الـفـتــرة الـمـقـبـلــة مـهـمــة فــي مـشــوار
األب ـي ــض بــال ـمــوســم ال ـح ــال ــي ،خ ـصــوصــا انـهــا
تشهد مواجهات حاسمة سواء في السوبر أو
أمام السالمية.
وفي سياق متصل ،فتحت إدارة األبيض ملف
المحترفين ،وسط رغبة في االستعانة بمحترف

أو اثنين خالل االنتقاالت الشتوية المقبلة.
ومن المقرر أن يرفع الجهازان الفني واإلداري
رؤيتهما للفترة المقبلة إلى إدارة النادي ،على
أم ــل إع ــادة األم ــور إل ــى نـصــابـهــا ،واالسـتـفــادة
من فترة التوقف المقبلة أثناء منافسات كأس
العالم ،للعودة بقوة في الدور الثاني بالدوري.

أضعنا الفوز
م ــن جــان ـبــه ،وص ــف ال ـمــديــر الـفـنــي الـســابــق
لألبيض الكرواتي رادان التعادل أمــام النصر
بطعم الخسارة ،وسط أخطاء ساذجة من بعض
الالعبين ،على حد وصفه.
وأضــاف أن الالعبين كــان بمقدورهم حسم
نتيجة الـلـقــاء فــي الـشــوط األول ،إال أن ضياع

ّ
الـ ـف ــرص م ــك ــن ال ـن ـصــر م ــن الـ ـع ــودة ل ـل ـم ـبــاراة،
مستغال بعض الهفوات.
ولـ ــم ي ـخــف رادان ان ــزع ــاج ــه م ــن ت ـصــرفــات
بعض الالعبين أمام النصر ،السيما المغربي
مهدي برحمة ،مشيرا إلى أن الالعب دخل في
نقاش تجاه الحكم ،في حين ذهب العب النصر
لتسجيل هدف التقدم.
وع ــن ق ــرار رحـيـلــه ،بـ ّـيــن رادان أن أي مــدرب
ً
يتوقع حــدوث هــذا األمــر دائـمــا ،مؤكدا أن هذا
ً
قدر المدرب ،خصوصا مع الفرق الباحثة عن
البطوالت.

رادان

عرسان :الحكم سعد الفضلي ّ
«سبني»!

اإلصابات تقلق
العربي قبل الديربي

أكد محترف كاظمة األردني أحمد عرسان أن حكم مباراة فريقه
مع العربي الدولي سعد الفضلي سبه بألفاظ خارجة خالل اللقاء.
وقال عرسان في تصريح لوسائل اإلعالم عقب نهاية المباراة:
«توجهت لعضو مجلس إدارة نادي كاظمة ولرئيس جهاز الكرة
فواز بخيت ،ألبلغه بشكل عصبي بما تعرضت له من سباب من
قبل الحكم».
وطــالــب عــرســان بمواجهة الفضلي ،مـشــددا على أنــه على أتم
االستعدادا للقسم بشأن تعرضه للسباب من الفضلي خالل اللقاء،
«وفي حال أقسم الحكم سأغادر الكويت في الحال» .ووجه العرسان
كالمه للفضلي قائال« :عيب».

روسمير يشيد بالعبي العربي ومدرب كاظمة يثير الجدل
أنعش فريق العربي لكرة القدم رصيده
ب ـن ـقــاط ثـمـيـنــة ف ــي دوري زيـ ــن ال ـم ـم ـتــاز،
بفوزه على كاظمة بثالثة أهداف لهدفين،
فــي ال ـم ـبــارة ال ـتــي جـمـعــت بـيـنـهـمــا ،أمــس
األول ،ضمن مباريات الجولة الثامنة من
منافسات دوري زين الممتاز.
ورفع «األخضر» رصيده إلى  13نقطة،
وهو نفس رصيد كاظمة ،وبفارق نقطتين
عن المتصدر الكويت.
ورغـ ــم ف ــوز «األخـ ـض ــر» ون ـشــوتــه الـتــي
َّ
عمت صفوفه ،فإن حالة من القلق أصابت
الجانب الـعــربــاوي ،عقب إصــابــة عــدد من
الالعبين بإصابات قد تحرمهم من التواجد
ف ــي م ـب ــاراة الــديــربــي أمـ ــام ال ـقــادس ـيــة في
الجولة التاسعة من منافسات دوري زين
الممتاز في  11الجاري.
َّ
وتعرض العب الفريق ،الليبي السنوسي
ال ـ ـه ـ ــادي ،ل ـت ـم ــزق ش ــدي ــد فـ ــي ال ـع ـض ــات
ال ـخ ـل ـف ـيــة ،وهـ ــو م ــا ي ـه ــدد وجـ ـ ــوده خــال
الفترة المقبلة ،كذلك اشتكى بندر السالمة
ومحمد صولة من تمزقات عضلية ،ومن
قبلهما علي خلف الغائب عن مباراة كاظمة
لنفس السبب.
وقال مدرب العربي ،البوسني روسمير،
إنه ينتظر ورود التقارير النهائية الخاصة
ً
ب ـحــالــة الــاع ـب ـيــن ال ــرس ـم ـي ــة ،م ـع ــرب ــا عن

أمـلــه فــي اكـتـمــال الـصـفــوف قـبــل مواجهة
القادسية.
وأشاد روسمير ،في المؤتمر الصحافي،
بما قـ َّـدمــه الــاعـبــون فــي مواجهة كاظمة،
ً
مؤكدا أن الالعبين أظهروا شخصية قوية،
ً
َّ
ً
وقدموا أداء مميزا.

القادسية يواجه التضامن في «زين الممتاز»
يتطلع فريق القادسية لكرة
ال ـق ــدم ف ــي ال ـت ـقــدم خ ـط ــوة في
الدوري الممتاز ،عندما يواجه
التضامن مساء اليوم «»6.50
ع ـل ــى اسـ ـت ــاد م ـح ـمــد ال ـح ـمــد،
ف ــي خ ـتــام م ـنــاف ـســات الـجــولــة
الـثــامـنــة مــن مـنــافـســات دوري
زين الممتاز.
وي ــدخ ــل األصـ ـف ــر ال ـم ـب ــاراة
بــرص ـيــد  9ن ـق ــاط ،وس ــط أداء
مرتفع في المباريات األخيرة،
ً
واعتبارا من مواجهة الكويت
في الجولة الماضية بالدوري،
التي انتهت بالتعادل السلبي،
ثم التقدم في كأس ولي العهد،
ً
وصوال للدور نصف النهائي.
ورغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـطـ ـ ـف ـ ــرة فـ ـ ــي أداء
األصـ ـ ـف ـ ــر ،فـ ـ ــإن الـ ـ ـف ـ ــوز يـغـيــب
ع ــن ال ـفــريــق م ـنــذ  5م ـبــاريــات
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،بـ ـ ـم ـ ــا ي ـج ـع ــل
مواجهة اليوم ،عنق الزجاجة،

توليفة أساسية
في المقابل ،أثــار مــدرب كاظمة ،زيلكو
م ــارك ــوف ،بـعــض ال ـج ــدل ،بـتـصــريـحــه في
ً
المؤتمر الصحافي ،مؤكدا أنه لم يكن على
عـلــم بـغـيــاب بـعــض الــاعـبـيــن عــن توليفة
الفريق األساسية ،والتي بنى عليها خطته،
إال قبل المباريات بساعات قليلة ،في إشارة
إلى عقوبات من الجهاز اإلداري في كاظمة
على بعض الالعبين داخل الفريق.
وأضـ ـ ـ ــاف أن م ـه ــاج ــم ك ــاظ ـم ــة شـبـيــب
الخالدي غاب عن مباراة العربي لإلصابة،
ً
مـشـيــرا إلــى أن الــاعــب خــاض المباريات
األخيرة بعد تناول المسكنات.
ولم ِّ
يفوت ماركوف فرصة اإلشارة إلى
أياد خفية تعمل على إيقاف تقدم كاظمة،
ٍ ً
مؤكدا أن فريقه يواجه صعوبات في الفترة
األخيرة ،بعد أن وصل للمنافسة على قمة
الدوري.

مدرب العربي البوسني روسمير يوجه الالعبين

ً
الستعادة نغمة الفوز ،وأيضا
االقتراب أكثر من فرق المقدمة،
ً
خصوصا بعد تعثر المتصدر
الكويت ،والوصيف كاظمة.
وت ـش ـه ــد صـ ـف ــوف األص ـف ــر
ج ــاه ــزي ــة ك ـب ـي ــرة ،ب ـع ــد ع ــودة
الـ ـ ـح ـ ــارس خـ ــالـ ــد ال ــرشـ ـي ــدي،
والـمــدافــع البوركيني باتريك
مـ ـ ــالـ ـ ــو ،وط ـ ـ ـ ــال األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاري،
مـمــا يعطي ال ـمــدرب الصربي
ل ــأصـ ـف ــر ب ـ ــوري ـ ــس ب ــونـ ـي ــاك،
أريحية فــي اختيار العناصر
المناسبة للمباراة.
في المقابل ،يدخل التضامن
المباراة وفي رصيده  6نقاط،
بواقع فوز وحيد ،و 3تعادالت،
وهو ما جعله يتراجع للمركز
قبل األخير.
وي ـت ـف ـهــم م ـ ــدرب الـتـضــامــن
جمال القبندي ،صعوبة موقف
ً
فريقه ،خصوصا أن القادسية

يعيش أفضل فتراته فــي آخر
ثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ،م ـم ــا يـجـعــل
ال ـخ ــروج بـنـقـطــة ال ـت ـعــادل من
القادسية ،بمنزلة الفوز.

أقل تقدير
ويـ ـ ـع ـ ــول ال ـ ـق ـ ـب ـ ـنـ ــدي ،ال ـ ــذي
ودع م ـ ــع ف ــريـ ـق ــه م ـن ــاف ـس ــات
ً
كــأس ولــي العهد مبكرا ،على
عــدد مــن الالعبين المميزين،
السـ ـيـ ـم ــا الـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري ت ــون ــي
إدجـ ـ ــومـ ـ ــاري ـ ـ ـغـ ـ ــوي ،وي ــوس ــف
العنيزان ،إلى جانب الحارس
سعود الجناعي.

«اإلسكواش» تأهل لـ «قبل النهائي» في «اآلسيوية»

المطيري واإلبراهيم
بطال رماية البندقية
أحــرز الراميان علي المطيري وشيماء اإلبراهيم الميدالية
الــذهـبـيــة لمسابقتي رمــايــة بندقية ال ـهــواء  10أم ـتــار للرجال
والسيدات في منافسات بطولة سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل
األحمد ،السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة على مجمع
ميادين الشيخ صباح األحمد األولمبي للرماية بمشاركة كبيرة.
وتمكن المطيري من الظفر بالمركز األول في منافسات هذه
ً
المسابقة ،بعد أن حقق في الجولة النهائية  29نقطة متقدما
على زميله سعود السبيعي ،الــذي جاء ثانيا بعد أن جمع 23
نقطة ليحرز الميدالية الفضية ،فيما ذهب المركز الثالث للرامي
عبدالله الحربي ليفوز بالميدالية البرونزية.
ونالت الرامية اإلبراهيم الذهب لفوزها بالمركز األول ،بعد أن
أحرزت في الجولة النهائية  58نقطة ،في حين حصلت الرامية
مريم الرزوقي على المرتبة الثانية والميدالية الفضية بجمعها
 52نقطة ،بينما حـصــدت الــرامـيــة رت ــاج أحـمــد الـمــركــز الثالث
(كونا)
			
والميدالية البرونزية.

ت ــأه ــل مـنـتـخــب ال ـك ــوي ــت لــاس ـكــواش
للدور قبل النهائي في البطولة اآلسيوية
الـ  21للفرق المقامة في كوريا الجنوبية،
وذلك بعد ان خالف االزرق كل التوقعات
وحقق المفاجأة باحتالل الالعبين المركز
الثاني في المجموعة األولــى بعد الفوز
الـكـبـيــر عـلــى اص ـحــاب األرض المنتخب
الكوري الجنوبي بنتيجة  ،1-2وسط تألق
صريح من الالعب البطل عبدالله المزين،
الذي فاز على المصنف الثاني بنتيجة -3
صفر ،ليأتي الالعب علي الرامزي ُ
ويحدث
المفاجأة بعد مـبــاراة مــاراثــونـيــة ،وضع
الرامزي فيها كل خبرته ليفوز على الالعب
ا ل ـكــوري بنتيجة  ،2-3ليضمن منتخب
الـكــويــت الـتــاهــل كثاني للمجموعة بعد
منتخب الهند المرشح االول في البطولة.
وكــان أزرق االسـكــواش قد خــاض قبل

ل ـق ــاء ك ــوري ــا  4لـ ـق ــاءات ،وك ــان ــت ال ـبــدايــة
امــام المنتخب القطري ،واستطاع عمار
التميمي الفوز على المصنف  33عالميا
ل ـي ـع ـطــي عـ ـم ــار ال ـث ـق ــة لـ ــزمـ ــاءه ال ـمــزيــن
والرامزي وفالح فايز ويفوز االزرق على
م ـن ـت ـخ ـبــات ال ـص ـي ــن ت ــاي ـب ـي ــه ،ومـنـتـخــب
باكستان المصنف الـثــالــث فــي البطولة
بـنـتـيـجــة  -3ص ـف ــر ،ف ــي ح ـيــن ال ـخ ـســارة
ال ــوحـ ـي ــدة ك ــان ــت امـ ـ ــام ال ـم ـص ـنــف االول
منتخب الهند.
وبــذلــك ستلعب الكويت صباح اليوم
«الخميس» مــع بطل المجموعة الثانية
منتخب هونغ كونغ المصنف الثاني في
البطولة ،بينما سيلعب منتخب الهند مع
ماليزيا ،لتحديد طرفي المباراة النهائية،
والـخــاســران سيحصالن على الميدالية
البرونزية.

