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داخل العدد

«ذي كراون  »5يواجه
عاصفة انتقادات ص 15

ُّ
ممثل األمير« :الشرق األخضر» تحول بالعمل المناخي

ولي العهد نقل إلى «قمة المناخ» بشرم الشيخ تمنيات صاحب السمو بوصول المبادرة ألهدافها
• رؤية كويت  2035ركيزة أساسية
محورها بيئة معيشية مستدامة
• ملتزمون بالمبادرات الخليجية
واإلقليمية والدولية المعنية بالبيئة
• متمسكون بمعايير التعاون مع األمم
المتحدة في تنفيذ المشاريع البيئية
• حريصون على زيادة المسطحات
الخضراء وإقامة المحميات الطبيعية

اقتصاد

«أوالد علي الغانم» تربح
 4.83ماليين دينار
في الربع الثالث 11

• شرعنا ننفذ مشروع الوقود البيئي
ومصفاة الزور العالمية و«مناولة
محليات
الكبريت» وخط الغاز الخامس
• المنطقة راغبة في تنفيذ بنود
اتفاق باريس وتحقيق التنمية
المستدامة عام 2030
• هدفنا المساهمة في الوصول للحياد
الكربوني خالل منتصف القرن الحالي «دار الشفاء» اختتم أكبر
حملة للتبرع بالدم في
القطاع الخاص ٠٧

ً
ممثل األمير ملقيا كلمته في قمة
المناخ بشرم الشيخ أمس

• بن سلمان :خصصنا  2.5مليار دوالر لـلمبادرة وسنصل للحياد الكربوني في  2050ونصف طاقتنا نظيفة في 2030
ُّ
• السيسي :الدول العربية جادة في مواجهة تغير المناخ والتحول للطاقة المتجددة ومصر حققت إنجازات في «النقل النظيف»

19 - 18

دوليات

«عبدالعزيز حمد الصقر ...ذو الرئاستين بين السياسة واالقتصاد»
كتاب تستعرض فيه نور الحبشي محطات حافلة من تاريخ رمز وطني ال يختلف عليه كويتيان

اإلرث االقتصادي والسياسي للعائلة وتأثيره في نشأة عبدالعزيز الصقر

• صمام أمان النخب التجارية ...حكمته وحنكته • التحق بالمدرسة األحمدية التي أنشئت عام
 1921وكان والده أبرز مؤسسيها وداعميها
جعلته الرقم الصعب في المشهد السياسي

ً
ً
تعيينا حكوميا لملء الشواغر
22
ً

ً
النواف نائبا لرئيس الحرس والمزروعي وكيال لـ «المحاسبة» وفاطمة السالم لـ «كونا»
• فيصل ً
• البيدان مديرا لـ «الرياضة» و 3وكالء مساعدين في «الخدمة» و 2بـ «األشغال»

فيصل النواف

يوسف المزروعي

فاطمة السالم

فــي أك ـبــر حــركــة تعيينات ل ـق ـيــادات الـ ــوزارات
واإلدارات والـجـهــات الحكومية ،اعتمد مجلس
الـ ــوزراء فــي اجتماعه األسـبــوعــي أمــس برئاسة
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد جملة من مراسيم
التعيين وقرر رفعها إلى سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد.

المنفوحي :فتح منافذ تسويقية
في المزارع لدعم المنتج المحلي
دراسة توطين السياحة الزراعية للحيازات

●

يوسف البيدان

واعتمد المجلس مرسومين بتعيين الفريق
ً
أول متقاعد الشيخ فيصل النواف نائبا لرئيس
الحرس الوطني بدرجة وزير ،ويوسف المزروعي
ً
ً
وك ـيــا ل ــدي ــوان الـمـحــاسـبــة ،ومــرســومــا بتعيين
فاطمة السالم مديرة عامة لوكالة األنباء الكويتية
«كونا» بدرجة وكيل وزارة ،وآخر بتعيين 02

سفير فلسطين :أمالك الكويتيين مصونة
ّ
وسهلنا بيع بعضها وتجديد أوراق أخرى

محمد جاسم

ً
ترجمة لتكليفه من رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ أحـمــد ن ــواف األحـمــد بالتنسيق
مــع الـهـيـئــة الـعــامــة ل ـشــؤون ال ــزراع ــة وال ـثــروة
السمكية لدعم المنتج الزراعي المحلي ،أعلن
المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي،
أمس ،فتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات
ال ــزراع ـي ــة ف ــي م ـنــاطــق الـصـلـيـبـيــة والـعـبــدلــي
والوفرة.
وكشف المنفوحي ،في كلمة له على هامش
جلسة المجلس البلدي أمس ،عن إضافة حرف
ج ــدي ــدة ،مـنـهــا ن ـشــاط كـبــس الـتـمــور 02

●

عزة إبراهيم

أع ـل ــن س ـف ـيــر فـلـسـطـيــن لـ ــدى ال ـك ــوي ــت رام ــي
طهبوب أن سفارة بــاده ساهمت في معالجة
م ـل ـفــات أمـ ــاك الـكــويـتـيـيــن ف ــي فـلـسـطـيــن ،عبر
تجديد أوراقها الثبوتية ،أو المساعدة في بيع
بعضها.
وقال طهبوب ،لـ «الجريدة» أمس ،إن السفارة
ً
تعمل جاهدة على هذا الملف الذي يضم  54عقارا
لكويتيين ،بعضها تحت االحتالل الصهيوني،
ً
مــؤكــدا أن تلك األم ــاك محفوظة ومصونة ،في
حين تمت مصادرة بعضها من جانب االحتالل،
حيث أقام عليها مستعمرات استيطانية.

02

 3شرائح لتحديد ساعات إجراء انتخابات «التعاونيات»
●

جورج عاطف

كـشـفــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ،أن وزيـ ــرة ال ـشــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة
لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ،بصدد إدخال
تعديالت جوهرية على بعض مــواد الـقــرار رقم
(/24ت) لسنة  ،2017الصادر بشأن تنظيم العملية
االنتخابية في الجمعيات واالتحادات التعاونية،
موضحة أن أبرز هذه التعديالت يتمثل في تقسيم
وقت إجراء االنتخابات إلى  3شرائح.

وقــالــت ال ـم ـصــادر لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» إن التعديل
سيشمل نــص ال ـم ــادة ( )10مــن ال ـق ــرار الـســالــف
ذكره ،والتي تقضي بأن «مدة العملية االنتخابية
 3ســاعــات كــامـلــة ،وي ـجــوز تـمــديــدهــا أو تغيير
م ــواعـ ـي ــده ــا ح ـس ــب ال ـ ـظـ ــروف واألحـ ـ ـ ـ ــوال ال ـتــي
تـقـتـضـيـهــا ال ـ ـضـ ــرورة» ،الف ـتــة إل ــى أن الـتـعــديــل
حدد وقت االنتخابات حسب الكثافة السكانية
لمساهمي منطقة عمل الجمعية الذين يحق لهم
التصويت في انتخابات مجالس اإلدارة.

٠٣

ً
السفر إلى الهند على مدى  20عاما
• تعلم اإلنكليزية على يد مدرس هندي في كراتشي • واصل ً
وكان مسؤوال عن تجارة العائلة
وانتسب إلى مدرسة «سانت ماري» في بومبي
٠٥

محادثات أميركية  -روسية
سرية حول حرب أوكرانيا

١٧

ةديرجلا

الثانية

•
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مجلس الوزراء :إحالة تقرير «قضايا المال العام» إلى مجلس األمة
ّ
• كلف «الطرق» باإلسراع في إنجاز مشروع مسار سكة الحديد
• إنشاء مركز طبي ووقائي ومختبر للصحة العامة في مطار الكويت
السماح لوزارة
الكهرباء بشراء
الطاقة الكهربائية
والمياه من القطاع
الخاص

رفع مشروعات
القوانين بشأن
ميزانية الوزارات
واإلدارات الحكومية
إلى األمير

ّ
بينما كلف مجلس ال ــوزراء،
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل وزيـ ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ــاف
والشؤون اإلسالمية ،عبدالعزيز
الماجد ،بإحالة التقرير الثاني
لـلـجـنــة م ـتــاب ـعــة ق ـضــايــا ال ـمــال
ال ـع ــام ل ـعــام  2022إل ــى مجلس
األمة ،قرر تكليف الهيئة العامة
للطرق والنقل البري باستكمال
ج ـه ــوده ــا بـ ـش ــأن اإلسـ ـ ـ ــراع فــي
إنـ ـ ـج ـ ــاز مـ ـ ـش ـ ــروع م ـ ـسـ ــار س ـكــة
الحديد.
وعـ ـق ــد ال ـم ـج ـل ــس اج ـت ـمــاعــه
األس ـب ــوع ــي ،ف ــي ق ـصــر الـسـيــف
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ب ــرئ ــاس ــة رئـيــس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
أحـ ـم ــد ن ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد ،وب ـع ـ ــد
االج ـت ـم ــاع ص ــرح نــائــب رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـشــؤون مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،بــراك
الشيتان ،بأن المجلس تدارس
تــوص ـيــة لـجـنــة مـتــابـعــة تنفيذ
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ـن ـمــويــة ال ـك ـبــرى
ب ـ ـشـ ــأن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع م ـ ـسـ ــار س ـكــة
الحديد في الكويت ،وقرر تكليف
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل
ال ـ ـبـ ــري ب ــاس ـت ـك ـم ــال ج ـه ــوده ــا
بـ ـش ــأن ت ـن ـف ـيــذ م ـ ـشـ ــروع م ـســار
سكة الحديد ،واتخاذ كل ما من
شــأنــه اإلس ــراع فــي سير عملية
إن ـج ــازه ،وااللـ ـت ــزام بــالـبــرنــامــج
ال ــزمـ ـن ــي ال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـم ـش ــروع
والقرارات الصادرة من المجلس
بهذا الشأن.
كـ ـم ــا اط ـ ـلـ ــع ال ـم ـج ـل ــس ع ـلــى
ت ــوص ـي ــة ال ـل ـج ـن ــة بـ ـش ــأن طـلــب
وزارة الـصـحــة اسـتـصــدار قــرار
ّ
من مجلس الوزراء بشأن تسلم
أحــد المباني الكائنة بمشروع
م ـب ـنــى م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
( )T2لـيـكــون فــي عـهــدة ال ــوزارة
إلن ـش ــاء ال ـم ـخ ـت ـبــرات الــوقــائـيــة
وال ـط ـب ـي ــة ب ــال ـم ـط ــار ال ـج ــدي ــد،
وقـ ـ ــرر ت ـك ـل ـيــف وزارة ال ـص ـحــة
بالتنسيق مــع وزارة األ شـغــال
العامة ،واإلدارة العامة للطيران
الـمــدنــي لــوضــع كــل متطلباتها
فيما يخص إنـشــاء مركز طبي

ً
رئيس الوزراء مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
ووقائي ومختبر للصحة العامة
بمباني مطار الكويت الدولي،
ووضع السبل الفاعلة لمواجهة
األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة الـ ـط ــارئ ــة
واالستثنائية ،والتعامل معها
بالكفاء ة المطلوبة ووفق أعلى
المعايير المتبعة بهذا الشأن،
وم ــواف ــاة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء بما
ينتهي إلـيــه األم ــر ،وذل ــك خالل
شهر من تاريخه.

تنويع مصادر الدخل
ثم ُ
تدارس المجلس التوصية
ال ــواردة ضمن محضر اجتماع
لجنة الشؤون االقتصادية بشأن
التقرير السنوي السابع لهيئة
تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر
المتضمن اإلحصائية الخاصة
بـنـشــاط الهيئة ومـشــروعــاتـهــا،
وق ــد أش ــاد الـمـجـلــس بالجهود
الكبيرة والمتميزة والمخلصة
الـ ـت ــي ت ـب ــذل ـه ــا ه ـي ـئ ــة تـشـجـيــع
االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر لـتـعــزيــز
ً
مـ ـك ــان ــة الـ ـك ــوي ــت اقـ ـتـ ـص ــادي ــا،
وت ـح ـق ـي ــق الـ ـتـ ـط ــور ال ـم ـس ـت ـمــر
لتحسين بيئة األعـمــال وجــذب

رؤوس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،بـ ـم ــا ي ـع ــزز
النمو وتنويع مـصــادر الدخل،
وبالمهنية العالية التي يعمل
بها قياديو وموظفو الهيئة في
هذا الشأن.
كـ ـم ــا اط ـ ـلـ ــع ال ـم ـج ـل ــس ع ـلــى
تـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االقتصادية بشأن تقرير متابعة
الـخـطــة الـسـنــويــة 2022/ 2021
للفترة من (3/ 31 - 2021/ 4/ 1
 )2022/بعد الحساب الختامي،
و تـقــر يــر متابعة خـطــة التنمية
السنوية  2023/ 2022النصف
األول للفترة من (30 - 2022/ 4/ 1
 ،)2022/ 9/وتقرير خطة التنمية
السنوية .2024/ 2023
وقــرر المجلس تكليف وزير
الـمــالـيــة وزي ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
االقتصادية واالستثمار بإحالة
هذه التقارير إلى مجلس األمة.

ال ـمــرســوم رق ــم  57لـسـنــة 2022
فــي شــأن تحديد اختصاصات
وزارة الكهرباء وال ـمــاء ،والــذي
يـ ـه ــدف إل ـ ــى ال ـس ـم ــاح لـ ـل ــوزارة
بـ ـ ـش ـ ــراء ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة
والمياه من عدة مصادر وليس
فـ ـق ــط ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،مـ ـم ــا يـتـيــح
ل ـل ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ال ـم ـســاه ـمــة
فـ ــي ت ــوف ـي ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء
وتخفيف األحمال المالية على
ً
الــدولــة ،عمال بمشاركة القطاع
الخاص في المشاريع ،كما أنها
ّ
تمثل خطوة في مجال اإلصالح
االقتصادي للدولة.
واطلع المجلس على توصية
اللجنة بـشــأن مـشــروع مرسوم
بالموافقة على اتفاقية التعاون
في مجال الثقافة والفنون بين
َ
حكومتي الكويت وكوريا.
وقرر المجلس الموافقة على
َ
مشروعي المرسومين ورفعهما
لصاحب السمو األمير.

ثم ناقش المجلس التوصية
ال ــواردة ضمن محضر اجتماع
لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
بشأن مشروع مرسوم بتعديل

متابعة األداء الحكومي

شراء الطاقة والمياه

كـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـم ـج ـلــس
التقرير السنوي لجهاز متابعة

األداء الحكومي عن عــام ،2021
وب ـه ــذا ال ـص ــدد اط ـلــع المجلس
ع ـلــى ال ـع ــرض ال ـم ــرئ ــي ال ـم ـقـ ّـدم
من رئيس جهاز متابعة األداء
الحكومي الشيخ أحمد المشعل
وعدد من قياديي الجهاز حول
نتائج أعمال الجهاز خالل عام
 ،2021ونـتــائــج مـتــابـعــة تنفيذ
ال ـ ـقـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة خـ ــال هــذا
الـ ـع ــام وك ــذل ــك ن ـت ــائ ــج مـتــابـعــة
تنفيذ المشروعات الحكومية،
ونتائج استطالع لـلــرأي العام
التي قــام بها الجهاز لتحسين
جـ ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـقـ ّـدمــة من
بـ ـع ــض ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
إضافة إلى نتائج تقرير ديوان
المحاسبة عــن تنفيذ ميزانية
السنة المالية  ،2021/ 2020إلى
جانب توصيات الجهاز العامة
وال ـخــاصــة الـمـطـلــوب اتـخــاذهــا
مـ ــن ق ـب ــل ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـج ـه ــات
الـحـكــومـيــة ،وال ـت ــي م ــن شأنها
تطوير األداء ومعالجة مظاهر
الخلل والقصور.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
بالجهود التي بذلت في إعــداد
هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــري ــر ،وقـ ـ ـ ــرر تـكـلـيــف

طهبوب لـ ةديرجلا :.أمالك الكويتيين بفلسطين مصونة

• عددها  ...54والسفارة ّ
سهلت بيع بعضها وتجديد أوراق أخرى خارج االحتالل
• التعاقد مع  500معلم فلسطيني ووصولهم رهن إصدار تأشيرات الدخول
●

عزة إبراهيم

ك ـشــف سـفـيــر فـلـسـطـيــن ل ــدى الـكــويــت
رامــي طهبوب ،ان سفارة بــاده ساهمت
ف ــي م ـعــال ـجــة ال ـع ــدي ــد م ــن م ـل ـفــات ام ــاك
الكويتيين في فلسطين ،ســواء من خالل
المساعدة فــي تجديد األوراق الثبوتية
لتلك االمالك ،أو المساعدة في بيعها.
وقال طهبوب ،لـ «الجريدة» ،على هامش
افتتاح معرض التراث الفلسطيني أمس،
إن السفارة الفلسطينية في الكويت تعمل
جــاهــدة عـلــى ه ــذا الـمـلــف ال ــذي يـضــم 54
عـقــارا لمواطنين كويتيين ،س ــواء كانت
أراضا أو أصوال داخل مناطق فلسطينية
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا تـ ـح ــت االح ـ ـتـ ــال
الصهيوني ،وبعضها اآلخر غير ذلك.
وأكد أن أمالك الكويتيين في فلسطين
محفوظة ومصونة ،وقد قام بعض هؤالء
المالك بتسلم أوراق ملكية تلك األصــول

مجددا ،واستبدال أوراق الملكية القديمة،
وذلك بالتعاون مع السفارة الفلسطينية
لدى الكويت ،والتي ساعدت من رغب منهم
فــي بيع تلك األمــاك والحصول على كل
حقوقه ،إذ حضر المشتري إلــى الكويت
وتمت عملية البيع تحت إشراف السفارة.
ولفت إلى أن «بعض تلك األمالك تمت
م ـصــادرت ـهــا م ــن االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي،
وأق ـ ــام عـلـيـهــا مـسـتـعـمــرات اسـتـيـطــانـيــة،
ونــأمــل أن تـعــود تـلــك األراضـ ــي المحتلة
إلى أصحابها األصليين» ،مشيرا إلى أن
السفارة الفلسطينية تستقبل أصحاب هذا
الملف ،وتساعدهم في بيع تلك العقارات
في حال رغبتهم أو تسهيل أي إجــراء ات
أخرى في هذا الشأن.

المعلمون الفلسطينيون
وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث طـ ـ ـهـ ـ ـب ـ ــوب حـ ـ ـ ـ ــول م ـل ــف

الكويت تدين استهداف
مركز للجيش الصومالي
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين
ل ـل ـه ـجــوم ال ـ ــذي اس ـت ـه ــدف م ــرك ــز ت ــدري ــب لـلـجـيــش ف ــي الـعــاصـمــة
الصومالية مقديشو ،وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من األشخاص.
وشددت الوزارة ،في بيان ،على موقف الكويت المبدئي والثابت
المناهض للعنف واإلرهاب ،معربة عن خالص التعازي والمواساة
لجمهورية الصومال الشقيقة حكومة وشعبا ،وإلى أسر الضحايا،
وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

مشروع
«الخيرية» :إشهار ً
تعليمي للسوريين غدا
ت ـ ـق ـ ـيـ ــم ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـخـ ـي ــري ــة
اإلس ــام ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،بــرعــايــة
وحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــور رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
إدارت ـه ــا د .عـبــدالـلــه الـمـعـتــوق،
ً
ً
غ ــدا ،حـفــا إلش ـهــار مشروعها
الـتـعـلـيـمــي ال ـن ــوع ــي (مـعــالـجــة
صعوبات التعلم لدى الالجئين
ال ـس ــوري ـي ــن) ،والـ ـ ــذي يستفيد
منه  15ألــف طالب وطالبة في
لبنان واألردن وتركيا ،حيث بدأ
تنفيذه منتصف العام الماضي،
ويستمر  3سنوات.

وقــالــت الـهـيـئــة ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ،إن ال ـم ـش ــروع نـتــاج
ش ــراك ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة نــوعـيــة
بـيــن الهيئة والـبـنــك اإلســامــي
للتنمية وص ـن ــدوق الـتـضــامــن
اإلس ـ ــام ـ ــي ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ك ـج ـهــات
م ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة ،وج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـت ـم ـي ــز
اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ـ ـ ــي ك ـ ـج ـ ـهـ ــة م ـ ـن ـ ـفـ ــذة،
وبـ ــإشـ ــراف أك ــادي ـم ــي م ــن 146
ً
ً
ً
خ ـ ـب ـ ـيـ ــرا ت ـع ـل ـي ـم ـي ــا وأس ـ ـ ـتـ ـ ــاذا
ً
أكاديميا في  9جامعات مرموقة
من  4دول عربية.

المعلمين الفلسطينيين وعودتهم بقوة
إلى الكويت خالل الفترة المقبلة ،فقال
إن المعلم الفلسطيني بدأ في العودة
التدريجية إلى الكويت منذ عام 2018
 ،2017/إذ شهد ع ــودة الــدفـعــة األولــى
بعد سـنــوات مــن االنـقـطــاع ،وبلغ عدد
الــدف ـعــات أرب ـع ــا حـتــى تــوقـفــت بسبب
جــائـحــة ك ــورون ــا ،مــوضـحــا أن الـفـتــرة
المقبلة ستشهد د خــول دفعة جديدة
من المعلمين الفلسطينيين قوامها 500
مدرس ومدرسة.
وأض ــاف أنــه تــم التعاقد مــع الدفعة
الجديدة ،وفي انتظار إجــراء ات وزارة
ال ـتــرب ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ودي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية فــي استيفاء باقي الخطوات
وإصـ ـ ـ ـ ــدار تـ ــأش ـ ـيـ ــرات دخ ـ ـ ــول ال ــدف ـع ــة
الجديدة ،مؤكدا أن األج ــواء الكويتية
م ـنــاس ـبــة ل ـت ـلــك ال ـ ـعـ ــودة الـ ـت ــي تـشـهــد
تــزايــدا مستمرا فــي أع ــداد المدرسين

الفلسطينيين سواء من ناحية شروط
التعاقد أو الــرواتــب أو الـحــوافــز التي
تشجع ع ــددا كبيرا منهم للعمل لدى
الكويت.
وأشـ ـ ــار ط ـه ـبــوب إلـ ــى ث ـقــة ال ـكــويــت
فــي المعلم الفلسطيني ،و هــي قديمة
منذ عام  ،1936حين جــاء ت أول بعثة
تعليمية م ــن فـلـسـطـيــن إل ــى الـكــويــت،
ومـ ـ ـن ـ ــذ ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـح ـ ـيـ ــن أثـ ـ ـب ـ ــت ال ـم ـع ـل ــم
الفلسطيني جدارته وقوته وإخالصه
للعملية الـتـعـلـيـمـيــة ودول ـ ــة الـكــويــت،
فــأص ـبــح جـ ــزء ا م ــن مــؤس ـســة التعليم
الـكــويـتــي وأح ــد أه ــم عــوامــل نجاحها
وقوتها ،مـشــددا على أن هــذه الكفاء ة
تــأتــي مــن إي ـمــان الفلسطيني الــراســخ
بأن التعليم سالحه األول في مواجهة
تحديات الحياة.

رامي طهبوب

ّ
«الالجئين» و«تنمية» يوقعان اتفاقية
لدعم الجئي الروهينغا
منحة  230ألف دوالر لمساعدة  153ألف الجئ في بنغالدش

ّ
وق ـ ــع مـكـتــب ال ـم ـفــوض ـيــة ال ـســام ـيــة لــأمــم
المتحدة لـشــؤون الالجئين فــي الـكــويــت مع
الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير
(تنمية الخيرية) ،أمس ،اتفاقية منحة لتوفير
الدعم الصحي من الدواء واإلمدادات الصحية
لالجئين الروهينغا في بنغالدش بلغت 230
ألف دوالر.
وأعــربــت ممثلة المفوضية لــدى الكويت،
نسرين الــربـيـعــان ،فــي تصريح على هامش
حفل توقيع المنحة ،عن شكرها وامتنانها
لجمعية تنمية لــد عـمـهــا المستمر ألنشطة
المفوضية اإلنسانية ،مشيرة الى أن الشراكة
م ــع الـجـمـعـيــة ع ـلــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات ال ـثــاث
الـمــاضـيــة أث ـمــرت عــن م ـســاعــدات ل ـ  350ألــف
الجئ من الروهينغا.
وقــالــت الربيعان إن هــذه الـشــراكــة تعكس
مـ ــدى االل ـ ـتـ ــزام اإلن ـس ــان ــي ال ـع ـم ـيــق لـلـكــويــت
حكومة وشعبا على عمل الخير ّ
ومد يد العون
لالجئين أينما كــانــوا ،وهــو انعكاس واضح
لدور الكويت كمركز عالمي للعمل اإلنساني.
وأضافت أن هذه المنحة سيستفيد منها
ن ـح ــو  153.619الجـ ــئ م ــن ال ــروه ـي ـن ـغ ــا فــي

جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات والـ ـجـ ـه ــات
الحكومية وجهاز متابعة األداء
الحكومي بالعمل على معالجة
المالحظات وتنفيذ التوصيات
الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ب ــال ـت ـق ــري ــر ل ــارتـ ـق ــاء
بمستوى األداء الحكومي.

قضايا المال العام
كـ ـم ــا اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـم ـج ـلــس
التقرير ا لـثــا نــي للجنة متابعة
قضايا الـمــال الـعــام لعام 2022
الـمـتـضـمــن ال ـب ـيــانــات الـخــاصــة
بقضايا األمــوال العامة وردود
الوزارات والمؤسسات الحكومية
عن هذه القضايا ،وما آلت إليه
أمــام جهات االختصاص ،وقرر
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء تـكـلـيــف وزي ــر
العدل وزيــر األوق ــاف والشؤون
اإلسالمية بإحالته إلى مجلس
األمة.

ربط ميزانية الوزارات
كـمــا بـحــث الـمـجـلــس ش ــؤون
مجلس األمة ،واطلع بهذا الصدد
عـلــى كـتــب ديـ ــوان سـمــو رئيس

مجلس الوزراء المرفق بها كتب
رئيس مجلس األمة المتضمنة
مـ ــواف ـ ـقـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ـج ـل ـس ـتــه
المنعقدة بتاريخ 2022/ 11/ 1
على مشروعات القوانين بشأن
ربط ميزانية الوزارات واإلدارات
الحكومية للسنة المالية /2022
 ،2023والـ ـفـ ـص ــل بـ ـي ــن أ بـ ـ ــواب
م ـيــزان ـيــة ال ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
الحكومية للسنة المالية /2021
 ،2022وربط ميزانيات الجهات
المستقلة للسنة المالية /2022
 ،2023واعـ ـتـ ـم ــاد ا ل ـح ـس ــا ب ــات
الـ ـخـ ـت ــامـ ـي ــة لـ ـبـ ـع ــض الـ ـجـ ـه ــات
الـمـسـتـقـلــة ع ــن ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 ،2021 /2020ورب ــط ميزانيات
الجهات الملحقة للسنة المالية
.2023 /2022
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس رفـ ـعـ ـه ــا
ل ـ ـص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـس ـ ـم ـ ــو األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر،
وإحـ ــالـ ــة ال ـت ــوص ـي ــات الـ ـ ـ ــواردة
ف ــي ت ـقــاريــر لـجـنــة الـمـيــزانـيــات
والـ ـحـ ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي ،وك ــذل ــك
التي ّ
قدمت أثناء جلسة مجلس
األمـ ــة إل ــى وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة وزي ــر
ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة
واالستثمار.

عطاءات محطة تعبئة المياه
العذبة بالمطالع  6ديسمبر
●

سيد القصاص

أعـ ـل ــن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
للمناقصات ا لـعــا مــة تأجيل
ت ـق ــدي ــم عـ ـ ـط ـ ــاءات م ـنــاق ـصــة
إنـ ـ ـش ـ ــاء وإن ـ ـ ـجـ ـ ــاز وص ـي ــان ــة
محطة تعبئة المياه العذبة
ب ـم ـن ـط ـقــة جـ ـن ــوب ال ـم ـط ــاع
ال ـس ـك ـن ـي ــة إلـ ـ ــى  6دي ـس ـم ـبــر
ً
ال ـم ـق ـبــل ،بـ ــدال م ــن تـقــديـمـهــا
خالل نوفمبر الجاري.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر
«ال ـك ـهــربــاء» إل ــى أن مـشــروع
المحطة يــأتــي ضـمــن خطط
الـ ـ ــوزارة إل ــى إي ـص ــال الـمـيــاه
إلى المطالع ضمن مشاريع
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـت ــي يتم
ت ـن ـف ـي ــذه ــا ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة ،وجـ ـه ــات ال ــدول ــة
المختلفة ذات العالقة.
ولفتت إلــى أن «الكهرباء»
حريصة على إنجاز مشاريع

ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة الـمـتـعـلـقــة
ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازي م ــع
مـشــاريــع مـحـطــات الـكـهــربــاء
ال ـت ــي ي ـتــم ت ـن ـف ـيــذهــا ،سعيا
إلى إيصال خدماتها لجميع
المستهلكين في المطالع فور
تقديم الطلبات للوزارة عليها
ً
ووف ـق ــا لـلـمــواعـيــد الـمـحــددة
إلنجاز تلك المشاريع ،حيث
تتابع قطاعات ال ــوزارة تلك
المشاريع وتدفع إلى سرعة
إنجازها.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
تسعى إل ــى تقليص ال ــدورة
المستندية إلنجاز مثل هذه
المشاريع المهمة والحيوية
ل ـل ـم ــدن ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وت ــذل ـي ــل
كــل العراقيل التي تواجهها
إليـصــال خــدمــاتـهــا ،تماشيا
مع خطط التنمية في البالد.

المنفوحي :فتح منافذ تسويقية...
و«الشبس» إلى جانب الحرف التي تتعلق باالستفادة من اإلنتاج
ً
الــزراعــي ،مشيرا الــى إصــدار رخصة تجارية إلدارة مــزارع األبقار
وإنتاج األلبان.
وذكر أن البلدية بدأت دراسة توطين نشاط السياحة الزراعية
للحيازات ذات المساحات الكبيرة بما ال يـتـعــارض مــع اإلنـتــاج
الزراعي.
04

 22تعيينًا حكوميًا لملء...
جانب من توقيع االتفاقية أمس
ب ـن ـغــادش ع ـبــر تـخـصـيــص أم ـ ــوال الـصــدقــة
والزكاة لالجئين ،إذ ستوفر إمــدادات للمياه
الصالحة للشرب واألدوية األساسية لهم.

إغاثة المنكوبين
م ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــاد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة وال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـجـمـعـيــة تـنـمـيــة ،د.
ناصر العجمي ،بالتعاون مع المفوضية لدعم
الالجئين الروهينغا وعلى الثقة المتبادلة
بين الطرفين.

ودعا العجمي الى ضرورة دعم تلك القضية
المستحقة التي مر عليها سنوات عــدة منذ
الـنــزوح الجماعي والـقـســري للروهينغا من
والية راخين «أراكان» غرب ميانمار ،مشيرا إلى
ان «تنمية» نجحت ،بدعم كبير من المحسنين
وأصحاب األيــادي البيضاء ،خــال الحمالت
السابقة في إغاثة المنكوبين من تلك الفئة.
وأكد أهمية استمرار المجتمع الدولي في
البحث عن حلول شاملة ودائمة للروهينغا،
كي ال يتحولوا إلى أزمة منسية.

عبير الفارس وإبراهيم الهاجري ونرجس حسن بدرجة وكالء وزارة
مساعدين في ديوان الخدمة المدنية.
ً
ً
ً
كما اعتمد مرسوما بتعيين يوسف البيدان مديرا عاما للهيئة
العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة ،وآخر بتعيين طالل العتيبي
ً
وفيصل اليتيم وبشار السالم وحامد الهزيم نوابا للمدير العام
ً
لـ «الرياضة» بدرجة وكيل وزارة مساعد ،فضال عن مراسيم تعيين
كفاية النجدي وعيد الرشيدي بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة
األشـغــال ،وعمار عبدالله الناجم رئيس قطاع في جهاز متابعة
األداء الحكومي بدرجة وكيل وزارة مساعد ،ود .برجس الهاجري
ً
مساعدا للمدير العام للهيئة العامة لتشجيع االستثمار بدرجة
وكيل وزارة مساعد.
وشهد االجتماع اعتماد مرسوم تعيين تركي المطيري وسالم
الوطيان بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة اإلعالم ،وآخر بتعيين
عائشة المحمود ومحمد الجسار وسلطان الديحاني وسهام العازمي
ومساعد الزامل أمناء عامين مساعدين في المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب بدرجة وكيل وزارة مساعد.

«الشؤون» تحدد  3شرائح لمواقيت انتخابات «التعاونيات»
 3ساعات للقليلة الكثافة السكانية و 4للمتوسطة و 5للعالية
جورج عاطف

اجتماع مع «الزراعة»
لوضع آليات إطالق
ّ
منصة «مزارع
ديرتنا»

علمت «ال ـجــريــدة» أن وزي ــرة الـشــؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية ،وزيرة
ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون الـ ـم ــرأة وال ـط ـف ــول ــة مي
البغلي ،بصدد إصدار قرار وزاري يضمن
إدخال تعديالت جوهرية على بعض مواد
القرار رقم ( /24ت) لسنة  ،2017الصادر
ب ـشــأن تـنـظـيــم الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة في
الجمعيات واالتحادات التعاونية.
ً
ووف ـقــا لـمـصــادر «ال ـش ــؤون» ف ــإن أبــرز
هذه التعديالت التي ستشمل نص المادة
رقــم ( )10مــن الـقــرار السالف ذك ــره ،التي
قـضــت بــأن «م ــدة العملية االنـتـخــابـيــة 3
ساعات كاملة ،ويجوز تمديدها أو تغيير
مواعيدها حسب الظروف واألحوال التي
تقتضيها الـضــرورة» ،موضحة أن إدارة
ش ــؤون الـعـضــويــة وإش ـه ــار الـجـمـعـيــات
واالتـحــادات التعاونية بقطاع التعاون،
ً
أدخـلــت تعديال على نــص الـمــادة يحدد
بموجبه وقت االنتخابات حسب الكثافة
الـ ـسـ ـك ــانـ ـي ــة ل ـم ـس ــاه ـم ــي م ـن ـط ـق ــة ع ـمــل
الجمعية الذين يحق لهم التصويت خالل
انتخابات مجالس اإلدارة.
وأضافت أن «التعديل ّ
قسم وقت إجراء

«السكنية» :تصريف مياه األمطار
بالمطالع إلى باطن األرض
العنزي :المنظومة الجديدة تحتوي على  89خزان ترشيح

جانب من اجتماع اللجنة الدائمة للتنسيق والمتابعة
عـقــدت الـمــؤسـســة الـعــامــة لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،اجـتـمــاع اللجنة
الدائمة للتنسيق والمتابعة ألعمال الطرق وشبكات مياه األمطار
والصرف الصحي بالمشاريع االسكانية بمشاركة نائب المدير
العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة ،راشد العنزي ،ونائبه لشؤون
التخطيط والتصميم م .ناصر خريبط ،وقياديي المؤسسة ووزارة
األشـغــال والهيئة العامة للطرق والنقل الـبــري ،وبحضور بعض
الجهات ذات الصلة ممثلة في الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت
وشرطة حماية البيئة.
وقال العنزي ،في بيان صحافي ،إن االجتماع يهدف إلى التعريف
بمنظومة صرف مياه األمطار الجديدة بمشروع مدينة المطالع
اإلسكاني ،التي يتم تنفيذها للمرة األولى على مستوى الكويت.
واستعرض العنزي ،في عرض مرئي ،المنظومة الجديدة والمزايا
الـتــي تــوفــرهــا ،حيث يتم تصريف مـيــاه األمـطــار ذاتـيــا إلــى باطن
األرض بعد فلترتها من األتربة والعوالق والزيوت ،ودون الحاجة
إلى استخدام النظام التقليدي بنقلها وإلقائها في البحر عن طريق
أنابيب ومجارير أمطار بأطوال كبيرة جدا وذات كلفة باهظة.
وأوضــح أن المنظومة الجديدة تحتوي على  89خزان ترشيح
موزعة على مساحة المشروع كاملةّ ،
وبين آلية عمل هذه الخزانات
وكيفية صيانتها لضمان استمرارية تشغيلها بكفاءة عالية.
وجرى خالل االجتماع مناقشة الوضع التنفيذي الحالي بمدينة
المطالع ،وعرض لبعض المظاهر السلبية الناتجة عن إلقاء بعض
مخلفات البناء واألنقاض ونواتج الحفر الناتجة من أعمال البناء
بالقسائم السكنية للمواطنين على الطرق والخدمات ،وضــرورة
المعالجة من قبلّ الجهات المعنية ،وتأكيد تكاتف جميع الجهات
ذات الـصـلــة لتجنب وق ــوع أض ــرار وتـلـفـيــات بــالـشـبـكــات القائمة
بالمدينة.

االنـتـخــابــات إل ــى  3شــرائــح ،حـســب عــدد
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،إل ــى قـلـيـلــة ب ـ ـ  3س ــاع ــات،
وم ـتــوس ـطــة ب ـ ـ  4س ــاع ــات ،وع ــال ـي ــة ب ـ ـ 5
ساعات» ،مؤكدة أن الهدف الرئيسي من
التعديالت تالفي أي إشكالية مستقبلية
مــن شأنها التأثير على صحة وسالمة
إج ـ ـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،الس ـي ـم ــا ع ـق ــب مــا
شهدته انتخابات مجلس إدارة جمعية
الـنـسـيــم ال ـت ـعــاون ـيــة ،م ــن س ــوء التنظيم
والتدافع الكبير الــذي حدا بــالــوزارة إلى
إلغائها قبل غلق باب االقتراع بدقائق.

البغلي تستقبل أعضاء «الكويتية لمتالزمة الداون»

ّ
منصة «مزارع ديرتنا»

ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع آخـ ـ ـ ــر ،ي ـع ـق ــد ال ــوك ـي ــل
ال ـم ـســاعــد لـ ـش ــؤون ق ـط ــاع ال ـت ـع ــاون في
ً
الــوزارة سالم الرشيدي ،اليوم ،اجتماعا
م ــع م ـس ــؤول ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـش ــؤون
الـ ــزراعـ ــة وال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة ،لـمـنــاقـشــة
مـبــادرتـهــم الــرامـيــة إل ــى إن ـشــاء وتطوير
ّ
منصة إلكترونية وطنية باسم «مــزارع
ديرتنا» ،لدعم تسويق اإلنـتــاج الغذائي
المحلي بأشكاله وأنواعه كافة ،السيما
الخضراوات والفواكه ،والذي يتم انتاجه

البغلي والرشيدي خالل استقبال أعضاء الجمعية
م ــن ق ـبــل أصـ ـح ــاب الـ ـحـ ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة
ال ـتــاب ـعــة لـلـهـيـئــة .وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع سـ ـ ــوف يـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى وض ــع
الـ ـض ــواب ــط واآلل ـ ـي ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة بـعـمــل
ً
الـمـنـ ّـصــة قبيل إطــاقـهــا رسـمـيــا ،والـتــي

م ــن شــأن ـهــا ال ـتــوســع ف ــي شـ ــراء الـمـنـتــج
الــزراعــي المحلي بما يعود بالنفع على
الـمــزارعـيــن ،ويـمـنــع الــوسـطــاء بـمــا يقلل
ً
األسعار ،مؤكدة أن الوزارة ال ترى مانعا
ّ
المنصة ،بصفتها حكومية
العتماد إنشاء

قال النعيمي إن المعالجة
اإلشعاعية الداخلية لألورام
السرطانية وسيلة فعالة
لعالج األورام وتحقق نسب
شفاء عالية الدقة.

أكد وزير التربية دعم النماذج
ّ
المشرفة من الطلبة للمشاركة
في مسابقات التطبيقات الذكية
والتكنولوجيا ،لما له من دور
فعال في تعزيز اإلبداع البشري،
والذي سيسهم في تحسين
جودة التعليم واالرتقاء
بالمنظومة التعليمية.

توفير 
حافالت لطلبة
فئة ذوي
 االحتياجات
«التربية»

فهد الرمضان

أكد وزير التربية وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ،د .حمد
العدواني ،أن الكويت سارعت في
االعـتـمــاد عـلــى تطبيقات الــذكــاء
ً
االصـطـنــاعــي ،تماشيا مــع خطة
الدولة التنموية لعام .2035
جاء ذلك خالل استقبال الوزير
الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،فـ ــي مـكـتـبــه
بالديوان العام للوزارة الطالبتين
فاطمة الزهراء جمال (من ثانوية
ماريا القبطية للبنات) ،وعائشة
ال ـع ـج ـم ــي (م ـ ــن ث ــان ــوي ــة ال ــرت ـق ــة
ل ـل ـب ـنــات) ،ال ـفــائــزت ـيــن بـمـســابـقــة
بــرنــامــج الـمــرصــد الخليجي في
تـطـبـيـقــات ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي
بالتعليم العام (مسابقة الهاكثون
ف ــي ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي) ،الـتــي
أقيمت فــي الـسـعــوديــة ،بحضور
الوكيل المساعد للتعليم العام
أســامــة ال ـسـلـطــان ،ومــديــر قـطــاع
المعلومات فــي مكتب «التربية»
العربي لــدول الخليج ،د .محمد
الشريكة.
وأبـ ـ ــدى وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة فـخــره
واع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزازه بـ ـلـ ـق ــاء ال ـط ــال ـب ـت ـي ــن
الحاصلتين على المركز األول في
المسابقة وأولياء أمورهما ،وقال
إن ما يشعرنا في الفخر واالعتزاز
هو تشجيع وزارة التربية للذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
لـدى أبنائها الطلبة والطالبات
فـهـ ّـم ق ــادة الـمـسـتـقـبــل ،مــن خــال
تبني نـمــاذج ّ
مشرفة مــن الطلبة
والطالبات ودعمهم للمشاركة في
المسابقات المحلية والخارجية
ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـط ـب ـي ـقــات الــذك ـيــة
والـتـكـنــولــوجـيــا ،لـمــا لــه مــن دور

عالج
السرطان
يتطلب وجود
فريق مؤهل
الستخدام
التقنيات
الدقيقة

النعيمي

شاركت الجمعية الخيرية
الكويتية «حفاظ» في مبادرة
واعي المجتمعية للتوعية
بضرر المخدرات ،بالتعاون مع
عدد من الجمعيات ومؤسسات
المجتمع المدني ،برعاية
محافظ األحمدي الشيخ فواز
الخالد.
وصرح رئيس مجلس إدارة
الجمعية المحامي عبدالعزيز
الرفاعي بأن حملة «خلك
واعي وال تكن التالي» تأتي
انطالقا من واجب المسؤولية
المجتمعية لمؤسسات
المجتمع المدني تجاه وطننا
الحبيب ،واستجابة لتوجه
مجلس الوزراء في اجتماعه
األخير بإطالق حملة وطنية
للتوعية بمخاطر المخدرات
على أبنائنا وعلى المجتمع.
وأوضح الرفاعي أن «حفاظ»
بادرت إلى إطالق حملة
«واعي» المجتمعية للتوعية
بضرر المخدرات ،عبر عدد
من الفعاليات بدأت بلقاءات
توعوية لطالب المدارس
المتوسطة والثانوية ،بمشاركة
عدد من الدعاة.

«التراث» تستعرض رسالة
«القيم التربية اإلسالمية»

ً
العدواني مستقبال الفائزتين بمسابقة برنامج المرصد الخليجي
فعال في تعزيز اإلبداع البشري،
والـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ـه ــم ب ـ ــا ش ـ ــك فــي
تحسين جودة التعليم واالرتقاء
بالمنظومة التعليمية.
وأش ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي ب ـج ـهــود
مـ ـنـ ـسـ ـق ــي بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ال ـ ـمـ ــرصـ ــد
الخليجي ،الموجهة الفنية العام
للحاسوب باإلنابة منى عوض،
والموجهة الفنية للعلوم نادية
الـ ـحـ ـبـ ـي ــب ،والـ ـم ــوجـ ـه ــة ال ـف ـن ـيــة
للحاسوب منار جمال ،من خالل
رعايتهن وتبنيهن لروح االبتكار
الـتـكـنــولــوجــي ل ــدى الـطــالـبـتـيــن،
وال ـ ـ ــذي أس ـه ــم ب ـش ـكــل ف ـع ــال فــي
فوزهما بالمسابقة.

جولة تفقدية
في مجال آخر ،وضمن جوالته
التفقدية المفاجئة ،قــام ا لــوز يــر
الـعــدوانــي ،صـبــاح أم ــس ،بــزيــارة
ت ـف ـق ــدي ــة م ـف ــاج ـئ ــة إل ـ ــى م ــدرس ــة
ع ـبــدال ـلــه ال ـع ـص ـفــور االب ـتــدائ ـيــة
ّ
للبنين ،حـيــث اط ـلــع عـلــى وضــع

عادل سامي

أك ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس قـ ـس ــم ال ـط ـب ـي ـعــة
اإلش ـع ــاع ـي ــة ف ــي م ــرك ــز ال ـكــويــت
لـمـكــافـحــة ال ـس ــرط ــان د .م ـشــاري
ال ـن ـع ـي ـم ــي ،أن ال ـ ـسـ ــرطـ ــان يـعــد
ثــانــي أك ـثــر مـسـبـبــات ال ــوف ــاة في
ال ـكــويــت وال ـع ــال ــم ،حـســب أح ــدث
اإلحصاءات.
وق ـ ــال الـنـعـيـمــي ف ــي تـصــريــح
للصحافيين ،صباح أمــس ،على
هامش افتتاح الــدورة التدريبية
اإلقليمية تحت شعار «المعالجة
االش ـع ــاع ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة لـمــرضــى
السرطان» بالتعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الــذريــة ومنظمة
الشرق األوسط للفيزياء الطبية،
إن س ــرط ــان ال ـب ــروس ـت ــات ــا أك ـثــر
ً
السرطانات شيوعا بين الرجال،
و ي ـ ـ ـفـ ـ ــوق  %13مـ ـ ــن إ ج ـ ـمـ ــا لـ ــي
اإلصــابــات بمعدل  15حــالــة لكل
 100ألــف نسمة ،ويــأتــي سرطان
ً
الثدي األكثر انتشارا بين النساء.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــا ل ـ ـجـ ــة
اإلش ـع ــاع ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة لـ ـ ــأورام
السرطانية وسيلة ّ
فعالة لعالج
األورام وتحقق نسب شفاء عالية
ً
الدقة ،الفتا إلى أن الدورة ستسلط
الـ ـ ـض ـ ــوء ع ـ ـلـ ــى أح ـ ـ ـ ـ ــدث ال ـ ـطـ ــرق
ال ـع ــاج ـي ــة ل ـم ــرض ــى ال ـس ــرط ــان،
ً
وتحديدا العالج بتقنية العالج
اإلشعاعي الموضعي.

غير تجارية تمنح الجمعيات التعاونية
أولوية شراء احتياجاتها من المنتجات
الغذائية الوطنية بصورة آلية ،شريطة أن
تراعي القرارات واللوائح المنظمة للعمل
للتعاوني.

ُّ
العدواني واصل تفقد المدارس واستطالع احتياجاتها وآلية سير العمل

«الصحة» :السرطان ثاني أكثر مسببات الوفاة
•

اس ـت ـق ـب ـلــت وزيـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـت ـن ـم ـيــة
المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة
مــي البغلي ،أعـضــاء الجمعية الكويتية لمتالزمة الــداون
بحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية االجتماعية
سالم الرشيدي.
وت ــم خ ــال ال ـل ـقــاء مـنــاقـشــة ال ـعــديــد مــن الـقـضــايــا الـتــي
تهم هــذه الـفـئــة ،حيث وجـهــت الــوزيــرة للنظر فــي العديد
من المطالب واالحتياجات التي قدمها أعضاء الجمعية،
ً
والتعامل معها وفقا للقانون والقرارات المنظمة.
وأكــدت البغلي أن توجيهات القيادة السياسية وسمو
رئيس مجلس ال ــوزراء واضحة بـضــرورة االهتمام بذوي
االحتياجات ،وتقديم أوجه الدعم والرعاية لهم.

ّ
«التربية» :سباقون في تطبيقات الذكاء االصطناعي
•

«حفاظ» تشارك في
«مبادرة واعي المجتمعية»

المدرسة وآلية سير العمل فيها.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر ت ــرب ــوي ــة إن
الـ ــوزيـ ــر ي ـس ـعــى م ــن خ ـ ــال ه ــذه
ال ــزي ــارات الـمـفــاجـئــة إل ــى ُّ
تلمس
اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـمـ ـي ــدان وه ـمــومــه
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر ،واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
إل ــى ال ـم ـعــوقــات ال ـت ــي يــواجـهـهــا
لتذليلها ،والـحــرص على توفير
جميع اإلمكانات لتحقيق األهداف
ال ـت ــرب ــوي ــة ف ــي ت ـن ـش ـئــة األج ـي ــال
ت ـن ـش ـئ ــة س ـل ـي ـم ــة ،مـ ــع الـ ـح ــرص
على رفع الكفاءة التعليمية لدى
أعضاء المنظومة.
وفي هذا السياق ،أكدت مديرة
المدرسة ،أمينة البشير ،أن اإلدارة
حرصت على تنظيم فعالية عودة
األنشطة المدرسية ،بعد صدور
تعليمات مــن الـ ــوزارة بالسماح
باألنشطة المدرسية التي أوقفتها
الجائحة في العامين الدراسيين
الماضيين ،والـتــي تعتبر جــزء ا
ه ـم ـم ــا وحـ ـي ــوي ــا فـ ــي ال ـم ـس ـي ــرة
التعليمية ،لما لها من قيمة في
تعزيز القيم واألخ ــاق الحميدة

فـ ــي نـ ـف ــوس ال ـط ـل ـب ــة ،إلي ـمــان ـهــا
ب ــأن الـتــربـيــة الـسـلـيـمــة تــأتــي في
المقدمة ،ليأتي بعدها التعليم.
وأضــافــت البشير أنــه صــادف
إقــامــة الفعالية حـضــور مفاجئ
من وزيــر التربية ،وهــو ما كانت
لــه أصــداء ترحيبية بين أوســاط
الهيئة التعليمية واإلداريـ ــة في
المدرسة ،حيث كانت لمشاركته
األبوية ألبنائه الطلبة أثــر كبير
في نفوسهم ،إضافة إلى حرصه
على االط ــاع على سير العملية
التعليمية ومدى جودة الخدمات
المقدمة.
فــي مـجــال آخ ــر ،أعـلـنــت وزارة
التربية أن الحافالت المخصصة
لنقل الطلبة من مــدارس التربية
الخاصة وإليها قد بدأت أعمالها
ً
أمس األول ،وستستمر تدريجيا
لحين اكتمال األعداد.
وقــالــت ال ـ ــوزارة إن ذل ــك يأتي
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــوفـ ـي ــر وسـ ـيـ ـل ــة ن ـقــل
آم ـنــة ومــائـمــة للطلبة مــن ذوي
االحتياجات الخاصة.

االنزالق الغضروفي
سنانً :
ليس خطيرا وعالجه يسير

استضافت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي الباحث سالم
الحسينان لمناقشة رسالته
«القيم المتضمنة في مقرر
التربية اإلسالمية في ضوء
إشكاليات ثورة االتصاالت
في المجتمع الكويتي» ضمن
سلسلة ندوات «رسالتي» التي
تشرف عليها إدارة الكلمة
الطيبة إلبراز دور الباحثين
الكويتيين في رسائل الدكتوراه
والماجستير في المجاالت
الشرعية والعلمية.
واستعرض الحسينان ،في
رسالته ،أهمية القيم في مواكبة
مالمح مجتمع القرن الحادي
والعشرين واحتوائها ،وما
يصاحبها من ثورة االتصاالت،
مؤكدا أهمية دور مادة التربية
اإلسالمية في غرس القيم
األخالقية والعلمية في نفوس
التالميذ.
وذكر أن القيم تمثل معايير
اجتماعية ذات صبغة انفعالية،
تتصل بالمستويات الخلقية
التي تقدمها الجماعة للفرد،
مردفا :كما أن كتب التربية
اإلسالمية تحتوي على
منظومة من القيم التربوية
واألخالقية واالجتماعية
الموجهة لسلوكيات الطالب في
المدرسة.

«التعريف باإلسالم» :التعاون
مع «الحكمة» في توعية الجاليات

 %80يصابون بآالم في الظهر والرقبة بسببه

ً
النعيمي مكرما سعد الدليجان من السعودية
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــاج
اإلش ـع ــاع ــي ال ــداخ ـل ــي م ــن أفـضــل
العالجات لسرطان البروستاتا،
الذي يعتبر من األورام الصامتة
التي تنمو ببطء بدون ظهور أي
ً
أعـ ــراض فــي ال ـبــدايــة ،داع ـي ــا إلــى
ض ـ ــرورة ع ـمــل ال ـف ـحــص الـ ــدوري
وال ـف ـحــوصــات ال ــازم ــة لـمــن بلغ
الخمسين من العمر وما فوق.
وذكر أن نسب الشفاء تتباين
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــورم
وتشخيصه ،فهناك أورام تنحصر
في الغدة ذاتـهــا ،وأخــرى تنتشر
وبدرجات متفاوتة ،وتأتي فاعلية
ال ـع ــاج ح ـســب ن ــوع الـ ـ ــورم ،لكن
الـتـشـخـيــص الـمـبـكــر يـ ــؤدي إلــى
زيادة نسبة الشفاء.

وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــا ل ـ ـجـ ــة
اإلش ـع ــاع ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة لـمــرضــى
ً
ال ـســرطــان فـعــالــة جـ ــدا ف ــي عــاج
ســرطــان ال ــرح ــم ،وم ــن هـنــا تأتي
أهمية هذه الورشة في استعراض
أح ــدث ط ــرق الـعــاجــات المتبعة
ً
عالميا.
وقــال النعيمي ،إن هــذا النوع
من عالج السرطان يتطلب وجود
ف ــري ــق م ــؤه ــل الس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ه ــذه
الـتـقـنـيــات الــدقـيـقــة والـمـتـطــورة،
ومــن هنا يأتي الهدف الرئيسي
للدورة المتمثل في تعزيز كفاءة
العاملين لمواكبة التطور العلمي
والتكنولوجي في تقنية العالج
اإلشعاعي الموضعي.
من جانبها ،قالت رئيسة وحدة

(تصوير ميالد غالي)
فيزياء العالج اإلشعاعي واألمينة
العامة للرابطة الكويتية للفيزياء
الطبية د .شيخة الـعـبـيــدلــي ،إن
ه ـ ــذه الـ ــورشـ ــة ت ـع ــد األولـ ـ ـ ــى مــن
ن ــوع ـه ــا ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،إذ تـهـتــم
بــال ـتــرك ـيــز ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق أح ــدث
طرق العالج اإلشعاعي عن قرب،
وبـ ــروتـ ــوكـ ــوالت ض ـب ــط ال ـج ــودة
والسالمة اإلشعاعية.
وأضافت العبيدلي ،أن الورشة
تــركــز عـلــى الـتـخـطـيــط الـعــاجــي
وضبط الجودة لتقنية اإلشعاع
ع ــن قـ ــرب م ــن م ـن ـظــور فـيــزيــائــي
يقدمها مـحــاضــرون مــن ألمانيا
وال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
وبحضور فيزيائيين طبيين من
دول المنطقة.

أكـ ــد األسـ ـت ــاذ بـكـلـيــة الـطــب
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،رئـ ـي ــس
كلية األ ش ـعــة بمعهد الكويت
ل ـ ــاخ ـ ـت ـ ـص ـ ــاص ـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
الـبــروفـيـســور ط ــارق سـنــان أن
االنـ ـ ـ ـ ــزالق الـ ـغـ ـض ــروف ــي لـيــس
بـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــرض ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــر الـ ـ ــذي
يستدعي الخوف سواء للكبار
أو الصغار من الجنسين ،الفتا
إ لــى أ نــه نتيجة حتمية لتقدم
ال ـس ــن ,وبــال ـتــالــي ف ــإن عــاجــه
متاح ويسير.
وق ـ ــال سـ ـن ــان فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـحــافــي إن ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم من
أن ما بين  70و %80من عامة
الـ ـن ــاس مـ ـع ــرض ــون لــإصــابــة
ب ـ ـ ــاآلالم ف ــي م ـن ـط ـق ـتــي الـظـهــر
أو ال ــرقـ ـب ــة ب ـس ـب ــب االنـ ـ ـ ــزالق
الـغـضــروفــي فــي حياتهم ،فإن
مـ ـعـ ـظ ــم ه ـ ـ ــذه اآلالم ت ـخ ـت ـفــي
بالعالج التحفظي والذي عبارة
عــن الــراحــة واألدويـ ــة والـعــاج
ال ـط ـب ـي ـع ــي ،خ ـ ــال م ـ ــدة شـهــر
وال ي ـس ـتــدعــي إجـ ـ ــراء الــرن ـيــن
المغناطيسي.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان أن عـ ـ ــاج
اآلالم ال ـن ــات ـج ــة ع ــن االنـ ـ ــزالق
ال ـغ ـض ــروف ــي ي ـج ــب أن ي ـكــون

طارق سنان

ب ــالـ ـت ــدري ــج حـ ـي ــث ت ـ ـبـ ــدأ أوال
بالعالج التحفظي ثــم العالج
بــال ـتــدخــل ال ـم ـح ــدود وأخ ـي ــرا
العالج الجراحي.
وشــدد على ضــرورة أال يتم
اخـتـيــار الـجــراحــة إال للحاالت
التي تعاني خلال في األعصاب،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ح ـجــم االن ـ ــزالق
الغضروفي وشــدة األلــم ليسا
أسـبــابــا للتدخل الـجــراحــي أو
حتى التدخل البسيط ،إال بعد
فشل العالج التحفظي والــذي
يحتاج الى نحو  6أسابيع.

أعلنت لجنة التعريف باإلسالم،
أنه تم بحث تعزيز التعاون
مع جمعية الحكمة للعلم
والصداقة في مجال توعية
الجاليات ،وتعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها من شتى
الجنسيات.
وقال مدير العالقات العامة
واإلعالم والموارد باللجنة عمار
الكندري ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن تعليم اللغة العربية
للجاليات ،أحد أبرز الخدمات
التي تقدمها اللجنة ،حيث
يتم تعليمها لغير المسلمين
من شتى الجنسيات ،وكذلك
للمهتدين الجدد.
من ناحيتها ،ذكرت مديرة فرع
السالمية النسائي باللجنة م.
هيا العوضي ،أنه تم عقد لقاء
مع جمعية الحكمة ،واالتفاق
خالله على العمل في مشاريع
مشتركة للتعريف باإلسالم،
واستخدام وسائل إبداعية فيها.

4
محليات
«البلدي» يقر توسعة سوق الخيام بالجهراء ويرفض اتفاقية «الرابع»
ةديرجلا
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المنفوحي :فتح منافذ بيع تسويقية للحيازات الزراعية لدعم المنتج المحلي
محمد جاسم
كشف المدير العام للبلدية ،المهندس
أحمد المنفوحي ،أن رئيس مجلس الوزراء،
سـمــو الـشـيــخ أح ـمــد نـ ــواف األح ـم ــد ،كلفه
بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة ،لدعم
المنتج المحلي الزراعي ،من خالل السماح
بفتح منافذ بيع تسويقية ضمن الحيازات
الزراعية في مناطق الصليبية ،والعبدلي،
وال ـ ــوف ـ ــرة الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـســويــق مـنـتـجــات
الحيازات.
وأضاف المنفوحي خالل جلسة المجلس
الـبـلــدي ،أم ــس ،بــرئــاســة عبدالله المحري،
أنـ ــه س ـت ـتــم إض ــاف ــة حـ ــرف ك ـن ـش ــاط كبس
التمور والشبس وكل الحرف التي تتعلق

بــاالسـتـفــادة مــن اإلن ـتــاج ال ــزراع ــي ،إضافة
إلى السماح بإصدار رخصة تجارية إلدارة
مزارع األبقار وإنتاج األلبان ،ودراسة توطين
نشاط السياحة الزراعية ،وذلــك للحيازات
ذات المساحات الكبيرة ،بما ال يتعارض
مع اإلنتاج الزراعي.
ً
بدوره ،قال المحري تعليقا على تكليف
رئيس الــوزراء للمدير العام للبلدية بدعم
الـمـنـتــج الـمـحـلــي ال ــزراع ــي ،إن «الـمـجـلــس
مستعد للتعاون مع البلدية وجميع الجهات
المعنية ،ومــن أولوياته دعــم المواطن في
أعماله وقطاعاته ،السيما أن المجلس يعمل
لمصلحة المواطن في أي مجال» ،مؤكدا أن
«البلدي» يدعم دعم المنتج الزراعي المحلي،
وسيكون ضمن أولوياتنا.
من جانب آخر ،وافق المجلس على طلب

جانب من جلسة «البلدي»
توسعة موقع سوق بيع الخيام المخصص
بصفة مؤقتة الكائن في محافظة الجهراء،
بينما رفض االتفاقية االستشارية لدراسة
وتـصـمـيــم واإلشـ ـ ـ ــراف ع ـلــى تـحـسـيــن أداء
الدائري الرابع.

«الدائري الرابع» ...هدر للمال العام ودراسات غير دقيقة
ناقش المجلس البلدي االتفاقية االستشارية لدراسة وتصميم
واإلشراف على تحسين أداء الدائري الرابع ،حيث أوضح العضو
د .حسن كمال أن الدراسة الفنية غير دقيقة« ،وطلبنا تحديث
دراسات المشروع» ،الفتا إلى أن هناك مبالغة في جسور المشاة
وتصميمها في المشروع.
بدورها ،قالت العضوة المهندسة ،منيرة األمير ،إن المجلس
لن يسمح بإهدار المال العام على مشاريع تفتقر إلى الدراسة

الصحيحة ،مطالبة بإعداد مشروع جديد وفق أعلى المعايير
وأحدثها ،مستغربة كيفية تخطيط مشروع بهذا الحجم واألهمية
والتكلفة التي تصل إلى نصف مليار دينار ،فقط لتغطية فترة
ً
زمنية قصيرة جدا .من جانبها ،قالت العضوة م .شريفة الشلفان
إن رفض المجلس يرجع إلى خلل في الدراسة المرورية ،وغياب
تام لتصور واضح للنقل العام ،وعدم التزام المشروع بتوصيات
المخطط الهيكلي الثالث والرابع.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة
للرياضة استقطاع جزء من منطقة األمان
الـمـخـصـصــة لـ ـن ــادي ال ــرم ــاي ــة ال ــري ــاض ــي،
السـ ـتـ ـغ ــال ــه م ـ ــواق ـ ــف س ـ ـ ـيـ ـ ــارات سـطـحــي
لـخــدمــة ال ـن ــادي ال ــواق ــع فــي منطقة شمال
غرب الجهراء ،وعلى طلب وزارة الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة بشأن تخصيص
مـحـطــة تـحــويــل ك ـهــربــاء رئـيـسـيــة لتغذية
مشاريع االستثمار في الجزيرتين الشمالية
والجنوبية والضفتين الشمالية والجنوبية
في جسر الشيخ جابر األحمد في منطقة
الصبية.
وأب ـ ـ ــدى ال ـم ـج ـلــس عـ ــدم مــواف ـق ـتــه على
توطين الـقـطــاعــات الصناعية فــي منطقة
النعايم «المنطقة الغربية» قطعة رقم  1موقع
الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن.

«لوياك» :مسابقة بيئية للطالب بـحديقة الشهيد السبت
تجهز أكاديمية لوياك للفنون البا
لمسابقة بيئية مهمة ،موجهة لطالب
الـصــف الـثــانــي عشر وال ـحــادي عشر
فــي عــدد مــن الـمــدارس الخاصة التي
تأهلت للمسابقة ،وتـقــام السبت 12
الـجــاري في حديقة الشهيد ،برعاية
شركة الكوت الغذائية ،ومنحة مقدمة
من مؤسسة التقدم العلمي .ويتوقع
أن ي ـب ـلــغ عـ ــدد ال ـ ـمـ ــدارس ال ـم ـشــاركــة
 10م ــدارس ،علما أن هــذه المسابقة
س ـنــويــة ،ح ـيــث دأبـ ــت «ل ــوي ــاك» على
إق ــام ـت ـه ــا م ـ ــرة ك ــل ع ـ ــام م ـن ــذ ،2011
ل ـك ـن ـهــا وم ـن ــذ هـ ــذا الـ ـع ــام ،وب ـغ ــرض
تعزيز الوعي البيئي ،وإتاحة الفرصة
أمــام عــدد أكبر مــن الـمــدارس ،ستقام
المسابقة مرتين كل عام.

طلبة يتابعون بعض التفاصيل حول المسابقة

ةديرجلا
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«عبدالعزيز حمد الصقر ...ذو الرئاستين بين السياسة واالقتصاد»
كتاب تستعرض فيه نور الحبشي محطات حافلة من تاريخ رمز وطني ال يختلف عليه كويتيان

كتاب

٨-1

حمزة عليان

د .نور الحبشي

استطاعت الدكتورة نور الحبشي ،أستاذة التاريخ بجامعة الكويت ،أن تحول سيرة العم
عبدالعزيز حمد الصقر الذاتية إلى دراسة أكاديمية شاملة ألحد أهم رجاالت الكويت،
فهو يعد أبرز وجوه المؤسسة التشريعية ،حيث بينت عالقته بتلك المؤسسة والقرارات
الحاسمة التي اتخذت في عهد توليه رئاسة البرلمان عام .1963
وتكمن أهمية هذه الدراسة التي ضمنتها الحبشي في كتاب بعنوان «عبدالعزيز حمد
الصقر ...ذو الرئاستين بين السياسة واالقتصاد» ،في تطرقها إلى جملة معطيات لم
يلتفت إليها أحد من الباحثين أو المهتمين بتاريخ الكويت الحديث والمعاصر ،فهو
فترات مخاض عسير
سليل عائلة من النخب التجارية ،وكان صمام األمان لتلك النخب في ً
من بينها «دواوين االثنين» على سبيل المثال ،فهو الرقم الصعب نظرا للحكمة والحنكة
اللتين تحلى بهما ،السيما في مؤتمر جدة الشعبي عام .1990
وتطرق الكتاب إلى تلك الشخصية الكويتية ذات الثقل في الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،فقد ترأس أول مجلس أمة بعد «التأسيسي» ،وغرفة التجارة
في سنوات صعبة ،ومواقفه ال تزال حاضرة في الذاكرة الكويتية.
وقد أعطى الكتاب صورة لنموذج من رجاالت الكويت ممن عاصروا الحكام وكانوا على

ً
مقربة منهم في دائرة صنع القرار ،وكان مثاال للزهد في المنصب ،ولم يكن اختياره
للتنحي والترجل عن المشهد السياسي إال ألنه كان يدرك متانة األساس والتاريخ الذي
تركه.
عملت د .نور الحبشي على االستعانة بالوثائق البريطانية المنشورة وغير المنشورة،
وكذلك الوثائق العربية والموجودة في الجامعة األميركية في بيروت ،ومحاضر المجلس
التأسيسي ومجلس األمة والمجلس التشريعي ،إضافة إلى كثير من المراجع والمذكرات
الشخصية والدراسات والبحوث والصحف والكتب ،كما هو مبين بقائمة المراجع.
ولجأت المؤلفة إلى إخضاع المعلومات لعملية استقصاء وتحليل ونقد ،من أجل التطور
ً
الزمني للموضوع أوال ،وتتبع األحداث ،وطرح رؤية جديدة ،لتكون ذات معنى ومغزى.
جاء هذا الكتاب نتيجة عمل بحثي طويل ولقاءات مطولة مع رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت األستاذ محمد ًجاسم الصقر ،والمستشار في الغرفة األستاذ ماجد جمال الدين.
ً
ويتضمن الكتاب تمهيدا ومقدمة ،وأربعة فصول وخاتمة ومالحق ،فضال عن قائمة
بالمصادر والمراجع ،وهو صادر عن دار ذات السالسل للنشر والتوزيع ...وفيما يلي تنشر
«الجريدة» أولى حلقاته بتصرف.

اإلرث االقتصادي والسياسي لعائلة الصقر
وتأثيره في نشأة عبدالعزيز الصقر 1938 – 1921م
التحق بالمدرسة
األحمدية التي
أنشئت عام 1921
وكان والده أبرز
المساهمين فيها
والداعمين لها

ال بد من الحديث عن نشأة عبدالعزيز حمد
الصقر ،وطفولته ،وتعليمه؛ لما لها من دالالت
لفهم األحـ ــداث الــاح ـقــة ،ومــواق ـفــه الـتــي كانت
استثنائية ،ولم تكن عادية ،وهذا شيء طبيعي
عندما تدرك أن هذا االبن ،الذي ولد في دار عز
ومجد ،ووجاهة وأصالة ،وعلم وفضل ونبل،
قد شهد حدثين مبكرين من حياته ،فكان والده
حمد عبدالله الصقر رئيسا لمجلس الشورى في
الكويت عام 1921م ،وهو من أبرز أعيان الكويت،
ً
وشقيقه األكبر عبدالله كان عضوا فعاال وبارزا
ف ــي الـمـجـلــس ال ـت ـشــري ـعــي األول ع ــام 1938م،
والمجلس التشريعي الثاني 1939 – 1938م؛ لذا
كان يجب التطرق بالحديث إلى كل من مجلس
الشورى ،وبداياته ،واألحداث المرافقة له ،ومن
ثم الحديث عن المجلس التشريعي ،وما تبعه
من أحــداث ،وبمناقشة تفاصيلها نستطيع أن
نصل إلى حجم التأثر الذي عاشه عبدالعزيز،
والـمـشــاعــر ال ـتــي حملها فــي نـفـســه مـنــذ فترة
مبكرة جدا من حياته ،ولعل من المناسب هنا
أن أذكر دور ديوانية الصقر في حسم موضوع
الـمـجـلــس ال ـت ـشــري ـعــي ،واألبـ ـ ــرز ه ــو الـمـشــاعــر
الوطنية التي رافقت الحركة الوطنية في الكويت
في تلك الفترة المبكرة من حياة الكويتيين.

مولده ونشأته

تعلم اإلنكليزية
على يد مدرس
هندي في كراتشي
وتحت رعاية
أصدقاء والده
من أسرة الفضل
النجدية وانتسب
إلى مدرسة «سانت
ماري» في بومبي

ولد عبدالعزيز الصقر عام 1913م ،والتحق
عام 1916م بالمدرسة المباركية ،وكــان له من
الـعـمــر ح ـي ـنــذاك أرب ــع س ـن ــوات ،واس ـت ـمــر فيها
حتى عــام 1920م ،مع األخــذ بعين االعتبار أن
لرجاالت الكويت دورا كبيرا في تأسيس مدرسة
المباركية ،وجاءت تسميتها نسبة إلى الشيخ
مبارك الصباح ،وهي أول مدرسة نظامية في
الكويت عام 1912م؛ إذ رأى التجار أنها صرح
مهم يجدر به الوجود منذ تلك الفترة المبكرة
مــن بــدايــات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،ثــم درس عامين
في مدرسة األحمدية ،وكــان حمد الصقر والد
عبدالعزيز أحــد الــداعـمـيــن ،والمساهمين في
إنشائها ع ـ ــام1921م ،نسبة إلــى الشيخ أحمد
الجابر الصباح ،وهي مدرسة نظامية أشرف
عليها حمد العبدالله الصقر بنفسه ،وسانده
فيها األعيان والوجهاء ،وعين الشيخ يوسف
بــن عـيـســى الـقـنــاعــي مــديــرا ل ـهــا ،والـتـحــق بها
عبدالعزيز لمدة عامين قبل انتقاله إلى كراتشي
عــام 1924م مع محمد ثنيان الغانم ،الذي كان
يعمل فــي ذل ــك الــوقــت مــع خــالــه حـمــد عبدالله
الصقر والد عبدالعزيز ،وكان معه أخوه عبدالله

نحن الجيل الذي بنى الكويت أو أبناؤه ونحن الذين استطعنا بفضل الله ثم
بسواعدنا أن نجعل من الكويت منارة حضارة ومعجزة عمران

عبدالعزيز حمد الصقر

عــام 1947م ،وتقسيمها فيما بعد إ لــى الهند
وبــاك ـس ـتــان ف ــي ال ـع ــام نـفـســه ،وظ ـه ــور الـنـفــط،
وانتقال النشاط التجاري في الكويت من البحر
إ لــى القطاع النفطي ،بعد تصدير أول شحنة
نفط عام 1946م.