المطيري والعبو المنتخب يحملون علم الكويت

النسخة الـ « »56لممتاز اليد تنطلق اليوم بـ  3مباريات
●

محمد عبدالعزيز

تـنـطـلــق الـ ـي ــوم ال ـن ـس ـخــة الـ ـ ـ  56من
ب ـط ــول ــة الـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز لـ ـك ــرة ال ـيــد
ب ــإق ــام ــة ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ع ـل ــى صــالــة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
ال ــري ــاض ــي ،ح ـيــث يـلـتـقــي ف ــي الـثــامـنــة
مساء القادسية مع السالمية ،وتسبقها
مباراتان األولــى في الرابعة والنصف
ً
عـ ـص ــرا ب ـي ــن ال ـف ـح ـي ـح ـيــل والـ ـي ــرم ــوك،
والثانية فــي السادسة وخمس عشرة
دقيقة بين الصليبيخات والكويت.
وي ـت ـط ـل ــع ال ـس ــال ـم ـي ــة ثـ ــالـ ــث ك ــأس
السوبر للتصدي لطموحات القادسية
الـســاعــي للمنافسة عـلــى لـقــب ال ــدوري
ً
مبكرا.
وي ـع ــول ال ـس ـمــاوي ب ـق ـيــادة ال ـمــدرب

ال ـجــديــد ال ـتــون ـســي الـمـنـجــي الـبـنــانــي
ً
كثيرا على استعداده القوي للبطولة
من خالل مشاركته في البطولة العربية
لألندية بتونس وقبلها معسكر تدريبي
فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،ك ـم ــا اس ـت ـع ــاد
خدمات العبيه السابقين
مـحـمــود عـلــي وراك ــان
ي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف وف ـ ـ ـ ـ ــواز
يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف وج ـ ـ ـ ــدد
عقد فهد الروضان
وضم سالم الزيد
وجـ ـ ــدد ع ـق ــد فـهــد
الروضان.
وف ـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل،
سيرتكز األصفر الذي
ً
ت ـعــاقــد أخـ ـي ــرا مع
الـ ـم ــدرب الـصــربــي

بــوزو روديــك على تدريباته المحلية
وتـ ــول ـ ـي ـ ـفـ ــة الع ـ ـب ـ ـيـ ــه ال ـم ـخ ـض ــرم ـي ــن
والـ ـ ـم ـ ــدع ـ ــومـ ـ ـي ـ ــن ب ـ ـبـ ـعـ ــض الـ ـ ــوجـ ـ ــوه
الصاعده .

الفحيحيل واليرموك
وفي المباراة الثانية
يسعى الفحيحيل رابع
الـ ـ ـ ــدوري ف ــي ال ـمــوســم
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ل ـت ـح ـق ـي ــق
بداية قوية يعوض بها
ح ـصــولــه ع ـلــى الـمــركــز
االخير في كأس السوبر
على حساب اليرموك الوافد
الجديد لدوري االضواء
وال ـ ـطـ ــامـ ــع ف ـ ــي ت ـقــديــم

نفسه بشكل جيد فــي ظـهــوره االول
في البطولة.
واك ـت ـف ــى االحـ ـم ــر ب ـق ـي ــادة ال ـم ــدرب
ال ــوطـ ـن ــي ولـ ـي ــد ف ـ ـيـ ــروز ب ــال ـت ــدري ـب ــات
المحلية حيث خاض عدد من المباريات
ال ـت ـجــري ـب ـيــة وعـ ـ ــزز ص ـف ــوف ــه ب ـح ــارس
ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات ح ـســن مـ ـف ــرح ،وكــذلــك
الحال بالنسبة لليرموك بإشراف مدربه
الوطني خالد المال جاءت استعداداته
محليه و ض ــم لصفوفه حـمــود خليف
وبدر الرندي وعبدالعزيز دشتي .

الكويت والصليبيخات
وسيكون أمــام الكويت محتكر لقب
الدورى في أخر 10مواسم فرصة كبيرة
السـتـعــادة اتــزانــه وتـعــويــض خسارته

المفاجئة للقب «السوبر» امــام كاظمة
والتى تعتبر اول بطولة محلية يفقدها
منذ  9مواسم على حساب الصليبيخات
ً
الصاعد حديثا من دوري الدرجة االولى
وال ـطــامــح فــي تـقــديــم ع ــرض جـيــد رغــم
صعوبة اللقاء.
وس ـي ـع ــان ــي الـ ـك ــوي ــت ،ال ـ ــذي قـضــى
ً
ً
مــوسـمــا زاخ ــرا بــالـبـطــوالت الخارجية
«اآلسيوية والعربية ومونديال العالم»
م ــن غ ـيــاب  7العـبـيــن ب ــداع ــي اإلصــابــة
أبرزهما المحترف الكوبي هرنانديز،
بينما ستكون الـمـبــاراة الظهور األول
لـمــدرب الصليبيخات الجديد حسين
حبيب ال ــذي اسـتـلــم الـمـهـمــة مـنــذ أيــام
بـعــد اسـتـقــالــة مـ ــدرب ال ـفــريــق الـســابــق
فيصل صيوان

المحترفون األجانب في دوري اليد
النادي

المحترفون

الكويت

القطري فرانكيس مارزو والبرتغالي آنخل هيرنانديز

كاظمة

التونسيان أنور بن عبدالله ومحمد فراد

السالمية التونسي نور الدين ماوه والحارس الجزائري يحيى زموشي
الفحيحيل التونسي حمزة الكبلوتي واالنغولي انطونيو رومي
برقان

التونسي جهاد جاب الله والبوسني نيفين ستييانوفيتش

القادسية التونسي خالد الحاج يوسف والياباني شينوسكي توكودا
العربي

التونسيان أسامة جزيري ونضال العمري

القرين

الصربيان بريدراق روديك والزار ادموفيك

اليرموك الصربي إيفان بيريسيتش والمونتينغري رادوفان اوستوجيتش
الصليبيخات النمساوي يانكو بروفيتش واالستوني كارل توم

ةديرجلا

•
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رياضة

تأهل توتنهام وفرانكفورت ...وأتلتيكو يودع
حجز توتنهام اإلنكليزي
وأينتراخت فرانكفورت
األلماني بطاقتي المجموعة
الرابعة للدور ثمن النهائي
من دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم ،بعد فوزهما بالنتيجة
ذاتها  1-2على المضيفين
مرسيليا الفرنسي ،وسبورتينغ
البرتغالي على التوالي ،ضمن
الجولة السادسة واألخيرة.

ح ـســم تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي
وأينتراخت فرانكفورت األلماني
بطاقتي المجموعة الرابعة الى
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،
فــي حـيــن ب ــات بــايــرن ميونيخ
األل ـمــانــي الــوح ـيــد ال ــذي ينهي
دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات بــال ـعــامــة
ال ـكــام ـلــة ب ـعــد خ ـس ــارة نــابــولــي
اإليطالي في الوقت القاتل ،على
أرض ليفربول اإلنكليزي صفر-
 2في الجولة السادسة األخيرة.
ً
وخالفا للمجموعات السبع
ُ
األخرى التي ح ِسمت فيها على
أق ـل ــه ب ـط ــاق ــة واح ـ ـ ــدة الـ ــى ثـمــن
ال ـن ـه ــائ ــي ،دخـ ـل ــت ال ـم ـج ـمــوعــة
الـ ـ ــراب ـ ـ ـعـ ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
ً
والصراع ال يــزال مفتوحا على
مـصــراعـيــه م ــن أج ــل الـمــركــزيــن
األولين.
وب ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــوزه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـضـ ـيـ ـف ــه
مــرسـيـلـيــا ال ـفــرن ـســي  1-2على
«س ـ ـت ـ ــاد ف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــودروم» ب ـع ــدم ــا
ً
كـ ــان م ـت ـخ ـل ـفــا ،ب ـق ــي تــوت ـن ـهــام
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدارة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــ 11ن ـق ـط ــة
وب ـفــارق نقطة أم ــام أينتراخت
فـ ـ ــران ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــورت ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـتـ ــزع
الـ ـ ــوصـ ـ ــافـ ـ ــة م ـ ـ ــن سـ ـب ــورتـ ـيـ ـن ــغ
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ــال ـف ــوز ع ـل ـيــه فــي
ً
عقر داره  1-2أيـضــا ،وبالتالي
تخطى دور المجموعات ألول
منذ انطالق دوري األبطال عام
.1992
وسيكمل الفريق البرتغالي
مشواره القاري في «يوروبا ليغ»
بعدما نال المركز الثالث بسبع
نقاط ،في حين خرج مرسيليا،
الفريق الفرنسي الوحيد الفائز
باللقب ( ،)1993خالي الوفاض
بتلقيه الهزيمة الرابعة.

العبو أتلتيكو مدريد وخيبة امل االقصاء
في مرسيليا ،تقدم أصحاب
االرض ع ـ ـب ـ ــر ا ل ـ ـكـ ــو ن ـ ـغـ ــو لـ ــي
ت ـشــا ن ـس ـيــل م ـب ـي ـم ـبــا (،)2+45
بينما ع ــادل الفرنسي كليمان
النغليه للضيوف (.)54
وخـ ـط ــف ال ــدنـ ـم ــارك ــي ب ـي ــار
إي ـم ـي ــل ه ــوي ـب ــرغ ه ـ ــدف ال ـف ــوز
والصدارة لتوتنهام في الوقت
ب ــدل ا ل ـضــا ئــع ( ،)5+90لينهي
كليا ال ـم ـشــوار ال ـق ــاري للفريق
الفرنسي.
وبتأهل توتنهام الــذي غاب
عنه مــدربــه اإليـطــالــي أنتونيو
ك ــون ـت ــي ل ــإيـ ـق ــاف ،س ـي ـتــواجــد
م ـم ـث ـلــو إن ـك ـل ـت ــرا األربـ ـ ـع ـ ــة فــي
ثمن النهائي بعدما سبقه اليه
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ول ـي ـفــربــول
وتشلسي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــون ـ ـ ــة ،ت ـ ـق ـ ــدم
س ـب ــورت ـي ـن ــغ عـ ـب ــر الـ ـب ــرازيـ ـل ــي

آرثــر غوميش ( ،)39إال أن بطل
أي ـن ـت ــراخ ــت ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت بـطــل
«يوروبا ليغ» للموسم الماضي
ف ــاز بـهــدفــي الـيــابــانــي دايتشي
كـ ــامـ ــادا ( 62م ــن ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء)،
والفرنسي رانــدال كولو مواني
(.)72

بايرن يهزم اإلنتر
وفـ ــي ال ـث ــال ـث ــة ،جـ ــدد بــايــرن
فوزه على ضيفه إنتر االيطالي
 - 2صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر ،ل ـ ـي ـ ـخ ـ ـت ـ ـتـ ــم دور
المجموعات بالعالمة الكاملة.
ودخل الفريقان الى المباراة
بعد أن ضمنا مسبقا تأهلهما
أمـ ـ ـ ـ ــام بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة االس ـ ـبـ ــانـ ــي
وفيكتوريا بلزن التشيكي ،كما
ك ــان الـفــريــق ال ـبــافــاري ضامنا
للصدارة.

إال أن ب ـ ــا ي ـ ــرن أ ب ـ ـ ــى إال أن
ي ـص ـبــح الـ ـف ــري ــق ال ــوحـ ـي ــد فــي
ت ــاري ــخ ال ـب ـطــولــة الـ ــذي يحقق
إنجاز العالمة الكاملة في دور
المجموعات ثالث مرات بفضل
هـ ــدفـ ــي الـ ـف ــرنـ ـس ــي ب ـن ـج ــام ــان
بافار ( )32والكاميروني إريك-
ماكسيم تشوبو موتينغ (.)72
وب ـعــد أن فـقــد آم ــال ــه ببلوغ
ثمن النهائي للموسم الثاني
على التوالي واكتفى بالتأهل
للملحق المؤهل لثمن نهائي
الدوري االوروبي «يوروبا ليغ»،
حـقــق بــرشـلــونــة ف ــوزا معنويا
 2-4ع ـلــى مـضـيـفــه فـيـكـتــوريــا
بلزن.
وسجل فيران توريس ثنائية
( 44و )54ومــاركــوس ألونسو
( )6وبابلو تــوري ( )75أهــداف
بــرشـلــونــة ،وت ــوم ــاس تـشــوري

غريزمان :ال نستحق التأهل

تشافي :هدفنا الوصول
لنهائي «يوروبا ليغ»
قــال تشافي هــرنــانــديــز ،المدير الفني لبرشلونة اإلسـبــانــي ،عقب
الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي ( )٢-٤في ختام دور مجموعات
دوري األبـطــال ،إن «الـهــدف هو الــوصــول لنهائي ال ــدوري األوروبــي
والفوز بالبطولة».
وأوضح مدرب «البلوغرانا» خالل المؤتمر الصحافي بعد
اللقاء «البرشا أحد المرشحين للفوز بالدوري األوروبي.
أ تـفـهــم أن الجميع يرشحنا لـلـقــب ،ولكننا شــاهــد نــا ما
حدث في الموسم الماضي ،ومدى صعوبة هذه البطولة،
واألمور أصبحت جميلة هذا العام بالفرق التي ستتواجد
فيها».
وحــول الـمـبــاراة أمــام الفريق التشيكي ،كشف تشافي
تشافي
عن رضاه «عن بعض األشياء ،ولكن أمور أخرى ليس على
كثيرا» ،حيث يرى أن فريقه «كان جيدا في الهجوم،
وف ــي تــدويــر ال ـك ــرة» ،وف ـعــل «م ــا هــو صـحـيــح في
التحركات في المساحات» ،ولكنه عانى «كثيرا
في الدفاع وفي الكرات الثابتة».

أقـ ـ ـ ــر ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي أنـ ـ ـط ـ ــوان
غ ــري ــزم ــان ،م ـهــاجــم أتـلـتـيـكــو
م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،ع ـق ــب
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ــورتـ ـ ــو
ال ـبــرت ـغــالــي ،وم ــن ث ــم الـفـشــل
حـ ـت ــى فـ ــي الـ ـت ــأه ــل لـ ـل ــدوري
األوروب ـ ُـ ـ ــي ب ـع ــد ت ـب ـخــر حـلــم
ب ـ ـلـ ــوغ ث ـ ـمـ ــن نـ ـه ــا ئ ــي دوري
األبـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــال ،ب ـ ـ ـ ــأن ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه ل ــم
يستحق التأهل ،ألن «هذا ما
تجده عندما تفوز في مباراة
واحدة فقط» ،في الوقت الذي
شـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة «ال ـع ـمــل
والصمت ،والقتال».
غريزمان« :ال نستحق
وقال
ُ
المرور إلى ثمن النهائي ،وال
حتى إلى الــدوري األوروبــي.
ه ــذا هــو ال ــواق ــع .نـحــن فــريــق
مــز عــج ألي مـنــا فــس إذا آ مـنــا
ً
بـ ـ ـق ـ ــدراتـ ـ ـن ـ ــا وع ـ ـم ـ ـل ـ ـنـ ــا م ـ ـعـ ــا،

غريزمان

ً
وإذا ك ـنــا جـمـيـعــا نـسـيــر في
نـفــس االت ـج ــاه .عـلـيـنــا اتـبــاع
ال ـمــدرب ،هــذا هــو األم ــر .هــذا
هو األتلتي.

( 51من ركلة جزاء و )63هدفي
أصحاب االرض.