حمد الصقر ومجلس الشورى عام 1921م

عبدالعزيز حمد الصقر مع التجار الهنود مطلع األربعينيات
ً
الذي سبقه إلى الهند؛ ألنه كان أكبر منه سنا
إال أن اإلقــامــة كــانــت فــي كــراتـشــي فـتــرة موسم
العمل التجاري ،التي تتراوح بين خمسة وستة
أشهر ،وتحديدا موسم التمور ابتداء من مطلع
أغسطس من كل عام ،إلى نهاية شهر مارس.
وي ـج ــب الـتـنـبــه ه ـنــا إل ــى إص ـ ــرار وح ــرص
حـمــد الـصـقــر وال ــد عـبــدالـعــزيــز عـلــى التعليم،
وجعله منهاجا وطــريـقــة ،وأس ـلــوب حـيــاة من
خـ ــال تــوج ـيــه أب ـن ــائ ــه لـلـتـعـلــم ،م ـمــا ي ــؤك ــد أن
الفكر المستنير كــان حــاضــرا عند الكويتيين
المتطلعين للثقافة الخارجية ،وأضــاف إليهم
بعدا إصالحيا جعلوه منهاجا لهم ضمن نطاق
حرص وطني ،وبشكل عام كانت الكويت بيئة
حاضنة للشعور القومي ،الــذي رافــق الشباب
المتعلم المهتم بالصحف والمجالت آنذاك.
وفــي كــراتـشــي تــولــى م ــدرس هـنــدي تعليم
عبدالعزيز الصقر اللغة اإلنكليزية ،وتم تدريسه
ف ــي ال ـب ـيــت الـ ــذي يـقـيـمــون ف ـيــه ،وب ـعــد انـتـهــاء
الموسم التجاري عــاد إلــى الكويت ليستأنف
الدراسة في مدرسة السيد عبد الوهاب الحنيان،

حمد الصقر شارك
في مناقشات قيام
أول مجلس للشورى
وتقديم أول عريضة
إصالحية للحاكم
ً
واختير رئيسا له

بويع الشيخ أحمد
الجابر لحكم البالد
في ديوان خزعل
ّ
وتعهد بإنشاء
مجلس للشورى

إصالح بيت
ً
الصباح كان مطلبا
ألهل الكويت حتى
ال يحدث خالف في
تعيين الحاكم

عبدالعزيز الصقر عند وصوله إلى مطار بيروت وإلى جانبه ابن شقيقه محمد جاسم الصقر
وسفير الكويت لدى لبنان محمد أحمد الغانم والقائم باألعمال مهلهل المضف في الستينيات

واصل الصقر السفر
ً
للهند طوال  20عاما
ً
وكان مسؤوال عن
تجارة العائلة

كما تلقى علوم اللغة العربية على يد أستاذ
النحو والصرف والدين عبدالرؤوف النابلسي،
الذي استقدم من فلسطين خالل األعوام – 1924
1926م ،وأقام عبدالعزيز في بومباي التي أرسله
إليها وال ــده؛ ليكون تحت رعــايــة أصــدقــائــه آل
فضل ،وهم في الوقت نفسه وكالء أعمال والده
فــي كــل مــن بــوم ـبــاي ،وكــرات ـشــي ،وك ــان الـحــاج
إبراهيم العبدالله الفضل مقيما في بومباي،
وال ـح ــاج صــالــح الـعـبــدالـلــه الـفـضــل مقيما في
كــراتـشــي ،وعــائـلــة الفضل مــن األس ــر النجدية،
وهي من العائالت المشهورة المقيمة في الهند،
ونظرا لصغر سن عبدالعزيز فقد أنزله الحاج
إبــراهـيــم فــي مسكن العائلة مــع أوالده ،الذين
كانوا في مثل سنه ،وقد التحق بمدرسة سانت
ماري العليا  ،Saint Mary’s High Schoolوهي
إحدى أهم وأشهر المدارس في بومباي ،وكانت
تضم ما بين سبعمئة وثمانمئة طالب بجميع
أقسامها.
وأوفده والده عام 1927م إلى ميناء بور بندر،
الواقع في إحدى الواليات الهندية بين كراتشي
وبومباي ،وهو ميناء مهم جدا بالنسبة لتجارة
ال ـت ـم ــور ،وقـ ــد كـ ــان أهـ ــم م ــرك ــز ت ــرت ــاده الـسـفــن
الشراعية المحملة بالتمور القادمة من البصرة،
وف ــي الــوقــت ذات ــه ك ــان الـمــركــز الــرئـيــس إلدارة
األعـمــال بالنسبة لتجارة التمور المستوردة
ل ـل ـه ـنــد بــال ـس ـفــن الـ ـش ــراعـ ـي ــة ،واسـ ـتـ ـم ــر إي ـف ــاد
عبدالعزيز مــن قبل وال ــده طيلة ثــاث سنوات
رفيقا لمحمد عبدالله السعد ،وقد أمضى بعض
الوقت في كراتشي لدى آل الفضل؛ لمتابعة سير
ً
األعمال من دون أن يكون مسؤوال عنها في تلك
الفترة؛ نظرا لصغر سنه ،وألقيت مسؤولية إدارة
أعمال حمد عبدالله الصقر على عاتق محمد
عبدالله السعد ،الذي كان عبدالعزيز يساعده
في األمــور الكتابية والـمــراســات ،وخصوصا
اللغة اإلنكليزية ،وبالقدر الــذي كانت تسعفه
به معلوماته ،وقد تعلم اللغة الهندية على يد
معلم خاص.
وكانت رغبة والده أن يتم تحصيله العلمي
في الجامعة األمريكية في بيروت ،ولكن لظروف
قاهرة لم يسمح لكليهما بتحقيق هذا الحلم،
وفي أواخر عام 1929م سافر عبدالعزيز إلى بور
بندر؛ لتكون مقر إقامته الرئيس ،وليعهد إليه
والده بجميع أعماله من بضائع ،وما يختص
بــالـتـمــور ،وفــي يناير عــام 1930م تــوفــي حمد
عبدالله الـصـقــر ،فكانت مــن أصـعــب السنوات
على عبدالعزيز ،فهو لم يواجهها وحدها ،بل
رافقتها أزمــة الكساد االقتصادي الــذي أصاب
ال ـع ــال ــم ،وك ــان ــت تـ ـج ــارة ال ـت ـم ــور ك ــذل ــك ،فكثر
ً
ً
الـعــرض ،وقــل الطلب؛ مما سبب هبوطا حــادا
ف ــي األسـ ـع ــار ،كـمــا أن ــه أص ـبــح مـنــذ ذل ــك الـعــام
مسؤوال عن تجارة العائلة في الهند ،وعلى مدى
عشرين عاما تقريبا واصــل عبدالعزيز السفر
إلــى الهند ابـتــداء مــن شهر أغسطس وامـتــدادا
ً
إلى أبريل؛ ليتابع األعمال جميعا في الهند ،أو
اليمن ،أو الكويت ،وآخر رحلة له إلى الهند كانت
عام 1951م ،حيث استقر بعد ذلك في الكويت،
وكــان ذلــك نتيجة تغييرات كبيرة طــرأت على
المشهد السياسي هناك ،منها استقالل الهند

كان لألحداث الداخلية انعكاساتها المؤثرة
التي ما لبثت أن أصبحت مطلبا شعبيا ،قادت
المشهد فيه النخبة المثقفة والتجار ،فطالبوا
بإنشاء مجلس للشورى منذ ذلك الوقت المبكر،
ليس في تاريخ الكويت فحسب ،بل في تاريخ
إمارات الخليج العربي عموما.
ولعل الحروب التي خاضتها الكويت أرهقت
الجميع مــن ناحية مــاد يــة ونفسية ،وانعكس
ذلك على الواقع االقتصادي في البالد ،وعندما
ك ـ ــان ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد الـ ـج ــاب ــر يـ ـن ــوب عـ ــن عـمــه
فــي ال ـم ـفــاوضــات مــع اب ــن س ـعــود ب ـشــأن إنـهــاء
الـحــروب بين الطرفين ،قــام الشيخ يوسف بن
عيسى القناعي حينئذ بإجراء حوارات منفردة
مــع وجـهــاء البلد؛ بهدف الــوصــول إلــى صيغة
مـنــاسـبــة لـتـشـكـيــل «م ـج ـلــس م ـ ـشـ ــاورة» ،يعين
الحاكم ،ويساعده فــي األم ــور المهمة ،ويمنع
الحروب التي وقعت في الفترة السابقة.
وب ــدأ بـعــض ال ـت ـجــار ،وع ـلــى رأس ـهــم حمد
ال ـص ـق ــر ف ــي م ـط ـلــع ع ـ ــام 1921م ،ب ـم ـنــاق ـشــات
مستفيضة تداولوا فيها اقتراحا تم تبنيه ،ومن
ثم طرحه على الشيخ سالم المبارك ،يتمثل في
إنشاء وقيام مجلس ذي طبيعة عمل استشارية
دائـمــة ،يتألف مــن ســت شخصيات مــن بينهم
الشيخ أحمد الجابر.
وكانت هناك عريضة إصالحية فــوض بها
وعــن طريقها أهــالــي الكويت وجـهــاء هــا ،وهي
أول عريضة إصالحية ،واختير لهذه المهمة
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي؛ لما له من
رغبة صادقة في تأسيس هذا المجلس ،وكانت
الوثيقة موقعة من الوجهاء والتجار بأنهم «ال
يرتضون وال يقبلون إال بالحاكم الــذي يقبل
بتشكيل مجلس الشورى».
وعلى العموم كانت العريضة قــد تضمنت
بنودا أهمها :إصالح بيت الصباح؛ كي ال يحدث
بينهم خالف في تعيين الحاكم ،وأن المرشحين
منهم للحكم :الشيخ أحمد الجابر ،والشيخ حمد
الـمـبــارك ،والـشـيــخ عبدالله الـســالــم ،وأن تتفق
عائلة الصباح على تعيين شخص يقبلونه،
وإذا فوضوا األمــر للجماعة اختاروا األصلح،
ويرفع األمر إلى الحكومة البريطانية للتصديق
عليه ،وأن يكون الحاكم المعين رئيسا لمجلس
الـشــورى ،الــذي يتكون من عــدد منتخب من آل
ال ـص ـبــاح ،واأله ــال ــي إلدارة الـبـلــد عـلــى أســاس
العدل واإلنصاف.
وبعد عودة الشيخ أحمد الجابر الذي اختير
لحكم ال ـبــاد ،اجـتـمــع مــع وج ـهــاء الـكــويــت في
مجلس الشيخ خــزعــل ،وتـمــت مبايعته ،وأكــد
عزمه على تأسيس المجلس ،وهكذا ظهر أول
مـجـلــس شـ ــورى ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وت ـع ـهــد الـشـيــخ
أحـمــد الـجــابــر أم ــام الجميع ب ــأال يـبــت فــي أمــر
مهم ،إال بعد التشاور مع المجلس ،وتصديق
المجلس عليه.
وقــد تم اختيار أعضاء المجلس عن طريق
التعيين ،وعددهم اثنا عشر عضوا ،وهم( :حمد
الصقر رئيسا ،يوسف بن عيسى القناعي نائبا
للرئيس ،أحمد فهد الخالد ،عبدالرحمن النقيب،
مشعان الخضير ،أحمد الحميضي ،مرزوق داود
البدر ،شمالن بن علي بن سيف ،هالل فجحان
المطيري ،إبراهيم المضف ،خليفة بن شاهين
الغانم ،عبدالعزير الرشيد) ،كما نصت وثيقة
ديــوان ناصر البدر في الفقرة الرابعة على أال
يشارك فيه أي فرد من أفراد األسرة الحاكمة.
وب ـع ــد ذلـ ــك اج ـت ـمــع ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـجــابــر
بأعضاء المجلس؛ حيث تم وضع ميثاق خطي
لتنظيم العالقة بين المجلس والحاكم ،إضافة
إلى تنظيم أمور البالد.
وك ــان ــت ج ـل ـســات ال ـم ـج ـلــس ت ـع ـقــد بــرئــاســة
حمد الصقر ،ونائبه الشيخ يوسف بن عيسى
القناعي ،واكتفى الشيخ أحمد الجابر بالحضور
واالستماع ،ولم يطبق من ناحية المبدأ األخذ
بـ ــرأي األغـلـبـيــة عـنــد ال ـت ـصــويــت؛ ل ــذا ف ــإن هــذا
ً
المجلس لــم يستمر طــو يــا بسبب الخالفات
الشخصية بين أعضائه ،وبعد قرابة شهرين
من انعقاده ،حل نفسه تلقائيا.
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ً
«كونا» ردا على الخالد :حذفنا «شارع جاالن هارموني»
من موقعنا و«تويتر» وأبقيناه في«انستغرام» و«فيسبوك»

نافذة نيابية

«أدخلنا على التحقيق اإلخباري تعديالت توضيحية عقب إساءة فهمه»
محيي عامر

أكـ ــد وزيـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام وال ـث ـقــافــة
وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ،أن
التحقيق اإلخ ـب ــاري عــن «ش ــارع
جـ ــاالن ه ــارم ــون ــي» ت ــم رف ـعــه من
م ــوق ــع وك ــال ــة األنـ ـب ــاء الـكــويـتـيــة
(ك ـ ـ ــون ـ ـ ــا) ومـ ـ ـ ــنحـ ـس ــابـ ـه ـ ُـا ع ـلــى
«ت ــويـ ـت ــر» ،وذل ـ ــك ب ـعــد أن أسـ ــيء
فـ ـهـ ـم ــه ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ال ــوك ــال ــة
أب ـق ــت ع ـل ـيــه ف ــي ح ـســاب ـهــاعـلــى
«ان ـس ـت ـغ ــرام» و«ف ـي ـس ـب ــوك» بعد
إج ـ ـ ـ ــراء تـ ـع ــدي ــات تــوض ـي ـح ـيــة،
وذلك حسب ما أفادت«كونا» في
المذكرة التي أرفقها الــوزيــر في المشار إليه قد ُرفع من الموفع
رده على سؤال برلماني للنائبة اإلل ـك ـتــرونــي وخــدمــة «تــويـتــر»؛
إلجـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات تــوضـيـحـيــة
عالية الخالد.
وق ــال ال ــوزي ــر فــي رده ،الــذي عليه بعد أن أســيء فهمه لدى
حصلت «الجريدة» على نسخة الـ ـق ــراء ،ول ـكــن بـسـبــبالـتــأخـيــر
مـ ـن ــه ،إن ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ـم ـص ــور وألسـ ـب ــاب فـنـيــة ل ــم ت ـتــم إع ــادة

الطشة يسأل البغلي عن حرمان
الكويتية الراعية لمعاق من االمتيازات
سأل النائب د .مبارك الطشة
وزي ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والـتـنـمـيــة الـمـجـتـمـعـيــة وزي ــرة
الدولة لشؤون المرأة والطفولة
مي البغلي ،عن أسباب ومبررات
حرمان الكويتية التي ترعى ابنا
معاقا من زوج غير كويتي من
االمتيازات.
وقــال الطشة ،فــي ســؤالــه ،إن
القانون رقم ( )8لسنة  2010في
ش ــأن ح ـقــوق األشـ ـخ ــاص ذوي
اإلعاقة تضمن عددا من الحقوق
ُ
واالمتيازات التي تمنح للمرأة
الكويتية التي ترعى ابنا معاقا،
مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا ال ـ ـحـ ــق فـ ــي ص ــرف
مخصص شهري إذا كان االبن
ذا إعاقة شديدة ،وفي حال كانت
ال تعمل ،وكذلك الحق في زيادة
الـ ـع ــاوة االج ـت ـمــاع ـيــة لـ ــأوالد
بنسبة  100في المئة من قيمتها
األصلية عن كل ولد من األوالد
ذوي اإلعاقة ،فضال عن تخفيض

مبارك الطشة

ساعات العمل بواقع ساعتين
يوميا مدفوعة األجر إذا كانت
موظفة فــي الـقـطــاع الحكومي،
وغيرها من الحقوق ذات الصلة.
وأضاف «ولكن عند التطبيق
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـلـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ُح ـ ــرم ـ ــت
المواطنة الكويتية التي ترعى

ابنا معاقا من زوج غير كويتي
من الكثير من تلك االمتيازات.
وت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاءل ع ـ ـ ـ ــن «أس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب
ومـ ـ ـب ـ ــررات حـ ــرمـ ــان ال ـكــوي ـت ـيــة
التي ترعى ابنا معاقا من زوج
غ ـي ــر ك ــوي ـت ــي مـ ــن االمـ ـتـ ـي ــازات
ال ـم ـق ــررة ف ــي ال ـق ــان ــون الـمـشــار
إل ـ ـيـ ــه ،ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـخ ــدم ــات
الصحية ،والتعليمية ،والحقوق
الوظيفية ،وما السند القانوني
لحرمانهن من تلك الحقوق؟.
وط ــال ــب ب ـت ــزوي ــده ب ـصــورة
ضوئية من الالئحة التنفيذية
ل ـل ـه ـي ـئــة وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة
والـتـعــامـيــم والـمـسـتـنــدات ذات
ال ـص ـلــة ،وعـ ــدد حـ ــاالت الـنـســاء
الـ ــاتـ ــي ي ـق ـم ــن ب ــرع ــاي ــة أبـ ـن ــاء
معاقين ومقيدين لــدى الهيئة
ال ـع ــام ــة لـ ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة
الالتي استفدن من القانون منذ
ص ـ ــدوره ون ـش ــره ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية.

عالية الخالد
بـ ـ ـ ــث الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـمـ ــوقـ ــع
اإلل ـك ـتــرونــي وخــدمــة «تــويـتــر»،
بـيـنـمــا ت ــم االبـ ـق ــاء عـلـيـهــا على
حـســاب الــوكــالــة ب ـ َ«انـسـتـغــرام»
و«فيسبوك»ولم ُيلغ التحقيق،
بل تم االكتفاء بإدراج تعديالت

عليه خاصة أنه مرتبط بهاتين
الخدمتين.
وعـ ـم ــا إذا كـ ـ ــان قـ ــد تـ ــم نـشــر
ت ـح ـق ـيــق مـ ـص ــور آخ ـ ــر ب ـ ــدال مــن
التحقيق المذكور ،أجــاب الوزير
ب ـح ـس ــبمـ ــذكـ ــرة «ك ـ ــون ـ ــا»« :نـ ــود
إفــادت ـكــم بــانــه لــم يـنـشــر تحقيق
مصور آخر ،وإنما تم إدراج بعض
التعديالت على التحقيق المصور
في خدمتي انستغرام وفيسبوك
بغرضالتوضيح بعد ان أسيء
فهمه لــدى ال ـقــراء ،لكن مضمون
الـ ـن ــص وال ـ ـف ـ ـكـ ــرة ثـ ــاب ـ ـتـ ــان ،ول ــم
يتغيرا،والـتـعــديــل ال ــذي تــم كان
بهدف التوضيح .والتحقيق مازال
م ـن ـشــورا ع ـلــى ه ــذهال ـخ ــدم ــات»،
ً
مؤكدا أنه لم يتم إجراء أي تحقيق
بهذا الشأن مع أي من العاملين
في الوكالة.

عبدالله المضف يستفسر عن
خسائر الصندوق السيادي

عبدالله المضف
س ــأل الـنــائــب عبدالله المضف وزي ــر المالية وزي ــر الــدولــة للشؤون
االقتصادية واالستثمار ،عبدالوهاب الرشيد ،عــن تعرض الصندوق
السيادي الكويتي لخسائر جراء الحرب الروسية -األوكرانية.
وقال المضف في سؤاله «طالعتنا األخبار عن خسائر شملت الصندوق
السيادي النرويجي ،ولما كان الصندوق السيادي واحدا من أقدم وأكبر
الصناديق السيادية في العالم ،وفي ظل تأثر االقتصاد العالمي الرتدادات
الحرب الروسية -األوكرانية ،هل تعرض الصندوق السيادي الكويتي
لخسائر جــراء تلك الـحــرب؟ إذا كانت اإلجــابــة اإليـجــاب ،فكم بلغت تلك
استثمارية لمواجهة المخاطر التي قد تلحق
الخسائر؟ وهل وضعت خطة
ُ
بالفرص االستثمارية للصندوق؟ وهل أعدت خطة إعالمية للمحافظة على
الصورة الذهنية اإليجابية للصندوق لدى العالم؟».

ً
إحالة  40عميدا
الصقعبي يستفسر عن ً
للتقاعد لم يتجاوزوا  ٥٠عاما
ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الصقعبي بسؤال الى وزير الدفاع
الشيخ عبدالله العلي حــول مدى
صحة إحالة الــوزارة لـ  40ضابطا
من رتبة عميد الى التقاعد ،ممن لم
يتجاوزا  50عاما بذريعة ترشيد
ال ـم ـيــزان ـيــة وبــالـمـخــالـفــة ألح ـكــام
المادة  100من القانون رقم  32لسنة
 1967بشأن الجيش الكويتي.
وتساءل الصقعبي :ما صحة ما
تمت اإلشارة له في ديباجة السؤال،
وما مبررات ذلك؟
وأض ــاف :نمى الــى علمي قيام
الجيش الكويتي بتعديل العقد
المبرم مع الجيش البنغالي بزيادة
رواتـ ـ ــب أفـ ـ ــراد ال ـج ـيــش الـبـنـغــالــي
الذين تمت االستعانة بهم بنسبة
 30بالمئة ،بما يعادل  18مليون
دينار ،متسائال عن صحة المعلومة
والعقد بعد التعديل أن وجد.
واس ـت ـف ـســر :ه ــل ت ــم نـقــل 1000
فــرد مــن الجيش البنغالي للعمل
كمهنيين؟
كما قال :نمى الى علمي امتناع
رئ ــاس ــة األرك ـ ـ ــان ال ـعــامــة للجيش

عبدالعزيز الصقعبي

الكويتي عــن تنفيذ مجموعة من
الـقــرارات الــوزاريــة الـصــادرة خالل
الفترة الماضية ،ومنها الخاصة
بـتــرقـيــة ال ـض ــاب ــط ،فـكــم ع ــدد تلك
الـ ـق ــرارات ال ـتــي امتنعت الــرئــاســة
ع ــن تـنـفـيــذهــا خ ــال األش ـه ــر ال ـ ـ 6
الماضية؟ وسبب ذلــك ،ولـمــاذا لم
تتم ترقية عدد من الضباط الذين
صدرت بحقهم أحكام من القضاء
العسكري؟

 5نواب الستقطاع  %5من
أرباح «األجيال» لإلسكان
تقدم  5نــواب باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم
بالقانون رقم  1976/106بشأن احتياطي األجيال القادمة ،بإضافة
فقرة جديدة للمادة الثالثة منه.
ويقضي االقتراح ،الذي تقدم به النواب محمد براك المطير وحمد
العبيد ود .مبارك الطشة ومحمد هايف ومهند الساير ،باقتطاع
نسبة  %5مــن أرب ــاح احتياطي األج ـيــال ،وتخصيص جــزء منها
لحساب بنك االئتمان ،وجزء آخر لدعم البنية التحتية للمشاريع
اإلسكانية.
ون ــص عـلــى أن «ت ـضــاف ف ـقــرة جــديــدة إل ــى ال ـم ــادة الـثــالـثــة من
المرسوم بالقانون رقم  1976/106المشار إليه ،ونصها كالتالي :كما
يجوز اقتطاع ما نسبته  %5من أرباح احتياطي األجيال القادمة
لدعم القضية اإلسكانية على أن تخصص نسبة منها لبنك االئتمان
والنسبة األخرى لدعم البنية التحتية للمشاريع اإلسكانية».
وجاء في المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون« :نظرا للظروف
االقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية على االقتصاد الوطني،
ورغبة في الحد من تفاقم حدة المشكلة اإلسكانية وتوفير السيولة
المالية التي تساهم في اإلسراع بتنفيذ المشاريع اإلسكانية المزمع
والجاري تنفيذها ،فقد أعد االقتراح بالقانون الماثل والذي أجاز
في مادته األولى اقتطاع ما نسبته  %5من أرباح احتياطي األجيال،
ويخصص جزء منها لحساب بنك االئتمان وجزء آخر لدعم البنية
التحتية للمشاريع اإلسكانية سواء الجاري تنفيذها أو المشاريع
المستقبلية بما يساعد السيولة المالية لسرعة إنجاز تلك المشاريع
والحد من تفاقم األزمــة السكانية في إطــار التزام الدولة بتوفير
السكن المالئم للمواطنين ،مع األخذ باالعتبار ان النسبة المقترح
اقتطاعها من األرباح دون المساس بأصل أموال االحتياطي العام
المرخص لألجيال القادمة».

السعدون يترأس اجتماع مكتب المجلس

السعدون مترئسا االجتماع أمس
ً
عـقــد مـكـتــب مـجـلــس األم ــة اج ـت ـمــاعــا ،أمــس،
برئاسة رئيسه أحمد السعدون.
وح ـضــر االج ـت ـمــاع نــائــب رئ ـيــس المجلس
مـحـمــد الـمـطـيــر ،وأم ـيــن ســر الـمـجـلــس الـنــائــب
أســامــة الشاهين ،ومــراقــب المجلس النائب د.

عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري ،ورئ ـيــس لجنة الـشــؤون
المالية واالقتصادية النائب شعيب المويزري،
ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
النائب مهند الساير ،واألمين العام للمجلس
عادل اللوغاني.

«ذوي اإلعاقة» :قصور في البرامج التعليمية
كشفت لجنة شؤون ذوي اإلعاقة البرلمانية عن
وجود قصور كبير في البرامح التعليمية الموجهة
للمعاقين وذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة يتطلب
معالجة حقيقية خالل الفترة القادمة.
وكانت اللجنة قد استمعت في اجتماعها ،أمس،
إلــى القضايا والمشاكل التي تواجه ذوي اإلعاقة،
ً
تمهيدا لمناقشتها ،ووضــع الحلول لها مع هيئة
ذوي اإلعاقة بعد أسبوعين.
وقــال رئيس اللجنة النائب صالح عــاشــور ،في
تصريح صحافي ،إن «اللجنة اجتمعت اليوم (أمس)

مع مجموعة من الجمعيات المختصة والسيما في
الجانب التعليمي ،وممثلي المدارس الخاصة التي
توفر خدمة التعليم لذوي االحتياجات ،باإلضافة
إلى مجموعة من الصم والبكم ،ومجموعة من أولياء
األمور والناشطين المختصين بالجوانب المتعلقة
ً
ب ــذوي اإلعــاقــة» ،مشيرا إلــى أن بعض المعالجات
تتطلب مراجعة القانون رقم  8لسنة  ،2010وبعضها
يتطلب قرارات من وزارة التربية والتعليم العالي فيما
يخص الدمج والتعليم وتهيئة المختصين وسد
النقص في هذا الجانب.

هايف لوزير التربية :لماذا تأخر تطبيق
القرآن الكريم في رياض األطفال؟
س ــأل الـنــائــب محمد هايف
وزيـ ــر الـتــربـيــة وزيـ ــر التعليم
ال ـع ــال ــي ح ـم ــد الـ ـع ــدوان ــي عــن
تأخر تطبيق القرآن الكريم في
رياض األطفال.
وقـ ـ ــال ه ــاي ــف ،ف ــي م ـعــرض
سـ ـ ــؤالـ ـ ــه« ،س ـ ـبـ ــق أن ت ـق ــدم ــت
ب ــاق ـت ــراح بــرغ ـبــة ح ــول إدراج
مادة القرآن الكريم في رياض
األطفال ،في الفصل التشريعي
الخامس عـشــر ،وأب ــدت وزارة
التربية ،في كتابها رقم (وت-
 )376الـمــؤرخ في ،2020/8/25
موافقتها على المقترح ،مبينة
أنـ ـ ــه يـ ـع ــد ب ـم ـن ــزل ــة ال ـت ــرج ـم ــة
الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــة ألي ــدي ــول ــوج ـي ـتـ ـه ــا
الـ ـ ـه ـ ــادف ـ ــة ل ـت ـن ـم ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة
اإلي ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــدة مــن
الـشــريـعــة اإلســام ـيــة وال ـقــرآن
الـ ـك ــري ــم فـ ــي نـ ـف ــوس أب ـنــائ ـنــا
ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة م ــرحـ ـل ــة
ال ـط ـفــولــة ،وال ـت ــي تـسـعــى إلــى
إع ــداد وتنشئة الطفل تنشئة
تربوية وتعليمية هادفة إلى
خ ـل ــق ج ـي ــل م ـت ـم ـســك بــال ـق ـيــم
والـ ـتـ ـع ــالـ ـي ــم اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فــي

ســن مـبـكــرة .ويتضمن تنمية
ال ـ ـقـ ــدرات ال ـل ـغــويــة والـ ـق ــدرات
القرائية بما يتناسب مع نمو
الطفل في هذا المستوى ،حيث
إن تـ ــاوة ال ـق ــرآن وحـفـظــه في
مــراحــل مبكرة يـســاعــدان على
تقوية ملكة الحفظ والقدرات
العقلية والذاكرة لدى األطفال».
وأضاف« :سيساعد المقترح
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ف ـ ــرص وظـيـفـيــة
جـ ــديـ ــدة ل ـم ـع ـل ـم ــات ال ـت ــرب ـي ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،ب ـع ــد أن ت ـج ـتــاز
الـمـتـقــدمــة لـلــوظـيـفــة اخـتـبــارا
تـحــريــريــا ومـقــابـلــة شخصية
مع خضوعها لــدورة تأهيلية
تـتـنــاول ط ــرق تــدريــس الـقــرآن
ودوره فـ ــي خ ـص ــا ئ ــص نـمــو
األطفال».
وزاد« :رغ ــم إق ــرار المقترح
في الفصل التشريعي الخامس
عشر ،وإرساله لوزارة التربية،
الـتــي سبق أن أب ــدت تأييدها
للمقترح فــي كتابها المشار
إلـ ـ ـي ـ ــه ،فـ ــإنـ ــه ل ـ ــم يـ ـت ــم وض ـع ــه
موضع التنفيذ حتى حينه»،
م ـت ـســائــا« :م ــا س ـبــب الـتــأخــر

محمد هايف

في تطبيق مادة القرآن الكريم
بالمناهج التعليمية لمرحلة
رياض األطفال؟ وما اإلجراءات
ال ـم ـت ـخــذة م ــن قـبـلـكــم ف ــي هــذا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن مـ ـ ــن تـ ـ ــاريـ ـ ــخ وصـ ـ ــول
ال ـم ـق ـتــرح وح ـتــى ح ـي ـنــه؟ ومــا
ال ـج ـه ــة الـ ـمـ ـن ــوط ب ـه ــا تـنـفـيــذ
المقترح داخ ــل الـ ــوزارة؟ ومن
المسؤول المباشر عن التلكؤ
في إدراج المقرر؟».

٧
«دار الشفاء» اختتم أكبر حملة للتبرع بالدم في القطاع الخاص
ةديرجلا
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محليات

استمرت عامين ونصف العام بـ  2868وحدة دم وإقبال أكثر من  3000متبرع
ً
إي ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــا بـ ــأه ـ ـم ـ ـيـ ــة دوره ـ ـ ـ ــا
المتزايد في مجال المسؤولية
ً
المجتمعية ،وحرصا منها على
س ــد اح ـت ـيــاجــات الـمـجـتـمــع في
ً
وق ــت األزم ـ ـ ــات ،وت ــأك ـي ــدا منها
على استراتيجيتها ورسالتها
المتميزة فــي خــدمــة المجتمع،
أك ـ ــد الـ ــرئ ـ ـي ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي فــي
مستشفى دار الشفاء ،د .أحمد
نصرالله ،أن اللقاء ال ــذي جمع
م ـس ــؤول ــي ب ـنــك ال ـ ــدم ال ـمــركــزي
وم ـس ــؤول ــي الـمـسـتـشـفــى يــأتــي
بعد انتهاء الحملة التي نظمها
المستشفى بالتعاون مــع بنك
الــدم ،والتي تمثلت باستحداث
فــرع لبنك ال ــدم فــي المستشفى
م ـنــذ ب ــداي ــات جــائ ـحــة ك ــورون ــا
ع ــام  2020وح ـتــى يــومـنــا هــذا،
ح ـيــث ت ــم اف ـت ـت ــاح فـ ــرع ال ـت ـبــرع
بالدم تابع لبنك الدم المركزي،
وال ــذي يعكس األهمية الكبرى
ال سـتــرا تـيـجـيــة المستشفى في
توفير كميات الدم للمستشفيات
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــي
والخاص وقت األزمة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ن ـ ـ ـصـ ـ ــرال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات ع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ــامـ ــش
احتفالية المستشفى بانتهاء
ال ـح ـم ـل ــة ،ب ـح ـض ــور م ـس ــؤول ــي
الحملة مــن بنك ا ل ــدم المركزي
ومستشفى دار الـشـفــاء ،أمــس،
أن الفرع استقبل خالل العامين
ون ـصــف ال ـع ــام أك ـثــر م ــن 3000
مـتـبــرع بــالــدم ،وت ــم تــزويــد بنك
الدم المركزي بـ  2868وحدة دم،
األمر الذي ساعد بشكل كبير في
التعامل مع الجائحة خالل األيام
الصعبة التي عاناها كل أفــراد
ً
الـمـجـتـمــع ،ك ـمــا أن ــه ك ــان رافـ ــدا
ً
مهما للكثير من المستشفيات
بالقطاعين الحكومي والخاص.
ول ـف ــت إل ــى أن الـحـمـلــة الـتــي
ت ـ ـع ـ ـ ّـد األكـ ـ ـب ـ ــر ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص ف ــي ال ـكــويــت،
عكست حــرص المستشفى في
االه ـت ـمــام بــالـمـجـتـمــع ،وتــأكـيــد
دوره ـ ــا ال ـم ـت ــزاي ــد وال ـم ـت ـنــامــي
فـ ــي خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع؛ سـ ـ ـ ً
ـواء
كانت لمستشفى دار الشفاء أو
الـمـسـتـشـفـيــات األخـ ـ ــرى خ ــارج
المستشفى.
وبـ ّـيــن أن الـتـعــاون متواصل
ومستمر بين المستشفى وبنك
ال ـ ــدم ال ـم ــرك ــزي ف ــي الـمـسـتـقـبــل
ل ـت ـقــديــم مـ ـ ـب ـ ــادرات ن ــوع ـي ــة مــن
شـ ــأن ـ ـهـ ــا تـ ــوف ـ ـيـ ــر وحـ ـ ـ ـ ـ ــدات دم
م ـتــزايــدة لـكــل أب ـن ــاء المجتمع،
وذلك إليماننا بأهمية الحفاظ
ع ـلــى مـجـتـمــع ص ـحــي خ ــال من
األمراض.
ً
كما أكد أن المستشفى دائما
سباق في تقديم مبادرات نوعية
تعزز دور وزارة الصحة ،وكذلك
ت ـف ـت ــح ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـمـ ـج ــاالت
لتقديم خــد مــات طبية متميزة
للمرضى.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـم ـس ـت ـش ـفــى هــو
الوحيد بالقطاع الخاص الذي
قــام بافتتاح هــذا الـفــرع التابع
ل ـب ـنــك ال ـ ــدم الـ ـم ــرك ــزي ،وســاهــم
فــي خلق حــالــة وعــي مجتمعي
ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـش ــرك ــاء
وف ــري ــق ال ـع ـمــل ف ـق ــط ،ب ــل على
مستوى المراجعين الذين أبدوا
ً
بدورهم حماسا منقطع النظير
للتبرع بالدم ،وهي من الصفات
األصـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة ألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ال ـم ـج ـت ـم ــع
الكويتي وقت األزمات.
ّوق ـ ـ ـ ــال إن تـ ــأس ـ ـيـ ــس ال ـ ـفـ ــرع
ي ـمــثــل أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة بالنسبة

الرئيس التنفيذي في مستشفى دار الشفاء د .أحمد نصرالله

نموذج رائع للتعاون الممتد
بين القطاعين العام والخاص
لما فيه من مصلحة أهلنا
في الكويت ونأمل تطوره
ً
مستقبال في المجاالت كافة

رئيس مجلس اإلدارة السيد طالب جراق

هي نذر ِبيد
مما يترتب علينا
القيام به تجاه كويتنا
الحبيبة

جراق

نصرالله

لـلـقـطــاع ال ـط ـبــي وال ـص ـحــي في
ال ـك ــوي ــت ،وأس ـه ــم بـشـكــل كبير
فـ ـ ــي تـ ـغـ ـطـ ـي ــة جـ ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر مــن
اح ـت ـيــاجــات الـمـسـتـشـفـيــات في
الـقـطــاع الـحـكــومــي ومستشفى
دار الشفاء.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ق ــام
بـ ـت ــوفـ ـي ــر وحـ ـ ـ ـ ــدات دم ب ــازم ــا
لمرضى العمليات خالل جائحة
ك ــورون ــا ال ـت ــي ك ــان ل ـهــا أهـمـيــة
ك ـب ـي ــرة فـ ــي إن ـ ـقـ ــاذ ال ـك ـث ـي ــر مــن
المرضى خالل تلك الجائحة.

توعية مجتمعية
وأك ـ ـ ــد ن ـص ــرال ـل ــه اس ـت ـم ــرار
ا ل ــدور المجتمعي للمستشفى
في المجاالت المجتمعية كافة
التي يمكن من خاللها تحقيق
م ـن ـظ ــوم ــة ص ـح ـي ــة م ـس ـت ــدام ــة،
ً
قــائــا إن مستشفى دار الشفاء
ه ـ ــو م ــؤسـ ـس ــة طـ ـبـ ـي ــة ص ـح ـيــة
اجتماعية تسعى لتحقيق خير
الكويت فــي كــل مجال يمكن أن

ً
ت ــؤدي ــه ،م ــوض ـح ــا أنـ ــه مستمر
في تقديم المزيد من المبادرات
االجتماعية في قادم األيام.
ّ
وبين أن التوعية المجتمعية
ب ــأهـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرع ب ـ ــال ـ ــدم ه ــي
م ـســؤول ـيــة مـجـتـمـعـيــة مـتـكــامـلــة،
بما فيها مستشفى دار الشفاء،
فالتبرع بالدم هو في واقع األمر
عطاء ينقذ حياة ،كما أنه ال يترتب
ع ـل ـيــه أي أضـ ـ ــرار ع ـلــى اإلط ـ ــاق،
مـضـيـفــا أن ال ـت ـبــرع ب ــال ــدم دع ــوة
م ـف ـتــوحــة لـلـجـمـيــع ح ـت ــى ي ـكــون
المجتمع الكويتي أكثر صحة.
ً
وأردف :نحن ال نــألــو جهدا
بـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ال ـص ـح ـي ــة
ل ـ ـ ــدى كـ ــافـ ــة ف ـ ـئـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع،
م ــن ج ــام ـع ــات وط ـ ــاب مـ ــدارس
وغ ـي ــره ــا م ــن فـ ـئ ــات الـمـجـتـمــع
لـ ـت ــدعـ ـي ــم رؤي ـ ـت ـ ـنـ ــا ف ـ ــي م ـج ــال
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة،
وتبصير كــل أطـيــاف المجتمع
ب ـ ـض ـ ــرورة ب ـ ـنـ ــاء ثـ ـق ــاف ــة طـبـيــة
مـتـكــامـلــة بـيــن أف ـ ــراد المجتمع
ك ــاف ــة ،ع ـبــر االس ـت ـعــانــة بـفــريــق

طبي متميز من أفضل الخبرات
العالمية واإلقليمية.

دور مستمر
م ــن ج ــان ـب ــه ،أوضـ ـ ــح رئ ـيــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا ل ـم ـس ـت ـش ـف ــى،
ط ــال ــب جـ ـ ــراق ،أن ت ـل ــك الـحـمـلــة
تعكس الــدور المجتمعي الكبير
الـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه الـمـسـتـشـفــى في
ً
خ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـمــع ،وهـ ــي أي ـض ــا
امـتــداد لحمالت سابقة قــام بها
المستشفى منذ عام  2008وحتى
يومنا هــذا ،والتي تشكل رسالة
مستشفى دار الشفاء المستمرة
في خدمة المجتمع.
وأوض ـ ــح جـ ــراق أن ال ـت ـعــاون
مـ ــع ب ـن ــك ال ـ ـ ــدم الـ ـم ــرك ــزي ي ـعــزز
تلك الرسالة ويـخــدم كــل أطياف
المجتمع ،ويؤكد أن المستشفى
يـحـمــل رس ــال ــة مـهـنـيــة وصـحـيــة
متميزة في المجاالت كافة.

تجربة فريدة
مع القطاع
الخاص
ونطمح إلى
تجديدها
وتطويرها

خطة استراتيجية

الرضوان
د .ريم الرضوان

على أن يتم افتتاحه وتشغيله
بشكل أفضل ،وهو أمر متعارف
عـلـيــه فــي كــل األع ـم ــال ال ـتــي تتم
في البداية.
وقالت :خالل عامين ونصف
ال ـع ــام م ـنــذ اف ـت ـت ــاح الـ ـف ــرع ،كــان
ه ـنــاك ح ــوال ــي  2868وحـ ــدة دم،
وه ــذا رقــم كبير لـلـغــايــة ،خاصة
في وقت جائحة كوورنا ،وشددت

أهمية كبيرة
ب ــدوره ــا ،لـفـتــت مــديــر إدارة
خدمات نقل الدم بوزارة الصحة،
د .ريـ ــم ال ـ ــرض ـ ــوان ،إلـ ــى ت ـع ــاون
إدارة خــدمــات نـقــل ال ــدم ب ــوزارة
الـصـحــة فــي بـنــك ال ــدم الـمــركــزي
مــع مستشفى دار الشفاء ،وكــان
لـلـمـسـتـشـفــى دور ف ــي ال ـخــدمــة
المجتمعية وتشجيعهم للتبرع
بـ ــا لـ ــدم مـ ـن ــذ  ،2008م ـب ـي ـن ــة أن
دور إدارة خــدمــات نقل الــدم هو
ت ـش ـج ـيــع حـ ـم ــات الـ ـتـ ـب ــرع لـكــل
الحمالت المعنية بالتبرع الــدم
وتسهيل كل اإلجــراء ات المعنية
بها.
وأوض ـ ـحـ ــت أنـ ــه ت ــم ال ـت ـع ــاون
مع مستشفى دار الشفاء إلقامة
ً
ح ـم ــات ال ـت ـب ــرع ب ــال ــدم س ـنــويــا
حتى عام  ،2020حيث تم تأسيس
فرع تابع لبنك الدم المركزي في
المستشفى ،ولفتت إلى أنه رغم
ال ـت ـح ــدي ــات وال ـص ـع ــوب ــات الـتــي
واكبت جائحة كورونا ،فإن عدد
المتبرعين كان في تزايد.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ــه م ــع تـطــور
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،ارتـ ــأي ـ ـنـ ــا
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ـس ـت ـش ـفــى دار
ً
الشفاء توفير هذا الفرع مؤقتا،

الــرضــوان على أن الـفــرع يجسد
أهـمـيــة كـبـيــرة فــي ال ـت ـعــاون بين
القطاعين الحكومي والخاص.

حمالت التبرع
بالدم تعكس
استراتيجية
مستشفى
دار الشفاء
المجتمعية

المراغي

د .أحمد النصرالله والسيد طالب جراق ود .ريم الرضوان وعضو مجلس إدارة المستشفى نرجس اليوسفي والمدير الطبي رئيس قسم المختبرات د .محمد المراغي وعدد من المشاركين

من جهته ،أشار المدير الطبي
رئيس قسم المختبرات ومسؤول
حملة التبرع الــدم في مستشفى
دار الـشـفــاء ،د .محمد الـمــراغــي،
إلــى أن عــاقــة المستشفى ببنك
الـ ــدم ال ـم ــرك ــزي طــوي ـلــة ومـمـتــدة
منذ  2008وقمنا بعمل حمالت
م ـ ـنـ ــذ  2014و  2018و ،2019
والحظنا تزايد عدد المتبرعين
بشكل كبير.
ولفت إلى أن الدور المجتمعي
لمستشفى دار الشفاء هــو جزء
أساسي من خطته االستراتيجية،
ً
مـبـيـنــا أن ــه بـعــد الـنـجــاح الكبير
الذي شهدته عامي  2018و2019
وما حققته من نجاحات كبيرة،
ح ـيــث إن الـمـسـتـهــدف ك ــان 200
متبرع ،إال أن العدد الذي شهدته

الحملة كان أكبر من ذلك بكثير،
ً
ً
حيث سجلت ر قـمــا قياسيا بلغ
 355وحـ ــدة دم ،وه ــو أك ـبــر رقــم
حققته ا لـحـمــات عـلــى مستوى
القطاع الخاص.
وأضـ ـ ـ ــاف :ب ـع ــد هـ ــذا ال ـن ـجــاح
الكبير ،ارتأى المستشفى االنتقال
إل ـ ـ ــى خ ـ ـطـ ــوة أك ـ ـب ـ ــر ،حـ ـي ــث إن ــه
بالتعاون مع بنك الدم المركزي،
تـمــت إق ــام ــة حـمـلــة دائ ـم ــة داخ ــل
المستشفى ،وا ل ـتــي مثلت أكبر
حـمـلــة دائ ـم ــة لـلـتـبــرع ب ــال ــدم في
القطاع الخاص بالكويت ،وبدأت
أول مارس  2020وامتدت لعامين
ً
ونصف العام تقريبا.

إقبال الفت
ً
ً
وبـ ّـيــن أن ه ـنــاك إق ـب ــاال كـبـيــرا
شهدته الحملة من الشركاء داخل
المستشفى وخارجه والمراجعين
ً
واألط ـق ــم ال ـط ـب ـيــة ،مــوض ـحــا أنــه
ّ
مضي عام من الحملة ،تمت
بعد
م ــراج ـع ــة األداء ،ف ــوج ــدن ــا نحو
ً
 1000متبرع تـقــريـبــا ،وهــو رقم
كبير للغاية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء
ت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا،
زاد اإلقـ ـ ـب ـ ــال ع ـل ــى ال ـح ـم ـل ــة مــن
المراجعين ،وكذلك من الشركات
وال ـفــريــق الـطـبــي ال ـعــامــل ،وك ــان
وج ــود الـحـمـلــة فــي المستشفى
ب ـش ـك ــل دائ ـ ـ ــم قـ ــد س ـ ّـه ــل ال ـك ـث ـيــر
على الراغبين فــي الـتـبــرع ،وهو
ً
ما حقق أرقــامــا قياسية بنهاية
أكـتــوبــر  ،2022فقد تـجــاوز عدد
الزائرين للحملة وعدد المتبرعين
أكثر من  3000متبرع ،وتم تزويد
بنك الدم بـ  2868وحدة دم.
وب ـ ّـي ــن أن ت ـلــك الـحـمـلــة كــانــت
ناجحة بشكل قياسي من حيث
عدد المتبرعين أو مدة الحملة،
ال ف ـ ـتـ ــا إ ل ـ ـ ــى أن م ـس ـت ـش ـف ــى دار
الشفاء بات واحدا من بين الـ 10
المكرمين من قبل بنك الدم ،كما
أنه المستشفى الوحيد الذي تم
تكريمه ،وق ــال إن الـتـعــاون قائم
بـيــن المستشفى وبـنــك ال ــدم من
خ ـ ــال ت ـن ـظ ـيــم حـ ـم ــات لـلـتـبــرع
بالدم ،وسوف يشهد المزيد من
حمالت التبرع بالدم مستقبال.

٨
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ةديرجلا

•
العدد  / 5178الثالثاء  8نوفمبر 2022م  14 /ربيع اآلخر 1444هـ

local@aljarida●com

«الدفاع» :التعامل بحزم مع الشائعات للحفاظ على األمن المجتمعي
العوضي افتتح ورشة عمل «التواصل بين اإلعالم العسكري ووسائل اإلعالم»
محمد الشرهان

قـ ــال م ــدي ــر ادارة الـتــوجـيــه
المعنوي بوزارة الدفاع العميد
الركن محمد العوضي ،إن بيئة
االتـ ـ ـص ـ ــال أصـ ـبـ ـح ــت عــال ـم ـيــة
تتخطى حاجز الزمان والمكان
ً
والــرقــابــة واالن ــدم ــاج ،مـشـيــرا
إلــى أن الخصائص المتعددة
ً
لــإعــام حــالـيــا منحته الـقــوة
وسرعة االنتشار.
وأوضح العوضي ،في كلمة
ألقاها خالل الورشة اإلعالمية
التي نظمتها مديرية التوجيه
الـمـعـنــوي وال ـعــاقــات الـعــامــة
بـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ت ـحــت ع ـنــوان
«التواصل اإلعالمي بين اإلعالم
ال ـع ـس ـك ــري ووسـ ــائـ ــل اإلعـ ــام
الحكومية والخاصة بالدولة»
بـ ـمـ ـش ــار ك ــة وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي وق ـ ـ ــوة
اإلطفاء العام وجهات إعالمية
حكومية وخاصة ،أن المشاركة
واالنتشار تتيح لكل شخص
أن يمتلك أدوات بسيطة وأن
ً
يكون نــاشــرا ويــرســل رسالته
الكونية لآلخرين.
وبين أن الورشة تناقش أهم
األمور التي من شأنها تطوير
ال ـعــاقــة بـيــن وس ــائ ــل اإلع ــام
الرسمية وجمهورها المتلقي
والسعي على توثيق العالقة
بين الطرفين.

استراتيجية وزارة الداخلية
فــي وســائــل اإلعـ ــام أصبحت
هناك أخبار وشائعات مضادة
ً
للعمل في الوزارة ،فكان واجبا
علينا التصدي لها والتعامل
معها بــالـتــوضـيــح والـتـبـيــان،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـج ــب عـلــى
ً
اإلع ـ ـ ــام أن يـ ـك ــون م ـت ــواص ــا
 24س ــاع ــة ف ــي ال ـي ــوم ح ـتــى ال
نـتــرك للظروف والمصادفات
وا لـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــا ج ـ ــآت أي دور غ ـيــر
صحيح.
وتــابــع :نتعامل مــع الحدث
بــال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن ال ـمــؤس ـســة
العسكرية اإلعالمية في وزارة
ا لـ ــدا خ ـ ـل ـ ـيـ ــة ووزارة اإل ع ـ ـ ــام
ً
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
األح ــداث الجسام ومنها على
سـبـيــل ال ـم ـثــال ح ــادث تفجير
ً
مسجد الصادق منعا لبث أي
إشاعة مغرضة ومخربة.

عثمان الغريب ،إنــه بعد نشر

توجهات اإلدارة العليا للحرس

جانب من المشاركين في الورشة اإلعالمية
ونتعامل مع الشائعات بشكل
حــاســم وال نـتــرك الـمـجــال لها
ً
لكي تؤثر سلبا في الرأي العام.

على اإلعالم
قوة اإلطفاء
أن يكون
ً
الحرس الوطني
متواصال على
إلــى ذلــك ،أكــد المقدم راشــد
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـع ـق ـي ــد فـهــد الهلفي أن قــوة اإلط ـفــاء العام
مدار الساعة
ا لـ ـعـ ـجـ ـم ــي ،إن دور م ــد ي ــر ي ــة تـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع الـ ـجـ ـمـ ـي ــع وف ــق
حتى ال نترك
الـتــوجـيــه الـمـعـنــوي بالحرس مسطرة واحدة خاصة في الرد
ً
ال ــوط ـن ــي يـتـمـثــل ف ــي مـتــابـعــة على الـشــا ئـعــات حفظا لألمن
للظروف
اإلع ـ ـ ـ ــام عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة المجتمعي حيث اننا مطالبون
والمصادفات
وبمتابعة األوض ــاع الخاصة بتسليط الضوء على ردة الفعل
بالحرس والــرد على كل ما له لعدم تــرك المجال للشائعات
والمفاجآت
عالقة بالحرس الوطني وعمله وتركها تؤثر في الرأي العام.
أي دور غير
وأضاف الهلفي أن المجتمع
اإلداري والميداني.
إشاعات مضادة
وأضـ ــاف نـحــن ال نـنـشــر إال مـ ـ ـع ـ ــرض ألي ردة ف ـ ـعـ ــل مــن
صحيح
ً
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـق ــدم أخـ ـب ــارا خــاصــة بـعـمـلـنــا وفــق ش ــأن ـه ــا إربـ ــاكـ ــه ل ـك ــن اإلع ـ ــام
«الداخلية»

الرسمي في الجهات العسكرية

ي ـق ــوم ب ـ ـ ــدوره ال ـح ـق ـي ـقــي لـكــي
تـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك شـ ـف ــافـ ـي ــة فــي
ً
المعلومات ،مشيرا إلى أن قوة

اإلط ـف ــاء ال ـعــام تـطـلــق حمالت
تــوع ـيــة دائـ ـم ــة م ــع الـجـمـهــور
وم ــع مـخـتـلــف األع ـم ــار لخلق

جـســد واح ــد مــا بـيــن الجهات
اإلع ــامـ ـي ــة وال ـج ـم ـه ــور ألجــل
المصلحة العامة.

تسهيل الحصول على تصاريح لمقابلة
القياديين من أبرز التوصيات
شملت توصيات الورشة تسهيل الحصول
على تصاريح لمقابلة الــرتــب العليا وإنـشــاء
المواد اإلعالمية المرسلة ذات جودة عالية ليتم
نشرها بطريقة صحيحة ودراسة تسهيل إجراء
الحصول على النشر عبر «ال ــدرون اإلعالمي»
ومشاركته في الفعاليات العسكرية.

كما تضمنت ا لـتــو صـيــات العمل على عقد
عــدة ورش تجمع اإلع ــام العسكري والمدني
وعـقــد ورش تــدريــب إعــامــي مستمرة لتبادل
ال ـخ ـب ــرات وإنـ ـت ــاج أعـ ـم ــال إع ــام ـي ــة مـشـتــركــة
عسكرية ومدنية.

«األبحاث» يحصد براءة اختراع
«الشباب» تفتح باب التسجيل
في «دوري اإلبداع» للموسم الرابع في تحلية المياه وتبريد الهواء
أعلنت الهيئة العامة للشباب فتح باب التسجيل بدوري
اإلبداع الشبابي  ،STEAMللموسم الرابع ،تشجيعا لإلبداع
ودعم الشباب وحثهم على استثمار طاقاتهم وفتح المجال
أمام مواهبهم واالنطالق بها في فضاء اإلبداع.
وقــالــت الـهـيـئــة ،فــي ب ـيــان أم ــس ،إن ال ـ ــدوري يـعــد أحــد
ال ـبــرامــج الـمـعـتـمــدة ضـمــن الـخـطــة اإلن ـمــائ ـيــة الخمسية
( ،)2025-2020ويساهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين
واسـتـثـمــار طــاقــاتـهــم وتــوجـيـهـهــم ودعـمـهــم مـنــذ الصغر
لتنمية مهاراتهم.
وأضافت أن الدوري يعد أيضا أحد برامج السياسة
الــوطـنـيــة لـلـشـبــاب ،ويتضمن مـســابـقــات فــي مـجــاالت
ال ـق ــرآن ال ـكــريــم وال ــروب ــوت وال ـبــرم ـجــة والــريــاض ـيــات
والرسم والمناظرات ،ويشجع الجانب اإلبداعي انطالقا
مــن أ ســس علمية وثقافية ،فضال عــن تنمية مـهــارات

الشباب وهواياتهم لتحويلها إلى حرفة أو مهنة.
وأوضـحــت أن ال ــدوري يضم سبع مسابقات تنافسية
لفئة الشباب بمستويات مختلفة (المبتدئ والمتوسط
وال ـم ـت ـقــدم) فــي م ـجــاالت ال ـ ــدوري ،لـخـلــق أجـ ــواء مـمـلــوءة
بالتحديات والمنافسة ،تحت إشــراف وتدريب نخبة من
األكاديميين والمتخصصين.
وأفادت بأن دوري اإلبداع هذا الموسم سيعتمد مناهج
مطورة ومتقدمة أكثر لتواكب المسابقات العالمية ،وينقسم
الدوري إلى  3مستويات ،األول للشباب المبتدئين لألعمار
من  7إلى  10سنوات ،والثاني للفئة المتوسطة لألعمار
من  11إلى  14سنة ،والثالث للفئة المتقدمة لألعمار من
 15إلى  18سنة ،داعية الشباب الكويتي من الجنسين إلى
التسجيل بدوري اإلبداع الشبابي عبر الموقع اإللكتروني
للهيئة.

•

فهد الرمضان

حصل مركز أبحاث المياه ،التابع
لـمـعـهــد ال ـكــويــت لــأب ـحــاث العلمية،
على براء ة اختراع من مكتب براء ات
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
بالواليات المتحدة ،نتيجة تحقيق
إن ـجــاز علمي رائ ــد ،واخ ـت ــراع تقنية
مبتكرة تقوم بتحلية المياه وتبريد
وتكييف الهواء في آن واحد ،حيث تم
تسجيلها باسم د .حسن عبدالرحيم
ود .منصور أحمد.
وق ــال الـمـعـهــد ،فــي بـيــان أم ــس ،إن
ال ـبــاح ـث ـيــن اس ـت ـح ــدث ــا تـكـنــولــوجـيــا

جمعية الروضة وحولي :خصم  100دينار
على تذكرة دخول الملعب لكأس العالم
الكندري :أول جمعية بالكويت تقدمه ...وتذكرتان لكل بطاقة عائلة
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي
التعاونية محمد الكندري ،أنه تم وللمرة األولــى في
تاريخ الجمعيات تقديم خصم  100دينار على سعر
تذكرة دخول الملعـب لحضور مباريات كأس العالم في
ً
قطر ،مشيرا إلى أن التسجيل في مركز العالقات العامة
بدأ أمس األول (األحد) حتى أمس من  3حتى  8مساءً.
ً
وأوضح أن هناك شروطا لقبول التسجيل ،ضمنها
إذا كــان ُعمر المتقدم أقــل من  18سنة يجب إحضار
البطاقة المدنية وبـطــاقــة الــوالــد ،إضــافــة إلــى صور
ً
جــوازات السفر وصــور البطاقات المدنية ،مبينا أنه
ُ
«تصرف لكل بطاقة عائلة تذكرتان فقط كحد أقصى،
وما يزيد على ذلك يتم دفع قيمة التذكرة بالكامل ،إلى
جانب أن التذكرة غير قابلة لالسترجاع أو االستبدال».
وفيما يتعلق بـخـطــوات التسجيل ،ذك ــر أن ــه تتم
مراجعة العالقات العامة ،وتسلم وصــل التسجيل،
ومراجعة الشركة ،واختيار المباراة في صالة العالقات

ً
ً
العامة ،مؤكدا أن دفع قيمة التذكرة إما نقدا أو  Knetأو
عبر رابط إلكتروني ،على أن يجري إرسال كود المباراة
ً
عبر الوتس آب الحقا للتسجيل في برنامج «هيا».
وبـ َّـيــن الـكـنــدري أنــه بعد استكمال التسجيل يتم
ً
التواصل الحقا من قبل العالقات العامة لتسلم تذاكر
ً
المباريات ،منبها إلى ضرورة التأكد من حجز الطيران
والـفـنــادق قبل ش ــراء الـتــذاكــر ،والـتــأكــد مــن صالحية
ً
جواز السفر أكثر من  6أشهر قبل شرائها ،موضحا أن
مكتب سفريات الروضة موجود لترتيب حجز الفنادق
والطيران ،مع إمكانية تفعيل برنامج «هيا» عن طريق
ً
مكتب سفريات الروضة مقابل  20دينارا.
وأكد أن ما قامت به الجمعية هو سابقة في تاريخ
الجمعيات التعاونية ،ويقع ضمن األنشطة االجتماعية
ً
المميزة التي يفخر بها مجلس اإلدارة ،موضحا أن
كأس العالم محط اهتمام الجميع ،و«نحن نسعى إلى
ً
تقديم األفضل دائما لمساهمينا».

محمد الكندري

مـبـتـكــرة ل ـمــواج ـهــة ت ـحــديــات تــوفـيــر
المياه العذبة وتبريد وتكييف الهواء،
والتي تواجه معظم دول العالم ،وتقع
في مناخات قاحلة وجافة ،وتعاني
ارتفاع درجات الحرارة كالكويت.
وأضــاف أن فريق البحث استطاع
تحقيق هذا السبق العلمي ،من خالل
تطوير نظام مبتكر عــن طريق دمج
تقنيتي الـتـنــاضــح الـمـبــاشــر ودورة
التبريد التي تعمل بطريقة امتصاص
ال ـب ـخ ــار ،مــوض ـحــا أن ال ـن ـظــام يـقــوم
بتحلية الـمـيــاه بــاسـتـخــدام محلول
مائي ذي تركيز ملحي عال ،أي يمتلك
ضغطا «أسموزيا» عاليا ،مما يجعله

ق ــادرا على سحب المياه العذبة من
مياه البحر عبر غشاء شبه نفاذ.
وبين أن الفريق قدم الدليل العلمي
ال ـ ـقـ ــاطـ ــع إلثـ ـ ـب ـ ــات ف ــاع ـل ـي ــة وك ـ ـفـ ــاءة
التكنولوجيا المبتكرة باستخدام
الـ ـنـ ـم ــذج ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة والـ ـمـ ـح ــاك ــاة
الحاسوبية ،من خالل تصميم النظام
المبتكر بسعة إنتاجية تقدر بــ130
مترا مكعبا من المياه العذبة باليوم،
وتستهلك  1.4كيلو واط ساعة لكل
متر مكعب من المياه العذبة المنتجة،
وفي نفس الوقت تقوم بتوليد  50طن
تبريد لتكييف الهواء.

ّ
«المكاتب الهندسية» نظم ورشة عن
العمل االستشاري بالقطاعين

عـ ـ ـق ـ ــد ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب
الهندسية والدور االستشارية
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة ورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـم ــل
بـعـنــوان «الـعـمــل االسـتـشــاري
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــي فـ ـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن
العام والخاص» حاضر فيها
ال ــدكـ ـت ــور ال ـم ـه ـنــدس يــوســف
ال ـع ـل ـيــان اس ـت ـش ــاري ال ـع ـقــود،
بحضور أكثر من  40مهندسا
ومـهـنــدســة مــن الـعــامـلـيــن في
القطاعين العام والخاص.
واستعرض العليان شروط
التعاقد واألوام ــر التغييرية،
والـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــات ،وال ـت ـم ــدي ــدات
ال ـ ــزمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات
المالية ،والتأخيرات الزمنية
وغ ـ ـ ــرام ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادات
ال ــدف ــع ال ــدوري ــة وم ـه ــام مــديــر
المشروع ،باإلضافة إلى مهام
مدير العقد ،ودعــا الــى أهمية

رئيس اتحاد الجامعة لـ ةديرجلا  :زيادة
المكافأة ومعالجة نظام التسجيل من أولوياتنا
•

جانب من الحضور
صـيــاغــة الـعـقــود وتضمينها
كــا فــة التفاصيل حتى ال يقع
االستشاري بأي اشكاالت مع
الجهة المالكة للمشروع.
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـضـ ـمـ ـن ــت الـ ـ ــورشـ ـ ــة
اسـتـعــراضــا لـبـعــض ال ـحــاالت

وال ـم ـش ــاك ــل ال ـت ـعــاقــديــة الـتــي
تـضـمـنـتـهــا ،وس ـب ــل ح ــل هــذه
االشـ ـك ــالـ ـي ــات وحـ ـف ــظ ح ـقــوق
األطراف المتعاقدة.

ّ
«العالقات العامة» بالجامعة نظمت
ورشة «المهارات اإلعالمية»

«متابعة أعمال مباني كليات الشدادية وإيجاد فكرة بديلة عن نظام المعدل المكافئ»
•

عبدالعزيز العتيبي

أحمد الشمري

كشف رئـيــس االت ـحــاد الوطني
لطلبة جامعة الكويت ،عبدالعزيز
الـعـتـيـبــي ،عــن أول ــوي ــات تحركات
االتـ ـ ـح ـ ــاد خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـمـقـبـلــة
والـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـت ـط ـل ـع ــات
االتحاد خالل الـ  5أعــوام المقبلة،
أبرزها العمل على زيادة المكافأة
االجتماعية وتثبيت موعد صرفها.
وأشــار العتيبي ،في تصريح لـ
«ال ـجــريــدة» ،إل ــى ض ــرورة تحديث
ومـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـج ـ ــة نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
االل ـك ـت ــرون ــي ،ووضـ ــع ح ــل ج ــذري
لـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـت ـس ـج ـي ــل والـ ـ ـ ـ ـ «ب ـ ــاي
فورس».

ول ـف ــت إل ــى أن االتـ ـح ــاد يـعـمــل
خالل الفترة المقبلة على متابعة
استكمال المنشآت والمباني في
مدينة صباح السالم الجامعية،
والوقوف على آخر المستجدات
ب ـش ــأن ن ـقــل ال ـك ـل ـيــات إلـ ــى مــوقــع
«الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدادي ـ ـ ــة» وم ـ ـ ـ ــدى ج ــاه ــزي ــة
الـمـبــانــي والـ ـق ــدرة االسـتـيـعــابـيــة
لها.
وأف ـ ـ ــاد ال ـع ـت ـي ـبــي بـ ــأن االت ـح ــاد
س ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــل ن ـ ـ ـظـ ـ ــام
ال ـم ـعــدل ال ـم ـكــافــئ ل ـق ـبــول الـطـلـبــة
المستجدين ،أو ايجاد فكرة بديلة
ل ـه ــا ت ــواك ــب وت ـن ـس ـجــم م ــع ن ـظــام
الـقـبــول فــي الجامعات المتقدمة،
والتي تخدم مصلحة الطالب.

وطالب بضرورة إلغاء شرط الـ
 90بالمئة فأعلى لقبول الطلبة
غـيــر م ـحــددي الـجـنـسـيــة وزي ــادة
ال ـم ـقــاعــد ،وف ـضــا ع ــن الـمـطــالـبــة
بشمولهم بالمكافأة االجتماعية.
وأشـ ــار إل ــى ُأن ه ــذه الـمـطــالــب
تـمـضــي ع ـلــى خ ـطــى ثــا ب ـتــة نحو
مشاركة نقابية فعالية لمواصلة
ال ـت ـحــركــات لـتـحـقـيــق ال ـمــزيــد من
اإلنجازات والتطلعات للسنوات
الخمس المقبلة.

ً
الجزاف متحدثا
نظمت إدارة العالقات العامة واإلعــام،
بالتعاون مع إدارة التطوير اإلداري وتنمية
الموارد البشرية بجامعة الكويت ،ورشة
عمل بعنوان «تطوير المهارات اإلعالمية
في مجال العرض والتقديم» ،حاضر بها
أخيرا د .بسام الجزاف في قاعة  119بالحرم
الجامعي في الخالدية.
وأكد الجزاف أن هذه المهارات تتطلب
تــدري ـبــات وث ـ ــروة م ـعــرف ـيــة ،وتــرت ـكــز على
المتواصل والتركيز
القدرة على التدريب
ً
لـتـتـحـقــق ن ـتــائ ـج ـهــا ،آم ـ ــا أن ت ـك ــون هــذه

الــورشــة بــدايــة تـعــاون مــع جامعة الكويت
وتقديم ورش أخرى في المستقبل.
واش ـت ـم ـل ــت الـ ــورشـ ــة ع ـل ــى ت ــدري ـب ــات
عملية ّ
طبق بها المشاركون المهارات
ال ـم ـس ـت ـف ــادة الـ ـت ــي ت ـص ـقــل إم ـكــانــات ـهــم
ّ
وتمكنهم من التميز أثناء أداء عملهم.
ّ
وفي ختام الورشة ،كرم األمين العام
ل ـل ـجــام ـعــة ب ــاإلن ــاب ــة ،د .م ـح ـمــد زي ـن ــل،
واألمين العام المساعد للشؤون اإلدارية،
علي األستاذ ،محاضر الورشة د .الجزاف.

سلة أخبار
«اتحاد أميركا» يطلق
مؤتمره  24الجاري

أعلنت رئيسة لجنة
املؤتمرات وامللتقيات
لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت  -فرع الواليات
املتحدة االميركية شوق
املسلم ،تنظيم املؤتمر
السنوي الثامن والثالثني
لالتحاد تحت شعار
«شباب يسمو به الوطن»
في مدينة لوس أنجلس
بوالية كليفورنيا تحت
رعاية رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ
أحمد نواف األحمد،
خالل الفترة من  24الى
 27الجاري.
وقالت املسلم في
تصريح صحافي امس،
أن االتحاد سيقوم
بطرح أهم القضايا
التي تهم الشباب
الكويتيني ،كالقضايا
االقتصادية والسياسية
والرياضية والوظيفية،
مشيرة إلى أن املؤتمر
سيتضمن االنشطة
الترفيهية والرياضية،
وتنظيم ورش العمل
املتنوعة التي سيعلن
عنها في األيام املقبلة
عبر حسابات االتحاد
في وسائل التواصل
االجتماعي.

انطالق الفترة الثانية
لـ «اختبارات قدرات الجامعة»
عقدت صباح أمس
الفترة الثانية الختبارات
القدرات األكاديمية في
جامعة الكويت ،والتي
كانت تحت إشراف مركز
التقييم والقياس ،على
مدى فترتني من التاسعة
حتى  11صباحا ،والفترة
املسائية من الساعة 12
حتى  2مساء في املختبر
الوطني ملبنى  22بمنطقة
الخالدية.
وشارك في اختبارات
القدرات األكاديمية
حضور عدد كبير من
الطلبة الذين يؤدون
االختبار ألول مرة،
خاصة الذين يرغبون في
تحسني درجاتهم لرفع
املعدل املكافئ لهم ،لزيادة
فرص قبولهم بالجامعة.
ّ
وقدم املركز للطلبة
َ
اختباري قدرات
الرياضيات ،واللغة
اإلنكليزية للطلبة الذين
سبق لهم التسجيل في
النظام اإللكتروني منذ
أكتوبر املاضي.
في سياق متصل ،أعلن
املركز النتائج النهائية
لالختبارات القدرات
األكاديمية التي عقدت
في  29أكتوبر املاضي
عبر املوقع اإللكتروني،
حيث يستطيع الطلبة
معرفة النتيجة
إلكترونيا.