هزيمة أولى لنابولي
وف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى،
ألحق ليفربول بضيفه نابولي
هزيمته األولى هذا الموسم في
جميع المسابقات ،وذلك بفوزه
المتأخر عليه  - 2صفر.
وخاض الفريقان اللقاء وهما
ضامنان بطاقتي التأهل لثمن
النهائي مع نابولي في الصدارة
ب ـفــارق ث ــاث نـقــاط عــن الفريق
اإلنكليزي.
ً
وب ـعــدمــا خ ــرج مـنـتـصــرا من
ً
مبارياته ال ــ 13األخـيــرة محليا
ً
ً
وقـ ـ ــاريـ ـ ــا ولـ ـ ــم ي ـخ ـس ــر أيـ ـ ـ ــا مــن
المباريات الـ 17األولى في جميع
الـمـســابـقــات ،تــوقــف المسلسل

كيسي يغيب حتى
نهاية العام
س ـي ـب ـغ ـيــب اإلي ـ ـف ـ ــواري ف ــران ــك
كيسي عن المالعب لنهاية العام
بعد تجدد إصابته خالل مواجهة
بــرشـلــونــة أمـ ــام فـيـكـتــوريــا بـلــزن
الـتـشـيـكــي ف ــي آخ ــر ج ـ ــوالت دور
المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وع ــان ــى ك ـي ـســي م ــن اإلص ــاب ــة
خــال المباراة بتمزق في عضلة
الفخذ الخلفية الـيـســرى ،ليغيب
عن المالعب لنحو شهر ونصف
الشهر.
وكــان كيسي قــد لعب باألمس
فــي مــركــز الع ــب الــوســط الـمــدافــع
بـ ــدال م ــن س ــرج ـي ــو بــوسـكـيـتــس،
المعاقب باإليقاف ،وحصل على
رض ــا مــدربــه تـشــافــي هــرنــانــديــز،
لكنه اضطر إلــى مـغــادرة الملعب
(ق )67بسبب اإلصابة.

ال ـق ـي ــاس ــي ل ـن ــاب ــول ــي م ــن حـيــث
عدد االنتصارات (الرقم السابق
ً
 11فـ ــوزا حققه فــي مــوســم عــام
 1986بقيادة مــارادونــا) بعدما
عجز عن تعزيز سجله التهديفي
ً
الرائع هــذا الموسم ( 50هدفا)،
قـبــل أن يتلقى هــد فـيــن قاتلين
ُ
احت ِسبا بعد اللجوء الى «في أيه
آر» عبر المصري محمد صالح
( )85وال ـب ــدي ــل األوروغ ــوي ــان ــي
داروين نونييس (.)8+90
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ح ـ ـسـ ــم ب ـط ــاق ـت ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ،كـ ـ ـ ـ ــان أي ـ ــاك ـ ــس
الهولندي يلعب فــي اسكتلندا
من أجل التمسك بالمركز الثالث
الـمــؤهــل لـ ـ «ي ــوروب ــا ل ـيــغ» ،وقــد
حسمه لمصلحته بـفــوزه على
رينجرز .1-3
وفي المجموعة الثانية ،حسم
بورتو البرتغالي الصدارة وحرم

ضيفه أتلتيكو مدريد اإلسباني
من مواصلة مشواره القاري في
«يوروبا ليغ» بالفوز عليه .1-2
ودخل بورتو ،بطل المسابقة
لـعــامــي  1987و ،2004الـجــولــة
األخيرة وهو ضامن تأهله على
غرار كلوب بروج البلجيكي الذي
ً
ك ــان مـتـصــدرا ب ـفــارق نقطة عن
الفريق البرتغالي ،لكنه تنازل
ع ــن ال ـ ـصـ ــدارة لـمـصـلـحــة فــريــق
ا ل ـمــدرب سيرجيو كونسيساو
ب ـعــد ت ـعــادلــه م ــع مـضـيـفــه بــايــر
ل ـي ـف ــرك ــوزن األلـ ـم ــان ــي م ــن دون
أهداف.
وبـفـضــل ف ــارق المواجهتين
ال ـم ـب ــاش ــرت ـي ــن ب ـي ــن ال ـفــري ـق ـيــن،
انتزع ليفركوزن المركز الثالث
مــن أتلتيكو ،وانـتـقــل لمواصلة
مشواره القاري في «يوروبا ليغ».

جولين يقترب من وولفرهامبتون
ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة ،أن
ج ــولـ ـي ــن ل ــوب ـي ـت ـي ـج ــي س ـي ـك ــون
مدرب وولفرهامبتون اإلنكليزي
ال ـق ــادم ،بـعــد اسـتـغـنــاء إشبيلية
ع ــن خ ــدم ــات ال ـم ــدرب اإلس ـبــانــي
قبل أسابيع.
وأعلن النادي األندلسي في 5
أكتوبر الماضي ،فسخ التعاقد مع
لوبيتيجي عقب الهزيمة الثقيلة
( )4-1من بروسيا دورتموند في
«التشامبيونز ليغ» ،واالستعانة
ً
بخورخي سامباولي بدال منه.
ووف ـ ـ ــق «ش ـب ـك ــة كـ ــوبـ ــي» ،ف ــإن
«المدرب اإلسباني سيوافق على
ع ــرض م ــن وولـ ـف ــز ،ب ـعــد أن كــان
النادي اإلنكليزي حاول الحصول
عـ ـل ــى خ ــدم ــات ــه فـ ــي  ،2016إث ــر
تسوية مشكلة شخصية».
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــة اإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة كـشـفــت ف ــي  12من

جولين لوبيتيجي

تقدم
الشهر الماضي أن الوولفز َ
بعرض للوبيتيجي ،لكنه لم يلق
ً
قـبــوال لــدى األخ ـيــر ،إال أنــه يبدو
ً
مستعدا لالنتقال إلى بريطانيا
في الوقت الحالي.

ديوكوفيتش إلى ثمن نهائي «باريس بيرسي»

نتس يسقط بعد رحيل ناش
عـ ّـمــق شـيـكــاغــو بــولــز جـ ــراح بــروكـلـيــن
نتس بعد ساعات من رحيل مدربه الكندي
ستيف ناش وألحق به الخسارة السادسة
ه ــذا ال ـمــوســم ،ب ـفــوزه عليه فــي عـقــر داره
 99-108أمس األول ،في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،فيما مني غولدن
ستايت ووري ــرز حامل اللقب بالخسارة
ً
الثالثة تواليا.
بدأ اليوم برحيل ناش باتفاق متبادل
بـيــن الـطــرفـيــن بـعــد مــوسـمـيــن عـلــى رأس
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي وانـ ـتـ ـه ــى بـ ـخـ ـس ــارة فــي
بــروكـلـيــن ،بعد أن أه ــدر أصـحــاب األرض
تقدم  12نقطة في الربع الثالث بعد أن قاد
زاك الفين بولز بأداء رائع في الربع األخير.
تولى المدرب المؤقت جاك فون المهام
في نتس ،لكنه اكتفى بمشاهدة بروكلين
ينهار فــي الــربــع األخـيــر ال ــذي سجل فيه
فريقه  19نقطة فقط مقابل  31لشيكاغو.
س ــاه ــم دي ـ ـمـ ــار ديـ ـ ـ ـ ــروزن بـ ـ ـ  20نـقـطــة
وأض ـ ــاف الـسـلــوفـيـنــي غ ـ ــوران دراغ ـي ـتــش
 15وباتريك وليامس  ،12كما سجل أيو
دوسنومو  17نقطة من مقاعد البدالء.

فرحة العبي توتنهام بالهدف األول

ويـلـيــامــز نـجــم شيكاغو
يسجل في سلة نتس
مــن جــانــب آخ ــرُ ،م ـنــي غــولــدن ستايت
ووري ــرز حــامــل اللقب بــالـخـســارة الثالثة
ً
تواليا بسقوطه في ميامي  109-116أمام
هيت.
ح ـقــق فـيـنـيـكــس ص ـنــز فـ ــوزه الـخــامــس
ً
ت ــوالـ ـي ــا ب ـت ـفــوقــه  107-116ع ـل ــى ضـيـفــه

مينيسوتا تمبروولفز بفضل  29نقطة
لـكــامـيــرون جــونـســون ليتصدر المنطقة
ال ـغــرب ـيــة م ــع س ـتــة ان ـت ـص ــارات وخ ـس ــارة
واحدة.
وتفوق أوكالهوما سيتي ثاندر 108-116
على ضيفه أورالندو ماجيك.

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،المصنف
سابعا عالميا ،ا ل ــدور ثمن النهائي مــن دورة
باريس  -بيرسي للماسترز في كــرة المضرب
بفوزه على األميركي ماكسيم كريسي ،)1/7( 6-7
 4-6أمس األول.
ويـلـعــب حــامــل الـلـقــب  6م ــرات فــي العاصمة
الفرنسية تاليا مع الروسي كــارن خاتشانوف
الفائز على السويسري مــارك  -أندريا هوسلر
.4-6 ،6-4 ،3-6
ويسعى المتوج بـ 21لقبا كبيرا لرفع الكأس
الرابعة هــذا العام والثانية في الماسترز بعد
دورة روما.
وتــأهــل ال ــروس ــي أنـ ــدري روبـلـيــف المصنف
تاسعا عالميا بفوزه على األميركي جون إيسنر
السابع واألربعين  2-6و 3-6في  62دقيقة.
كما تأهل النرويجي كاسبر رود ،المصنف
ً
راب ـعــا عــالـمـ ًـيــا ،إلــى ثمن النهائي على حساب
ا ل ـف ــر ن ـس ــي ر يـ ـش ــار غــا س ـك ـيــه ،)7/9( 6-7 ،1-6
وال ـك ـن ــدي دي ـن ـيــس ش ــاب ــوف ــال ــوف بـ ـف ــوزه على
األرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو ،)7/2( 7-6
.4-6 ،3-6
وتخطى البولندي هوبرت هوركاش الفرنسي
أدري ــان مانارينو الـمـشــارك ببطاقة دع ــوة 6-7

( ،4-6 ،)5-7واإلسباني بابلو كارينيو بوستا
مــواط ـنــه أل ـب ــرت رامـ ــوس فـيـنـيــوالس 3-6 ،3-6
ليتأهال للدور الثاني.
وخــرج اإلسـبــانــي اآلخــر روبــرتــو باوتيستا-
أغــوت على يد االميركي تومي بــول ،4-6 ،4-6
ف ـي ـمــا ب ـل ــغ ك ــل م ــن ال ـب ـل ـغ ــاري غــري ـغــور
ديميتروف ،واإليطالي فابيو فونييني
الدور الثاني على حساب الهولندي
بوتيك فان دي شاندسخولب 6-7
( )5-7( 6-7 ،)5-7والفرنسي أرتور
فيس 2-6 ،)7-4( 7-6 ،)5-7( 6-7
تواليا.
و ف ـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــدور األول ،ف ـ ــاز
الـبــريـطــانــي ج ــاك دري ـبــر على
الـفــرنـســي أرث ــر ريندركنيش
الـمـشــارك ببطاقة دع ــوة 3-6
و ،4-6ومواطنه دانيال إيفانز
عـ ـل ــى األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـ ــران ـ ــدون
ناكاشيما  3-6و 6-3و،4-6
والـفــرنـســي اآلخ ــر كــورنـتــان
موتيه على الكرواتي بورنا
تشوريتش  6-3و 3-6و.4-6

ديوكوفيتش

أرسنال ومان يونايتد للصدارة وروما للتأهل بالدوري األوروبي
يتطلع أرسنال ومانشستر يونايتد اإلنكليزيان لحسم صدارة
مجموعتيهما في ختام منافسات الدوري األوروبي لكرة القدم
«يوروبا ليغ» ،من أجل عبور مباشر إلى ثمن النهائي ،بينما يأمل
روما اإليطالي تفادي أي انتكاسة وبلوغ الملحق.
ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للدور ثمن النهائي،
بينما يواجه صاحب المركز الثاني أحد أصحاب المركز الثالث
القادمين من دوري األبطال في الملحق المؤهل لهذا الدور.
وتبدو مهمة أرسنال أسهل من يونايتد ،إذ يتصدر المجموعة
األولــى بفارق نقطتين عن آيندهوفن الهولندي الضامن أيضا
أحد المركزين األولين ،وسيكون مرشحا لتخطي عقبة زيوريخ
السويسري المتذيل على أرض ــه فــي لـنــدن ،وضـمــان الـصــدارة
بغض النظر عــن نتيجة آيندهوفن مــع مضيفه بــودو غليمت
النرويجي الثالث.

مهمة أصعب لمانشستر

العبو أرسنال خالل مباراة سابقة

وتبدو مهمة مانشستر يونايتد أصعب ،إذ يحتل المركز الثاني
في المجموعة الخامسة بفارق  3نقاط عن ريال سوسييداد ،وهو
مطالب بالفوز بفارق هدفين أو أكثر ضد مضيفه في إسبانيا
لتصدر المجموعة ،بعد أن سقط على أرضه أمام الفريق الباسكي
في أولد ترافورد - 1صفر في الجولة االولى (يملك الفريق االسباني
أيضا فارق االهداف  9+مقابل .)6+

وت ـفــوق يونايتد بثالثية نظيفة على شيريف تيراسبول
المولدافي بالجولة الماضية في مباراة سجل بها البرتغالي
العائد كريستيانو رونالدو هدفا بعد استبعاده عن لقاء تشلسي
في الدوري ،لمغادرته الملعب قبل نهاية المباراة ضد توتنهام
لرفضه الدخول كبديل.

روما يواجه لودوغوريتس
وال خيار أمــام رومــا سوى الفوز على ضيفه لودوغوريتس
الـبـلـغــاري ف ــي الـعــاصـمــة ،م ــن أج ــل خـطــف ال ـمــركــز ال ـثــانــي عن
المجموعة الثالثة ،إذ يتساوى الفريقان في النقاط ( )7خلف
ّ
بيتيس المحلق ( ،)13إال أن الفريق البلغاري تفوق عليه  1-2في
الجولة االولى.
وفي حال إخفاقه في ذلك ،سيسقط الى المسابقة القارية الثالثة
«كونفرنس ليغ» التي أحرز لقب نسختها االولى الموسم الماضي
بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ،وهو أول لقب قاري
لنادي العاصمة اإليطالية.
أمــا الجار التسيو ( 8نقاط) فيخوض معركة مفتوحة على
جميع مصاريعها في المجموعة السادسة ،حيث الفرصة متاحة
لجميع الفرق في خطف المركزين األولين ،عندما يحل الفريق
االيطالي على فينورد الهولندي ( ،)5بينما يحل شتورم غراتس
النمساوي ( )8على ميدتيالند الدنماركي (.)5

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:45

ريال سوسييداد  -مان يونايتد beINSPORTS PR1

8:45

موناكو  -زفيزدا

beINSPORTS EN2

8:45

فينورد  -التسيو

beINSPORTS PR2

11:00

ارسنال  -زيوريخ

beINSPORTS PR1

11:00

بودو غليمت  -ايندهوفن

beINSPORTS HD3

11:00

ريال بيتيس  -هيلسنكي

beINSPORTS HD1

11:00

روما  -لودوغوريتس

beINSPORTS PR3

11:00

دينامو كييف  -فنربخشة

beINSPORTS EN3

11:00

رين  -ايك الرانكا

beINSPORTS HD7

11:00

سبورتنغ براغا  -مالمو

beINSPORTS HD6

١٨
ّ
قطر تعول على عامل األرض لمقارعة هولندا والسنغال
تصب الترشيحات لخطف
صدارة المجموعة األولى
بمونديال  2022الذي ينطلق
في  20الجاري ،في مصلحة
المنتخب الهولندي ،بينما
ستكون المنافسة قوية على
المركز الثاني بين كل من قطر
صاحب الضيافة والسنغال
واإلكوادور.

في أول مشاركة له في نهائيات كأس
ال ـع ــال ــم ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ي ــأم ــل الـمـنـتـخــب
القطري المضيف في االستفادة من عامل
األرض ،لمنافسة الـمــرشـحـيــن الـبــارزيــن
هولندا والسنغال على بطاقتي المجموعة
األولى التي تضم اإلكوادور.
يـبــدو المنتخب «الـبــرتـقــالــي» مرشحا
ب ـق ــوة ل ـ ـصـ ــدارة ال ـم ـج ـمــوعــة رغـ ــم غـيــابــه
عــن النسخة األخـيــرة فــي روسـيــا ،مدعما
بخبرة مدربه لويس فان خال الــذي قاده
إل ــى الـمــركــز الـثــالــث فــي نسخة  2014في
البرازيل ،وتشكيلة ذهبية بقيادة مدافعي
بايرن ميونيخ األلماني ماتيس دي ليخت،
ولـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي فيرجيل فــان ديــك،
والعــب وسط برشلونة اإلسباني فرنكي
دي يونغ ،وزميله في الفريق الكتالوني
المهاجم ممفيس ديباي.
وس ـي ـكــون الـمـنـتـخــب الـسـنـغــالــي ،بطل

ال ـق ــارة ال ـس ـم ــراء ،ثــانــي أبـ ــرز المرشحين
لـتـكــرار إن ـجــازه فــي مشاركته األول ــى عام
 2002في كوريا الجنوبية واليابان عندما
بلغ ربع النهائي ،بعد أن فشل في تخطي
الدور األول في النسخة األخيرة في روسيا
بسبب عدد البطاقات الصفراء بعد تساويه
نقاطا وأهدافا مع اليابان.
وبقيادة مهاجم بايرن ميونيخ ساديو
مانيه ،صاحب المركز الثاني على الئحة
أف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـعــالــم لـمـجـلــة «فــرانــس
فوتبول» الفرنسية التي توج بها مهاجم
ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي الــدولــي الفرنسي
كريم بنزيمة ،والعبين من المستوى الرفيع
هما حارس مرمى تشلسي اإلنكليزي إدوار
مـنــدي ،وزميله فــي الفريق اللندني قطب
الــدفــاع خــالـيــدو كــولـيـبــالــي ،يـبــدو «أس ــود
التيرانغا» الذين يشرف على تدريبهم أليو
سيسيه منذ ستة أعوام ،أفضل منتخبات

الـ ـق ــارة ال ـس ـم ــراء م ــع ت ــرس ــان ــة ف ــي جميع
الخطوط.

انسجام وثقة العنابي
لـكــن إذا كــانــت قـطــر ضيفة جــديــدة في
ً
ال ـعــرس الـعــالـمــي ،فــإنـهــا تعمل أي ـضــا مع
ن ـفــس الـ ـم ــدرب ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة :اإلس ـبــانــي
ف ـيـل ـي ـكــس ســان ـش ـيــس بـ ــاس الـ ـ ــذي تـسـلــم
مهامه عام  ،2017ولديه ثقة بلقب قاري مع
العنابي هو كأس آسيا عام .2019
دخل منتخب البلد المضيف في معسكر
تــدريـبــي مـعــزول عــن الجميع منذ يونيو
الماضي .واعتبر المدرب الفرنسي لنادي
الغرافة القطري في  2003 - 2002و2018
  2019كريستيان غوركوف في تصريحلوكالة فرانس بــرس أن ذلــك «ميزة مهمة
بالنسبة لمنتخب و طـنــي ال يملك سوى

المعز علي يحمل آمال العنابي
ّ
يحمل المهاجم المعز علي آمال منتخب قطر لكرة القدم
ً
في نهائيات كأس العالم ،التي يخوضها على أرضه اعتبارا
من  20الجاري ،كمحور رهان على جيل ذهبي بهدف تجاوز
الدور األول.
ً
والمهاجم األكثر تهديفا في التوليفة الحالية لـ «العنابي»
ً
برصيد  40هــدفــا ،يمثل أحــد األرك ــان الرئيسة فــي مشروع
وضعت أكاديمية التفوق الرياضي «أسباير»
طويل األمــد،
ّ
لبنته األساسية ،ونفذه المدرب اإلسباني فيليكس سانشيس
منذ نعومة أظفار الالعبين عبر برامج تحضيرية استمرت
سنوات.
وتـ ـه ــدف ق ـط ــر إلـ ــى ت ـج ـنــب ت ـج ــرب ــة مـنـتـخــب
جـ ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا ع ـ ــام  ،2010وال ـ ـ ــذي أص ـبــح
المضيف الوحيد الذي لم َ
يقو على تجاوز دور
المجموعات في كأس العالم.
وال يحمل الـمـعــز ،المولود
في السودان عام

ّ
المعز علي

ً
ً
ّ
 ،1996المشعل وحده ،إذ يشكل ثنائيا الفتا مع صانع اللعب
الموهوب أكرم عفيف ،قاد قطر إلى إنجازها القاري الوحيد
بالظفر بلقب كأس آسيا  2019في اإلمارات.
ويقول المعز في حوار مع وكالة فرانس برس إن «الحلم
سيصبح حقيقة ،سنشارك في كأس العالم ،وهو ما يمثل قمة
طموحنا كالعبين ،بيد أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا
تجعلنا أمام تحد كبير من أجل ظهور مشرف».

ً
بدأ اللعب مدافعا

ّ
بدأ المعز مشواره في مركز الدفاع «المدرب المصري محمد
ً
ً
شحاتة أراد استثمار سرعتي فجعلني جناحا مهاجما في
سن الرابعة عشرة بعدما بدأت اللعب كمدافع».
وكانت توقعات المدرب في محلها بعدما أضحى المعز
الهداف التاريخي لنسخة واحدة في كأس آسيا ( 9أهداف عام
ً
 )2019متجاوزا رقم األسطورة اإليرانية علي دائي.
ً
ً
وعرفت مسيرة المعز منعطفا مهما تمثل في االلتحاق
بأكاديمية أسباير ،حيث ُرصــد في مباراة لفريقه مسيمير
آنذاك مع الجيش إبان بحث المدربين عن العبين لمنتخب
الشباب.
ويــروي قصة النجاحات مع نفس المجموعة التي ظل
يـشــرف عليها سانشيس بــا لـتــدرج حتى المنتخب األول
ّ
«توجنا بلقب كــأس آسيا تحت  19عاما في ميانمار مع
فيلكيس ومجموعة من الالعبين الحاليين على غرار أكرم
(عفيف) ،مادبو (عاصم) ،سالم (الهاجري) ،تميم (المهيزع)
ويــوســف ال ـح ــارس (ح ـس ــن) ،ثــم تــوالــت الـنـجــاحــات ببلوغ
مونديال الشباب في نيوزيلندا العالم التالي ،ثم برونزية
ً
كأس آسيا تحت  23عاما  2018في الصين ّ
(توج هدافا لها)
حتى وصلنا إلى الذروة بالفوز بلقب كأس آسيا للكبار».

المنتخب القطري في سطور
كأس العالم :أول مشاركة
كأس آسيا ( 11مشاركة) :أحرز لقب 2019
تصنيف ّفيفا50 :
اللقب :العنابي
رئ ـيــس االت ـح ــاد :الـشـيــخ حـمــد ب ــن خـلـيـفــة بن
أحمد آل ثاني
الـ ـت ــأه ــل :مـ ـب ــاش ــرة دون ت ـص ـف ـي ــات بـصـفـتــه
المضيف
المدرب :اإلسباني فيليكس سانشيس باس (46
ً
عاما) ،وصل إلى اإلمارة عام  ،2006ويشرف على
المنتخب األول منذ يوليو  .2017بعد  10سنوات
مع فرق الشباب في برشلونة ،انتقل إلى أكاديمية
أسباير حيث ّ
يتكون رياضيو المستقبل في قطر.
ً
أشرف على منتخبات تحت  19و 23عاما ،ثم قاد
الكبار إلى أول لقب في كآس آسيا عام .2019
ً
النجم :يمكن ألكرم عفيف ( 26عاما) أن يلعب
ُ
ع ـلــى الـجـنــاحـيــن أو ف ــي م ـقــدمــة ال ـه ـج ــوم .ول ــد
فــي الــدوحــة ألب تـنــزانــي مــن اص ــول صومالية
ووالدة يمنية .خاض تجربة أوروبية مع أويبن
البلجيكي المملوك من شركة قطر لالستثمارات
الرياضية ،وسبورتينغ خيخون في إسبانيا.

ً
يـحـمــل راه ـن ــا ألـ ــوان ال ـســد بـطــل قـطــر فــي 2021
و.2022
التشكيلة المثالية :مشعل برشم  -بسام الراوي،
بوعالم خوخي ،عبدالكريم حسن  -بيدرو ميغيل،
عبدالعزيز حاتم ،حسن الهيدوس ،كريم بوضياف،
همام أحمد األمين  -المعز علي ،أكرم عفيف.
ً
تشكيلة أولية من  27العبا:
حراسة المرمى :مشعل برشم وسعد الشيب
(السد) ،يوسف حسن (الغرافة).
الدفاع :طارق سلمان ،وبيدرو ميغيل ،وبوعالم
خ ــوخ ــي ،وع ـبــدال ـكــريــم ح ـس ــن ،وم ـص ـعــب خضر
(السد) ،بسام الراوي (الدحيل) ،همام أحمد األمين
(الغرافة).
الـ ــوسـ ــط :ك ــري ــم ب ــوضـ ـي ــاف ،وع ــاص ــم م ــادب ــو
(الدحيل) ،جاسم جابر (العربي) ،عبدالعزيز حاتم
(الريان) ،محمد وعد وعلي أسد وسالم الهاجري
ومصطفى مشعل (السد).
الهجوم :أكرم عفيف ،وحسن الهيدوس (السد)،
المعز علي ومحمد مونتاري وعبدالرحمن فهمي
واسماعيل محمد (الدحيل) ،خالد منير (الوكرة)،
نايف الحضرمي (الريان) ،أحمد عالء (الغرافة).

وق ــت قـلـيــل لــاس ـت ـعــداد وح ـيــث ال يــوجــد
الكثير من العمل من الناحية التكتيكية».
األكيد أن نجوم المنتخب القطري أكرم
عفيف ،والمعز علي أو خوخي بوعالم ،ال
يصل مستواهم إلى نجوم «البرتقالي» أو
«أسود التيرانغا» ،لكن بلدا مضيفا وحيدا
فقط لم ينجح في تخطي الــدور األول في
كأس العالم هو جنوب إفريقيا عام .2010
وفــي مشاركتها الــرابـعــة فــي تاريخها،
ستلعب اإلكـ ــوادور بقيادة هدافها إينير
فالنسيا ،دور الـحـصــان األس ــود فــي هذه
المجموعة.
وتـ ـ ــأمـ ـ ــل اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ــرض ــت
الن ـ ـت ـ ـقـ ــادات أث ـ ـنـ ــاء اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـل ـعــرس
الـعــالـمــي بـخـصــوص التشكيك فــي أهلية
جنسية العبها بايرون كاستيو ،في تكرار
أفـضــل إنـجــازاتـهــا فــي الـمــونــديــال عندما
بلغت ثمن النهائي عام  2006في ألمانيا.

المجموعة األولى

سانشيس يدير العبيه بإشارة ونظرة
كما يضع رب األسرة بصماته على مسيرة
أبنائه يفعل المدرب فيليكس سانشيس مع
العبي منتخب قطر لكرة القدم ،الذي يستعد
لخوض أولى تجاربه في بطولة كأس العالم
التي تحتضنها بالده للمرة األولى بالشرق
األوسط.
وســاعــدت الـفـتــرة الطويلة الـتــي أمضاها
سانشيس في قيادة الالعبين على خلق عالقة
وديــة وعائلية ،وبــات بإمكان العبيه فهم ما
يطلبه من خالل إشارة أو حتى نظرة.