«تنفيذية االتحاد» تزكي
«الرؤية» لـ «طلبة فرنسا»
زكت الهيئة التنفيذية
لالتحاد الوطني
لطلبة الكويت قائمة
الرؤية الطالبية للهيئة
التنفيذية لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت
فرع فرنسا والدول
املجاورة للعام الرابع
على التوالي ،ابتداء من
 2018إلى .2022
ولم تشهد األجواء
الدراسية انتخابات
طالبية خالل الفترة
الحالية ،نظرا لقلة
الطلبة املبتعثني
في فرنسا ،والتي لم
تتجاوز أعدادهم 20
طالبا وطالبة ،ولم
تخلق الفرصة املناسبة
للتنافس أو إقامة
االنتخابات الطالبية،
بسبب قلة عدد املبتعثني
وعدم وجود قوائم
منافسة.
جدير بالذكر أن قائمة
الرؤية الطالبية لم
يقتصر عملها على طلبة
فرنسا ،بل تشمل أعمالها
طلبة هولندا ومالطا
وأملانيا من الطلبة
املبتعثني في الدول
األجنبية.
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«التمييز» :عرائض استئناف النيابة تبطل
إذا أغفلت بيانات المستأنف
ةديرجلا
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قصر العدل

تقرير االمتناع من صالحيات محكمة الموضوع ...وطلب التشديد يخضع لرقابة المحكمة
حسين العبدالله

أكدت أن خلو
العريضة من أسباب
االستئناف ال يؤثر...
وللمستأنف إضافة
أسباب جديدة

واقعة الدعوى
وعناصرها
القانونية وأدلة
الثبوت فيها ّ
بينها
الحكم المستأنف

ردت محكمة التمييز الجزائية،
برئاسة المستشار عبدالله جاسم
العبدالله ،على طلب النيابة العامة
بتشديد العقوبات على المتهمين
الصادرة بحقهم أحكام من محكمة
الدرجة األولى بتقرير االمتناع عن
النطق بالعقاب ،بأن تقدير العقوبة
فــي ال ـحــدود الـمـقــررة فــي القانون
للجريمة وإع ـمــال ال ـظــروف التي
تراها المحكمة مشددة أو مخففة
للعقاب ،وتقدير موجبات الرأفة،
صالحيات محكمة الموضوع
من
ّ
بغير معقب عليها في ذلك.
وأضافت «التمييز» ،في حيثيات
حـكـمـهــا ،أن ه ــذه الـمـحـكـمــة تــرى
ُ
م ـنــاس ـبــة م ــا خ ــل ــص إل ـي ــه الـحـكــم
المستأنف من التقرير باالمتناع
عــن النطق بالعقاب ،بالنظر الى
ظروف الواقعة ومالبساتها ،وخلو
صحيفة الحالة الجنائية الخاصة
بالمتهم من السوابق ،مما يبعث
على االعـتـقــاد بــأنــه لــن يـعــود الى
اإلجرام مستقبال ،فإنها تقره بهذا
الـخـصــوص ،إال أنـهــا تــرى تعديل
شروط التعهد.
وأك ـ ــدت الـمـحـكـمــة ف ــي حكمها
أن الحكم المقضي به من محكمة
االسـتـئـنــاف ،بـعــدم قـبــول طعنها
باالستئناف شكال ،قد شابه خطأ
فــي تطبيق ال ـقــانــون عـلــى النحو
ّ
الذي أوجبه القانون ،فإن العريضة
المقامة من النيابة العامة متفقة
وص ـح ـي ــح الـ ـق ــان ــون ،وإن إغ ـف ــال
بعض البيانات غير الجوهرية من
ّ
عريضة استئناف النيابة ال يرتب
بطالنها ،إال أنه قد يترتب بطالنها
لــو تعلقت بالحكم المستأنف أو
بيانات المستأنف نفسه ،بينما
البيانات التي ال تفيد المستأنف
ع ــن ط ــرح ال ــدع ــوى ع ـلــى محكمة
االستئناف كاألسباب التي يستند
الـيـهــا الـمـسـتــأنــف ،فــإنـهــا ال تـعـ ّـد

من البيانات الجوهرية ،إذ يجوز
للمستأنف إب ــداء أسـبــاب جديدة
امام المحكمة عند نظر االستئناف.
وأض ــاف ــت :وح ـيــث إن الـنـيــابــة
العامة تنعي على الحكم المطعون
فيه ،إذ قضى بعدم قبول طعنها
باالستئناف شكال قد شابه الخطأ
ف ــي ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ،ذل ـ ــك ب ــأن
قضى بعدم قبولهتأسيسا على
عــدم التقرير به على النحو الذي
أوجـبــه الـقــانــون ،رغــم أن تقريرها
باالستئناف قــد استوفى الشكل
المقرر فيه ،وهو ما حجب الحكم
عن نظر موضوعاالستئناف ،مما
يعيبه ويستوجب تمييزه.
وأضافت« :وحيث إن المادة 202
من قانون اإلجراءات والمحاكمات
الـ ـج ــزائـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــيال ـف ـصــل
الـثــانــي مــن الـبــاب الــرابــع الخاص
بالمعارضة واالسـتـئـنــاف ،جرى
نـ ـصـ ـه ــا ف ـ ــيالـ ـفـ ـق ــرتـ ـي ــن األولـ ـ ـ ــى
والثانية على أنه (يرفع االستئناف
بعريضة تقدم لقلم كتابالمحكمة
التي أصــدرت الحكم ،ويوقع على
ال ـع ــري ـض ــة ال ـخ ـص ــم ال ـم ـس ـتــأنــف
أو م ــن ي ـن ــوبعـ ـن ــه) ،وت ـن ــص في
الفقرة الثانية على أنه (وتشتمل
عريضة االسـتـئـنــافبيانا كامال
بالحكم المستأنف والدعوى التي
صــدر بشأنها وصـفــة المستأنف
والمستأنف ضده واألسباب التي
يستند إليها المستأنف والطلبات
التي تقدم بها)».
وأوضحت أن «مفاد هذا النص
أن ال ـم ـش ــرع رسـ ــم ط ــري ـق ــا ل ـطــرح
الـ ــدعـ ــوى ع ـل ــى م ـح ـك ـمــة ال ــدرج ــة
ال ـث ــان ـي ــة،وأوجـ ـ ــب أن ي ـك ــون ذلــك
بعريضة ،ثــم بين البيانات التي
تـشـتـمــل عـلـيـهــا ال ـعــري ـضــة ،وتـلــك
البيانات تهدف في مجموعها الى
تحديد الحكم المستأنف وصفة
طرفي االستئناف،وبيان ما يطرح

على محكمة الدرجة الثانية ،وقد
ي ـت ــرت ــب ع ـل ــى إغـ ـف ــال ب ـع ــض تـلــك
الـبـيــانــات بـطــان الـعــريـضــة ،كما
لو تعلقت بالحكم المستأنف أو
بيانات المستأنفنفسه».
وتابعت« :أما البيانات األخرى
التي ال تقيد المستأنف عند طرح
الدعوى على محكمةاالستئناف،
ك ــاألسـ ـب ــاب ال ـت ــي ي ـس ـت ـنــد إلـيـهــا
ال ـم ـس ـت ــأن ــف ف ــإنـ ـه ــا ال تـ ـع ــد مــن
البياناتالجوهرية وإغفالها أو
ذكرها إجماال ال يترتب عليه أي
بطالن ،إذ يجوز للمستأنفإبداء
أسباب جديدة أمام المحكمة عند
نظر االستئناف ،وكان من المقرر
أن األصــلفــي اإلج ــراءات الصحة
مـ ــا لـ ــم ي ـق ــم ال ــدلـ ـي ــل ع ـل ــى خ ــاف
ذل ــك ،وإذ ك ــان الـبـيــن مــن االط ــاع
عـلــى عــريـضــة اسـتـئـنــاف النيابة
العامة،ان ممثل النيابة العامة قرر
بالطعن باالستئناف على النموذج
ال ــرس ـم ــي ل ـعــري ـضــةاالس ـت ـئ ـنــاف
والمعد لـهــذا الـغــرض ،وتذييلها
ب ـتــوق ـي ـعــه ،وأورد فـيـهــا بـيــانــات
ال ـ ــدع ـ ــوىاالبـ ـت ــدائـ ـي ــة م ــوض ــوع

االستئناف ،وتاريخ الحكم الصادر
فيها المراد استئنافه ،وأثبتأنه
يــرفــع االسـتـئـنــاف للتشديد فيما
قضى به من إدانة المحكوم عليه،
وكــان البين انالمطعون ضده لم
يتمسك بتقديم االستئناف لغير
قـلــم ك ـتــاب الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة ،فــإن
رفعاالستئناف على هذه الصورة
يكون متفقا ومــا أوجبه القانون،
الزمه قبوله منمحكمة االستئناف
والمضي في عملية نقل الدعوى
ال ـج ــزائ ـي ــة ب ــرم ـت ـه ــا والـ ـنـ ـظ ــر فــي
مــوضــوع ـهــا ،سـيـمــا وان محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف قـضــت دون أن تقف
على تقديم االستئناف لقلم كتاب
المحكمة التي أصدرت الحكم من
عدمه ،مما يعيب حكمها بالفساد
فـ ــياالسـ ـ ـت ـ ــدالل ج ـ ــره ل ـم ـخــال ـفــة
الـ ـق ــان ــون والـ ـخـ ـط ــأ فـ ــي تـطـبـيـقــه
والقصور في التسبيب مما يعيبه
ويوجب تمییزه».

أدلة الثبوت
وق ــال ــت الـمـحـكـمــة« :وح ـي ــث إن

اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة قــد
استوفى الشكل المقرر في القانون
وصـ ــالـ ــح ل ـل ـف ـص ــل فـ ـي ــه ،وح ـي ــث
إن واق ـع ــة ال ــدع ــوى وعـنــاصــرهــا
القانونية وأدلــة الثبوت فيهاقد
بينها الحكم المستأنف ،وتحيل
إل ـ ـيـ ــه ه ـ ـ ــذه ال ـم ـح ـك ـم ــة ف ـ ــي ه ــذا
الخصوص منعا للتكرار ،.وحيث
إن الحكم المستأنف بعد أن حصل
واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي
أقـ ــامعـلـيـهــا ق ـض ــاءه ع ــرض لكل
أوجـ ــه دفـ ــاع الـمـتـهــم الـمـسـتــأنــف
ضده ودفوعه والطلباتالمقدمة
م ـن ــه واط ــرحـ ـه ــا ب ـ ــرد س ــائ ــغ ،ثــم
خلص فــي منطق سليم وتدليل
مقبول الى صحةاالتهام المسند
اليه».
وت ــاب ـع ــت« :وحـ ـي ــث إن الـحـكــم
الـمـسـتــأنــف ق ــد أصـ ــاب ف ــي إدان ــة
ال ـم ـت ـه ــم ال ـم ـس ـت ــأن ــف ضـ ـ ــده عــن
التهمتينالمسندتين اليه  -على
النحو الــوارد بصحيفة االتهام -
وهما االشتراك في تزويرمحررين
رسميين وفي تقليد اختام احدى
الجهات الحكومية ،واقــام الحكم
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الـمـسـتــأنــفق ـضــاءه عـلــى أسـبــاب
سائغة ت ــؤدي الــى النتيجة التي
ان ـت ـهــى ال ـي ـهــا م ــن ث ـب ــوت هــاتـيــن
الـ ـتـ ـهـ ـمـ ـتـ ـي ــن ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــق الـ ـمـ ـتـ ـه ــم
المستأنف ضده ،فإن هذه المحكمة
تأخذ بأسبابه وتعتبرها كأنها
ص ـ ــادرة مـنـهــا فـيـمــا ال يـتـعــارض
م ــع م ــا ت ــدون ــه م ــن اس ـب ــاب حكما
لها ،وحيث إن المستأنف ضده لم
يأت بجديد من شأنه تغيير وجه
الــرأي في ثبوت إدانتهعما أسند
اليه طبقا لـمــواد االتـهــام المبينة
بصدرهذا الحكم» .
وأردف ــت« :وحيث إن استئناف
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـشــديــد ضــد
الـ ـمـ ـتـ ـه ــم ،ف ـ ــإن تـ ـق ــدي ــر ال ـع ـق ــوب ــة
ف ــي الـ ـح ــدودال ـم ـق ــررة بــال ـقــانــون
للجريمة ،وإعـمــال الـظــروف التي
تراها المحكمة مشددة أو مخففة
للعقاب ،وتقدير موجبات الرأفة،
مــن إط ــاق ــات محكمة الـمــوضــوع
بغير معقب عليها فيذلك ،وكانت
ه ــذه الـمـحـكـمــة ت ــرى مـنــاسـبــة ما
خ ـل ــص إلـ ـي ــه ال ـح ـك ــم ال ـم ـس ـتــأنــف
من التقريرباالمتناع عن النطق
بعقاب المتهم المستأنف ضــده،
ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ـ ـ ــى ظ ـ ـ ـ ــروف ال ــواقـ ـع ــة
وم ــابـ ـس ــاتـ ـه ــا ،وخـ ـل ــو صـحـيـفــة
الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم
م ــن الـ ـس ــواب ــق ،م ـم ــا ي ـب ـعــثعـلــى
االعتقاد بأنه لن يعود إلى اإلجرام
م ـس ـت ـق ـبــا ،ف ــإن ـه ــا ت ـق ــره ف ــي ه ــذا
الـخـصــوص إال أنـهــات ــرى تعديل
ش ـ ــروط ال ـت ـع ـه ــد ،وك ـ ــان الـمـتـهــم
المستأنف ضــده لــم يــأت بجديد
يمكن أن يتغيربه وجه الــرأي في
الـ ــدعـ ــوى ،فـ ــإن الـمـحـكـمــة تقضي
برفض استئنافه ،وفــي موضوع
استئناف النيابة بتعديل الحكم
الـمـسـتــأنــف عـلــى نـحــو م ــا سـيــرد
بالمنطوق ،مع مصادرةالمحررات
المزورة» .

حوكمة العقارات وتوثيقها
بين الشهر العقاري والسجل العيني

عبدالله
السالم...
مرآة الدستور
د .خالد الفايز الحويلة

أستاذ القانون العام

في هذه األيام من كل عام نستذكر يوم الدستور ،وفي هذا العام تحل
الذكرى الـ  60علىوضع الدستور الكويتي تلك الوثيقة التي ارتضاها
اآلباء المؤسسون للدولة الحديثة.
وعندما نستذكرالدستور ال بد أن نستذكر معه إحدى الشخصيات
االستثنائية على مــر تــاريــخ الكويت ،أال وهــو الشيخعبدالله السالم
الصباح ،يرحمه الله ،رئيس الدولة وحاكمها ،والذي كانت إرادته َّ
سباقة
لــوضــع ذلــك الــدسـتــور،مــن خــال الــدسـتــور االنـتـقــالــي ال ــذي تــم وضعه
بطريقة المنحة من قبل الشيخ عبدالله السالم ،يرحمهالله ،والذي ُيعد
النواة األولى التي َّ
مهدت الطريق للدستور الحالي ،حيث نص الدستور
االنتقالي فيالمادة األولــى على أن يتم انتخاب مجلس تأسيسي من
ً
ِقبل الشعب مباشرة لوضع دستور دائــم للدولة،وهــو ما حــدث فعال،
حيث ذهب أهل الكويت في حينها الختيار أعضاء المجلس التأسيسي،
ً
َّ
والمكون من 20عضوا.
وقــد كــان للشيخ عبدالله السالم ،يرحمه الـلــه ،دور مؤثر فــي وضع
الدستور ،بل كان وسيلةبعد الله ،عز وجل ،لحل الخالفات التي نشبت
بين أعضاء المجلس التأسيسي ،وعلى سبيل المثال الالحصر عندما
اختلف أعـضــاء المجلس التأسيسي حــول مسألة إنـشــاء األح ــزاب في
الكويت ،حيث رفضالبعض فكرة األحــزاب ،فيما أصر عليها البعض
اآلخر ،وأمام هذا الخالف لجأ أعضاء المجلسالتأسيسي إلى الشيخ
عبدالله السالم ،الــذي حسم ذلــك الخالف بــرأي سديد ّ
ينم عن عقليته
السياسية وعن شخصيته التي سبقت عصره ،حيث ذهب إلى أال ينص
ً
الدستور على موضوعاألحــزاب ،وفي ذات الوقت ال يتم منعها أيضا،
ويترك األمر لألجيال القادمة في المستقبل ،بحيثإذا رأت ذلك ،فإنه يتم
تنظيمها عن طريق القانون.
وطالما الحديث هنا عن الشيخ عبدالله السالم ،يرحمهالله ،فال بد
أن نشير إلى موضوع مهم ،وهو زعم البعض أن الشيخ عبدالله السالم
وضع الدستور تحتوطأة ضغط اإلنكليز ،ونعتقد أن مثل ذلك الزعم
فيه مجافاة للحقيقة وظلم ِّ
بين للشيخ عبدالله السالم،وال بد من الرد
ً
عليه ،إنصافا للتاريخ ولشخص عبدالله السالم ،يرحمه الله ،وذلك على
النحو التالي:
 -١الدستور الكويتي من الدساتير التي أعطت مجلس األمة ُسلطة
تشريعية كاملة ،إ ضــا فــة إ لــى مساء لة ُّ
السلطة التنفيذية وغيرها من
ُّ
السلطات المهمة ،وكان بإمكان الشيخ عبدالله السالم ،يرحمه الله ،أن
يأتي بدستور خالف ذلك ،بحيث تكون ُّ
السلطة الحقيقية بيد الحاكم،
إال أن الشيخ عبدالله السالم تركذلك األمر للمجلس التأسيسي ،وهو
ما تؤكده محاضر ومناقشات ذلك المجلس.
 -٢التاريخ السياسي للشيخ عبدالله السالم ،يرحمه الله ،يكشف لنا
ً
ً
ً
الحس الديموقراطي الــذي يتمتع به،حيث لعب دورا مهما وأساسيا
بشأن انتخاب أول مجلس تشريعي ُمنتخب في تاريخ الكويت ،والذي
ً
ُعرف بمجلس  ،١٩٣٨حيث كان مناصرا لمطالب الكتلة الوطنية في ذلك
ً
ُ
الوقت ،خصوصا فيمايتعلق بضرورة وجود مجلس تشريعي منتخب
يمثل أهالي الكويت ،وهو األمر الذي يؤكد إيمان الشيخعبدالله السالم
بالعمل الديموقراطي.
ً
 -٣اإلنكليز ليس من مصلحتهم وجــود برلمان يمثل األمــة تمثيال
ً
حقيقيا ،ويمتلك ُسلطات دستوريةمهمة من شأنها تهديد مصالحهم
في الكويت ،وتاريخ الكويت يشهد بذلك ،حيث إنه من أحد أسبابحل
المجلس التشريعي عام  ١٩٣٨هو تهديد ذلك المجلس لمصالح اإلنكليز،
إذ أوعزوا إلىحل ذلك المجلس.
ً
وبناء على الشواهد السابقة ،والتي تؤكد بكل حق أن الشيخ عبدالله
السالم ،يرحمه الله ،كان منالمبادرين الذين لهم الفضل بعد الله ،عز
وجل ،بوجود دستور  ،١٩٦٢حيث كان يرى أن الكويتتستحق األفضل،
وأن أبناء ها أهل للمشاركة في ُ
الحكم ُ
وصنع القرار ،وكأن لسان حاله
يردد قول الشاعر:
ٌ
َ
الدهر مالكا
وأال أرى غيري له
ولي وطن آليت أال أبيعه
رحم الله الشيخ عبدالله السالم ،وأسكنه فسيح جناته.

تنشر «الجريدة» قراءة تحليلية للدكتور بدر العتيبي في قانون
رقم  2019 /21بشأن التسجيل العيني ،عبر  3حلقات ،وفيما يلي
الحلقة الثانية:
ً
ثالثا :قيد الدعاوى التي محلها
حق عقاري
بــالـنـسـبــة ل ـل ـح ـقــوق ال ـم ـن ـظ ــورة أم ــام
ال ـق ـضــاء ،فـقــد أوج ــب ال ـم ـشـ ّـرع الكويتي
تسجيل دع ــاوىاالسـتـحـقــاق والـحـقــوق
الـعـقــاريــة على هــامــش سجل الـمـحــررات
واجـبــة التسجيل (م 11/مكرر  1مرسوم
ب ـق ــان ــون  ،)1959 /5ف ـ ــاذا كـ ــان ال ـم ـحــرر
األصلي لم يسجل ،ففي هذهالحالة تسجل
صحف تلك الدعاوى ابتداء (راجع المذكرة
اإليضاحية للمرسوم 1979 /73المعدل
للمرسوم بقانون  )1959 /5.
م ـمــا يـعـنــي أن ال ـح ـجــة ال ـتــي يحصل
عليها المدعي تنحصر في إطار المحرر
ال ــذي تــمتسجيل الــدعــوى على هامشه،
وتـجــاه أط ــراف هــذا المحرر والمشترين
ً
التاليين استنادا إلى ذات المحرر ،أو في
إطار التسجيل الجديد للدعوى ابتداء إذا
ً
لم يكن محرر البيعمسجال.
ففي هذه الوضعية ،ال يضمن المدعي
أي حجة تجاه أي شخص آخر لديه محرر
آخــرعلى ذات العقار لم تسجل الدعوى
على هامشه ،والسبب عدم وجود صحيفة
عقارية واحدة ،حتى يتم تسجيل إشارة
الدعوى عليها.
أم ــا وف ــق الـسـجــل الـعـيـنــي ،فــا توجد
مـ ـح ــررات م ـت ـع ــددة ،ب ــل تــوجــد صحيفة
عقارية وحيدةلكل عقار ،يتم قيد إشارة
الــدعــوى على هــذه الصحيفة ،مــا يمنح
صاحب اإلشارةحجة تجاه المالكين ،وأي
مشترين تاليين لتاريخ قيد اإلشارة ،مهما
تنوعت التصرفاتوالـمـحــررات التالية
لهذا التاريخ على ذات العقار ،طالما كان
صاحب إشارة الدعوىحسن النية.
وهكذا ،يضمن السجل العيني القيام
بــدراســة قانونية دقيقة على العقار من
ح ـيــثطـبـيـعـتــه ومــواص ـفــاتــه وح ـ ــدوده،
وم ــن ح ـيــث ال ـح ـقــوق ال ـقــائ ـمــة ع ـل ـيــه ،أو
حـتــى المحتملة الـتــيم ــازال ــت منظورة
أمام القضاء .
وفي الواقع الكويتي ،فإن قانون السجل
العيني رقم  2019 /21يتضمن العديد من
الـقــواعــد القانونية الـتــي تكفل االنتقال
الواضح والدقيق من آلية الشهر العقاري
إلىالسجل العيني ،ابتداء بإعداد خرائط
الـمـســاحــة ،وان ـت ـهــاء ب ــإص ــدار الصحيفة
العقارية .
 حوكمة المرحلة العقارية االنتقالية...من اختيار األقسام المساحية إلى اإلعالن
النهائي عن الصحيفة العقارية
 م ـن ـه ـج ـيــة الـ ـمـ ـس ــح ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري بـيــنالمخططات العامة والصحيفة التفصيلية
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـم ـ ـسـ ــح ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ورسـ ـ ــم
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ال ـم ـســاحــي ،ح ـتــى ي ـتــم تـطـبـيــق الـسـجــل
العينيعليه (م 7/الئحة) ،وهو إعالن تقوم
به إدارة التسجيل العقاري في صحيفة
أو أك ـثــرم ــن ال ـص ـحــف ال ـيــوم ـيــة واس ـعــة
االنتشار مرة كل أسبوعين ولمدة شهرين
متتاليين ،علىأن يتضمن اإلع ــان رقم
القرار الوزاري ،واألقسام المساحية محل
القرار ،والمحرراتالتي تصلح للقيد في
السجل العيني .
اإلعالن لطلب مستندات الملكية وسائر
الحقوق العينية (م ،)8/وهــو إع ــانيتم
بنفس طريقة اإلعــان السابق قبل شهر
مــن بــدء العمل على األق ـســام المساحية
فيبلدية الكويت ،وحتى انتهاء العمل،
بقصد تنبيه ُ
المالك وأصحاب الحقوق،
ودعوتهملــإرشــاد عن أمالكهم وتقديم
مستنداتهم ،ووضع جدول زمني لفحص
مستندات الملكية.

المخططات والمسطحات الرسمية من
المهام الجوهريةعلى الدولة ،وهي تنقسم
إلى المراحل التالية:
 -مرحلة المسح العقاري العام :وهي
المهمة األساسية التي يقوم بها خبراء
لتحديد أبعاد ومواصفات العقارات على
ً
وبناء
اإلقليم السيادي للدولة بشكل عام،
عليه يتم إص ــدار سجل عـقــاري عــام فيه
خرائط تحدد أبعاد العقارات ،كاألراضي د .بدر العتيبي
الزراعية ،والصناعية ،والسكنية ،وغيرها.
ل ـك ــن ه ـ ــذه الـ ـخ ــرائ ــط ق ــد ال تـتـضـمــن الـمـســاحـيــة ال ـتــي ي ـســري عليها السجل
تفاصيل للعقارات المرسومة عليها ،فنجد العيني (م 7/الئحة) .
وهذا يعني أنه ال يمكن تطبيق قواعد
العقارات التي لم تدخل مرحلة التحديد
والـتـحــريــر التفصيلي بــأبـعــاد ًعــامــة من ال ـس ـجــل ال ـع ـ ًي ـنــي ع ـلــى ج ـم ـيــع ع ـق ــارات المرحلة االنتقالية الثالثة:
دون الشققالتي تحتويها مثال ،أو من الـكــويــتفـ ــورا ،والـسـبــب أن ه ــذا
السجل تلقي طلبات القيد األول على
ً
َّ
ن
تتضم
دون أقسام األراضي الجزئية التي تفصل يتطلب خرائط وكشوفا تفصيلية
السجل العيني
صحيفةعقارية لكل عقار.
حقوق مالكيها علىسبيل المثال.
وبـ ـخـ ـص ــوص األق ـ ـس ـ ــام ال ـم ـســاح ـيــة
يتم تلقي مكتب السجل العيني لطلبات
 -مرحلة تحديد وتحرير المخططات
ً
العقارية التفصيلية :وهي المرحلة التي الـتــي يختارها الــوزيــر لتطبيق السجل الـقـيــد األول عـلــى الـسـجــل الـعـيـنــي وفـقــا
ينتقل فيها عمل التوثيق الـعـقــاري من العيني ،يكونعلى بلدية الكويت إعداد لتاريخيحدده وزيــر العدل (م 4/قانون،
عملية المسح ورسم الخرائط العامة إلى الخرائط التفصيلية لمساحات الملكية م 11/الئحة) ،بخصوص العقارات الداخلة
مرحلةالتحديد والتحرير الدقيق لكل وف ــق رســومــاتـهــا،ومــواقـعـهــا ،وأرقــامـهــا ضمن األق ـســام المساحية الـتــي حددها
ً
(م 9/الئـ ـح ــة) ،وهـ ــذا يـعـنــي أن ــه بــإمـكــان ال ــوزي ــر فــي قـ ــراره لتطبيق آلـيــة السجل
عقار بحد ذاته مهما كان صغيرا.
وفي نهاية هذه المرحلة تكون العقارات ال ــوزي ــر اخ ـت ـيــار م ـنــاطــق مـســاحـيــةغير العيني (م 5/الئحة) .
التي وصلت إلى مرحلة التحديد والتحرير محددة ومحررة بشكل تفصيلي ،حيث
بـعــدهــا ي ـقــوم مـكـتــب الـسـجــل العيني
ذات أبعاد وأوصاف واضحة ودقيقة ضمن يتم تحديدها من البلدية وفق إجــراءات بـمــراجـعــة طـلـبــات ال ـق ـيــد ،وإج ـ ــراء القيد
مــا يسمى الصحيفة الـعـقــاريــة الخاصة التحول نحو السجل العيني.
بــالـسـجــلالـعـيـنــي ،وتـحـصـيــل ال ــرس ــوم،
ً
السجل
إدارة
ومــن ثم يصبح بإمكان
وحفظ صور الصحائف العقارية ،إضافة
بكلعقار لــوحــده ،كما يكون مقيدا على
ك ــل صـحـيـفــة ،ح ـق ــوق الـمـلـكـيــة ،وجـمـيــع العيني إعداد سجالت تفصيلية للعقارات إلى إعداد فهارسشخصية يمكن الرجوع
التصرفات التيجرت عليه ،وحتى الحقوق يمكنالعمل عليها لقيد بيانات الملكية إلـيـهــا لمعرفة األمـ ــاك الــواق ـعــة فــي ذمــة
والحقوق العينية عليها.
أشخاص محددين(م 5-6/الئحة) .
المحتملة ،كالدعاوى العقارية.
ويجب أن يشتمل طلب قيد العقار على
وق ــد اع ـت ـمــد ال ـم ـش ـ ّـرع ع ـلــى منهجية
الصحيفة الموحدة لكل عقار بشكل عيني المرحلة االنتقالية الثانية :اإلعالن
جميع البيانات الخاصة بصاحب الحق،
وفققانون السجل العقاري العيني رقم واإلخطار الرسمي
وتـفــاصـيــل ال ـع ـقــار ،ورق ـمــه الــدقـيــق على
الخريطة التفصيلية المتاحة ،وموضوع
( 2019 /21م ،)1/وليس لكل محرر شخصي
على اعتبار أن إدارة التسجيل العقاري المحررالمراد قيده (م 12/الئحة) .
ك ـمــاف ــي م ــرس ــوم  ،1959 /5ح ـيــث نص
ّ
المشرع في قانون  2019على أن يكون لكل ف ــي ال ـكــويــت كــانــت تـعـمــل بــآلـيــة الشهر
وخشية تعارض طلبات القيد وتنازع
عقارصحيفة عقارية توضح مواصفاته العقاريالشخصي ،فلم تكن الخرائط هي أصـحــابـهــا ،يـتــم قـيــد الـطـلـبــات بالساعة
وم ــال ـك ـي ــه ،وج ـم ـي ــع ال ـح ـق ــوق الـعـيـنـيــة ،أساس العمل اإلداري لديها ،بل المحررات والتاريخ (م 16/الئحة) ،حيث إن األفضلية
التيتمثل التصرفات الشخصية.
لألسبق في تسجيل الطلب (م ،27/م28/
وإشاراتالدعاوى التي عليه (م )2/.
وحيث إن آلية العمل ستنتقل إلى اآللية ق ــان ــون) ،فـيـمــا تـحـســم لـجـنــة التظلمات
لكن االنتقال إلــى هــذه المنهجية كان
ً
ً
ِّ
يتطلب تحضيرا فنيا لخرائط العقارات العينية بالتركيز على العقارات ذاتها ،الـتــي يشكلها وزي ــر ال ـعــدل أي تظلمات
ال ـت ـف ـص ـي ـل ـي ــة ،وفـ ـ ــق مـ ــراحـ ــل ان ـت ـقــال ـيــة فإنه يجبأن يكون لدى السجل العيني مــنأص ـحــاب ال ـشــأن (م 8/ق ــان ــون ،م،49/
أقسام مساحية تتضمن بيانات الملكية .م 50/الئحة) .
متسلسلة كما سنرى.
ً
بناء عليه ،يجب أن يتم نقل المحررات
ف ــإذا كــان طلب قيد الـمـحــرر بالسجل
ً
الـشـخـصـيــة عـلــى ال ـع ـق ــارات م ــن السجل ال ـع ـي ـنــي م ـط ــاب ـق ــا ف ــي أوص ـ ـ ــاف ال ـع ـقــار
المرحلة االنتقالية األولى:
َّ
الشخصي إلى
السجل العيني ،أي تحول وحدودهللبيانات المساحية التي أعدتها
القابلة
اختيار األقسام المساحية
ً
العقود الموثقة سابقا في الشهر العقاري بلدية الكويت والجهات الحكومية ،فيتم
العيني
لتطبيق آليةالسجل
إلىبيانات ملكية مقيدة على الصحيفة قيد الطلبفي السجل (م 17/الئحة) .
ل ــم ي ــوض ــح ق ــان ــون ال ـس ـج ــل الـعـيـنــي العقارية الخاصة بكل عقار.
أم ــا إذا ك ــان م ــن ش ــأن الـطـلــب تعديل
لهذا ،فقد أوجبت الالئحة التنفيذية البيانات المساحية للعقار ،فتقوم بلدية
كيفية البدء بتحضير األقسام المساحية
واخـ ـتـ ـي ــاره ــا،لـ ــذا ف ـق ــد ن ـ َّـص ــت الــائ ـحــة لقانون السجل العيني إرسال اإلعالنات الكويتبالمراجعة والمعاينة للعقار على
التنفيذية لهذا القانون على أن وزير العدل التاليةألصحاب الحقوق كما يلي:
الطبيعة ،وإثبات حالته ،ثم يتم قيد العقار
ْ
اإلع ــان باختيار وزي ــر الـعــدل للقسم فيالسجل العيني (م 18/الئحة) .
هو َمــن يمتلكصالحية تحديد األقسام
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مظاهر
العدالة
ر غ ــم ا ل ـتــزام أغلب
الهيئات القضائية
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْــروب الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدال ـ ـ ــة
وعقد الجلسات في
موعدها ومن خالل
مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء
وب ـ ـ ـصـ ـ ــورة ع ـل ـن ـي ــة،
ف ــإن بـعــض الــدوائــر
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــي
الـ ـمـ ـح ــاك ــم مـ ــازالـ ــت
ال ت ـل ـتــزم بـمــوا عـيــد
ع ـق ــد ال ـج ـل ـس ــات أو
بإجرائها من خالل
غ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـمـ ـ ــداولـ ـ ــة،
ً
ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن عـ ـ ــدم
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـ ــارت ـ ــداء
«روب العدالة» ،وهو
األمر الذي قد يثير
ً
اس ـ ـت ـ ـف ـ ـهـ ــامـ ــا حـ ــول
التزام بعض السادة
القضاة بتوجيهات
وإرشادات المكاتب
الفنية في المحاكم
وق ـ ـب ـ ـل ـ ـهـ ــا االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد قـ ـ ــانـ ـ ــون
المرافعات المدنية
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وقــانــون اإلج ــراء ات
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات
الجزائية.
ومـ ـ ـثـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــا وض ـ ــع
ال ـق ــان ــون مـجـمــوعــة
مـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ــط
ت ـ ـق ـ ـت ـ ـضـ ــي الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
المتقاضين بها فإن
الهيئات القضائية
واألجـ ـه ــزة اإلداريـ ــة
والمحامين ليسوا
بمنأى عنها ،وذلك
ألن القانون خاطب
جميع ا لمسا همين
ف ــي تـحـقـيــق رســالــة
العدالة.
ْ
وع ــق ــد ال ـج ـل ـســات
ف ــي غ ــرف ال ـمــداولــة
وإن ك ـ ــان ا ل ـق ــا ن ــون
ً
رسـ ـ ـ ـ ــم لـ ـ ـ ــه ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــا
ً
م ــرتـ ـبـ ـط ــا بـ ــدواعـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
تـ ـتـ ـطـ ـلـ ـبـ ـه ــا ب ـع ــض
القضايا المعروضة
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم،
ف ـ ــإ ن ـ ــه ال يـ ـمـ ـك ــن أن
ً
ً
يكون نهجا متبعا
لنظر كــل القضايا،
ومنها قضايا جنح
ال ـب ـلــديــة وال ـش ــؤون
الـتـجــاريــة وقـضــايــا
المطالبات الجزئية!
ك ـم ــا ال ي ـم ـك ــن ْ أن
ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ع ـ ـ ـ ــدم عـ ــقـ ــد
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ف ـ ــي
مواعيدها المقررة
ً
وال ـم ـع ـق ــول ــة س ـب ـبــا
في تعطيل مصالح
ً
المتقاضين ،وسببا
في تأخير شؤونهم
لـ ـ ـ ـ ـ ــو جـ ـ ـ ـ ـ ــو د د و ا ٍع
تسببت في التأخير
ا لــذي كــان باإلمكان
ت ــدارك ــه ب ـنــدب أحــد
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادة ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة
م ــن إحـ ــدى ال ــدوائ ــر
األخرى ،أو القضاة
ال ـم ـن ـتــدب ـيــن لـلـعـمــل
ف ــي ال ـم ـك ـتــب الـفـنــي
بأي ْمن المحاكم.
ع ـ ــق ـ ــد الـ ـجـ ـلـ ـس ــات
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ق ــان ــون ال ـمــراف ـعــات
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ب ــات
ً
ً
أمرا مهما يستدعي
ال ـت ـن ـب ـي ــه ع ـل ـي ــه مــن
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـب ـ ـعـ ــض
الهيئات ًالقضائية؛
مـ ـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ـ ــاة لـ ـلـ ـشـ ـك ــل
العام للعدالة الذي
ً
يـ ـقـ ـتـ ـض ــي ال ـ ـتـ ــزامـ ــا
ب ـ ـ ـكـ ـ ــل مـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــره ـ ــا
اإلجرائية.
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دوي هونغ*

هانوي مصابة
بـ«متالزمة بكين»
كان أمين عام الحزب الشيوعي الفيتنامي ،نغوين فو ترونغ،
أول زعيم أجنبي يزور الصين بعد فوز شي جين بينغ بوالية
ثالثة كأمين عام الحزب الشيوعي الصيني ،فثمة عالقة طويلة
ومتضاربة بين البلدين ،لكن يبدو أن القيادة في هانوي تراهن
على حصد منافع مزدوجة من الظروف المستجدة ،فقد أدت
نزعة الشركات الغربية إلى تنويع مواقعها وعدم حصر نفسها
بالصين إلــى تدفق استثمارات جديدة إلــى فيتنام ،وفــي ظل
تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن ،انتقلت المصانع التي
كانت تقع في الصين إلى فيتنام في الفترة األخيرة ،مما أدى
إلى تحسين الفرص االقتصادية في فيتنام.
فــي الــوقــت نفسه ،يـبــدو أن ال ـقــادة الشيوعيين فــي فيتنام
ً
ً
يعتبرون بكين حصنا منيعا للحفاظ على نظامهم االستبدادي،
حيث ذكرت افتتاحية نشرتها صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية
الحكومية ،يوم الخميس الماضي ،أن العالقات بين الواليات
المتحدة وفيتنام لها «سـقــف مـعـ ّـيــن» رغــم مساعي واشنطن
الحثيثة الستمالة هانوي إلى محورها ،فهذه الصحيفة القومية
ً
معروفة بأسلوبها الالذع عموما ،وهي تعكس الواقع حين تذكر
أن «هانوي لن تتقرب من واشنطن أكثر من اللزوم على األرجح،
ً
َ
البلدين من الناحية األيديولوجية».
نظرا إلى اختالف
التزمت الحكومة في هانوي الصمت بعد إقدام روسيا على
ً
غزو أوكرانيا بسبب هذا العامل األيديولوجي تحديدا ،إذ تسود
مشاعر من الحنين إلى حقبة االتحاد السوفياتي ويتضامن
البلد مع بكين على نحو غريب ،وامتنعت الحكومة الفيتنامية
ه ــذه الـسـنــة عــن الـتـصــويــت عـلــى جـمـيــع الـ ـق ــرارات ال ـتــي تؤكد
سيادة أوكرانيا في الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة،
رغم اهتمام فيتنام الواضح باالصطفاف مع نظام دولي حيث
تحترم الدول ميثاق األمم المتحدة وتمتنع البلدان الكبرى عن
ً
مضايقة جيرانها األصغر حجما.
يقال إن نغوين فو ترونغ تعهد برفض جميع التحالفات
العسكرية وعدم السماح بنشر أي قواعد أجنبية على أراضي
ً
ً
فيتنام مراعاة منه لبكين ،فعمليا ،لطالما اتخذت فيتنام هذا
النوع من المواقف ،لكن بالغ ترونغ في مواقفه أكثر من أي
زعيم فيتنامي شيوعي آخــر حتى اآلن ،ال سيما في إصــراره
ع ـلــى إع ـط ــاء األول ــوي ــة ل ـل ـص ـيــن ،وع ـل ــى ع ـكــس الـ َتـصــريـحــات
ً
المتكررة سابقاَ ،ي ِعد أحدث بيان مشترك بين الطرفين بالدفاع
عــن الـحــزب والـنـظــام االشـتــراكــي فــي كــل بلد فــي ظــل الـظــروف
المستجدة.
مـنــح شــي جـيــن بـيـنــغ «وسـ ــام ال ـصــداقــة» إل ــى تــرونــغ لهذه
شخص فقط يتلقى
األسباب على األرجح ،وأصبح ترونغ عاشر
ٍ
أعلى وسام من جمهورية الصين الشعبية ،فكانت ردود األفعال
على مواقع التواصل االجتماعي في فيتنام الذعة ،حيث كتب
أحد مستخدمي «فيسبوك» التعليق التالي« :كنا نظن أن ترونغ
ُ
سيذهب إلى هناك للمطالبة بإعادة ُجزرنا ،لكنه ذهب لتسلم
ّ
وســام» ،وانتقد آخــرون تذلل ترونغ الــذي اتضح حين صافح
ً
شي جين بينغ بيديه معا ،إذ تشير هذه الحركة في الثقافة
سلوك يقوم به مسؤول مبتدئ عند الترحيب
الفيتنامية إلى
ٍ
بشخص أعلى مرتبة منه.
ٍ
مــن المعروف أن «الـشــارع الفيتنامي» يـعــارض الصين ،ال
سيما جـمــاعــات الناشطين ،ويميل هــذا الـفــريــق إلــى اعتبار
ً
ً
ً
الصين تهديدا خطيرا على سيادة فيتنام وعائقا أمام انفتاح
ً
البلد سياسيا ،فوفق استطالعات أجرتها منظمات خارجية
مثل «مــركــز بيو لــأبـحــاث» وقـنــاة «بــي بــي ســي» لمعرفة آراء
الناس حول الصين ،اقتصرت نسبة الفيتناميين الذين يحملون
نظرة إيجابية إلى الصين على  %10كحد أقصى.
ً
ً
لكن يحمل الحزب الشيوعي الفيتنامي رأيــا مختلفا على
ما يبدو ،فعندما غادر نغوين فو َترونغ فيتنام للتوجه إلى
الصين ،في  30أكتوبر الماضيَ ،حضر معظم أعضاء المكتب
السياسي للحزب الشيوعي إلى المطار كي يتمنوا له رحلة
ناجحةّ ،
وقدم رئيس الدولة ورئيس الحكومة باقة كبيرة من
ً
األزهار إلى ترونغ تعبيرا عن دعمهما له ،فبالنسبة إلى القيادة
الشيوعية في فيتنام ،من المفيد أن يحافظ البلد على عالقات
وثيقة مع الصين برئاسة شي جين بينغ.
* «دبلومات»

opinion@aljarida●com

أ .د .فيصل الشريفي

faisal.alsharifi@hotmail.com

وقت المحاسبة بشقيها اإلداري والمالي
الفساد كالعملة المعدنية ال يهم
ألي وجه تنظر ،فكالهما يدل على
الصفة ذاتها ،لكني أرى إصالح المسار
اإلداري مقدما على اإلصالح المالي
لسهولة تطبيقه ،كما أن البدء به
سيوقف النزيف المالي ،ومع مرور
الوقت وبوجود القيادي المتميز النزيه
ستنحصر أوجه الفساد وينكشف
الغطاء عن رعاته.
في عام  2008كتبت مقالين تحت عنوان
«في مرمى اإلصالح» سلطت الضوء فيهما
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة إجـ ـ ــراء إصـ ــاحـ ــات إداري ـ ــة
ومالية لمواجهة الفساد «الــزمــن ال يغفر
وال ـن ــوم مــا ف ــاد أه ــل ال ـق ـبــور ...إعـ ــادة آلية
االختيار للمناصب القيادية يجب أن يتغير
مفهومها مــن خــال إنـشــاء بنك للكفاء ات
يتبع مكتب رئيس الــوزراء ُيعنى بتوثيق
السير الذاتية وتصنيفها وتبويبها وفق
التخصصات العلمية واإلنجازات المهنية
لالستعانة بهم متى ما دعت الحاجة لهم
في التخطيط ،وقيادة العمل الميداني».
ه ــذا اإلج ـ ــراء ق ــد يكفينا س ــوء اخـتـيــار
الـ ـقـ ـي ــادات وي ـج ـن ــب ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـك ـث ـيــر مــن
الضغوط والحرج ،لذلك آن األوان لتنفيذ
هذا المشروع وتحرير الدولة من خطورة
االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـم ـعــادلــة ال ـســاب ـقــة الـتــي
تخضع لمعايير المحاصصة واالعتبارات
السياسية واالجتماعية والتي كانت السبب
وراء تراجع األداء الحكومي طوال السنوات
الماضية.