مبادئ برشلونة

ّ
تدرج فيليكس سانشيس باس الذي سيبلغ
السابعة واألربعين في  13ديسمبر المقبل،
ك ـمـ ّ
ـدرب فــي فــرق الشباب فــي برشلونة منذ
 1996عندما كــان بعمر الحادية والعشرين
فقط.
أس ـ ــوة ب ـلــويــس إن ــري ـك ــي م ـ ــدرب منتخب
إسبانيا وبيب غــوارديــوال مــدرب مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي ،ت ـشـ ّـرب سانشيس خــال
ّ
الماسيا مبادئ
سنواته العشر في أكاديمية
أسـلــوب «تيكي تــاكــا» لالستحواذ والتمرير
الـســريــع .التحق بعدها بأكاديمية اسباير
القطرية ع ــام  ،2006بــدعــوة مــن مــديــر مركز
ال ـت ـك ــوي ــن ال ـس ــاب ــق ف ــي ب ــرش ـل ــون ــة ج ــوزي ــب
كولومير الـمـســؤول الـجــديــد عــن التعاقدات
في «اسباير».
وبعد نيلها عام  2010تنظيم كأس العالم
 ،2022راهنت قطر على المدرسة اإلسبانية،

ممثلة بسانشيس ومساعديه الثالثة سيرجيو
أليغري ،ألبرتو مينديس-فيالنويفا ،وكارلوس
دومينيك مونفورتي ،لتأسيس جيل يصل إلى
المستوى العالمي.
مدربا لمنتخب دون ً 19
بعد تعيينه ً
عاما،
قاد سانشيس العنابي الشاب للفوز بكأس
آس ـيــا  .2014ك ــان الـمـنـتـخــب يـضــم وق ـت ــذاك،
خمسة من العبي أول فريق قاده اإلسباني مع
«اسباير» التي يديرها منذ عام  2011مواطنه
إيفان برافو ،مدير االستراتيجية السابق في
نادي ريال مدريد.
تابع سانشيس صعوده مع الكرة القطرية
حتى أصبح ً
مدربا لمنتخب الكبار
ع ــام  ،2017فـقــاد قـطــر بعدها
بـعــامـيــن ،إل ــى تـحـقـيــق كــأس
آس ـي ــا ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،الـلـقــب
القاري األول للبالد على هذا
المستوىً .وراكــم سانشيس
الخبرات أيضا عبر االختالط

بمختلف المدارس الكروية ،فشارك العنابي
ً
مــدعــوا فــي «كــوبــا أمـيــركــا» ،الـكــأس الذهبية،
والتصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال قطر،
من دون أن تحتسب نتائجه ،قبل أن يختتم ابن
مدينة برشلونة تحضيراته بـ «عزل» الالعبين
ً
عن أنديتهم بعيدا عن اإلعالم ،بمعسكر صيفي
طويل بين إسبانيا والنمسا ،تخلله وديات
عدة وامتد خمسة أشهر.
وت ـ ـ ــرى ص ـح ـي ـف ــة م ـ ــون ـ ــدو دي ـب ــورت ـي ـف ــو
الكاتالونية أن «نجاح سانشيس ،تحقق بنفس
األسـلــوب الــذي اعتمده لمدة  10سنوات مع
فئات الشباب في برشلونة».
وتضيف «المدرسة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــائ ـ ـ ـمـ ـ ــة عـ ـل ــى
حـ ـ ـي ـ ــازة ال ـ ـك ـ ــرة،
ّ
وتحرك الالعبين
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
جـ ـن ــاحـ ـي ــن ل ـف ـتــح
الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــب قـ ـ ــدر
اإلمكان».

سانشيس مدرب منتخب قطر

الثقافة العربية حاضرة في رموز كأس العالم
اس ـ ـتـ ــوحـ ــت ق ـ ـطـ ــر ال ـ ــرم ـ ــوز
المختارة لبطولة كأس العالم
لكرة القدم ،التي تستضيفها
ابتداء من  20نوفمبر الجاري،
ّ
ّ
من الثقافة العربية لتذكر بأن
هـ ــذا أول م ــون ــدي ــال ي ـق ــام في
منطقة الشرق األوسطَ .
وي ـ ـح ـ ـمـ ــل الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــار لـ ــونـ ــي
علم قطر األبـيــض والعنابي،
واستوحي الشكل من الرقم 8
وهــو عــدد مالعب المونديال.
لكن بحسب المنظمين ،يرمز
ً
الشعار أيـضــا إلــى «ال نهاية»
إرث كأس العالم في قطر بعد
انتهائها ،والوشاح الصوفي،
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى ت ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــات كـ ـثـ ـب ــان
الصحراء.
وتـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــر ال ـ ـ ــزخ ـ ـ ــارف
الـ ـ ــزهـ ـ ــريـ ـ ــة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ــي
أس ـفــل الـشـعــار «ال ـفــن الـعــربــي
ّ
الـتـقـلـيــدي» ،وف ــق المنظمين،

فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــز ال ـ ـن ـ ـق ـ ـط ـ ـتـ ــان
الـمـحـيـطـتــان ب ـكــرة ال ـق ــدم في
أعلى اليسار والفراغ في وسط

كلمة «قطر» إلى الخط العربي.
ترمز تعويذة كــأس العالم
«لـ ّـعـيــب» إل ــى الـغـتــرة والـعـقــال

التقليديين في منطقة الخليج.
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـظـ ـه ــر ال ـم ـل ـص ــق
ال ــرس ـم ــي ع ـن ــد الـ ـب ــواب ــة «دي

  »18ب ـم ـط ــار ح ـم ــد ال ــدول ــيف ــي الـ ــدوحـ ــة ،ه ــو عـ ـب ــارة عن
صورة باألبيض واألسود ليد
مرفوعة نحو السماء ّ
ملوحة
بالغترة والعقال.

المالعب
تـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــر الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
ال ـم ــاع ــب ع ـنــاصــر م ــن ثـقــافــة
ال ـم ـن ـط ـقــة ،بـيـنـهــا «ال ـث ـمــامــة»
الذي يرمز للغطرة ،و«البيت»
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوحـ ــى م ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــام
ال ـب ــدوي ــة ،و «ال ـج ـن ــوب» ال ــذي
ي ــرم ــز ل ـل ـم ــراك ــب ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
و»لـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل» ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــب م ــن
الفوانيس الحرفية.
من جانب آخــر ،استوحيت
ساعة العد التنازلي للبطولة
مــن ش ـعــار ك ــأس الـعــالــم الــذي
ً
يرمز أيضا للساعة الرملية.

ساعة العد التنازلي

مونديال فرنسا  ...1938قرع طبول الحرب ودعاية نازية
ع ـن ــدم ــا ك ــان ــت طـ ـب ــول ال ـح ــرب
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة تـ ـ ـق ـ ــرع فــي
أوروبــا ،وألمانيا تبتلع النمسا بـ
«األن ـش ـلــوس» ،استضافت فرنسا
النسخة الثالثة مــن ك ــأس العالم
لكرة القدم عام  ،1938بعد سنتين
من أولمبياد برلين الصيفي الذي
استخدمه هتلر للدعاية النازية.
وب ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب ال ــداهـ ـي ــة
فيتوريو بوتسو ،أصبحت إيطاليا
أول منتخب يحتفظ بلقبه ،فبرز
جـ ــوزي ـ ـبـ ــي «بـ ـيـ ـبـ ـيـ ـن ــو» م ـي ــات ـس ــا
وجوفاني فيراري من الصامدين
األربعة في تشكيلة  ،1934إضافة
إلى سيلفيو بيوال صاحب هدفين
في نهائي باريس ضد المجر ()2-4
أمام  45ألف متفرج ،بعد أن كبدت
«سكوادرا أتزورا» أول هزيمة بدولة
مضيفة بـفــوزهــا عـلــى فــرنـســا في

ربع النهائي ( ،)1-3ثم البرازيل في
نصف النهائي (.)1-2
 8آالف ليرة حصل عليها العبو
إي ـطــال ـيــا ،م ــا ي ـع ــادل رات ـ ــب ثــاثــة
أش ـه ــر ،وم ـيــدال ـيــة ذهـبـيــة فاشية
قدمها الزعيم بينيتو موسوليني
فــي لـقــاء دام ربــع ســاعــة فــي قصر
فينيتسيا بروما ،لكن «الرياضي
األول» لم يحمل الكأس بنفسه.

التحية الفاشية
قبل المباراة األولى أمام النرويج
الـتــي احـتــاجــت فيها إيطاليا إلى
ه ــدف ب ـيــوال فــي الــدقـيـقــة الــرابـعــة
من الوقت اإلضافي لتحقيق الفوز
( ،)1-2رفع العبوها التحية الفاشية
مصطفين بأسلوب عسكري .يروي
بوتسو الـمـتــوج فــي  1934أيضا:
«ق ــوب ـل ـن ــا ب ــواب ــل م ــن ال ـص ــاف ــرات

المنتخب اإليطالي يحمل كأس العالم  1938بعد الفوز على المجر

والـشـتــائــم ...بعد ه ــدوء العاصفة
أنزلنا أيدينا ،لكنها اندلعت مجددا،
ف ـق ـل ـنــا ،لـنـكــن م ـس ـت ـعــديــن ،رفـعـنــا
أيدينا مرة أخرى لنؤكد أننا لسنا
خــائـفـيــن .وب ـعــد أن انـتـصــرنــا في
معركة التهويل ،لعبنا».

غيابات مؤثرة
وغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـع ـ ـجـ ــزات
ال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــاوي ونـ ـجـ ـم ــه م ــاتـ ـي ــاس
سينديالر بعد الضم النازي ،على
غــرار إسبانيا المنشغلة بحربها
األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ،لـ ـك ــن ألـ ـم ــانـ ـي ــا ودع ـ ــت
بــاكــرا أم ــام سويسرا  ،4-2وبقيت
إن ـك ـل ـتــرا ع ـلــى ن ـ ــزاع م ــع االت ـح ــاد
ال ــدول ــي (ف ـي ـفــا) ،وأرس ـل ــت أمـيــركــا
الجنوبية ،المنزعجة لعدم مداورة
االستضافة ،ممثال وحيدا لها هو
البرازيل.
للمرة األولى تمثلت قارة آسيا
بإندونيسيا ،التي لعبت تحت اسم
الهند الشرقية الهولندية ،بعد أن
تــأهـلــت إث ــر انـسـحــاب خصومها،
وقــد ودعــت بــاكــرا مــن ال ــدور األول
بنصف دزينة أهداف أمام المجر،
كـمــا شــاركــت كــوبــا وال ـبــرازيــل من
خارج أوروبا.
واخ ـ ـتـ ــار م ــؤت ـم ــر ف ـي ـف ــا ،الـ ــذي
عقد في برلين عــام  ،1936فرنسا
الح ـت ـض ــان ال ـن ـه ــائ ـي ــات ،اع ـتــرافــا
بـ ـجـ ـمـ ـي ــل اب ـ ـن ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ــول ريـ ـمـ ـي ــه
صاحب الفضل بإطالق البطولة،
ف ــأق ـي ـم ــت مـ ــن  4إلـ ـ ــى  19يــون ـيــو
بمشاركة  15منتخبا ،بينها 12
مــن أوروب ـ ــا ،وع ــدم ال ـم ــداورة أثــار

غـضــب األمـيــركـيـيــن الـجـنــوبـيـيــن،
فــي نـهــائـيــات كــانــت األخ ـي ــرة قبل
اندالع الحرب العالمية الثانية التي
جمدتها حتى عام .1950
وه ــاج ــم ج ـم ـه ــور أرج ـن ـت ـي ـنــي
غ ــاض ــب م ـق ــر اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة فــي
ب ــويـ ـن ــس أيـ ـ ـ ــرس بـ ـع ــد ان ـس ـح ــاب
األرجـنـتـيــن وأوروغـ ـ ــواي .وللمرة
األول ـ ــى أعـفـيــت الـمـضـيـفــة فرنسا
وحاملة اللقب إيطاليا من خوض
التصفيات.

ً
حياة  11رجال

فنيا ،ظهر تباين فــي النهائي
بـيــن ال ـم ـه ــارات الـمـجــريــة األنـيـقــة
وســرعــة الطليان وأسـلــوب لعبهم
المباشر .دعم الجمهور الباريسي
المناهض لموسوليني المجريين،
لكن الكأس بقيت إيطالية بالفوز
 ،2-4فقال الرئيس الفرنسي ألبير
لوبرون« :هؤالء الطليان المباركين
يفوزون بكل شيء».
أم ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـم ـ ـجـ ــر أن ـ ـتـ ــال
ســابــو فـعـلــق ع ـلــى بــرق ـيــة جدلية
لموسوليني إلى الالعبين الطليان
قبل النهائي ،تضمنت عبارة «الفوز
أو الـ ـم ــوت» ،ق ــائ ــا« :صـحـيــح انــي
تلقيت أربعة أهداف ،لكن على األقل
أنقذت حياة  11رجال».
وح ـص ـلــت م ـف ــارق ــة طــري ـفــة في
مباراة البرازيل وبولندا عندما خلع
البرازيلي ليونيداس حذاءه ورماه
خ ـ ــارج الـمـل ـعــب بـسـبــب األرض ـي ــة
الــزل ـقــة نـتـيـجــة األمـ ـط ــار ال ـغــزيــرة
الـتــي حــولــت ملعب «ال مينو» في

قائد المنتخب اإليطالي ونظيره المجري وحكم المباراة النهائية
ستراسبورغ إلى مستنقع ،فاقترب
منه الحكم السويدي إكليند وامره
بانتعاله مجددا.
وت ـم ـك ــن ل ـي ــون ـي ــداس ،الـمـكـنــى
«الـ ـم ــاس ــة ال ـ ـس ـ ــوداء» ف ــي أوروبـ ـ ــا
إلنجازاته في المونديال و«الرجل
المطاطي» (هومين بوراتشا) في
الـبــرازيــل ،مــن تسجيل ثالثية في
تلك الـمـبــاراة ( 5-6بعد التمديد)،
لينهي صاحب الركالت األكروباتية
الـبـطــولــة م ــع لـقــب ال ـه ــداف بسبع
محاوالت ناجحة.
وم ــع ان ـ ــدالع ال ـح ــرب العالمية
الـثــانـيــة ف ــي  ،1939تــوقـفــت كــأس
العالم  12عاما ،بعد أن كانت نسخة
 1942مـفـتــرضــة ف ــي ال ـب ــرازي ــل أو
المانيا ،فتغير مشهد المرشحين

عندما استضافت البرازيل
نـ ـه ــائـ ـي ــات  ،1950وب ـ ـ ــدأت
حقبة جديدة من كــرة القدم
العالمية.
ح ـتــى ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،اخــذ
اإلداري الالمع في االتحاد
اإليطالي أوتورينو باراسي
الـ ـك ــأس سـ ــرا م ــن مـصــرف
في روما ،واحتفظ بها في
علبة أحذية تحت سريره،
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ـه ــا خ ــال
الحرب العالمية الثانية،
خــوفــا م ــن أن تـقــع تحت
أيدي النازيين.

ً
باقي  17يوما

ةديرجلا

•
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رياضة

فان غال والرحلة األخيرة لطائر البجع
يسعى المدرب المحنك لويس
فان غال إلى ختام مسيرته
التدريبية على أحسن وجه،
وذلك في حال الذهاب
ً
بعيدا مع منتخب هولندا في
نهائيات كأس العالم ،2022
التي تنطلق خالل الشهر
الجاري في الدوحة.

ي ـح ـلــم ال ـ ـمـ ــدرب ل ــوي ــس ف ــان
غ ـ ـ ــال ،ال ـم ـل ـق ــب ب ـط ــائ ــر ال ـب ـجــع
لقدرته على فتح «فمه الكبير»
أو لتمتعه بــذقــن م ــزدوج ــة ،أن
ّ
يحلق بهولندا بعيدا في ختام
مسيرته الـتــدريـبـيــة ،ويقودها
إلى لقب عالمي أول في نهائيات
كأس العالم في قطر.
وي ــؤك ــد ف ـ ــان غ ـ ــال أن هــدفــه
ً
ال ـش ـخ ـص ــي «أن أصـ ـب ــح ب ـطــا
للعالم ،وأريــد أن أنقل ذلــك إلى
ّ
العبي ،حتى لو كان ذلك يعني
أن أبدو كرجل متعجرف أو ذات
فم كبير».
ويـ ـت ــاب ــع الـ ــرجـ ــل ال ـم ـع ــروف
بعدم ادعائه التواضع المزيف،
ويصف نفسه بأنه «مدرب رائع»:
«أنــا ال أفعل ذلك لنفسي ،ولكن
لمساعدة كرة القدم الهولندية».
ويتمتع ألوسيويس باولوس
ماريا فان غال ( 71عاما) ،وهو
اسمه الكامل ،بسجل حافل رغم
ف ـت ــرة ج ـف ــاف ف ــي أوائـ ـ ــل ال ـقــرن
ال ـح ــادي وال ـع ـشــريــن ،وتعليق
حـ ـي ــات ــه ال ـم ـه ـن ـي ــة بـ ـي ــن 2016
و.2021
وب ـن ــى مـ ـ ــدرب «ال ـط ــواح ـي ــن»
الحالي سمعة قوية بين 1991
و  1997ع ـ ـلـ ــى رأس أ يـ ــا كـ ــس
أمستردام ،في فريق ضم أسماء
رنــانــة مـثــل بــاتــريــك كـلــويـفــرت،
والحارس إدوين فان دير سار،
واالخــويــن رونــالــد وفــرانــك دي
بور ،ومارك أوفرمارس وغيرهم،

قـ ــادهـ ــم إلـ ـ ــى ق ـم ــة أوروبـ ـ ـ ـ ــا مــع
االنـتـصــارات فــي كــأس االتحاد
األورو ب ـ ـ ـ ـ ـ ــي (  ،)1992ودوري
أبـطــال أوروب ــا ( ،1995وصيف
 ،)1996إ ض ـ ـ ــا ف ـ ـ ــة إ ل ـ ـ ـ ــى كـ ــأس
إنتركونتيننتال ( ،)1995وثالثة
ألقاب في الدوري الهولندي.

فترة جفاف
ذات مرة ،قال اإلسباني بيب
غـ ــوارديـ ــوال م ـ ــدرب مــانـشـسـتــر
سيتي االنكليزي الحالي« :كنت
عــاجــزا عــن ال ـكــام عـنــدمــا كنت
أشاهد أياكس فــان غــال .كانوا
يقومون بكل ما يجب على فريق
كرة قدم القيام به بشكل مثالي
في رأيي».
غالبا مــا تـ ّ
ـأســف الكتالوني
ألنـ ــه ل ــم ي ـت ـط ــور ك ــاع ــب تـحــت
إشــراف الهولندي .لكن القاسم
ال ـم ـش ـت ــرك ب ـي ــن ال ــرج ـل ـي ــن هــو
ت ــول ـي ـه ـم ــا تـ ــدريـ ــب ب ــرش ـل ــون ــة
وبايرن ميونيخ.
وب ـع ــد الـحـقـبــة الــذه ـب ـيــة مع
أياكس ،كان في الواقع برشلونة
ه ــو ال ـم ـك ــان ال ـ ــذي اخ ـت ـبــر فيه
فــان غــال كــرة القدم الهجومية،
حـيــث ف ــاز بلقبين فــي ال ــدوري
اإلسباني من دون أن يتألق على
الساحة األوروبية.
وهـ ـ ـ ــذا الـ ـفـ ـش ــل ال ـن ـس ـب ــي لــم
يمنعه من العودة إلى العمالق
الكتالوني عام .2002

المنتخب الهولندي في سطور
كأس العالم :المشاركة الحادية عشرة
أفـضــل نتيجة :الــوصـيــف فــي  1974و1978
و ،2010الثالث في  2014والرابع في 1998
كأس أوروبا 10 :مشاركات
أفضل نتيجة :البطل 1988
تصنيف «فيفا»8 :
اللقب :البرتقالي
رئيس االتحاد :خوست سبي
الــاع ـبــون ال ـمــرخ ـصــون :نـحــو  1.15مليون
(بينها  118ألف سيدة)
ّ
تصدرت مجموعتها في التصفيات
التأهل:
األوروبية
ً
المدربُ :س ّمي لويس فان غال ( 71عاما) في
أغسطس  2021للمرة الثالثة على رأس منتخب
ّ
و،2001
هــول ـنــدا .درب الـبــرتـقــالــي بـيــن ّ 2000
ثــم بـيــن  2012و .2014ق ــاد الــرجــل الـمـكــنــى بـ
«البجعة» ،بسبب فمه الكبير وحنكه السميك،
منتخب هولندا إلى المركز الثالث في مونديال
البرازيل .2014
منذ عودته إلى المنتخب الوطني في خريف
 ،2021لــم يخسر فــان غــال ( 10انـتـصــارات و4
تـ ـع ــادالت) .أع ـلــن أن ه ــذا ال ـمــونــديــال سيكون
األخ ـي ــر ل ــه ،سـيـعـتــزل ب ـعــد ال ـن ـهــائ ـيــات ويـحــل
ً
رونالد كومان بدال منه.
ً
ال ـن ـجــم :فـيــرجـيــل ف ــان دايـ ــك ( 31ع ــام ــا) هو
صخرة دفاع ليفربول اإلنكليزي ورمز الصالبة
ال ــدف ــاع ـي ــة ل ـه ــول ـن ــدا .بعد

غيابه عن كأس أوروبا األخيرة إلصابة بركبته،
يخوض قائد البرتقالي في مونديال قطر أول
بـطــولــة كـبــرى ،بـعــدمــا كــان أحــد مفاتيح بلوغ
نهائي دوري األمم األوروبية في .2019

التشكيلة المحتملة لمونديال قطر
حراسة المرمى :ياسبر سيليسن (نيميخن)،
م ــارك فـلـيـكــن (ف ــراي ـب ــورغ األل ـم ــان ــي) ،أنــدريــس
نوبرت (هيرنفين) ،ريمكو باسفير (أياكس).
ال ـ ــدف ـ ــاع :ن ــاي ـث ــن أكـ ـي ــه (م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
اإلنكليزي) ،دالي بليند (أياكس) ،فيرجيل فان
داي ــك (لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي) ،دن ــزل دامـفــريــس
وستيفان دي فري (إنتر اإليطالي) ،ماتيس دي
ليخت (بايرن ميونيخ األلماني) ،برونو مارتنس
إندي (ألكمار) ،ديفاين رنش (أياكس) ،يوريين
تيمبر (أياكس)
الوسط :ستيفن بيرخهوس وديفي كالسن
وك ـي ـن ـي ــث ت ــايـ ـل ــور (أيـ ـ ــاكـ ـ ــس) ،كـ ـ ــودي خــاك ـبــو
(أيـ ـن ــده ــوف ــن) ،ف ــرن ـك ــي دي ي ــون ــغ (بــرش ـلــونــة
اإلسباني) ،تون كوبماينرس ومارتن دي رون
(أتاالنتا اإليطالي) ،تايرل ماالسيا (مانشستر
ي ــون ــاي ـت ــد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،فـ ـ ــاوت ف ـي ـخ ـهــورســت
(بشيكتاش التركي).
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم :س ـت ـي ـف ــن ب ـي ــرخ ـف ـي ــن (أيـ ـ ــاكـ ـ ــس)،
ممفيس ديباي (برشلونة اإلسباني) ،فنسنت
يانسن (أنتويرب البلجيكي) ،نــوا النــغ (بــروج
البلجيكي).

ل ـكــن «ال ـ ـمـ ــدرب الـ ــرائـ ــع» فقد
بــريـقــه بـيــن الـفـتــرتـيــن ،إذ فشل
في قيادة منتخب هولندا إلى
نهائيات كأس العالم  2002في
كوريا الجنوبية واليابان.
وبعد مغادرته برشلونة في
 ،2003تبع ذلك فترة جفاف على
رأس فريق ألكمار المتواضع،
قـبــل أن يـعـيــد نـفـســه ب ـقــوة الــى
الـســاحــة بـعــد أن ق ــاده بـصــورة
مـ ـف ــاجـ ـئ ــة الـ ـ ـ ــى ل ـ ـقـ ــب ال ـ ـ ـ ــدوري
الهولندي في عــام  ،2009وهو
الـلـقــب ال ــذي أكـسـبــه ع ــودة إلــى
الـســاحــة االوروبـ ـي ــة ،وتـحــديــدا
فــي بــايــرن ميونيخ ،الــذي توج
معه بلقب الدوري األلماني عام
 ،2010ووصل إلى نهائي دوري
أبطال أوروبا في العام ذاته.

مونديال 2014
وعـ ـ ـ ـ ــاد إلـ ـ ـ ــى رأس الـ ـجـ ـه ــاز
ا لـفـنــي للمنتخب ا لــو ط ـنــي في
 ،2012ونـجــح فــي قـيــادة روبــن
وف ـ ـ ــان ب ـي ــرس ــي وزم ـ ــائ ـ ــه إل ــى
منصة التتويج في كأس العالم
 2014فــي الـبــرازيــل بتحقيقهم
المركز الثالث .كان ذلك إنجازا
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا وغـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـتـ ــوقـ ــع س ـبــق
الفترة األخـيــرة لــه على صعيد
االندية (مع مانشستر يونايتد
االنكليزي بين  2014و.)2016
وكانت نقطة تحول أيضا في
مسيرته على الصعيد التكتيكي

ب ـ ـعـ ــد أن تـ ـخـ ـل ــى ع ـ ـ ــن ا لـ ـلـ ـع ــب
التقليدي  4-3-3الذي اشتهرت
بــه هــولـنــدا مــع الـكــرة الشاملة،
وانتقل الــى  5-3-2أقــل جمالية
لكن أكثر فعالية.
إنـ ـ ـ ــه الـ ـتـ ـكـ ـتـ ـي ــك ذات ـ ـ ـ ــه الـ ـ ــذي
سيوظفه فان غال في قطر ،في
بطولة يأمل أن تكون «تتويجا»
لمسيرة قضاها «في خدمة كرة
ال ـق ــدم ال ـهــول ـنــديــة»« .وسـتـكــون
م ـه ـم ـتــي األخ ـ ـي ـ ــرة ،وه ـ ـ ــذا أم ــر
مؤكد!» ،هذا ما قاله عندما عاد
عــن اع ـتــزالــه  -ال ــذي أعـلـنــه عــام
ً - 2016
بناء على طلب اتحاده.
ويريد لويس فان غال ،الذي
سيحل سيخلفه رونالد كومان
ب ـع ــد كـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،أن ي ـكــرس
ن ـ ُف ـســه ل ـعــائ ـل ـتــه ،اآلن ب ـع ــد أن
«شفي» من سرطان البروستات
الــذي تــم تشخيصه بــه فــي عام
ً ً
 .2020محنة جعلته إنسانا ّلينا
أكثر مــن ذلــك المتعجرف الــذي
تراه الشاشة.
وتـسـ ّـبــب اإلع ــان عــن مرضه
ف ــي إح ـ ــداث عــاط ـفــة ك ـب ـيــرة في
عالم كرة القدم «لم أكن ألتصور
أبـ ــدا أن ــه س ـي ـكــون ل ــه م ـثــل هــذا
الـ ـت ــأثـ ـي ــر .أصـ ـبـ ـح ــت ع ــاط ـف ـي ــا،
والـ ـ ــدمـ ـ ــوع فـ ــي عـ ـيـ ـن ــي ،لـكـنـهــا
تمنحني أيـضــا الـطــاقــة عندما
أرى العديد من الناس يهتمون
بي».

فان غال

منتخب اإلكوادور والمشاركة الرابعة
ف ـي ـمــا ي ــأت ــي ب ـط ــاق ــة مـنـتـخــب
االكـ ــوادور لـكــرة ال ـقــدم ،المشارك
ض ـم ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى فــي
مونديال :2022

كأس العالم :رابع مشاركة
أف ـضــل نـتـيـجــة :ثـمــن النهائي
في 2006
كوبا أميركا 29 :مشاركة
أفضل نتيجة :مركز رابــع في
 1959و1993
تصنيف فيفا44 :
اللقب :تريكولور
رئـيــس االت ـحــاد :فرانسيسكو
إيغاس
ال ــاع ـب ــون ال ـمــرخ ـصــون :غير
معلن
أبــرز األنــديــة :إندبندينتي دل
فــايــي ،ليغا دي كيتو ،برشلونة
وإيميليك
التأهل :رابع تصفيات أميركا
الجنوبية
ُ
المدرب :استقدم األرجنتيني
ً
غــوس ـتــافــو ألـ ـف ــارو ( 60ع ــام ــا)
ً
فــي أغسطس للحلول ب ــدال من
الهولندي يوردي كرويف ،نجل
الراحل يوهان ،الــذي بقي ستة

أشهر فقط دون قيادة أية مباراة
بـسـبــب جــائـحــة كــوف ـيــد .بلغت
معه االكوادور ربع نهائي كوبا
أم ـيــركــا  ،2021عـنــدمــا خـســرت
أمام األرجنتين البطلة .3 - 0
ت ـص ــري ــح« :لـ ــم ي ـكــن أحـ ــد يثق
باالكوادور ،واليوم لقد أعلنت عن
نفسها( .في قطر) سنقاتل حتى
الـ ـم ــوت» .غــوس ـتــافــو ألـ ـف ــارو في
مارس  2022بعد التأهل.
ال ـن ـج ــم :إي ـن ـيــر «س ــوب ــرم ــان»
ف ــال ـن ـس ـي ــا ،أف ـ ـضـ ــل هـ ـ ـ ــداف فــي
تــار يــخ المنتخب ( .)35خــاض
العـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ـنـ ــرب ـ ـخ ـ ـشـ ــه ال ـ ـتـ ــركـ ــي
الحالي ووســت هــام وإيفرتون
ً
اإلنكليزيين سابقا ،أربع نسخ
ّ
م ــن ك ــوب ــا أمـ ـي ــرك ــا .س ــج ــل فــي
مونديال البرازيل  2014أهداف
ُ
االكـ ــوادور الـثــاثــة ،لكنه انتقد
لطريقة تسديده ركالت الجزاء.