ا لـفـســاد كالعملة المعدنية ال يهم ألي
وجه تنظر ،فكالهما يدل على الصفة ذاتها،
لكني أرى إصــاح المسار اإلداري مقدما
على اإلصالح المالي لسهولة تطبيقه ،كما
أن البدء به سيوقف النزيف المالي ،ومع
م ــرور الــوقــت وبــوجــود الـقـيــادي المتميز
النزيه ستنحصر أوجه الفساد وينكشف
الغطاء عن رعاة الفساد.
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن وجـ ـ ـ ــود الـ ـع ــدي ــد مــن
اإلج ــراء ات اإلداريــة والفنية التي تمر بها
العقود والمزايدات التي تطرحها الحكومة
قبل وصولها للجنة المركزية للمناقصات،
فإن بعضها يثير االستغراب بما فيها من
مبالغات بــاألسـعــار ،وزي ــادة عــن الحاجة
الفعلية كعقود التوريدات والنقل ،وبعضها
اآلخ ــر يمكن االسـتـغـنــاء عنها كــاإلشــراف
الهندسي والبرامج وتطبيقات الحاسوب.
ألجل ذلك وعلى قرار إنشاء بنك الكفاءات
أق ـتــرح إن ـشــاء مكتب مصغر مــن الـخـبــراء
ال ـمــال ـي ـيــن وال ـف ـن ـي ـيــن ي ـت ـبــع م ـك ـتــب سمو
رئـيــس الـ ــوزراء مهمتهم مــراجـعــة العقود
التي تبرمها ال ــوزارات والهيئات التابعة
ل ــه لــدراس ـت ـهــا وتـقـيـيــم ال ـم ـنــافــع ال ـمــاديــة
والـخــدمـيــة قـبــل التنفيذ وأث ـن ــاء ه وبـعــده
لمطابقتها لشروط التعاقد وقياس آثارها
والنتائج المرجوة منها ،والتأكد مــن أن
تـكـلـفـتـهــا ض ـمــن م ـف ـهــوم ن ـط ــاق األس ـع ــار
العادلة.
اليوم وبعد أن صوت مجلس األمة على
مـشــروع ميزانية الــدولــة يجب أن ينطلق
ق ـط ــار ال ـت ـع ــاون ال ـن ـيــابــي ال ـح ـكــومــي في
المحاسبة من مبدأ الرقابة المالية الالحقة
التي تبدأ بعد التصويت عليها من خالل
مطالبة لجنة الميزانيات ديوان المحاسبة
برفع تقارير شهرية لدراستها والتأكد من

قيس األسطى
سالمة إجراءات الصرف ،وهو أيضا بمنزلة
اختبار لجدية الحكومة في معالجة مثالب
الصرف في الميزانيات السابقة.
مازال الجزم بجدية الحكومة الحالية في
إعادة الثقة بينها وبين المواطنين مبكرا
رغ ــم وج ــود بـعــض ال ـمــؤشــرات اإليجابية
التي تدعو للتفاؤل ،لذلك وقبل الحكم على
نجاحها من عدمه علينا انتظار برنامج
ال ـع ـمــل ال ـح ـكــومــي وال ـت ـع ـي ـي ـنــات ال ـقــادمــة
ومحاسبة القيادات السابقة والحالية متى
ما ثبت إهمالها وتقصيرها.
االقـتــراح الــذي تقدم به السادة النواب
عبدالله األنبعي وخالد المؤنس وثامر
ال ـس ــوي ــط وف ـ ـ ــارس ال ـع ـت ـي ـبــي وال ــدك ـت ــور
محمد المهان «اقتطاع  20في المئة من
أربـ ــاح ص ـنــدوق األج ـي ــال واالك ـت ـتــاب عن
المواطنين في الشركات المزمع إنشاؤها»
اقتراح مستحق وله أثر إيجابي على دعم
االقتصاد الوطني وتوطين االستثمارات
وجـ ـ ـ ــذب ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن األجـ ـ ــانـ ـ ــب ،لـكــن
ه ــذا االق ـت ــراح يتطلب تـحــديــد الـمـجــاالت
االسـتـثـمــاريــة وبـعــض الـتـشــريـعــات التي
تهيئ الظروف اآلمنة للمستثمرين ،وإلى
توجيه نسبة ال تقل عن  50%من العمالة
الوطنية لها برواتب عادلة للمساهمة في
حل مشكلة التوظيف في القطاع الخاص.
م ـثــل ه ــذه االق ـت ــراح ــات فــرصــة إلع ــادة
النظر في مشروع دعــم العمالة الوطنية
ا ل ـتــي تتحمل ا لـحـكــو مــة مـعـظــم تكلفتها
عــن العاملين فــي القطاع الـخــاص ،وإلــى
تحريك االقتصاد الوطني المحلي إليجاد
مــداخـيــل مــالـيــة غـيــر نفطية ت ـضــاف إلــى
خزينة الدولة.
ودمتم سالمين.

لماذا تورطت إيران في حرب أوكرانيا؟

كيف يمكن للدول النامية الوصول إلى صافي صفر انبعاثات؟
من المهم جدا أن
تقوم االقتصادات
الناشئة والنامية في
آسيا وخارجها بتطوير
مشروعات حكومية خاصة
بها تحدث لمرة واحدة
وتكون بمنزلة إلهام
للسياسات الصناعية
الموجهة نحو تحقيق
المهام الخاصة بها،
ويجب أن تؤدي الرؤية
اإليجابية لالزدهار
المشترك إلى استبدال
التقنيات الملوثة ببدائل
أكثر توافقا مع البيئة.

ال نستطيع أن
نحقق حيادية
الكربون على
المستوى العالمي
من دون مساهمات
كبيرة من القطاع
الخاص

ً
أعلم أننا في مجتمع لديه تباينات سياسية كبيرة ،خصوصا
فــي القضايا الــداخـلـيــة ،لكن عندما يتم الـنـقــاش حــول قضايانا
الخارجية تشعر أن األغلبية الساحقة من الشعب تسلم بــأن من
حق الحكومة أن تبادر في التعامل معها ألنها موثوقة ويمكن
ً
االعتماد عليها خارجيا.
هــذه السمعة لــم تــأت مــن ف ــراغ ،فقد ساهم هــذا البلد الصغير
ومنذ عقود من الزمن في إطفاء حرائق كادت تعصف بالمنطقة،
فكلنا يذكر أزمات الخليج المتتالية ،وكلنا يذكر الملف اللبناني
والمشاكل التي رافقت نشأة بنغالدش في عام  ،١٩٧١واألزمة بين
تركيا وبلغاريا عام  ،١٩٨٨وكلنا يذكر المؤتمرات التي ساهمت
في تخفيف معاناة اإلنسان في سورية والعراق واليمن وغيرها
من بقع العالم ،وكلنا يذكر مبادرة الراحل الشيخ جابر األحمد
بإسقاط الديون عن الــدول الفقيرة من فــوق منبر األمــم المتحدة
أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
أفتخر أنني أنتمي إلى بلد كان وما زال وسيظل يرسل القلم
والكشكول والكتاب ويبني المدارس والجامعات والمستشفيات
لتعليم الناس والمحافظة على حياتهم ،وال يرسل الدبابة والمدفع
والرشاش إلشعال الحروب.
أفتخر أنني أنتمي إلــى بلد ينشر الـســام والمحبة ،ويحترم
اإلنسان ،أي أنسان ،فوساطاتنا لم توجه لمصلحة دين أو طائفة
أو قبيلة أو عرق ،بل لإلنسان ،أي إنسان ،مدركين أن أفضل ما نفعله
هو أن نشعل شمعة تضيء دروب اآلخرين ،وأن نساهم في التخفيف
من حالة اإلحباط التي أودت بحياة اآلالف من الشباب العرب الذين
ابتلعتهم مياه البحر األبيض المتوسط في محاوالتهم للهروب
من بلدانهم إلى األراضي األوروبية.
كل هذا التاريخ أدى إلى اكتسابنا ثقافة دبلوماسية لدرجة أن
جميع الدول تتقبل وساطاتنا لحل مشاكلها مع جيرانها أو في
حروبها الداخلية.
كل ما أرجــوه من الوزير الجديد الشيخ سالم عبدالله الجابر
الصباح أن يسير على النهج نفسه لمن سبقوه في أن يضع نصب
عينيه ثقافة أن اإلنسان هو اإلنسان بمعزل عن أي شيء آخر.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

جمشيد شوكسي وكارول شوكسي*

إريك بيرغلوف*

إن اقتصادات العالم النامية تستعد لمعركة في
مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر األطراف
 )27في مصر ،فهذا الحدث سيمنح الدول المحدودة
والمتوسطة الدخل الفرصة للتعبير عن مظالمها
المبررة من تكاليف المناخ والتي تتحملها بشكل
غير متناسب كما سيمنح ا ل ــدول الغنية الفرصة
للبداء في دفع حصتها العادلة.
بينما جنت االقتصادات المتقدمة اليوم فوائد
انبعاث كميات هائلة من غازات االحتباس الحراري
لمدة  200عامُ ،يطلب من البلدان النامية التضحية
بمستقبلها إل نـقــاذ كوكب األرض ،ولكن إذا أرد نــا
أن نـصــل إل ــى صــافــي صـفــر ان ـب ـعــاثــات ،يـجــب على
المجتمع الدولي أن يضمن أن انتقال الطاقة يخلق
فرصا للبلدان ذات الدخل المنخفض ،ال سيما تلك
التي تقع على الخطوط األمامية لتغير المناخ.
ل ـيــس ه ـن ــاك م ـك ــان أك ـث ــر وض ــوح ــا ل ـل ـتــوتــر بين
تعزيز النمو ومكافحة تغير المناخ من قارة آسيا،
وع ـلــى الــرغــم مــن الـمـشـهــد الـجـيــوسـيــاســي الـمـلــيء
ب ــال ـت ـح ــدي ــات ،ف ـق ــد ت ـع ــاف ــت اقـ ـتـ ـص ــادات آس ـي ــا مــن
جــائـحــة كــوفـيــد 19مــع نـمــو قــوي وت ـجــارة مــزدهــرة
وذلك بفضل االتفاقيات اإلقليمية الجديدة وتوسع
سالسل القيمة ،وفي الوقت نفسه تكافح العديد من
الحكومات اآلسيوية للتعامل مع تلوث الهواء الحاد
فــي المناطق الحضرية وز ي ــادة و تـيــرة العواصف
والفيضانات القوية ،و فــي حين أن آسيا مسؤولة
عن أكبر انبعاثات في العالم من غازات االحتباس
الحراري مع أعلى كثافة كربونية ،فهي أيضا موطن
لـ 99من  100مدينة في العالم األكثر عرضة للتأثر
بالمناخ.
فالتحول إ لــى صافي صفر انبعاثات هو مهمة
ضخمة تتطلب تعزيز قــدرات ا لــدو لــة ،وكما يشير
تقرير جديد صادر عن البنك اآلسيوي لالستثمار
فــي البنية التحتية فــإن هــذا يمثل التحدي األكبر
الذي تواجهه االقتصادات الناشئة والنامية على
اإل ط ــاق ،حيث تحتاج ا لـشــر كــات المتقاعسة مثل
الشركات المملوكة للدولة ذات البصمات الكربونية
الضخمة والبنوك التي تسيطر عليها الدولة والتي
تستثمر بشكل مفرط في الوقود األحفوري إلى أن
تصبح رائدة في تطوير الطاقة المتجددة ،وبالمثل
يـجــب عـلــى الـحـكــومــات تـطــويــر وتـنـفـيــذ سـيــاســات
لتحقيق مـهــام مـحــددة مــن أ جــل تسعير استخدام
الكربون بدقة وتشجيع االبتكار األخضر والتخلص
التدريجي من االعتماد على النفط والفحم بطريقة
مستدامة اجتماعيا وسياسيا.
فـبـعــض ال ـش ــرك ــات ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ق ــد ب ــدأت
بالفعل في التصدي لتلك التحديات فمنذ أن تعهد
رئـيــس الـ ــوزراء الـهـنــدي نــاري ـنــدرا م ــودي بتحقيق
صــا فــي صفر انبعاثات بحلول سنة  ،2070قامت
شــركــة الـتـعــديــن الـمـمـلــوكــة للحكومة «ك ــول انــديــا»
بــالـتــركـيــز بـشـكــل م ـتــزايــد عـلــى ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة

لدينا ثقافة دبلوماسية

وخ ــاص ــة الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة ،وب ــال ـم ـث ــلّ ،
وج ـه ــت
ال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة ش ــرك ــات ال ـك ـهــربــاء «الـخـمـســة
الكبار» المملوكة للدولة أل خــذ ز مــام ا لـمـبــادرة في
إض ـفــاء الـطــابــع األخ ـضــر عـلــى ال ـن ـظــام ،كـمــا يوجد
تغيير كذلك ضمن المؤسسات المالية المملوكة
للدولة فقد تبنى بنك ايكسم الصيني ،على سبيل
المثال ،إطارا أخضر لعملياته المحلية.
لكن ال نستطيع ان نحقق حيادية الكربون على
ال ـم ـس ـتــوى ال ـعــال ـمــي بـ ــدون م ـســاه ـمــات ك ـب ـيــرة من
ّ
القطاع الخاص و فــي حين تركز المناقشات عادة
عـلــى ال ـق ــدرات التمويلية لـلـشــركــات الـخــاصــة ،فــإن
ا ل ـم ـهــارات وا لـتـقـنـيــات ا لـتــي يمكن أن تقدمها تلك
الشركات لعملية االنتقال هي أكثر أهمية ،لكن من
أجل ازدهار القطاع الخاص نحتاج الى دولة قادرة
على محاربة الفساد وتطبيق المنافسة وحماية
حقوق الملكية ،ولهذا السبب فإن القطاع الخاص
هــو األض ـعــف فــي ال ـب ـلــدان الـتــي تفتقر إل ــى ق ــدرات
كافية للدولة.
إن من الالفت للنظر أ نــه في العديد من البلدان
بما في ذلك الهند وإندونيسيا تم تطوير مصادر
الطاقة المتجددة بشكل حصري تقريبا بواسطة
ش ــرك ــات خ ــاص ــة ،وق ــد أدى ذل ــك إل ــى ت ـعــزيــز طــاقــة
الرياح والطاقة الشمسية بشكل سريع ،ولكنه خلق
أيضا انقساما بين صناعات الوقود األحفوري التي
ترعاها الدولة وقطاع الطاقة المتجددة المملوك
إلى حد كبير للقطاع الخاص ،حيث تعتبر مبادرات
الـتـنــويــع ضــروريــة لتسريع االنـتـقــال إلــى اقتصاد
منخفض الكربون ،ولكن يجب أن يحدث ذلك دون
تقويض حوافز القطاع الخاص.
يتمثل الجانب األكثر صعوبة في االقتصادات
الناشئة والنامية والمتقدمة على حد سواء في أن
التحول يتطلب مواء مة وتنسيق غير مسبوقين بين
صانعي القرار فيما يتعلق بكل جوانب االقتصاد
ومن أجل تحقيق ذلك فإن سعر الكربون الذي يعكس
التأثير المناخي الحقيقي للعديد من األنشطة هو
أ مــر بالغ األهمية ألي إ طــار تنسيقي ،لكن العديد
مــن الـبـلــدان -بما فــي ذلــك الصين والهند -واجهت
صـعــو بــات فيما يتعلق بـفــرض سعر معقول على
الـكــربــون ،وفــي معظم الـحــاالت تمكنت مــن تغطية
عدد قليل فقط من القطاعات.
لـكــن تـسـعـيــر ال ـكــربــون وح ــده ال يـكـفــي لتحقيق
صافي صفر انبعاثات بالسرعة الكافية ،تحدثت
ماريانا مازوكاتو وآخرون عن الحاجة إلى «طلقات
القمر» ،وهي عبارة عن مشروعات حكومية تحدث
ل ـم ــرة واحـ ـ ــدة وتـ ـك ــون ب ـم ـنــزلــة إلـ ـه ــام لـلـسـيــاســات
الصناعية الموجهة نحو تحقيق المهام ،وفي هذا
السياق تعمل سنغافورة حاليا على إنشاء إطار
عمل تعمل بموجبه الكيانات الحكومية عن كثب
مع المؤسسات المالية المملوكة للدولة والشركات
الـخــاصــة لتحقيق ه ــدف صــافــي صـفــر انـبـعــاثــات،

وسيكون الشعور بالهدف المشترك ا لــذي يجمع
تلك المؤسسات ضروريا للوصول إلى هذا الهدف.
تـلـقــي ال ـج ـهــود ال ـتــي يـتــم تنسيقها عـلــى نـطــاق
واســع أعـبــاء ثقيلة على قــدرة الــدولــة حيث ُيعتبر
إعطاء األولوية لبعض القطاعات والتقنيات على
حساب أ خــرى مهمة صعبة بطبيعتها وغالبا ما
تكون عرضة للتأثيرات الخارجية وخدمة مصالح
مكتسبة ،و لـهــذا السبب ا قـتــرح المبعوث الخاص
لــأمــم الـمـتـحــدة م ــارك كــارنــي وآخـ ــرون أن يساعد
شــركــاء التنمية ال ـب ـلــدان عـلــى بـنــاء ق ــدرات الــدولــة
الـتــي تعتبر حـيــويــة مــن أجــل االنـتـقــال الــى صافي
صفر انبعاثات .لقد أطلقت العديد من البلدان بما
في ذلك باكستان والفلبين نسخ تجريبية من تلك
المنصات على المستوى الوطني.
ل ـس ــوء ال ـح ــظ فـ ــإن الـ ـبـ ـل ــدان ال ـت ــي ت ـع ــان ــي أس ــوأ
تــأ ثـيــرات التغير المناخي هــي األ ضـعــف مــن حيث
ق ــدرات ا لــدو لــة ،حيث يجب على المجتمع ا لــدو لــي
د عــم البلدان المعرضة للمخاطر مثل أفغانستان
وميانمار وبنغالديش و جــزر المالديف على بناء
ال ـق ــدرات ال ــازم ــة الس ـتــدامــة الـتـحــول ال ــى اقـتـصــاد
صافي صفر انبعاثات.
يجب أن ُينظر الى التحول على أنه عــادل وذلك
من أجل أن ينجح ،فالتحول ال يمكنه أن يعمل على
إدام ــة الـفــروقــات بـيــن ال ــدول الغنية والـفـقـيــرة كما
يجب أن يتجاوز الفروقات االجتماعية واالقتصادية
داخل البلدان أيضا ،وتعد البرامج التي تعيد تأهيل
العمال وتنقل مـهــارات قيمة من صناعات الوقود
األحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة من األمور
األســاس ـيــة ،لـكــن تـلــك ال ـبــرامــج تـتـطـلــب االسـتـثـمــار
والتنفيذ الدقيق.
ومــن المهم جــدا أن تـقــوم االقـتـصــادات الناشئة
والنامية فــي آسيا وخارجها بتطوير مشروعات
حكومية خــاصــة بـهــا تـحــدث لـمــرة واح ــدة وتـكــون
بمنزلة إلهام للسياسات الصناعية الموجهة نحو
تحقيق المهام الخاصة بها ،ويجب أن تؤدي الرؤية
اإليجابية لالزدهار المشترك إلى استبدال التقنيات
الملوثة ببدائل أكثر توافقا مع البيئة ،ويعد تحقيق
اقتصاد صافي صفر انبعاثات أ مــرا بالغ األهمية
للتخفيف من أسوأ تأثيرات تغير المناخ ،ولكن إذا
كانت ا لــدول النامية تتوقع أن تتخلف عن الركب،
فإنها لن تلحق أبدا.
* كبير االقتصاديين في البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنية التحتية.
«بروجيكت سنديكيت »2022،باالتفاق مع
«الجريدة»

تسعى الجمهورية اإلسالمية إلى توسيع نفوذها وترهيب
ً
اآلخ ــري ــن ،واخ ـت ـبــار ذخــائــرهــا تــزام ـنــا مــع زيـ ــادة عــائــداتـهــا
من َخالل دعم الحلفاء وتسويق أسلحتها.
الماليةُ ،
ُ
ص ّر النخب السياسية والعسكرية في إيران على إنكار
ت ِ
دور أسلحتها الناشئة فــي تــزو يــد رو سـيــا بكميات كبيرة
ً
من الذخائر ،وكان الكرملين حــذرا في مواقفه ،فاعتبر تلك
األسلحة روسية ،لكن بدأت أنظمة التسلح الروسية تفتقر
إلى الذخائر بسبب العمليات المستمرة في ساحات المعارك
والمجال الجوي األوكراني ،وتتصاعد األدلة على التداعيات
الـقــاتـلــة ال ـتــي يــواجـهـهــا الـجـنــود وال ـمــدن ـيــون األوكــران ـيــون
ّ
مسيرة قتالية
والبنية التحتية األوكرانية بسبب طائرات
وان ـت ـح ــاري ــة واس ـت ـطــاع ـيــة م ــن ص ـنــع إيـ ـ ــران ،ك ــذل ــك ،يـقــول
مسؤولون أميركيون إن ّ
مدربين من الحرس الثوري اإليراني
وصلوا إلى قاعدة في شبه جزيرة القرم لتدريب الروس على
استعمال الذخائر.
تثبت إيــران بهذه الطريقة أنها تريد الوقوف إلى جانب
حلفائها المعادين للغرب ،فقررت طهران أن تدعم روسيا
اآلن ،مثلما دعـمــت الحوثيين فــي اليمن و نـظــام األ س ــد في
ســوريــة ،وهـكــذا اتضحت الــرســالــة الـتــي يحملها البلد إلى
القيادات في بغداد ،وبيروت ،وصنعاء ،وبيونغ يانغ ،وحتى
ً
بكين ،كذلك تريد طهران أن ّ
توجه تحذيرا إلى الحكومات في
واشنطن ،ولندن ،والقدس ،وأبو ظبي ،والرياض ،فتؤكد عدم
استعدادها لكبح طموحاتها الرامية إلى إعادة رسم النظام
العالمي ،بغض النظر عن إعــادة إحياء االتفاق النووي أو
إلغائه.
على غرار ما حققته تركيا في أرمينيا عن طريق أذربيجان،
تختبر إيران اليوم أحدث تقنياتها العسكرية في أوكرانيا
عبر روسيا ،من دون أن تضطر لتأدية دور البطولة في هذه
الحملة ،حيث قامت إيران بالمثل في اليمن وسورية ،وحتى
ً
لو لم تستهدف األسلحة اإليرانية إسرائيل مباشرة من إيران
ً
يــومــا ،أصبحت االع ـتــداء ات مــن جنوب لبنان مألوفة اآلن،
كذلك تأثرت القواعد األميركية والكردية في العراق وسورية
ّ
وتعرضت شركة
بصواريخ إيران الجديدة ودقيقة التوجيه،
ّ
مسيرة
«أرامكو» السعودية لضربات مستهدفة عبر طائرات
وصــواريــخ إيــرانـيــة فــي سبتمبر  ،2019وفــي غـضــون ذلــك،
استمرت اعتداء ات متفرقة ضد منشآت للبتروكيماويات في
المملكة العربية السعودية ،وقد انطلقت من مناطق يسيطر
عليها الحوثيون في شبه الجزيرة العربية ،وا لـيــوم يملك
ً
ً
الجيش اإليراني والحرس الثوري موقعا أوروبيا يسمح لهما
ً
بجمع البيانات عن العمليات ،ويستطيع اإليرانيون أيضا
ً
أن ينشروا تهديداتهم في أوروبا مباشرة ،حتى لو استعمل
الروس أسلحتهم بطريقة مختلفة عن إيران.
ّ
المسيرة
كانت روسيا تتكل على تكنولوجيا الطائرات
اإلي ــران ـي ــة ل ـس ـن ــوات ،لـكـنـهــا ت ـح ـتــاج اآلن إل ــى آالت جــاهــزة
للطيران ،و فــي المقابل ،يسمح استعمال روسيا لألسلحة
اإلي ــران ـي ــة بــإث ـبــات قـ ــدرات تـقـنـيــاتـهــا الـقــاتـلــة أمـ ــام الـعـمــاء
الـمـحـتـمـلـيــن ،وال ت ـ ــزال فــاع ـل ـيــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـعـسـكــريــة
اإليــرانـيــة محط ج ــدل ،حيث أسقطت الــدفــاعــات األوكــرانـيــة
نصف الطائرات والصواريخ التي ّ
قدمتها إيران على ّاألقل
ُ
قبل أن ّ تسبب أي أضــرار ،لكن تتحسن مهارات المصنعين
والمشغلين مع كل عملية جديدة ،وسيكون لجوء جيش تابع
لقوة عالمية أفضل طريقة لتحسين سمعة الذخائر اإليرانية.
ً
ً
يحصد النظام اإليــرانــي ،الــذي يشهد ضعفا شــديــدا في
عملته ،مكاسب مالية من تزويد موسكو باألسلحة ،ورغم
العقوبات المفروضة من الغرب ،تملك روسيا األموال الكافية
لــدفــع ثـمـنـهــا إل ــى إيـ ــران بـفـضــل اس ـت ـمــرار ص ـ ــادرات النفط
والغاز ،ال سيما إلى البلدان اآلسيوية .تثبت روسيا تقديرها
لهذا التعاون عبر آليات مالية أخــرى وطويلة األمــد ،منها
استثمار  2.7مليار دوالر في قطاعات النفط والغاز اإليرانية،
ويستطيع الـحـكــام الـمـسـتـبــدون فــي ط ـهــران أن يستعملوا
ً
دعم متزايد محليا ،مما يضمن
هذه األموال النقدية لحصد ٍ
صمود النظام رغم االحتجاجات الحاشدة في الوقت الراهن.
لكن ر غــم هــذه السلبيات كلها ،تبرز نتيجة إيجابية قد
ّ
تصب في مصلحة الــواليــات المتحدة ودول أخــرى تسعى
إل ــى كـبــح مـ ـن ــاورات إيـ ــران الـجـيــوسـيــاسـيــة ،مـثــل إســرائـيــل
والسعودية ،وتسمح الظروف الراهنة لهذه الــدول بتقييم
قــدرات إيــران في العمليات القتالية بدل االتكال على صور
األقمار االصطناعية والمعلومات االستخبارية ،ويحتاج
الـغــرب إلــى هــذا الـنــوع مــن البيانات ألن أوكــرانـيــا لــن تكون
الساحة األخيرة التي تنشط فيها آالت القتل اإليرانية.
تـسـمــح األس ـل ـحــة وال ـت ـق ـن ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ل ـق ــادة ط ـهــران
بتوسيع نفوذهم اإلقليمي والعالمي ،حتى أنها تمنحهم
عــائــدات بــديـلــة عــن تـلــك الـتــي خـســروهــا بسبب الـعـقــوبــات،
ً ً
فليس مفاجئا إذا أن يعلن قادة الجيش اإليراني أن بلدهم
ّ
يسعى للتحول إلــى واح ــد مــن أكـبــر مـصــدري األسـلـحــة في
العالم ،وفي نهاية المطاف ،قد ال تهتم الجمهورية اإلسالمية
ّ
بالفوضى التي تنشرها خارج حدودها ،على اعتبار أن من
يبيع األسلحة ال عالقة له بأماكن استخدامها.
* «ريال كلير»

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.475

السوق األول السوق الرئيسي

8.390

5.541

2.819 3.235 3.230

«أوالد علي الغانم» تربح  4.83ماليين دينار في الربع الثالث
الغانم :استمرار نمو األرباح وتخطي التوقعات بـ  %17.8على أساس فصلي
افتتاح قريب
لمعرضين
جديدين
لعالمتي
بي إم دبليو
وجيلي
في منطقة
الجهراء

أعلنت شركة أوالد علي الغانم للسيارات ،تحقيق
َّ
نتائج مالية استثنائية تخطت المتوقع فــي الربع
ً
َّ
الثالث من عــام  ،2022حيث سجلت أربــاحــا صافية
ً
بقيمة  4.83ماليين دينار ( 17.5فلسا ربحية السهم)
للربع الثالث من عام  ،2022مقابل  4.10ماليين دينار
ً
عــن الـفـتــرة ذاتـهــا مــن عــام  ،2021مــا يعني نـمــوا في
األرباح الصافية للشركة بنسبة  17.8في المئة على
أساس فصلي .وعلى األساس السنوي ،ارتفعت أرباح
الشركة في األشهر التسعة األولــى من العام الحالي
بنسبة  13.7في المئة ،لتسجل  13.63مليون دينار
ً
ً
( 49.2فلسا ربحية السهم) ،مقابل  11.98مليونا عن
الفترة ذاتها من عام .2021
ً
وتعليقا على هذه النتائج ،قال رئيس مجلس إدارة
شــركــة أوالد علي الـغــانــم لـلـسـيــارات ،م .فهد الغانم:
«تعتبر زيــادة أربــاح الربع الثالث من العام الجاري
بنسبة  17.8في المئة على أساس فصلي ،و 13.7في

المئة على أساس سنوي نتيجة ممتازة للشركة .ما
زلنا نحقق إنجازات مالية استثنائية تفوق النتائج
ال ـتــي تــوقـعـنــاهــا أث ـن ــاء إدراج ال ـشــركــة ،حـيــث كــانــت
التوقعات ،آنذاك ،أن تنمو األرباح بنسبة  6.5في المئة
للفترة عينها».
وفيما يتعلق بفئة السيارات االقتصادية جيلي
وجريت وول مــوتــورز ،أكــد الغانم أن الشركة حققت
ً
ً
ن ـم ــوا اس ـت ـث ـنــائ ـيــا آخ ــر ف ــي ه ــذه ال ـف ـئــة ،إذ ارتـفـعــت
المبيعات في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة
 28في المئة على أساس فصلي ،وبنسبة  52في المئة
على أساس سنوي.
وأض ـ ــاف ال ـغ ــان ــم« :لــدي ـنــا خ ـطــط تــوسـعـيــة كـثـيــرة
سيتبلور جزء منها في أواخر هذا العام ،حيث سنقوم
بافتتاح معرضين جديدين لعالمتي بــي إم دبليو
المبيعات وصيانة
وجيلي في الجهراء ،لنوفر خدمات
ُ
السيارات لعمالئنا في هذه المنطقة .وسنطلق أعمالنا

ً
 6449حساب تداول جديدا
في البورصة حتى نهاية أكتوبر

ً
أغلبيتها خليجية وأجنبية تستهدف فرصا في السوق
•

محمد اإلتربي

زادت حسابات التداول في بورصة الكويت
ً
ً
منذ بداية العام بنحو  6449حسابا جديدا،
وفق مصادر مطلعة ،أغلبيتها ألفراد خليجيين
ومستثمرين مــن خ ــارج الـكــويــت ،إضــافــة إلى
نـسـبــة ح ـســابــات ج ــدي ــدة لـمـسـتـثـمــريــن أف ــراد
محليين ،حيث تنشط خالل تلك الفترة من كل
عام طفرات فتح حسابات جديدة.
وأوضـ ـح ــت مـ ـص ــادر ،أن م ــن أب ـ ــرز أس ـبــاب
نـشــاط وزي ــادة الـحـســابــات الـجــديــدة عمليات
ً
االندماجات العابرة التي تتم خصوصا وسط
وجود مستثمرين خليجيين بأحد الكيانات،
إضافة إلى عمليات اإلدراج البيني للشركات
الـخـلـيـجـيــة ،م ـمــا يـشـجــع الـمـسـتـثـمــريــن على
ملكية حسابين فــي بلد المنشأ والتأسيس
وبلد اإلدراج ،بهدف المفاضلة بين األسعار
أو اقتناص بعض الفرص الجيدة في السوق.
وب ـل ــغ إج ـم ــال ــي ال ـح ـســابــات الـمـسـجـلــة في
الشركة الكويتية للمقاصة للتداول في بورصة
الكويت بنهاية أكتوبر الماضي  415.751ألف
ح ـســاب ،مـقــارنــة مــع  409.302آالف ،كـمــا في
ً
أكتوبر  ،2021بزيادة  1.5بالمئة تقريبا.
وبلغ إجمالي الحسابات النشيطة بنهاية
أكتوبر الماضي  19.253ألف حساب ،مقارنة
ً
م ــع  19.542أل ـف ــا ف ــي أكـ ـت ــوب ــر ،2021بـتــراجــع
ً
 289حـســابــا ،بسبب جـمــود األس ـهــم الــورقـيــة
والمضاربية والصغيرة ،أو التي توقفت عن

ّ
التداول وطال أمد التوقف ،بسبب تقاعاسات
اإلدارات فــي تـلــك ال ـشــركــات ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
شـطــب أسهمها وخــروجـهــا مــن ال ـســوق ،بعد
أن كشفت الجهات الرقابية ممارسات ضارة
وتستوجب العقاب.
في المقابل ،بلغت الحسابات غير النشيطة
بنهاية أكتوبر الماضي  396.498ألف حساب،
ً
مقارنة مع  389.760ألفا ،كما في أكتوبر العام
الماضي.
ُيذكر أن الحسابات غير النشيطة تصنف
بأنها الـتــي لــم يتم ال ـتــداول عليها خــال آخر
 6أشهر.
ودعت مصادر استثمارية ومالية الجهات
الرقابية إلى ضــرورة معالجة أزمــة اإليقافات
الخاصة بالشركات ،خصوصا التي يكتشف
في ميزانياتها تالعبات أو مالحظات ،حيث
إنه تجب مراعاة حقوق المساهمين وأموالهم،
وع ــدم تشجيع أي شــركــة فـيـهــا تــاعـبــات من
الـهــروب خــارج الـســوق واالبـتـعــاد عــن الرقابة
وتبديد أمــوال المستثمرين ،علما بأن بعض
ً
تلك األسـهــم قــد يـكــون مــرهــونــا أو المستثمر
ّ
لديه تمويل أو غيره ،فتكون الخسائر مركبة
ومضاعفة.
ُيــذكــر أن تـعــامــات األف ــراد مــن بــدايــة الـعــام
ً
ً
ش ـه ــدت ن ـم ــوا ك ـب ـيــرا م ــن ب ــداي ــة الـ ـع ــام ،حيث
سجلت نحو  4.78مليارات دينار من إجمالي
قيمة تداول بلغ  12.9مليار بنمو  20.4بالمئة
ً
تقريبا.