التشكيلة األولية:
ح ـ ــراس ـ ــة ال ـ ـمـ ــرمـ ــى :إيـ ــرنـ ــان
غالينديس (أوكاس) ،مويسيس
رامـ ـي ــري ــس (إن ــدب ـن ــدي ـن ـت ــي دل
ف ــاي ــي) ،ألـكـسـنــدر دومينغيس
(ليغا دي كيتو)

ال ـ ــدف ـ ــاع :بـ ــايـ ــرون كــاس ـت ـيــو
(لـ ـي ــون ال ـم ـك ـس ـي ـكــي) ،أنـخـيـلــو
بــري ـس ـيــادو (غ ـنــك الـبـلـجـيـكــي)،
ل ـ ــوي ـ ــس لـ ـ ـي ـ ــون (س ـ ـ ـ ــان ل ــوي ــس
المكسيكي) ،جاكسون بوروسو
(تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ال ـ ـ ـفـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــي) ،بـ ـيـ ـي ــرو
هـيـنـكــابـيـيــه (ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن
األل ـ ـمـ ــانـ ــي) ،خــاف ـي ـيــر أري ـي ــاغ ــا
(سـيــاتــل س ــاون ــدرز األمـيــركــي)،
بيرفيس استوبينيان (برايتون
اإلنـكـلـيــزي) ،فيليكس تــوريــس
(سانتوس الغونا المكسيكي)
ال ــوس ــط :ك ــارل ــوس غــروي ـســو
(أوغسبورغ األلماني) ،جيغسون
منديس وخوسيه سيفوينتيس
وج ـيــري ـمــي ســارمـيـيـنـتــو (ل ــوس
أن ـج ـل ـيــس أف س ــي األمـ ـي ــرك ــي)،
مــويـسـيــس كــايـسـيــدو (بــراي ـتــون
اإلنكليزي) ،أالن فرانكو (تاييريس
األرجنتيني) ،غونسالو بالتا (بلد
الــول ـيــد اإلس ـب ــان ــي) ،أن ـخــل مينا
(أنـتــويــرب البلجيكي) ،رومــاريــو
إيبارا (باتشوكا المكسيكي)
ال ـه ـج ــوم :م ـي ـكــايــل إسـ ـت ــرادا
(كـ ـ ـ ــروس أسـ ـ ــول ال ـم ـك ـس ـي ـكــي)،
إي ـن ـي ــر فــال ـن ـس ـيــا (ف ـنــرب ـه ـت ـشــه
التركي) ،دجوركاييف رياسكو

ساديو مانيه يحمل آمال الكرة اإلفريقية
م ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــل قـ ــريـ ــة
م ـ ــزارعـ ـ ـي ـ ــن مـ ـت ــواضـ ـع ــة،
أص ـب ــح س ــادي ــو مــانـيــه
ً
ملكا فــي السنغال قاد
«أس ــود الـتـيــرانـغــا» إلى
لقب كــأس إفريقيا بعد
انتظار ستة عقود .يريد
«س ــاح ــر الـ ـك ــرة» تـثـبـيــت
أحـقـيـتــه ب ـهــذا الـلـقــب في
كأس العالم  2022في قطر.
وصيف الكرة الذهبية 2022
و»بالونبوا» كما ُيكنى في بالده،
دخ ــل تــاريــخ ك ــرة ال ـقــدم ،بعدما
قاد السنغال إلى لقب كأس أمم
إفــري ـق ـيــا ف ــي ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي،
ً
مترجما ركلة ترجيح حاسمة في
النهائي ضد مصر.
ك ـ ـ ـ ّـرس ع ـق ــدت ــه ل ـم ـص ــر ،ع ـنــدمــا
حرمها التأهل لنهائيات المونديال
ً
في الدور الفاصل ،وأيضا بركالت الترجيح.
هذا الموسم الرائع أوصله إلى وصافة
الكرة الذهبية ،في سابقة لالعب سنغالي.
وبـعـمــر الـثــاثـيــن ،يـتـعـ ّـيــن عـلـيــه تقديم
مـ ـش ــوار يـ ـع ــادل ع ـلــى األق ـ ــل دف ـع ــة 2002
ساديو مانيه
الــرائ ـعــة ال ـتــي بـلـغــت رب ــع الـنـهــائــي في

ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة والـ ـي ــاب ــان ،ع ـنــدمــا كــان
ً
ّ
مدربها الحالي أليو سيسيه قائدا للفريق.
لكن سطوة مانيه على الكرة السنغالية،
لم تكن سهلة على اإلطالق.
ف ــي ُ ،2017رمـ ـي ــت س ـي ــارت ــه ب ــاألح ـج ــار
ف ــي دك ـ ــار ،بـعــد إه ـ ــداره رك ـلــة تــرجـيــح ضد
الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
ً
ً
وفــي  ،2018خــاض مــونــديــاال عــاديــا في
روسيا ،سجل فيه مــرة يتيمة ضد اليابان
( ،)2-2فيما خسر نهائي أمــم إفريقيا أمام
الجزائر.
لـكــن «بــالــون ـبــوا» ،المنتقل مــن ليفربول
اإلنكليزي إلى بايرن ميونيخ األلماني هذا
ال ـمــوســم ،خ ــرج مــن طـفــولــة قــاسـيــة جعلته
صلب العود.

هرب من مصير مرسوم
بالنسبة لـمــانـيــه ،وه ــو اب ــن إم ــام قريته
ب ــامـ ـب ــال ــي ب ــالـ ـق ــرب م ـ ــن نـ ـه ــر ك ــازام ــان ــس
والحدود مع غينيا بيساو ،كان قدومه من
ً
ساوثمبتون إلى ليفربول في  ،2016تتويجا
ً
لـمـســار طــويــل وأح ـيــانــا مــؤلــم لـبـلــوغ أعلى
مستويات كرة القدم.
بسرعة أصبحت اللعبة أكثر من شغف:
ً
طموح وهروب من مصير مرسوم سلفا.

الالعب الذي خسر والده بعمر السابعة،
رص ــده ن ــادي مـتــز الـفــرنـســي مــن خ ــال نــاد
شريك في دكــار ،حيث نفى نفسه على بعد
 400كلم من مسقط رأسه ،فانضم إلى القارة
الـعـجــوز فــي عــز مــوســم الـشـتــاء عــام ،2011
ً
ً
وأصبح العبا محترفا بعمر التاسعة عشرة.
شــرح المدير السابق لمركز تكوين متز
أوليفييه بيران لوكالة «فرانس برس»« :كان
ً
ّ
ويتصرف
يقوم بأمور استثنائية .كان كريما
بــإي ـجــاب ـيــة .تـقـنـيـتــه وق ــدرت ــه ع ـلــى مــراوغــة
الخصوم كانتا من نقاط قوته».
كــانــت الـبــدايــات معقدة بالنسبة لالعب
ً
الشاب الذي أخفى إصابة خوفا من إعادته
إلى السنغال.

انتقال ّغير مصير ُ
الحمر

بعد أشهر قليلة صعبة ،برزت موهبته،
لكن هـبــوط متز عـ ّـجــل فــي انتقاله إلــى ريد
بول سالزبورغ النمسوي عام  2014بأكثر
ً
من  4ماليين يورو ،وهناك أصبح قادرا على
التحدث باأللمانية.
ً
ً
ّ
تفجرت طاقته سريعا  ،مضيفا صرامة
تكتيكية وأسلوب لعب بالرأس لم يكن ضمن
ّ
للتقدم.
ميزاته ،باإلضافة الى تعطش مستمر
عـ ــام  ،2014ن ـ ـ ــاداه دوري ال ـبــرم ـيــرل ـيــغ

ال ـ ـ ـمـ ـ ــرمـ ـ ــوق ،فـ ـحـ ـم ــل فـ ـ ــي ان ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــرا ألـ ـ ـ ــوان
ً
ساوثمبتون أوال ،ثــم أصـبــح عـنــوان ثاني
أكـبــر صفقة فــي تــاريــخ لـيـفــربــول ،بانتقاله
مقابل  37مليون جنيه استرليني ( 43مليون
يورو) .في موسمه األول ،سجل أسرع ثالثية
«هاتريك» في تاريخ البرميرليغ (دقيقتان
و 56ثانية).
بـعــد سـنــة مــن ق ــدوم ال ـبــرازيـلــي روبــرتــو
فيرمينو وقـبــل سنة مــن وص ــول المصري
محمد صالحُ ،د ّعم خط الدفاع بالهولندي
فـيــرجـيــل ف ــان دايـ ــك والـ ـح ــارس ال ـبــرازي ـلــي
أليسون بيكر ،دخل في نواة التشكيلة التي
أع ــادت ليفربول الــى قمة الـكــرة األوروب ـيــة،
مع التتويج بــدوري األبطال عــام  ،2019ثم
الدوري اإلنكليزي عام  2020ألول مرة بعد
صيام ليفربول مدة ثالثة عقود.
بـعـمــر الـثــاثـيــن ،شـعــر مــانـيــه أن رحلته
بالقرب من نهر ميرسي وصلت الى نهايتها.
ً
ب ــدال مــن االن ـت ـظــار سـنــة والــرح ـيــل ح ــرا،
ورغم االستعدادات لكأس العالم ،منح مانيه
ً
ً
نفسه تحديا جديدا في بايرن إلرضاء الطفل
في داخله الذي حلم «بالفوز بجميع األلقاب».

شبه الجزيرة الواقعة في جنوب
الخليج هــي دولــة صغيرة (11.571
كلم مربع) تطمح إلى أن تكون كبيرة
ب ـ ّـدل ـي ــل ال ـم ـش ــاري ــع ال ـض ـخ ـمــة ال ـتــي
نفذتها الستضافة كــأس العالم في
ك ــرة ال ـق ــدم م ــن  20الـ ـج ــاري إل ــى 18
ديسمبر المقبل.
قطر ا لـتــي يحكمها آل ثــا نــي منذ
منتصف الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،ومن
أصل حوالي  3ماليين نسمة يقطنون
ق ـطــر ،ه ـنــاك  300أل ــف م ــواط ــن فقط
والبقية أجانب.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ فـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة
جورجتاون في قطر ،دانيال رايشي،
إن «الــدول الصغيرة تريد أن تصبح

مرئية وفي مرحلة الحقة مؤثرة على
الساحة الدولية».
ّ
ويضيف أنه «بالنسبة إلى قطر ،فإن
هذا األمر يتم من خالل مساهمتها في
ضـمــان أمــن الطاقة لبقية العالم (عبر
إمـ ــدادات ال ـغــاز الـطـبـيـعــي) ،وم ــن خــال
الخطوط الجوية القطرية وقناة الجزيرة
الـتـلـفــزيــونـيــة وقـيــامـهــا بــوســاطــات (ال
سـ ّـيـمــا م ــع حــركــة طــال ـبــان األف ـغــان ـيــة)،
ً
واستضافتها أحداثا رياضية كبرى».

من اللؤلؤ إلى الغاز الطبيعي
وحتى ثالثينيات القرن الماضي ،كان
االقتصاد القطري يعتمد على تجارة
الآللئ التي كان ّ
الغواصون القطريون

يصطادونها من مياههم .لكن ،في 1929
وق ــع ال ـك ـســاد الـكـبـيــر ،وم ــن ب ـعــده أتــت
الحرب العالمية الثانية ،فوجدت البالد
نفسها وسط أزمــة اقتصادية خطيرة،
لم ينتشلها منها سوى اكتشاف حقول
نفطية فيها مع نهاية الثالثينيات ،فكان
الذهب األسود بمنزلة ّ حبل خالصها.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن ـهــا ال ـيــوم منتج
صغير للنفط ،إال أنها من أكبر منتجي
الـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـم ـس ــال ف ــي ال ـعــالــم
ولــديـهــا احـتـيــاطـيــات ضخمة مــن هــذه
الثروة التي ّ
تدر عليها مداخيل وفيرة.
لكن السلطات القطرية تسعى بموازاة
استثماراتها في قطاع الغاز إلى تنويع
اقتصاد الـبــاد بحلول  .2030وساهم

من الصيد بالجوارح إلى كرة القدم
يعتبر الصيد بالجوارح وسباقات
ال ـخ ـيــل وال ـه ـجــن م ــن صـمـيــم الـتـقــالـيــد
ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي قـ ـط ــرّ ،أمـ ـ ــا ك ـ ــرة ال ـق ــدم
فدخيلة عـلــى ال ـبــاد ،وقــد عرفتها مع
قـ ــدوم ال ـع ـمــال األج ــان ــب إل ـي ـهــا للعمل
بقطاع النفط.

(نيويلز أولد بويز األرجنتيني)،
أيــرتــون بريسيادو (سانتوس
الغونا المكسيكي)

المنتخب السنغالي في سطور
كأس العالم :المشاركة الثالثة
أفضل نتيجة :ربع نهائي 2002
كأس إفريقيا 16 :مشاركة
أفضل نتيجة :البطل 2022
تصنيف فيفا18 :
اللقب :أسود التيرانغا
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد :أوغــوس ـت ـيــن
سنغور
ال ــاعـ ـب ــون الـ ـم ــرخـ ـص ــون :غـيــر
معلن
التأهل :تخطت مصر في ملحق
قــاري ( 0-1و 1-0ثم  1 - 3بركالت
الترجيح)

المدرب :أليو سيسيه

ال ـ ـقـ ــادم ف ــي  2015ع ـل ــى مـقـعــد
منتخب السنغال ،هــو األق ــدم من
بين مدربي المنتخبات المشاركة
في قطر .سمح له االستقرار النادر
ّ
يتطور باستمرار:
في بناء فريق
ربع نهائي إفريقيا  ،2017نهائي
ً
 2019ثــم البطل فــي  2022مانحا
ً
أول لقب لبالده في المسابقة ،علما
بأنها خسرت مع سيسيه الالعب
نهائي  .2002سلس أمــام وسائل

من صيد اللؤلؤ إلى استضافة مونديال 2022
نـيــل قـطــر ف ــي  2010ش ــرف اسـتـضــافــة
مـ ــونـ ــديـ ــال  2022فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ـب ـنــى
التحتية للبالد بسرعة قياسية.
وب ـف ـضــل ه ــذه ال ــورش ــة الـتـحــديـثـيــة
الضخمة ،من المفترض أن تصبح قطر
«وجهة (للسياحة) العائلية ،وللفنون
والثقافة».

فالنسيا نجم منتخب اإلكوادور

وي ـ ـقـ ــول األس ـ ـتـ ــاذ فـ ــي ج ــام ـع ــة ت ــور
بفرنسا ،رافايل لوماغوارييك ،الباحث
فــي العالقة بين الرياضة والجغرافيا
ا ّلـسـيــا سـيــة فــي دول الخليج العربية،
إنه بعدما نالت قطر استقاللها «أرادت
أن تتبنى الـمـجــال الــريــاضــي وتـطــوره
وتكوين فريق كرة قدم قوي ينافس على
األلقاب الدولية».
ّ
وبــال ـف ـعــل ،تـمــكـنــت ق ـطــر م ــن دخ ــول
ال ـم ـجــال الــريــاضــي م ــن أوسـ ــع أب ــواب ــه،
واسـ ـتـ ـض ــاف ــة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـط ــوالت
والفعاليات على مــدار سنوات ،كما أن
منتخبها الــوطـنــي حقق ألـقــابــا قـ ّ
ـاريــة
جديرة باالحترام.