في ســوق مصر بداية ديسمبر من هــذا الـعــام ،حيث
ستبدأ شركة غلوبال أوتــو ،التي تعتبر شركة أوالد
ً
ً
علي الغانم مساهما رئيسا فيها ،بأعمال توزيع وبيع
وصـيــانــة عــامــات بــي إم دبـلـيــو ومـيـنــي فــي الـســوق
الـمـصــري ال ــواع ــد والـمـتـعـطــش لـهــذه ال ـعــامــات بعد
انقطاع طويل».
وخـتــم الـغــانــم« :نـمــت الـحـجــوزات المدفوعة على
السيارات الفاخرة بنسبة  70في المئة ،حيث ارتفعت
ً
من  2000حجز تقريبا في النصف األول من العام،
لتصل إلى أكثر من  3400حجز بمقدمات مدفوعة على
طرازات بي إم دبليو ورولز-رويس ورينج روفر ورينج
روفر سبورت وديفندر ،مع األخذ بعين االعتبار أننا
قمنا ببيع وتسليم كميات جيدة مــن الـسـيــارات في
ً
ً
ً
الربع الثالث المنصرم .نلمس أيضا تحسنا مستمرا
في قــدرة مصانع السيارات على تلبية احتياجاتنا
في الفترة المقبلة».

فهد الغانم

أخبار الشركات
«السورية» تربح  20.95ألف دينار

«األنظمة» تخسر  234.8ألف دينار
خسرت شركة األنظمة اآللية  234.8ألف دينار ،بواقع
 2.35فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
ً
 ،2022مـقــار نــة بتحقيقها خـســا ئــر بقيمة  445.82أ لـفــا ،
بما يعادل  4.46فلوس للسهم في نفس الفترة من العام
الماضي.

 88.55ألف دينار خسائر «الخليجي»
بلغت خسائر شركة بيت االستثمار الخليجي 88.55
ألف دينار ،بواقع  0.22فلس للسهم خالل الفترة المنتهية
ً
في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 5.81
ً
ماليين ،بما يعادل  14.3فلسا للسهم في نفس الفترة من
عام .2021

بلغت أرباح الشركة الكويتية السورية القابضة 20.95
ألف دينار ،بواقع  0.11فلس للسهم خالل الفترة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2022مقارنة بتسجيلها خسائر بقيمة
ً
 71.51ألفا ،بما يعادل  0.41فلس للسهم في نفس الفترة
من العام الماضي.

 1.77مليون دينار أرباح «األولى»
ً
قالت شركة األولى لالستثمار إنها حققت أرباحا بقيمة
 1.77مليون دينار ،بواقع  3.97فلوس للسهم خالل الفترة
ً
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  0.52فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2021

أعلن بنك الكويت المركزي أنــه تم
تخصيص آخر إصدار لسندات وتورق
«المركزي» بقيمة إجمالية بلغت 160
مليون دينار ألجل  3أشهر ،وبمعدل
عائد .%4.125
ك ـم ــا تـ ــم ت ـخ ـص ـيــص آخ ـ ــر إص ـ ــدار
لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة
إجمالية بلغت  160مليون دينار ألجل
 6أشهر ،وبمعدل عائد .%4.250
وتــم أيضا تخصيص آخــر إصــدار
لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة
إجمالية بلغت  30مليون دينار ألجل
سنة واحدة ،وبمعدل عائد .%4.500

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني

مجلس التأديب يغرم «حياة لالستثمار» و«كاب كويت» و«سورد كابيتال»
ق ــرر مـجـلــس ال ـتــأديــب تــوقـيــع غــرامــة
ق ــدره ــا أل ـ ــف ديـ ـن ــار ض ــد ش ــرك ــة ح ـيــاة
لالستثمار ،لمخالفتها قــوا عــد أنشطة
األوراق المالية واألشخاص المسجلين،
كـ ــذلـ ــك تـ ـغ ــري ــم م ـج ـم ــوع ــة كـ ـ ــاب ك ــوي ــت
لـلــوســاطــة الـمــالـيــة لـمـخــالـفـتـهــا أحـكــام
الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـسـ ــادس ع ـش ــر مـ ــن ال ـق ــان ــون
رق ــم  7لـعــام  2010والئـحـتــه التنفيذية
وتعديالتهما كالتالي :مبلغ خمسة آالف
دينار عن المخالفتين األولى والخامسة
عشرة ،ومبلغ خمسة آالف دينار عن كل
مخالفة من المخالفات الثانية والحادية
عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة،
وبتغريمها عشرين ألف دينار عن باقي
المخالفات.

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  350مليون دينار

ك ـم ــا ق ـ ــرر م ـج ـل ــس الـ ـت ــأدي ــب ت ـغــريــم
شركة سورد كابيتال للوساطة المالية
لـمـخــالـفـتـهــا أحـ ـك ــام ال ـك ـت ــاب ال ـس ــادس
عـشــر مــن الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما وقواعد
أن ـش ـطــة األوراق ال ـمــال ـيــة واألش ـخ ــاص
المسجلين ،كالتالي :مبلغ خمسة آالف
دينار عن المخالفتين األولــى والرابعة
ومبلغ عشرة آالف دينار عن المخالفات
الثانية والثالثة والخامسة والسادسة،
ومبلغ ألـفــي ديـنــار عــن كــل مخالفة من
المخالفتين السابعة والثامنة ،ومبلغ
خمسة آالف دينار عن المخالفة التاسعة.

اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر سـ ـ ـع ـ ــر صـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر
األميركي أمام الدينار الكويتي أمس
عند مستوى  0.309ديـنــار ،فــي حين
انخفض سعر صــرف الـيــورو بنسبة
 0.20ف ــي الـمـئــة إل ــى مـسـتــوى 0.307
دينار مقارنة بأسعار أمس األول.
وقـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
فـ ــي ن ـش ــرت ــه ال ـي ــوم ـي ــة ع ـل ــى مــوق ـعــه
اإللـكـتــرونــي ،إن سعر صــرف الجنيه
اإلس ـتــرل ـي ـنــي ان ـخ ـفــض بـنـسـبــة 0.39
فــي المئة إلــى مستوى  0.350دينار
وال ـف ــرن ــك ال ـس ــوي ـس ــري بـنـسـبــة 0.15
فــي المئة إلــى مستوى  0.310دينار،
فــي حـيــن اسـتـقــر الـيــن الـيــابــانــي عند
مستوى  0.002دينار.

مكاسب لمؤشري السوق العام واألول والسيولة  52.3مليون دينار
•

فترة المزاد
األخير تقفز
بسيولة الجلسة
بنسبة %20

علي العنزي

س ـجــل م ــؤش ــرا ب ــورص ــة ال ـكــويــت
ً
ً
ال ـ ـعـ ــام واألول ن ـ ـمـ ــوا ج ـ ـيـ ــدا خ ــال
ت ـع ــام ــات ث ــان ــي ج ـل ـســات األس ـب ــوع
أمس ،مقابل تراجع مؤشري السوق
الرئيسي ورئيسي  ،50وقفز مؤشر
السوق العام بنسبة  0.66في المئة
ل ـي ــر ب ــح  49.04ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـفــل عـلــى
م ـس ـتــوى  7475.48ن ـق ـطــة بـسـيــولــة
جـ ـي ــدة ب ـل ـغــت  52.3م ـل ـي ــون دي ـن ــار
ت ـ ــداول ـ ــت  187.5مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم تــم
تداولها عبر  10491صفقة ،وتداول
ً
 130سهما ربح منها  55وخسر 53
بينما استقر  22دون تغير.
وكـ ـ ــان ال ــدع ــم م ــن أسـ ـه ــم ال ـس ــوق
القيادية الوطني وبيتك وأجيليتي
وزيـ ـ ــن وب ـن ــك ب ــوب ـي ــان ال ـت ــي دع ـمــت
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول ب ـق ــوة لـيــربــح
نسبة  0.85فــي المئة والـتــي تعادل
 70.90نـقـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 8390.65نقطة بسيولة كبيرة بلغت
 41.1م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ت ــداول ــت 79.8
مليون سهم عبر  6017صفقة ،وارتفع

ً
 19سهما في األول مقابل تراجع 5
أسهم فقط واسـتـقــرار سهمين دون
تغير.
في المقابل ،تراجع مؤشرا السوق
رئ ـي ـســي  50والــرئ ـي ـســي الـ ــذي خسر
نسبة محدودة كانت  0.13في المئة
أي  7.15نـقــاط ليقفل عـلــى مستوى
 5541.84نقطة بسيولة كبيرة بلغت
 11.1م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 107.7
ماليين سهم عبر  4474صفقة ،وتم
تداول  104أسهم ارتفع منها  36بينما
تراجع  48واستقر .20

مزاد بسيولة قوية
ج ـ ــاءت ن ـهــايــة ت ـع ــام ــات بــورصــة
ً
الكويت مغايرة تماما لمعظم فتراتها،
ً
ً
ً
التي سجلت هــدوء ا وفتورا واضحا
ً
قياسا على الجلسة السابقة ،إذ بدأت
التعامالت بضغط على بعض األسهم
القيادية مثل أجيليتي وزيــن وبيتك
الذي خسر  4فلوس منتصف الجلسة
ً
وكان االستثناء الوحيد تقريبا سهم
الوطني إذ تداول على اللون األخضر

تراجع أسعار الذهب مع ترقب بيانات
التضخم األميركية
تراجعت أسعار الذهب ،أمس ،مع جني بعض
المستثمرين األرباح ،بعد ارتفاع حاد في الجلسة
السابقة ،في الوقت الذي تترقب األسواق بيانات
التضخم األمـيــركـيــة الـتــي تـصــدر ه ــذا األسـبــوع
للحصول على مؤشرات بشأن مسار رفــع سعر
الفائدة في الواليات المتحدة.
وانخفض الذهب بالتعامالت الفورية بنسبة
ً
 0.2ف ــي ا ل ـم ـئ ــة إ لـ ــى  1676.91دوالرا لــأو ق ـيــة
(األونـصــة) ،فيما ارتفعت العقود اآلجلة للذهب
ً
األميركي  0.2في المئة إلى  1680.10دوالرا.
وقـفــزت أسـعــار الــذهــب بأكثر مــن  3فــي المئة،
ال ـج ـم ـعــة ،لـتـسـجــل أف ـض ــل ي ــوم ل ـهــا م ـنــذ م ــارس
 ،2020إذ أدت بيانات تظهر ارتفاع معدل البطالة

األميركية في أكتوبر إلى خفض قيمة الدوالر.
وتتجه األنظار اآلن إلــى تقرير مؤشر أسعار
الـمـسـتـهـلـكـيــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن ،وال ـم ـق ــرر صـ ــدوره
الخميس.
ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم،
لكن ارت ـفــاع أسـعــار الـفــائــدة يــؤثــر بالسلب على
ً
جاذبية األصول التي ال تدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخــرى ،هبطت
الـفـضــة بــالـتـعــامــات الـفــوريــة  0.4فــي الـمـئــة إلــى
ً
 20.7587دوالرا لألوقية ،فيما ارتفع البالتين 0.5
ً
في المئة إلى  965.98دوالرا ،وزاد البالديوم 1.7
ً
في المئة إلى  1894.8دوالرا.
(رويترز)

معظم فترات الجلسة ثم قفز بنهايتها
ليسجل مكاسب كبيرة بنسبة  1.8في
الـمـئــة َورف ــع سيولته بـقــوة بحوالي
م ـل ـيــونــي ديـ ـن ــار خـ ــال ف ـت ــرة ال ـم ــزاد
األخير ليخترق نقاط مقاومة كثيرة
ً
لــه ويقفل على مستوى  1139فلسا
ً
مستمرا بنمو لألسبوع الثالث على
التوالي.
واكتفى بيتك بـ  3فلوس فقط لكن
بسيولة قياسية بلغت  14.4مليون
دينار وربــح بنك وربــة  1.6في المئة
ب ـي ـن ـمــا ح ـقــق ال ـخ ـل ـيــج  1ف ــي ال ـم ـئــة،
وكان سهم جي إف إتش هو األفضل
بــالـســوق الــرئـيـســي إذ ارت ـفــع بنسبة
 1ف ــي ال ـم ـئــة وب ـس ـيــولــة تـ ـج ــاوزت 3
ماليين دينار للمرة األولى منذ فترة
ً
سـتــة أش ـهــر ت ـقــري ـبــا ،ورب ـح ــت أسـهــم
ص ـنــاعــات وأجـيـلـيـتــي وزيـ ــن بنسب
محدودة ،بينما تراجع أعيان بنسبة
 1.5فــي المئة فــي الرئيسي واستقر
االس ـت ـه ــاك ـي ــة دون ت ـغ ـي ــر ،وخ ـســر
سهما أ هـلــي والمتحد فــي الرئيسي
لتنتهي الجلسة إيجابية للسوق األول
ومستقرة للسوق الرئيسي.

وم ـ ــال األداء الـ ـع ــام ف ــي م ــؤش ــرات
األسواق المالية بدول مجلس التعاون
الخليجي إلى اإليجابية حيث ربحت

م ــؤش ــرات أبــوظ ـبــي وق ـطــر والـكــويــت
بنسب جيدة رافقها مؤشرا البحرين
ودبي مقابل تراجع مؤشرا السعودية

وع ـمــان وكــانــت أس ـعــار الـنـفــط تــدور
ً
حول  98دوالرا للبرميل في مستهل
تعامالتها لهذا األسبوع.

انخفاض العمالت المشفرة «غولدمان ساكس» يخفض توقعات أرباح
و«بتكوين» تفقد أكثر من  %2شركات «إس آند بي »500
انخفضت العمالت المشفرة خالل تعامالت ،أمس ،مع استئناف
ً
الـ ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي ل ــارت ـف ــاع ،م ـس ـت ـف ـيــدا م ــن تــوق ـعــات اس ـت ـمــرار
االحتياطي الـفــدرالــي فــي زي ــادات الـفــائــدة حتى إن كانت بوتيرة
أضعف.
وتترقب األسواق المالية هذا األسبوع صدور بيانات التضخم
في الواليات المتحدة ،في محاولة للحصول على إشــارات بشأن
خطوة البنك المركزي األميركي المقبلة في اجتماع ديسمبر.
وتراجعت القيمة السوقية للعمالت المشفرة بنسبة  3.06في
المئة إلى  1.02تريليون دوالر ،بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
ًوهبطت بتكوين بنسبة  2.20في المئة عند  20740.25دوالرا،
«كوين باس».
وفقا لبيانات ً
وانخفضت أيضا ثاني أكبر العمالت المشفرة من حيث القيمة
ً
السوقية «اإليثريوم» بنسبة  2.17في المئة إلى  1578.80دوالرا ،كما
تراجعت الريبل  2.94في المئة إلى  47.09سنتا.

خفض بنك «غولدمان ساكس غروب» توقعات أرباح الشركات
المدرجة بمؤشر األسهم األميركية «إس آند بي  »500لكل عام
ً
حتى  ،2024مشيرا إلــى أن انكماش هــوامــش الــربــح فــي الربع
ً
الثالث يرجح مزيدا من الضغوط في المستقبل.
وتــوقــع ال ـخ ـبــراء االسـتــراتـيـجـيــون بـمــن فـيـهــم «دي ـف ـيــد جيه
كوستين» فــي مــذكــرة مــؤرخــة فــي الــرابــع مــن نوفمبر الـجــاري
نقلتها «بلومبرغ» ،انكماش هوامش أرباح الشركات المدرجة
في مؤشر «إس آند بي  »500باستثناء قطاع الطاقة بمقدار 86
نقطة أساس في  2022و 50نقطة أساس في عام  2023والعودة
إلى مستوى ما قبل الجائحة لعام  2019البالغ .%11.3
ً
وخـفــض أي ـضــا استراتيجيو الـبـنــك االسـتـثـمــاري تـقــديــرات
ً
ً
األرباح لهذا العام إلى  224دوالرا من  226دوالرا ،وللعام المقبل
ً
ً
ً
إلى  224دوالرا من  234دوالرا ،ولعام  2024إلى  237دوالرا من
ً
 243دوالرا.
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ال تصدر للمحلل المالي المسجل في سجل المحللين الماليين لديها
عيسى عبدالسالم

أت ــاح ــت ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
ت ـ ــرخ ـ ـي ـ ــص نـ ـ ـش ـ ــاط مـ ـسـ ـتـ ـش ــار
االستثمار لثالثة كيانات قانونية
هي الشركات المساهمة ،وشركات
ذات ال ـم ـس ــؤول ـي ــة الـ ـمـ ـح ــدودة،
ً
وشــركــة الشخص الــواحــد ،علما
أن هـ ـ ــذه الـ ـت ــراخـ ـي ــص التـ ـص ــدر
للمحلل المالي المسجل في سجل
المحللين الماليين لدى الهيئة،
إذ يتم تقييده فــي السجل فقط،
والذي تناولته «الجريدة األسبوع
الماضي.
وحــددت الهيئة مهام وأعمال
مـ ـسـ ـتـ ـش ــار اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ل ـش ــرك ــة
ال ـش ـخــص ال ــواح ــد الـ ــذي أج ــازت
ً
ترخيصه وف ـقــا لـقــرارهــا األخـيــر
بإضافة شركة الشخص الواحد
ككيان يسمح له بمزاولة أنشطة
ً
األوراق الـمــالـيــة ت ـحــديــدا نشاط
مستشار االستثمار.
وقــالــت «أس ـ ــواق ال ـم ــال» ،إنها

ً
تمنح ترخيصا لنشاط مستشار
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار لـ ـش ــرك ــة ال ـش ـخــص
ال ــواح ــد ال ـمــؤس ـســة م ــن شخص
طـبـيـعــي ف ـق ــط ،وحـ ـظ ــرت تـقــديــم
خـ ــدمـ ــات م ـس ـت ـش ــار االس ـت ـث ـم ــار
ل ـل ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـت ـق ــدم بـطـلــب
اإلدراج.
ومـ ـنـ ـع ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـش ـخ ــص
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ــص ل ـ ـ ـ ـ ــه «م ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ــار
االس ـت ـث ـم ــار» أن ي ـق ــدم خــدمــاتــه
لعمليات االنــدمــاج واالستحواذ
وأنظمة االستثمار الجماعي ،كما
تم استثناؤه من تعليمات كفاية
رأس المال لألشخاص المرخص
ل ـه ــم ،م ــع إلـ ــزامـ ــه ب ـم ــا يـتـضـمـنــه
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ال ـ ـثـ ــامـ ــن م ـ ــن ال ــائ ـح ــة
التنفيذية والـخــاص بأخالقيات
العمل.
ً
وحددت رأسماال قدره  30ألف
دينار قيمة رأس المال لتأسيس
شركة الشخص الــواحــد لمزاولة

دقيقه أو غير صحيحة.
ك ـمــا أجـ ـ ــازت أن ت ـف ــرض على
مقدم طلب الترخيص أو الشخص
الـ ـم ــرخ ــص لـ ــه ل ـ ـمـ ــزاولـ ــة ن ـش ــاط
مستشار االستثمار تقديم وثيقة
ً
ً
تــأم ـيــن وف ـق ــا ل ـمــا تـ ــراه مـنــاسـبــا
لحالة الشخص المرخص له ،وإذ
سيتم إص ــدار ال ـقــرارات المعنية
بقيمة وثيقة التأمين المطلوبة
في وقت الحق.
وتـ ـتـ ـمـ ـث ــل أب ـ ـ ـ ــرز الـ ـتـ ـع ــدي ــات
التطويرية في متطلبات مزاولة
نـ ـش ــاط م ـس ـت ـش ــار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار؛
إذا ك ـ ـ ــان الـ ـشـ ـخ ــص ال ـم ــرخ ــص

نـشــاط مستشار االسـتـثـمــار ،مع
إعفائها من شغل بعض الوظائف
واج ـب ــة الـتـسـجـيــل ،م ــع الـسـمــاح
للراغبين بمزاولة نشاط مستشار
االستثمار للحصول على تمويل
م ــن ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي لــرعــايــة
وتـنـمـيــة ال ـم ـشــاريــع الـمـتــوسـطــة
والصغيرة.
وألزمت «أسواق المال» شركات
الـ ـشـ ـخ ــص ال ـ ــواح ـ ــد ب ـ ــأن ي ـك ــون
ً
مسؤوال أمام الهيئة وكل متضرر
عن األضرار الناشئة عن مخالفته
ل ــأح ـك ــام ال ـم ـن ـظ ـمــة ألع ـم ــال ــه أو
تقديم استشارات مضللة أو غير

ً
ل ــه ل ـم ــزاول ــة هـ ــذا ال ـن ـش ــاط دونـ ــا
عــن غ ـيــره تـحــديــث ع ــدد شاغلي
الوظائف الفنية لنشاط مستشار
االس ـت ـث ـم ــار ،إذ ت ــم ت ـعــدي ـلــه إلــى
أن ي ـتــرأس مستشار االستثمار
ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
االس ـت ـشــاريــة ،وي ـكــون للشخص
المرخص له تقدير عدد العاملين
ً
فــي ه ــذا الـفــريــق وف ـقــا للخدمات
ال ـت ــي ي ــرغ ــب ف ــي ت ـقــدي ـم ـهــا ،كما
أل ـ ــزم ـ ــت ال ـ ـش ـ ـخـ ــص الـ ـم ــرخ ــص
ل ــه ب ـت ـس ـج ـيــل م ـم ـث ـلــي األن ـش ـطــة
لنشاط مستشار لنشاط مستشار
ً
االستثمار وفـقــا للخدمات التي
رغب في تقديمها.
وأع ـ ـفـ ــت ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
وك ـ ـبـ ــار ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن مـ ــن ش ــرط
ال ـخ ـب ــرة ف ــي مــؤس ـســة مــال ـيــة أو
مصرفية فــي حــال كــان المرشح
قد اكتسب خبرة  7سنوات على
األق ــل فــي شــركــة ي ـكــون نشاطها

األساسي في مجال االستشارات.
وع ــدل ــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
ال ـم ــؤه ــات ال ـع ـل ـم ـيــة والـمـهـنـيــة
والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ــواجـ ــد
توافرها في مستشار االستثمار
الرئيسي ومقوم أصول رئيسيي
ً
وفقا للتالي:
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـح ـم ـل ــة م ــؤه ــات
ال ــدكـ ـت ــوراه أو ال ـمــاج ـس ـت ـيــر في
ال ـت ـخ ـص ـص ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة أو
اإلداريـ ـ ــة أو ال ـمــال ـيــة أو ش ـهــادة
مهنية معتمدة عالمية في المجال
اإلداري أو المالي أو الحاصلين
عـلــى إلح ــدى ال ـشــركــات المهنية
ال ـم ـع ـت ـمــدة ال ـت ــال ـي ــةcharered :
financial analyst، - Financial
RISK MANGAER، cisi/kcma
professionsl qualifications
 ،program awardأو أي شهادات
مـهـنـيــة أخ ــرى ت ـحــددهــا الـهـيـئــة،
إض ــاف ــة إل ــى أي مــؤهــل جــامـعــي،

« »KIBمدير ترتيب رئيسي لتمويل «بوبيان» يقيم معرضه السنوي لمشاريع
بـ  440مليون دوالر لـ «إنفستكورب» التطوير الداخلي وفق منهجية lean
يواصل بنك الكويت الدولي ( )KIBالتزامه
بتطوير وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية
على الصعيد المحلي واإلقليمي والــدولــي،
وبهذا الصدد ،شارك البنك في تمويل صفقة
رفـيـعــة ال ـم ـس ـتــوى ،بـصـفـتــه مــديــر الـتــرتـيــب
الرئيسي لتمويل «مــرابـحــة» مشترك ب ـ 440
مليون دوالر ،لشركة إنفستكورب ش .م .ب،.
بالتعاون مع مجموعة من البنوك اإلقليمية.
وسيتم اسـتـخــدام عــائــدات هــذا التمويل،
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ــد أجـ ـل ــه  5سـ ـ ـن ـ ــوات ،ل ــأغ ــراض
الـتـجــاريــة واالحـتـيــاجــات األســاسـيــة العامة
للشركة ولتعزيز وضعها المالي وميزانيتها،
بإضافة سيولة جديدة لديها.
حضر الحفل الختامي إلتمام هذه الصفقة،
ً
الــذي أقيم أخـيــرا فــي دبــي ،فريق مــن اإلدارة
ال ـع ـل ـيــا ل ـشــركــة إن ـف ـس ـت ـك ــورب ،إض ــاف ــة إلــى
ممثلين عن البنوك المشاركة في التمويل.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى إبـ ــرام ه ــذه الـصـفـقــة الـتــي
كللت بالنجاح ،صــرح المدير العام لــإدارة
المصرفية الــدولـيــة وال ـشــركــات الـكـبــرى في
« ،»KIBمحمد خــديــري ،بأنه على الــرغــم من
ان شركة إنفستكورب تعاملت مع األســواق
ال ـمــال ـيــة الـعــالـمـيــة ف ــي ال ـمــاضــي لـلـحـصــول
على التمويالت الالزمة لها ،فإن نجاح هذا
التمويل المشترك يكتسب أهمية استراتيجية
بالغة ويشكل عــامــة فــارقــة فــي تــاريــخ هذه
الشركة ألنه أول تمويل تحصل عليه متوافق
مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،مما ساعدها
على إنشاء عالقات مصرفية جديدة.
وقــال خــديــري ،إنــه على الرغم من ظروف
السوق الصعبة ،فإن هذه الصفقة القت أصداء
إيجابية واسعة نتج عنها تغطية االكتتاب
بـنـسـبــة كـبـيــرة فــاقــت ال ـتــوق ـعــات ،مـمــا مكن
إنفستكورب من الحصول على  440مليون
ً
دوالر بـ ــدال م ــن الـمـبـلــغ األولـ ــي ال ـبــالــغ 200
مليون ،وهذا يؤكد صالبة ومتانة أساسيات
أعـمــال شــركــة إنفستكورب وق ــوة نزعتها

محمد خديري
االئتمانية في السوق.
ً
وأض ــاف« :نحن سعداء جــدا بــأن تكون
شركة إنفستكورب أحد عمالئنا الدوليين،
وهـ ــذه الـصـفـقــة م ــا ه ــي إال ب ــداي ــة شــراكــة
طــويـلــة األم ــد تـعــود بالمنفعة المتبادلة
على كال الطرفين .وتأتي مشاركتنا في هذا
التمويل المشترك ضمن إطار رؤية البنك
االستراتيجية بشأن تقديم حلول تمويلية
مـتــوافـقــة مــع أح ـكــام الـشــريـعــة اإلســامـيــة
للشركات الكبرى في جميع أنحاء المنطقة.
وذك ـ ــر أن ه ــذه ال ـص ـف ـقــة تـمـثــل إضــافــة
جديدة لسجل اإلنجازات البارزة والتاريخ
ال ـح ــاف ــل لـبـنــك  KIBف ــي ت ـقــديــم مـنـتـجــات
وخدمات تمويلية قيمة لكبرى الشركات
والمؤسسات في المنطقة ،والتي تمارس
أعمالها في مختلف القطاعات« ،وســوف
نستمر في بذل المزيد من الجهد لمواصلة
تحقيق األهداف االستراتيجية لمصرفنا
من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة
م ـص ــرف ـي ــة رائـ ـ ـ ــدة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ســاع ـيــن
ً
دائما نحو تلبية احتياجات ومتطلبات
عمالئنا».

ً
سعيا منه لدعم أفكار ومبادرات موارده
البشرية لتحسين األداء بما ينعكس على
ّ
خدمة العمالء ،نظم بنك بوبيان معرضه
ال ـس ـن ــوي ل ـم ـشــاريــع ال ـت ـطــويــر الــداخ ـلــي
الـمـطـبـقــة عـلــى طــريـقــة ومـنـهـجـيــة Lean
ب ـح ـضــور ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك عادل
الماجد وعدد من قياديي البنك.
كما شارك بحضور فعاليات المعرض
المدير الـعــام لمؤسسة الكويت الكويت
للتقدم العلمي ،د .خالد الفاضل ،بجانب
مــديــر إدارة التطوير اإلداري والـتــدريــب
جابر الكندري ،ولولوة الماجد من الهيئة
العامة للمعلومات المدنية.
ً
وقالت الماجد تعليقا على المعرض:
ً
«نفخر دائما بمواردنا البشرية التي تعمل
من أجل تطوير األداء من خالل المبادرات
ال ـت ــى ي ـق ــوم ــون ب ـه ــا ،وال ـت ــي ت ـه ــدف إلــى
تحسين بيئة العمل الداخلية بما يحقق
ً
أهدافنا االستراتيجية وينعكس ايجابيا
على خدمتنا للعمالء».
وتـ ـق ـ ّـدم ــت ال ـم ــاج ــد بــال ـش ـكــر لـجـمـيــع
المشاركين في المعرض من الموظفين
الـ ــذيـ ــن ق ـ ـ ّـدم ـ ــوا م ـج ـم ــوع ــة مـ ـمـ ـي ــزة مــن
ال ـم ـش ــاري ــع ل ـت ـح ـس ـيــن األداء ،مـطــالـبــة
الجميع بالعمل دو م ــا على د عــم البنك
بــاألفـكــار الـتــي مــن شأنها أن تسهم في
تطوير خدمة العمالء.
من جانبه ،قــال مساعد المدير العام
إلدارة التغيير والتطوير في «بوبيان»،
ً
عبدالله الحسينان «يسعى البنك دائما
إ لــى تطوير بيئة العمل الداخلية التى
تطلق قوى اإلبداع واإلبتكار لدى جميع
العاملين في البنك ،وبما يحقق االهداف
الرئيسية للبنك».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ت ـع ـت ـم ــد م ـن ـه ـج ـيــة Lean

على خلق بيئة عمل تشجع الموظفين
عـلــى تـحــديــد ف ــرص الـتـطــويــر مــن خــال
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي يــواجـهـهــا الـمــوظـفــون
خ ـ ــال أداء مـ ـه ــام وظ ــائ ـف ـه ــم ال ـيــوم ـيــة
وت ـح ــوي ــل ه ـ ــذه الـ ـف ــرص إل ـ ــى م ـشــاريــع
ي ـتــم ال ـع ـمــل عـلـيـهــا ويـ ـك ــون ل ـهــا تــأثـيــر
إيجابي على تطوير وتسريع آلية العمل
ً
ال ـت ــي تـنـعـكــس إي ـج ــاب ـي ــا ع ـلــى ال ـع ـمــاء
والموظفين.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــان ح ـ ـ ـ ــرص إدارة
«بــوبـيــان» على تحسين األداء وتطوير
كــل عمليات الـبـنــك مــن خــال االسـتـمــاع
إلى آراء الموظفين أنفسهم ودراســة كل
مقترحاتهم ،إلى جانب إمكانية وضعها
م ــوض ــوع الـتـنـفـيــذ م ــن خ ــال اسـتـخــدام
أفـ ـض ــل الـ ـسـ ـب ــل ال ـع ـل ـم ـي ــة وال ـت ـق ـن ـن ـي ــة،
ً
م ـض ـي ـف ــا أن ذل ـ ــك مـ ــن ش ــأن ــه أن يـمـنــح
ال ـمــوظ ـف ـيــن ف ــرص ــة ال ـم ـشــاركــة ب ـصــورة
أكبر في التغيير ،ومن ثم إحداث التطور
المطلوب ،بما يحقق أه ــداف البنك في

ح ـ ـ ـ ـ ــددت خ ـ ـب ـ ــرة عـ ـمـ ـلـ ـي ــة التـ ـق ــل
عـ ــن س ـن ـت ـي ــن .أم ـ ــا ف ـي ـم ــا يـخــص
لحملة المؤهالت الجامعية في
ال ـت ـخ ـص ـص ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة أو
اإلداري ـ ــة أو الـمــالـيــة فــاشـتــرطــت
هيئة األسواق خبرة عملية التقل
عن  4سنوات.
كما اشترطت «هيئة األسواق»
اج ـ ـت ـ ـيـ ــاز بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـمـ ــؤهـ ــات
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـح ــدث عــن
المؤهل الفني ،والمؤهل الرقابي،
المؤهل التخصصي ،إذ يتم منح
األش ـخــاص مـجـتــازي الـمــؤهــات
الثالثة شهادة معتمدة من الهيئة
ومـعـهــد  cisiبــرنــامــج الـمــؤهــات
الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة .وأك ـ ـ ـ ـ ــدت «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة»
ع ـلــى إض ــاف ــة ت ـقــاريــر لـلـخــدمــات
االس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ي ـق ــدم ـه ــا
الشخص المرخص له وضــرورة
جاهزيتها في حال طلب الهيئة
تزويدها بنسخة بهذا التقرير.

«التجاري» يعلن فائزي
سحب حساب «»YOU

تقديم أعلى مستويات الخدمة للعمل.

معرض مشاريع التطوير
وخالل هذا العام ،تم اختيار أفضل 11
ً
مشروعا ُمقدمة من موظفي البنك ،حيث
قاموا خالل المعرض بعرض مشاريعهم
وش ــرح تفاصيلها واإلج ــاب ــة عــن أسئلة
واستفسارات الحضور .وتعتبر منهجية
 Leanمنهجية عالمية تتبناها العديد
مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــات ل ـت ـس ــري ــع إج ــراءاتـ ـه ــا
وتقليل التكاليف من خــال إزالــة عوامل
ال ـهــدر والـتــركـيــز عـلــى الـعـمــاء وال ـجــودة
المقدمة للخدمات والـمـنـتـجــات .وتقوم
إدارة التطوير المستمر بالبنك بتدريب
ً
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن س ـن ــوي ــا على
مـنـهــج  Leanوت ـقــديــم ال ــدع ــم وال ـخ ـبــرات
الالزمة إلتمام المشروع من خالل موظفين
مختصين وذوي كفاءة وخبرة عالية في
هذا المجال.