اإلعالم وممتاز في قيادة الالعبين.
ّ
تطور سيسيه القادم بعمر التسع
سنوات إلى فرنسا على الصعيد
ً
التكتيكي أيضا «هــذه ثالث كأس
عــالــم لــي ،كــاعــب ( )2002ومــدرب
( .»)2018اكتسب سيسيه المدرب
الخبرة والثقة.
ً
ال ـن ـجــم :ك ــان مـمـكـنــا أن يصبح
سـ ــاديـ ــو م ــان ـي ــه إم ـ ـ ــام ق ــري ـت ــه فــي
السنغال مثل والده ،لكنه فضل أن
ً
يصبح بـطــا فــي ب ــاده ،وبالفعل
قادها إلى أول لقب قاري في كأس
إفريقيا مطلع السنة ،حل وصيفا
ف ــي ج ــائ ــزة الـ ـك ــرة الــذه ـب ـيــة وراء
الفرنسي كريم بنزيمة ،وفي حال
تقديمه أداء مميزا بـكــأس العالم
س ـي ـنــافــس أيـ ـض ــا ع ـل ــى ال ـج ــائ ــزة
التالية.

التشكيلة المثالية
م ـي ـنــدي  -ن ـ ــام ،ع ـب ــدو دي ــال ــو،
كــول ـي ـبــالــي ،ب ــال ــو  -ت ــوري ــه  -بــاب
غــي ،بــاب ماتا ســار ،نامباليس -
اسماعيال سار ،ديا ،مانيه.

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

المناعي والغانم نائبين
لمدير «كونا»

الله بالنور

الحريات
خط أحمر

د .ناجي سعود الزيد

لماذا يحاول البعض احتكار تصرفات وسلوكيات البشر
في الكويت؟!
ولماذا تبدو تصريحاتهم وكأن الكويت مجرد نسخة من
الس فيغاس أو أحياء الدعارة في مدن عديدة بالعالم؟!
البشر في جميع أنحاء العالم يتمتعون بالحريات ،ومن
يسيء يعاقب ،وهــذا بالضبط مــا يحدث ومــا يجب اتباعه
في الكويت!
م ـج ـمــوعــة تـتـكـلــم ع ــن ال ـك ــويــت وكـ ــأن ال ــدع ــارة مـنـتـشــرة،
واألخــاق انعدمت ،وأن ما يحدث في الكويت يخدش حياء
المسلمين ،ويسيء للدين اإلسالمي الحنيف والمنفتح.
لسنا في موقع التستر على االنحرافات األخالقية ،وهؤالء
مـمــن يــريــدون قـمــع جميع أن ــواع الـتــرفـيــه لـيـســوا بــأوصـيــاء
على المجتمع ،والمجتمع ليس بحاجة إلى كل هذه الضجة
المصطنعة من لجنة الظواهر السلبية لتفرض وصايتها
على المجتمع.
المجتمع الكويتي بخير ومعظم وسائل الترفيه «إن وجدت»
فهي محدودة ومنغلقة ،وليس هناك ما يدعو إلى التشكيك
في نيات وسلوكيات األفراد!
دع ــوا الـنــاس تـفــرح ودعــوهــم يـمــارســون الترفيه الـبــريء،
واجعلوا من الكويت بلد االبتسامة والفرح ،وليس بلد الكآبة
واالنغالق.
ما تحتاجه الكويت ليس ضوابط يخترعها من يختار أن
يكون المراقب العام لألخالق والسلوك!
الحكومة مطالبة بالمزيد من االنفتاح والمزيد من مشاريع
ً
الترفيه ،ومن ال يعجبه ذلك فإن أحدا لم يجبره على المشاركة،
ولديه مطلق الحرية بذلك ،وال سبب وجيه لديه أو لديهم
لكبت حريات اآلخرين!

بقايا محيط كبير على سطح المريخ
ً
ً
ً
اكتشف العلماء أدلة على أن محيطا شاسعا كان موجودا
على سطح المريخ منذ حوالي  3.5مليارات سنة.
ويأتي هذا الدليل في شكل تضاريس مميزة للشاطئ ،تم
تحديدها عبر صور األقمار الصناعية لسطح الكوكب ،وعندما
يتم التقاطها من زوايا مختلفة يمكن إنشاء خريطة تضاريس.
وق ــد اسـتـطــاع الـبــاحـثــون رس ــم أك ـثــر مــن  6500كيلومتر
من التالل النهرية التي نحتتها األنهار ،على ما يبدو ،مما
يرجح أنها تآكلت في دلتا األنهار أو أحزمة القنوات البحرية
(القنوات المنحوتة في قاع البحر).
ويـ ـق ــول ع ــال ــم ال ـج ـيــولــوج ـيــا ب ـن ـيـُـام ـيــن ك ــارديـ ـن ــاس ،مــن
جامعة بنسلفانيا ،في البحث الذي نشر في «مجلة البحوث
الجيوفيزيائية» إن «الشيء الكبير الذي فعلناه هو التفكير
في المريخ من حيث طبقاته».

عصام الغانم

محمد المناعي

بناء على عرض وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري ،وبعد موافقة مجلس الوزراء،
صدر مرسوم بتعيين محمد المناعي ،وعصام الغانم ،نائبين
للمدير العام لوكالة األنباء الكويتية «كــونــا» ،بدرجة وكيل
وزارة مساعد.

«كوفيد ِّ »19
يسبب الباركنسون والزهايمر
وجدت أبحاث ِّأجرتها جامعة كوينزالند،
أن «كوفيد  »19ينشط االستجابة االلتهابية
نفسها لـمــرض بــاركـنـســون والــزهــايـمــر في
الدماغ.
وقاد فريق الجامعة ،البروفيسور ترينت
وودروف ،ود .ألبورنوز بالماسيدا ،من كلية
العلوم الطبية الحيوية بالجامعة ،وعلماء
ال ـف ـي ــروس ــات م ــن كـلـيــة ال ـك ـي ـم ـيــاء وال ـع ـلــوم
البيولوجية الجزيئية.
وقال البروفيسور وودروف« :درسنا تأثير
الـفـيــروس عـلــى الـخــايــا المناعية لـلــدمــاغ،
والخاليا الدبقية الصغيرة ،وهــي الخاليا
الرئيسية المشاركة في تطور أمراض الدماغ،
مـثــل بــاركـنـســون والــزهــاي ـمــر .ف ـقــام فريقنا
بتنمية الخاليا الدبقية الصغيرة البشرية
في المختبر ،وإصابة هذه الخاليا بفيروس
 ،SARS-CoV-2المسبب لكوفيد  ،19ووجدنا
أن الـخــايــا أصبحت غاضبة بشكل فـ َّـعــال،
حيث نشطت نفس الـمـســار ال ــذي يمكن أن
ينشطه بروتين باركنسون والزهايمر في
المرض ،وهو الجسيمات االلتهابية».
وأوضح د .ألبورنوز بالماسيدا ،أن إطالق
مسار الجسيم الملتهب أدى إلى «حريق» في

الــدمــاغ يـبــدأ عملية مزمنة ومستمرة ،هي
عملية قتل الخاليا العصبية.
وأضاف« :إنه نوع من قاتل صامت ،ألنك
ال تــرى أي أع ــراض خارجية لسنوات عــدة.
وقد يفسر هذا سبب كون بعض األشخاص
الــذيــن أصـيـبــوا ب ـ (كــوف ـيــد )-19أكـثــر ُعرضة

ُّ
تحرش في «قمة الصحة العالمية»!
يـبــدو أن منظمة الـصـحــة العالمية ب ــدأت في
تحقيق جديد حول عمليات التحرش من قبل عدد
من موظفيها «الكبار».
وقالت «العربية نت» ،أمس ،إن تغريدة لطبيبة
ً
شابة فتحت النار مجددا على المنظمة األممية،
ً
بشأن ما يجري أحيانا في أروقتها.
بدأت القصة قبل أسبوعين خالل «قمة الصحة
ً
العالمية» الني تنظمها المنظمة سنويا.
فـعـنــد الـســاعــة الـثــالـثــة فـجــر ي ــوم  18أكـتــوبــر
ً
الماضيّ ،
غردت الطبيبة روزي جيمس ( 26عاما)،
ّ
بشأن ما تعرضت له من تحرش.

لإلصابة بأعراض عصبية مشابهة لمرض
باركنسون».
ووجـ ــد ال ـبــاح ـثــون أن بــروت ـيــن سـبــايــك،
ً
العائد للفيروس ،كــان كافيا لبدء العملية
ً
وتفاقمها عندما كانت هناك أصال بروتينات
في الدماغ مرتبطة بمرض باركنسون.

الحيتان تبتلع النفايات البالستيكية
أظهرت دراســة حديثة ،أن
الـحـيـتــان تبتلع مــايـيــن من
ً
جزيئات البالستيك يوميا ،
مما يجعلها أكبر مستهلك
للنفايات البالستيكية على
هذا الكوكب.
ُ وق ـ ـ ـ ـ َّـدرت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،ال ـتــي
ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت بـ ـمـ ـجـ ـل ــة Nature
 ،C o m m u n i c a t i o n sأ ن
الحيتان الزرقاء تستهلك 10
مــايـيــن جــزيـئــة بالستيكية
ف ــي ال ـي ــوم ،م ـمــا يـعـنــي أكـثــر
مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــار ق ـ ـط ـ ـعـ ــة خ ـ ــال
موسم تغذية واحــد يستمر
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ث ـ ـ ــاث ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى أربـ ـ ـعـ ـ ــة
أش ـه ــر ،مـشـيــرة إل ــى أن وزن
البالستيك المستهلك خالل
ال ـم ــوس ــم يـ ـت ــراوح ب ـيــن 230
ً
كيلوغراما و 4أطنان.
ُ
وي ـع ــد ه ــذا ال ـب ـحــث ،ال ــذي
تـ ـ ــم تـ ـجـ ـمـ ـي ــع ب ـ ـيـ ــانـ ــاتـ ــه مــن
ح ـي ـت ــان الـ ـمـ ـي ــاه ال ـســاح ـل ـيــة
لوالية كاليفورنيا ،األول من

دواء سريع يزيل االكتئاب
اب ـت ـك ــر ع ـل ـم ــاء ج ــام ـع ــة نــان ـج ـي ـنــغ ال ـط ـب ـيــة
ً
دواء يخفف أعــراض االكتئاب خالل
الصينية،
ســاع ـت ـيــن ف ـق ــط ،وتـ ــم اخـ ـتـ ـب ــاره ع ـل ــى ال ـف ـئ ــران
المخبرية بنجاح.
وذكرت مجلة  ،Scienceفي الخبر الذي نقله
موقع روسيا اليوم ،أمس ،أن مضادات االكتئاب
المستخدمة في الوقت الحاضر ترفع مستوى
السيروتونين في الدماغ ،لكن للحصول على
التأثير الكامل لهذه األدوية ،يجب استخدامها
ً
خالل فترة طويلة ،إضافة إلى أن لبعضها آثارا
جانبية.

وكتبت بعد عودتها إلى غرفتها بأحد الفنادق
في برلين ،قائلة« :لقد ّ
تعرضت العتداء جنسي
من أحد موظفي منظمة الصحة العالمية الليلة».
وذكرت أن أحد المسؤولين الكبار في المنظمة،
وبينما كانا يتبادالن أطراف الحديث خالل عشاء
أقيم في بهو الفندق ،حاول مالمستها ،ووضع يده
على أماكن حساسة في جسمها.
ً
ثم طلب ً
وتكرارا ًرقم غرفتها في الفندق.
مرارا
ُ
عدت
وقالت« :لقد كنت خائفة جــدا لكن حين
إلى غرفتي شعرت بالغضب ،وهذا ما دفعني إلى
كتابة تلك التغريدة في الحال».

واقترح العلماء الصينيون طريقة مختلفة،
وهي فصل ناقل السيروتونين  SERTعن إنزيم
أكسيد النيتريك العصبي (.)nNOS
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون ب ــالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ع ـل ــى
الـمـسـتـحـضــر ال ـط ـبــي  ،ZZL-7الـ ــذي ي ــؤث ــر في
نشاط الخاليا العصبية المسؤولة عن إنتاج
السيروتونين في نواة الرفاء الظهري (Raphe
.)nuclei

وفيات

ستعود لؤلؤة

رسميه زايد طربال جبر

أرملة :عبدالله حمد الريش

التقطت عدسة عبدالمجيد الشطي أمس صورة جميلة للبنك
المركزي وهيئة االستثمار ونقعة الشمالن امتزج فيه الماضي
بالحاضر على سطح البحر.

عائشه خليفه النصافي

أرملة :مسلم صقر النصافي

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

ن ــوع ــه ف ــي ت ـقــديــر اس ـت ـهــاك
ال ـ ـبـ ــاس ـ ـت ـ ـيـ ــك ال ـ ــدقـ ـ ـي ـ ــق م ــن
الـحـيـتــان ال ــزرق ــاء والــزعـنـفــة
والحدباء التي تصنف ضمن
الحيتان البالينية.
ووجدت الدراسة أن جميع
المواد البالستيكية الدقيقة
ً
المستهلكة موجودة أساسا
فــي ال ـكــريــل واألس ـم ــاك الـتــي
ت ــأك ـل ـه ــا الـ ـحـ ـيـ ـت ــان ،ول ـي ــس
فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــاء ،ك ـم ــا ت ـل ـف ــت إل ــى
التأثيرات السلبية الستهالك
الـحـيـتــان ه ــذه ال ـم ــواد ،التي
ُ
تـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــرات
ال ـب ـشــريــة األخـ ـ ــرى ال ـم ـهــددة
لـ ـحـ ـي ــاتـ ـه ــا ،مـ ـ ـث ـ ــل :ال ـص ـي ــد
والضوضاء وضربات السفن.

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

اإلعالنات:

 79عــامــا ،تشيع التاسعة
من صباح اليوم ،الرجال:
ال ـي ــرم ــوك ،ق ،4ش ،3ج،1
م ،11النساء :الفيحاء ،ق،1
ش ــارع مـنـصــور األنـبـعــي،
م ،7مقابل الدائري الثاني،
ت،99730887 ،99892825 :
99373585 ،97807255
 87عاما ،شيعت ،الرجال:
ال ـع ــزاء فــي الـمـقـبــرة فقط،
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء :ال ـ ـ ـفـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ق  ،2ش  ،1 4 3م  ،1 1ت :
97240023

الطقس والبحر

الفجر

4:42

العظمى 30

الشروق

6:02

الصغرى 18

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  05:16صب ــاحـ ـ ــا

العصر

2:38

 05:41م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

5:01

ً
أدنى جزر  12:26صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

6:19

ً
 01:59ظـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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

الشكاوى والتوزيع:

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