جانب من جولة الماجد والفاضل في معرض مشاريع التطوير

أجـ ــرى الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـسـحــب عـلــى حـســاب
« ،»YOUأ مــس األول ،فــي مبنى البنك الرئيسي،
بـحـضــور مـمـثــل ع ــن وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
عـبــدالـعــزيــز أش ـك ـنــانــي ،وق ــد ق ــام الـبـنــك بتغطية
السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل ،وجاءت
نتيجة السحب على النحو التالي :حصة صالح
القبندي ،ويــوســف هـشــام ال ـفــوزان ،بـجــائــزة 250
دينارا لكل منهما.
وم ــن ال ـم ـعــروف أن ح ـســاب « »YOUمخصص
لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة االجتماعية
الشهرية إلى «التجاري» ،حيث تتاح لهم الفرصة
لالستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب
بـ  10دنانير فقط ،والحصول على هدية نقدية بـ 50
دينارا عند تحويل المكافأة إلى «التجاري» ،إضافة
ال ــى ف ــرص ل ــدخ ــول ال ـس ـحــوبــات الـشـهــريــة للفوز
بـجــوائــز قيمة ،إلــى جــانــب الـحـصــول على بطاقة
مسبقة الدفع مجانية للسنة األولى للعمالء الذين
ً
ً
تزيد أعمارهم على  18عاما ،فضال عن االستفادة
من الخصومات والعروض الترويجية على مدار
العام ،حيث سيحصل العمالء الجدد على فرصتين
للدخول في السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية
بـ  250دينارا.

«برقان» يختتم بطولته األولى لـ «البادل»
اختتم بنك برقان بطولته المفتوحة
األولى للبادل ،التي انطلقت على أرض
مــاعــب أكــاديـمـيــة ال ـب ــادل  3ال ـجــاري
و لـ ـ  3أ ي ــام متتالية .شملت البطولة
 7فـئــات بين الــرجــال فــوق الخمسين
والمحترفين والهواة والناشئين تحت
ســن  ،16مــن فئتي الــرجــال والـنـســاء،
بإجمالي  192فريقا مشاركا.
ً
وقـ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ّـسـ ـ ــدت ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة حـ ــدثـ ــا
ً
ً
استثنائيا شامال وتجربة اجتماعية
م ـ ـم ـ ـيـ ــزة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ولـ ـلـ ـحـ ـض ــور
ول ـ ـعـ ــائـ ــات ـ ـهـ ــم ،بـ ـفـ ـض ــل ال ـت ـخ ـط ـي ــط
والتنفيذ المميزين لفريق برقان.
وقد حصد المراكز األولى في جميع
الفئاتTranslation is too long to b :

 فئة الرجال فوق الخمسين: الـمــركــز األول :أحـســن بــوزيــدانــيومحمد محمودي
 المركز الثاني :يوسف علي سيدن ــاص ــر ال ـب ـه ـب ـهــانــي وعـ ـم ــاد مــوســى
حسين دشتي.

ً
 -فئة الفتيات دون الـ  16عاما:

 المركز األول :منى مهند محمدالحداد وريان الهاجري.
 ال ـمــركــز ال ـثــانــي :الـشـيـخــة لــولــوةمـحـمــد نــاصــر ال ـص ـبــاح وف ــائ ــزة فهد
علي الغانم.

ً
 -فئة الذكور دون الـ  16عاما:

 الـمــركــز األول :عـبــدالـعــزيــز خالدعبدالرحمن السريع وخالد الشايع.
 ال ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي :مـ ـ ــارك جــولـيــوم ـ ـي ـ ـنـ ــوتـ ــي وي ـ ـ ــوس ـ ـ ــف ب ـ ـ ـ ــدر خ ـل ـي ـف ــة
اللنقاوي.

 فئة الهواة للنساء: الـمــركــز األول :ن ــور حـســن وضــيالهاجري.
 -المركز الثاني :منيرة خالد نهابة

فريق بنك برقان يتوسط الفائزين
حمادة ورزان جابر حمد الهاجري.

 فئة الهواة للرجال: المركز األول :فهد بستكي وناصرالعبيدلي.
 ال ـمــركــز ال ـثــانــي :مـشـعــل الــدعـيــجومحمد المزيدي.

 فئة المحترفين للنساء: ا لـ ـم ــر ك ــز األول :إ ي ـ ـمـ ــان م ـتــو لــيوإيلينا بستانت.
 المركز الثاني :دانة الفليج ومريمسراج.

 فئة المحترفين للرجال: ا لـ ـ ـم ـ ــر ك ـ ــز األول :عـ ـب ــدا ل ــر حـ ـم ــنالعوضي ورودريجو سانتين.
 المركز الثاني :علي حياة وأوريمانانيس.
يـ ــذكـ ــر أن ال ـ ـ ـ ـ  28ف ـ ــائ ـ ــزا وفـ ــائـ ــزة

ّ
ت ـســل ـمــوا ج ــوائ ــز ن ـقــديــة وم ـيــدال ـيــات
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ف ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة.
وصـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ل ـل ـم ـج ـمــوعــة فـ ــي بـنــك
بـ ـ ــرقـ ـ ــان ،خ ـ ـلـ ــود الـ ـفـ ـيـ ـل ــي ،ف ـ ــي خ ـت ــام
ال ـب ـط ــول ــة« :ح ــرص ـن ــا ف ــي ال ـب ـنــك على
أن ت ـكــون الـبـطــولــة مـفـتــوحــة لجميع
الـفـئــات ،وقــد تــم التجهيز لها لتكون
ع ــام ــة ف ــارق ــة ف ــي م ـس ـي ــرة األن ـش ـطــة
والفعاليات الرياضية على مستوى
ال ـق ـطــاع ال ـم ـصــرفــي وال ـك ــوي ــت بشكل
عـ ـ ــام ،ف ــي إطـ ـ ــار ب ــرن ــام ـج ـن ــا ال ـشــامــل
للمسؤولية المجتمعية ا ل ــذي يركز
عـلــى الـجــانــب الــريــاضــي ،ويـظـهــر من
ً
خالله أيضا إيماننا البالغ بمركزية
ا لـفــرد والمجتمع فــي جميع أعمالنا
وفق شعار (أنت دافعنا)».
وأض ــاف ــت« :ك ــان هــدفـنــا هــو تعزيز
ثقافة الرياضة وأثــرهــا الصحي بين
الـشـبــاب الــذيــن هــم أق ــدر الـفـئــات على
إحداث التغيير اإليجابي الذي نسعى
ً
إليه ،وبين فئات المجتمع ككل أيضا،
وقــد سعدنا بمشاركة هــذا العدد من

الالعبين الــذيــن أظ ـهــروا جميعا أداء
مـمـيــزا وروحـ ــا ريــاضـيــة استثنائية،
ونبارك للفائزين بالمراكز المتقدمة
الذين استحقوا فوزهم بجدارة ،وقد
ً
ً
كانت الفعالية في النهاية حدثا شيقا
لـلـغــايــة ،بـفـضــل الـتـنـظـيــم االح ـتــرافــي
لـلـبـطــولــة ،واالن ـت ـش ــار ال ــواس ــع ال ــذي
تحظى به رياضة البادل كذلك ،ونأمل
أن ن ـ ــرى م ــوج ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر اإلي ـج ــاب ــي
التي انطلقت من هــذه الفعالية تكبر
وتستمر مع فعاليات أخرى في جميع
أرجاء الكويت».
ويحرص بنك برقان على مواصلة
دعمه لألنشطة والفعاليات الرياضية
ال ـتــي تـعــد أح ــد أه ــم أركـ ــان برنامجه
ال ـش ــام ــل ل ـل ـم ـســؤول ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة،
ويـ ــواصـ ــل دعـ ـم ــه ورع ــايـ ـت ــه لـلـمـجــال
الرياضي في الكويت بمختلف الطرق،
ليعزز ويتبنى بــذ لــك ثقافة التغيير
اإليجابي من خالل الرياضة وينشرها
في المجتمع ،ويسهم بأداء دوره تجاه
مجتمعه كمؤسسة مالية رائدة ،ويترك
بصمته في مسيرة التنمية بالبالد.
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اقتصاد

مخاوف من مزيد من اإلجراءات التقييدية تكبح الطلب
النفط في الواليات
جمع منتجو ً
المتحدة أرباحا تزيد على
 200مليار دوالر منذ الغزو
الروسي ألوكرانيا ،وسط
التوترات الجيوسياسية التي
أضرت بسوق الطاقة العالمي
ودفعت األسعار لالرتفاع.

تــراجـعــت أسـعــار الـنـفــط بــأكـثــر من
 2ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ب ــداي ــة ال ـت ـعــامــات
اآلس ـيــويــة صـبــاح أم ــس ،بـعــد أن أكــد
ال ـم ـس ــؤول ــون الـصـيـنـيــون ف ــي مطلع
األسبوع التزامهم باتباع نهج صارم
الح ـت ــواء ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مـمــا أدى
إلــى تـبــدد اآلم ــال فــي انتعاش الطلب
على النفط فــي أكبر مستورد للخام
في العالم.
وانـخـفـضــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
برنت  1.58دوالر أو  1.6في المئة إلى
ً
 96.99دوالرا للبرميل ،بعد أن سجلت
ً
أدنــى مستوى لها عند  96.50دوالرا
في وقت سابق .وبلغ سعر خام غرب
تـكـســاس الــوس ـيــط األم ـيــركــي 90.84
ً
دوالرا للبرميل بانخفاض  1.77دوالر
أو  1.9في المئة ،ليسجل أدنى مستوى
ً
خ ـ ــال ا ل ـج ـل ـســة ع ـن ــد  90.40دوالرا
للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وق ــال ــت ت ـي ـنــا ت ـي ـنــغ ال ـم ـح ـل ـلــة فــي
م ــؤسـ ـس ــة (سـ ـ ـ ــي.إم.سـ ـ ـ ــي م ــاركـ ـت ــس)
«انخفضت أسعار النفط بشكل حاد
بعد أن تعهد المسؤولون الصينيون
بــاالل ـتــزام بسياسة صـفــر كــوفـيــد مع
ارتـفــاع حــاالت اإلصــابــة بكورونا في
الصين ،وهو ما قد يتسبب في مزيد
من اإلجراءات التقييدية ،مما يضعف
التوقعات لنمو الطلب».
وأضــافــت أن ارت ـفــاع ال ــدوالر يلقي
بثقله على أسعار النفط.
وأشار  4من صانعي السياسة في
مجلس االحتياطي االتحادي (البنك

في الربع الثالث من  2022إلى 289.8
مـلـيــون بــرمـيــل بــزيــادة قــدرهــا  10في
المئة على أساس سنوي.
وأضافت الوزارة أن صادرات النفط
ً
أرتفعت أيضا بنسبة  15في المئة على
أساس سنوي إلى  242.8مليون برميل
في نفس الفترة.

المركزي األميركي) يوم الجمعة إلى
أنـهــم م ــازال ــوا يـفـكــرون فــي رف ــع سعر
ال ـف ــائ ــدة بـنـسـبــة أق ــل ف ــي اجـتـمــاعـهــم
ال ـم ـق ـبــل ل ـل ـس ـيــاســة ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
بيانات الوظائف القوية.
وارت ـ ـف ـ ــع بـ ــرنـ ــت وغـ ـ ـ ــرب ت ـك ـســاس
الــوسـيــط األس ـب ــوع الـمــاضــي  2.9في
الـمـئــة و 5.4فــي الـمـئــة عـلــى الـتــوالــي،
إذ أدت شــائـعــات عــن نهاية محتملة
لعمليات اإلغالق الصارمة في الصين
إلــى ارتـفــاع أس ــواق األسـهــم الصينية
وأس ـع ــار الـسـلــع عـلــى الــرغــم مــن عــدم
وجود أي تغييرات معلنة.
وقـ ــد تـظـهــر ب ـي ــان ــات ال ـت ـج ــارة من
الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم
ف ـ ــي وق ـ ــت الح ـ ــق أم ـ ــس الـ ـم ــزي ــد مــن
التباطؤ فــي ال ـصــادرات مــع استمرار
تراجع الطلب العالمي.
وقــال محللو «إي ــه.إن.زد» لألبحاث
ف ــي م ــذك ــرة «الـ ـس ــوق الت ـ ــزال تـتـعــامــل
مــع عــامــات على ضعف الطلب على
النفط جراء األسعار المرتفعة بالفعل
والخلفية االقتصادية الضعيفة في
األسواق المتقدمة» ،وأضافوا أن الطلب
في أوروبا والواليات المتحدة تراجع
إلى مستويات .2019

«تشيجيانغ» و«أرامكو»
مــن ناحية أخ ــرى ،أف ــادت صحيفة
تشوشان ديلي الصينية المدعومة من
الحكومة أمس ،أن شركة تشيجيانغ
ً
للبترول والكيماويات وقعت اتفاقا
مع شركة أرامكو السعودية العمالقة
لشراء  1.08مليون طن ( 7.88ماليين
برميل) من النفط الخام.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن االت ـ ـفـ ــاق
الــذي بلغت قيمته  5.3مليارات يوان
( 735مليون دوالر) أبــرم في النسخة
الخامسة من معرض الصين الدولي
لــاس ـت ـيــراد ف ــي شـنـغـهــاي ف ــي مطلع
هذا األسبوع.
ول ـ ــم ي ـك ـشــف ال ـت ـق ــري ــر ع ــن اإلط ـ ــار
الزمني التفاق الشراء .وأكدت الشركة
الصينية المملوكة للقطاع الخاص
إبرام االتفاق دون تقديم أي تفاصيل.
وأحجمت «أرامـكــو» السعودية عن
التعليق.
وقـ ــالـ ــت ال ـص ـح ـي ـفــة إن ال ـم ـص ـفــاة
التابعة لشركة تشيجيانغ والتي تبلغ
ً
طاقتها  800ألف برميل يوميا عالجت

صادرات عمان
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت وزارة ال ـطــاقــة
والمعادن العمانية ،أمس ،إن إجمالي
إنتاج النفط الخام والمكثفات ارتفع

 26.52مليون طن من النفط الخام في
عام .2021

شركات النفط األميركية
جمع منتجو النفط في الواليات
ً
ال ـم ـت ـحــدة أرب ــاح ــا ت ــزي ــد ع ـلــى 200
م ـل ـيــار دوالر م ـنــذ ال ـغ ــزو ال ــروس ــي
ألوكـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،وس ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات
الجيوسياسية التي أضرت بسوق

ال ـطــاقــة الـعــالـمــي ودف ـع ــت األس ـعــار
ً
لالرتفاع .ووفقا لتقديرات قدمتها «إس
آند بي غلوبال كوميدتي إنسايتس» لـ
«فاينانشيال تايمز» فإن صافي الدخل
اإلجمالي لشركات النفط والغاز المدرجة
الـتــي تعمل فــي الــواليــات المتحدة بلغ
 200.24مليار دوالر خالل الربعين الثاني
والثالث من هذا العام ،في أكثر ربحية
يـشـهــدهــا ال ـق ـطــاع خ ــال ف ـتــرة  6أشهر
على اإلطالق.

وذك ــر حسن إل ـتــوري الـمـســؤول لدى
«إس آنــد بــي» :من المحتمل أن تتجاوز
التدفقات النقدية التشغيلية المستوى
القياسي وتـقـتــرب منه للغاية بنهاية
العام.
وف ــي أواخ ــر أكـتــوبــر ،انتقد الرئيس
األميركي ،جو بايدن ،األرباح القياسية
ً
التي تسجلها شركات الطاقة ،مشيرا إلى
ً
أن األرباح تعود إلى المساهمين بدال من
أن تساهم في خفض األسعار.

«نفط الكويت» تؤجل مناقصة مشروع صرف المياه مصفاة الزور تصدر أول شحنة منتصف الجاري
ذكرت مصادر في القطاع النفطي
أن م ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ت ــوسـ ـع ــة
محطتين لتصريف مـيــاه ا لـصــرف
لـقـطــاع الـنـفــط وال ـغ ــاز ف ــي الـكــويــت
قد تأجلت ،ومن المتوقع أن تصدر
شــركــة نـفــط الـكــويــت دع ــوة لتقديم
عـطــاء ات للمقاولين لمشروع تقدر
قيمته بـ  650مليون دوالر في أوائل
.2023
وبحسب «ميد» كان من المأمول
أن يتم إصدار دعوة لتقديم عطاءات
عـلــى ال ـم ـشــروع ،ال ــذي ت ـقــدر قيمته

بنحو  200مليون دينار ( 650مليون
دوالر) ،لـلـمـقــاولـيــن فــي نـهــايــة هــذا
ال ـع ــام ،وم ــن الـمـحـتـمــل اآلن أن يتم
طرحها في مناقصة في أوائل .2023
وذكـ ـ ــرت «مـ ـي ــد» ف ــي وقـ ــت ســابــق
أن الميزانية تمت الموافقة عليها
ل ـل ـم ـش ــروع ،ومـ ـن ــذ ال ـم ــواف ـق ــة عـلــى
الـمـيــزانـيــة فــي وق ــت ســابــق مــن هــذا
الـعــام كــان هـنــاك تـقــدم ضئيل نحو
ط ــرح ال ـع ـط ــاءات ،حـيــث أشـ ــار أحــد
المصادر الى أن المشروع اليزال في
نفس المرحلة.

ويشمل نطاق المشروع توسيع
ال ـمــرافــق الـحــالـيــة الـمـعــروفــة باسم
 EWDP-1و  .EWDP-2ويقع EWDP-1
ً
كيلومترا جنوب
على بعد حوالي 20
وس ــط مــديـنــة الـكــويــت ،و EWDP-2
ً
على بعد نحو  40كيلومترا جنوب
العاصمة.
فــي ديسمبر مــن الـعــام الماضي،
ذك ـ ــرت «مـ ـي ــد» أنـ ــه ت ــم االن ـت ـه ــاء من
هندسة الواجهة األمامية وتصميم
(تغذية) الـمـشــروع .وكــان التخلص
مـ ــن الـ ـمـ ـي ــاه ال ـم ـن ـت ـج ــة ب ــال ـب ـت ــرول

م ـص ــدر ق ـلــق ل ـشــركــة ن ـفــط الـكــويــت
منذ عقدين على األقــل ،حيث شهد
حقل برقان النفطي ،وهو ثاني أكبر
حقل نفط في العالم ،زيادات متتالية
فــي مـحـتــوى ال ـمــاء فــي الـنـفــط الــذي
ينتجه ،يتم التخلص من الكثير من
مياه الصرف باستخدام آبار الحقن
المخصصة.

عقاريون :تحرير األراضي ركيزة رئيسية
لحل األزمة اإلسكانية
دعـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب
ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة
وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن والـمـهـتـمـيــن
بــالـشــأن ال ـع ـقــاري إل ــى ض ــرورة
ت ـح ــري ــر األراضـ ـ ـ ــي بــاع ـت ـبــارهــا
رك ـ ـيـ ــزة رئ ـي ـس ـي ــة لـ ـح ــل األزمـ ـ ــة
المتفاقمة التي يعانيها الشباب،
حيث اقتربت الطلبات اإلسكانية
مــن حــاجــز  94أل ــف طـلــب حتى
اآلن ،مشيرين إلى أن تلك األزمة
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى تـ ـك ــات ــف ج ـم ـيــع
الجهود للخروج بحلول واقعية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ـ ـ ــون ،ف ــي
تصريحات متفرقة ،إن تشكيلة
ل ـج ـن ــة الـ ـعـ ـق ــار واإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان فــي
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة بـ ـ ــدور االن ـع ـق ــاد
الحالي تعكس الرغبة في تنفيذ
خـ ـط ــوات إص ـ ــاح حـقـيـقـيــة فــي
قطاع الرعاية السكنية والقطاع
العقاري الذي يعاني الكثير من
التحديات ،الفتين إلى أن هناك
ً
آم ــاال كـبـيــرة عـلــى اللجنة التي
يـغـلــب ع ـلــى أع ـضــائ ـهــا الـطــابــع
الـ ـشـ ـب ــاب ــي ،ب ــوص ـف ـه ــم األقـ ـ ــرب
لـلـتـعــرف ع ـلــى أزم ـ ــات الـشـبــاب
في الحصول على سكن ،وكذلك
العمل على ضبط إيقاع السوق
العقاري.

إصالحات حقيقية
ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،أش ـ ــار ال ـبــاحــث
المتخصص في الشأن العقاري
ع ـب ــد ال ــرح ـم ــن ال ـح ـس ـي ـن ــان إل ــى
أن م ـعــال ـجــة األزمـ ـ ــة اإلس ـكــان ـيــة
وتـ ـصـ ـحـ ـي ــح أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـسـ ــوق
ال ـع ـق ــاري يـتـطـلـبــان ال ـك ـث ـيــر من
الجهود والتي لن يقطف ثمارها
إال بعد سنوات إصالح حقيقية،
وبـعــدهــا يتم قطف ثـمــار نتائج
تلك اإلصالحات.
وب ـي ــن ال ـح ـس ـي ـنــان أن لجنة
اإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان وال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار ،س ـت ـق ــوم
بإطالق تلك اإلصالحات من أجل
ح ــل األزم ـ ــة اإلس ـك ــان ـي ــة ،وكــذلــك
تـبـنــي إص ــاح ــات لـجـنــة الـعـقــار
واإلس ـك ــان جــوهــريــة فــي الـســوق
ال ـع ـق ــاري ،مـسـتــدركــا ب ــأن هـنــاك
الكثير من القضايا التي تحتاج
إلــى حـلــول جــذريــة وشاملة لعل
أهمها تنظيف السوق من الدخالء
وإدخــال معايير رقابية صارمة
وناظمة للعمل في عمل سماسرة
العقار.
ولفت إلى أن مقترح تأسيس
ه ـي ـئــة ل ـل ـع ـقــار م ــن ب ـي ــن األم ـ ــور
الـهــامــة الـتــي يجب إع ــادة النظر
فـيـهــا ،ك ــون الـعـقــار مــن بـيــن أهــم
الـ ـمـ ـص ــادر ال ـ ـمـ ــدرة ل ـل ــدخ ــل وب ــه

االستماع
ألصحاب
االختصاص
يساهم في حل
األزمة بواقعية
أحمد األحمد

تنظيف
السوق العقاري
من الدخالء
وتأسيس هيئة
للعقار
عبدالرحمن
الحسينان

األزمة
اإلسكانية
ليست في
توزيع القسائم
بل أزمة بنية
تحتية
محمد الصغير

اس ـت ـث ـمــارات ت ـقــدر بــالـمـلـيــارات،
كما أنــه يمثل أحــد روافــد الدخل
ً
الرئيسية للكثير من األسر ،مبينا
أن ال ـج ـم ـيــع ي ـتــرقــب رفـ ــع حـجــم
التوزيعات ،مع زيادة عدد السكان
وارتـفــاع شريحة الشباب ضمن
ال ـم ـك ــون ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ،وهـ ــو مــا
ً
يعني أن اللجنة المشكلة حاليا
يعول عليها فــي حــل الكثير من
مشكالت الشباب الباحثين عن
سكن مالئم.
وأشار الحسينان إلى وجوب
االستفادة من التجارب الخليجية
في دول مجاورة بشأن توزيعات
القسائم السكنية وكذلك البيوت
وأن يتم نقل تلك الخبرات التي
ت ـت ــواف ــق م ــع الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي،
ً
موضحا أن ارتفاع أسعار العقار
الـسـكـنــي لـمـسـتــويــات فـلـكـيــة لن
ي ـه ــدأ إال ب ــال ـخ ــروج ب ـت ـصــورات
حقيقية وواقعية.
وأض ــاف أن تحرير األراضــي
هو السبيل الوحيد للخروج من
ً
تلك األزم ــة ،الفـتــا إلــى أن تناول
األزمـ ـ ـ ــة مـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـج ــوان ــب
سيعزز بال شك الحلول العملية
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب وضـ ـعـ ـه ــا وس ـي ـضــع
خـ ــارطـ ــة ط ــري ــق واض ـ ـحـ ــة لـتـلــك
األزمة المزمنة.

إدارة ش ــر ك ــة م ـح ـم ــد ا ل ـص ـغ ـيــر
ال ـع ـقــاريــة مـحـمــد ال ـص ـغ ـيــر ،إنــه
مــن المتوقع تحقيق الكثير من
اإلنـجــازات من قبل لجنة العقار
واإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار م ـع ـظــم
ً
أعـضــائـهــا مــن الـشـبــاب ،آم ــا أن
ت ـكــون تطلعاتها و طـمــو حــا تـهــا
لحل األزمــة اإلسكانية وتطوير
السوق العقاري واقعية وقابلة
للتنفيذ.
وأشار الصغير إلى أن األزمة
ال يمكن حلها في عام أو عامين
ب ــل ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى فـ ـت ــرة زم ـن ـيــة،
ف ـه ــي ل ـي ـس ــت ول ـ ـيـ ــدة ال ـ ـيـ ــوم أو
أمس ،بل نتاج تراكم المشكالت
وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات الـ ـم ــزمـ ـن ــة ال ـت ــي
واجهها قطاع الرعاية السكنية
والقطاع العقاري.

وعــن تأسيس هيئة للعقار
لتنظيم ال ـســوق ال ـع ـقــاري ،قــال
ال ـص ـغ ـيــر إن الـ ـس ــوق ال ـع ـقــاري
بحاجة إلى ترتيب من الداخل،
ً
دون أن يـلـحــق ضـ ــررا بــأعـمــال
الناس.

تطلعات واقعية
بـ ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس مجلس

بنية تحتية
ورأى أن األزم ــة اإلسـكــانـيــة
لـيـســت أزمـ ــة ت ــوزي ــع لـلـقـســائــم،
بقدر مــا هــي أزمــة بنية تحتية
ً
أوال وال ـق ـض ــاء ع ـلــى الــروت ـيــن
ً
والبيروقراطية ،ضــاربــا المثل
بالخالف المزمن بين البلدية
وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وج ـ ـ ـهـ ـ ــات أخـ ـ ــرى
عـنــد ال ـح ـصــول عـلــى مــوافـقــات
الجهات لتركيب الكهرباء ،وهو
أم ــر ال يمكن الـحــديــث مـعــه عن
إص ــاح ــات حقيقية تـصــب في
صالح المواطن أو المستثمر.

ضرورة ملحة
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري أح ـ ـمـ ــد األحـ ـ ـم ـ ــد ،إن
االس ـت ـم ــاع ألهـ ــل االخ ـت ـصــاص
من أصحاب المكاتب العقارية
وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـي ــن فـ ــي الـ ـش ــأن
العقاري ضرورة تساهم بشكل
بناء في التعبير عن احتياجات
وتطلعات الشباب في المرحلة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،خـ ـص ــوص ــا أن تـلــك
ال ـح ـل ــول ال ـم ـط ــروح ــة ي ـجــب أن
تـكــون واقـعـيــة وعـمـلـيــة وتلبي
تـطـلـعــات الـشـبــاب فــي مختلف
الجواتب.
وب ـي ــن األحـ ـم ــد أن ال ـح ـلــول
الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة ي ـ ـجـ ــب أن تـ ــراعـ ــي
احتياجات المواطنين وتلبي
تطلعاتهم بشكل يسهم بواقعية
ف ــي ح ــل ق ـض ــاي ــاه ــم الـمـتـمـثـلــة
فـ ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ال ـ ـخـ ــاص
ا ل ــذي يمكنهم مــن تحقيق تلك
التطلعات.

قال مصدران مطلعان لـ «رويترز» إن الكويت تعتزم
تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من مصفاة
ً
الــزور التي تم تشغيلها حديثا ،وهي أكبر مصفاة في
ال ـبــاد ،بـحـلــول منتصف نوفمبر ال ـج ــاري .وذك ــر أحــد
الـمـصــدريــن أن شـحـنــة الـنـفـتــا ال ـتــي تـبـلــغ  40أل ــف طن
ستتجه إلى آسيا.
وق ــال ــت ال ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـص ـنــاعــات الـبـتــرولـيــة
المتكاملة (كيبك) ،التي تدير المصفاة الذي تبلغ طاقتها
ً
اإلنـتــاجـيــة  615ألــف برميل يــومـيــا ،أم ــس ،إن المرحلة
األولى من مصفاة الزور بدأت عملياتها التجارية بعد
تأخير طويل.

و»كيبك» هي وحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية،
ً
ولم ترد أي منهما فورا على طلبات للتعليق.
ً
وأضاف المصدران أن المصفاة تستعد أيضا لتصدير
ما بين  40و 50ألف طن من وقود الطائرات هذا الشهر.
وقال المصدر األول إن شحنة وقود الطائرات بيعت إلى
وحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية في إيطاليا.
ومصفاة الــزور مصممة لمعالجة الخامات الثقيلة
وتضم ثالث وحدات لتقطير الخام .وقال أحد المصدرين،
ً
إن العمليات ب ــدأت وتـشـهــد ثـبــاتــا فــي الــوحــدة األول ــى
للتقطير بينما الوحدة الثانية في طور البدء.

«العيد لألغذية» تربح  2.16مليون دينار
في  9أشهر بنمو %42.18

تفعيل
العمليات
التشغيلية
في السوق
السعودي أهم
إنجازات الربع
الثالث

المطيري

اع ـت ـم ــد م ـج ـلــس إدارة شــركــة
العيد لألغذية ،في اجتماعه أمس،
التقرير المالي لألشهر التسعة
المنتهية في  30سبتمبر ،2022
وأظهر ارتفاع ربحية سهم الشركة
بنسبة  42.18فــي المئة ،مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف التقرير ارتفاع إجمالي
اإليــرادات التشغيلية للشركة في
األشهر التسعة من العام الحالي
بنسبة  49.28في المئة ،إذ بلغت
 22.979.189مليون دينار ،مقارنة
ً
مــع  15.392.563مـلـيــونــا لنفس
الفترة من عام .2021
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن صـ ــافـ ــي رب ــح
الشركة ارتـفــع بنسبة  42.18في
الـمـئــة ،وب ـلــغ  2.160.781مليون
دينار ،مقارنة بـ  1.519.689مليون
في نفس الفترة من العام الماضي.
وأش ـ ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى ارت ـف ــاع
إجمالي حقوق الملكية الخاصة
لمساهمي الـشــركــة بنسبة 8.25
في المئة ،حيث بلغت 22.097.994
مليون دينار في التسعة أشهر من
العام الحالي ،مقارنة 20.413.062
ً
م ـل ـيــونــا ف ــي ال ـت ـس ـعــة أش ـه ــر من
العام الماضي .كما ارتفع إجمالي

اإليـ ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة لـلـشــركــة
فــي الــربــع الـثــالــث مــن ع ــام 2022
بـنـسـبــة  41.55ف ــي ال ـم ـئــة ،وبـلــغ
 7.200.863ماليين دينار ،مقارنة
مع  5.087.095ماليين في الربع
الثالث من عام .2021
وص ـ ــرح ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـ ـ «ال ـع ـي ــد ل ــأغ ــذي ــة» ،م .مـحـمــد
المطيري ،بــأن الشركة ركــزت في
الربع الثالث من العام الحالي على
تفعيل خطط التوسع بالعمليات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ضـمــن
استراتيجية  Goals 25بتأسيس
شركة أقطار الخليج في الرياض،
لـتـكــون نقطة االن ـطــاق للتوسع
في اإلطــار الجغرافي للسعودية،
وا ل ـ ـ ـبـ ـ ــدا يـ ـ ــة إلدارة ا ل ـع ـم ـل ـي ــات
التشغيلية لـلـشــركــة فــي الـســوق
السعودي ذي الطبيعة الخاصة
من حيث الكثافة السكانية ،الذي
ي ـش ـكــل ن ـس ـبــة  60ف ــي ال ـم ـئــة من
إج ـم ــال ــي اس ـت ـه ــاك األغ ــذي ــة في
الخليج.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى وضـ ـ ــع ب ــرن ــام ــج
تشغيلي متطور ومــرن للشركة،
يركز على الموازنة الدقيقة بين
تنويع سلة المنتجات ،بإضافة

محمد المطيري

م ـن ـت ـجــات ج ــدي ــدة ،والـمـحــافـظــة
على قائمة المنتجات الحالية،
وت ـعــزيــز أص ـنــاف ـهــا ،بـغـيــة تلبية
أذواق ا لـمـسـتـهـلـكـيــن المختلفة
والمتنوعة ،والقدرة على المنافسة
في القطاع الغذائي السعودي.
وذكــر المطيري أنــه «فــي إطــار
س ـعــي (الـ ـعـ ـي ــد) لـتـحـقـيــق الـنـمــو
المتواصل ألعمالها ،الذي يقترن
ب ــدخ ــول ق ـط ــاع ــات ج ــدي ــدة عـلــى
المستوى المحلي ،أهمها قطاع
الـتـســويــق الــرق ـمــي ،ال ــذي أصبح

يمثل  30فــي الـمـئــة مــن إجمالي
مـبـيـعــات ال ـت ـجــزئــة ف ــي ال ـكــويــت،
سجلت الشركة نقطة ُّ
تحول نوعية
ً
جديدة وفريدة تهمني شخصيا،
باستحواذها على تطبيق هيلث
ً
النــد الــرائــد محليا ،بخبرة تربو
على  5سنوات بالتسويق والبيع
ال ــرقـ ـم ــي ل ـل ـم ـن ـت ـجــات ال ـص ـح ـيــة
والعضوية العالية الجودة ،والذي
َّ
شــكــل بــوابــة عـبــور قــويــة للشركة
دخلت من خاللها قطاع التوزيع
الرقمي للمنتجات الصحية».
وأكــد تحقيق «العيد لألغذية»
لــأغـلـبـيــة الـعـظـمــى م ــن األه ــداف
والـ ـخـ ـط ــط الـ ـت ــي وض ـع ـت ـه ــا فــي
ً
عــام  ،2022خصوصا مــا يتعلق
م ـن ـهــا بــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــوســع
ً
اإلقليمي  ،Goals 25مشيرا إلى
أن  2022كـ ـ ــان عـ ـ ــام ا ل ـت ـخ ـط ـيــط
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوازن والـ ـت ــأسـ ـي ــس لـلـسـيــر
بخطى راسخة في رحلة الشركة
لتعزيز النمو المتواصل ألعمالها
وااللتزام باالستدامة في األرباح
للمساهمين والمستثمرين ،وهو
ّ
سيؤمن القوة الالزمة للشركة
ما
لالنطالق والمبادرة في عام .2023

ً
«أرزان ثروات» مستشارا لتخارج ناجح
من صفقة تمويل في الواليات المتحدة
أعلنت شركة أرزان ثــروات،
الـتــي تخضع إلشـ ــراف سلطة
دب ــي لـلـخــدمــات الـمــالـيــة ،أنها
ق ـ ــدم ـ ــت اس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارة ن ــاج ـح ــة
للتخارج من صفقة تمويل في
الــواليــات المتحدة األميركية
حققت من خالله عوائد مجزية
لعمالئها.
وأضافت الشركة أن الصفقة
ت ـمــت ف ــي ي ـنــايــر  2022ضمن
اسـتــراتـيـجـيــة «أرزان ثـ ــروات»
ال ـتــي تــرتـكــز عـلــى االسـتـثـمــار
فــي أدوات الــديــن الخاصة في
االسـتـثـمــار الـعـقــاري المرتبط
ب ـ ــأداء مــؤشــر ال ـع ـق ــارات Real
Estate Index Linked
 .)Securities (REILSوقالت إن
هذا االستثمار هو قرض مدته
أربع سنوات لتمويل الميزانين
لـمـحـفـظــة ع ـقــاريــة لمجمعات
سكنية مؤلفة من  1339وحدة
سكنية ضمن عدة واليات وهي
نيويورك ،ونبراسكا ،وميزوري،
ونـ ـي ــوه ــامـ ـشـ ـي ــر بـ ــالـ ــواليـ ــات
المتحدة.
وأوضحت أن «أرزان ثروات»
قامت بدور المستشار للتخارج

مهند أبوالحسن

م ــن ه ــذا االس ـت ـث ـمــار الـ ــذي حقق
عوائد مميزة للمستثمرين تفوق
ال ـحــد األق ـص ــى لـلـعــوائــد األول ـيــة
المتفق عليها ،خالل فترة استثمار
قصيرة مدتها ستة أشهر ،الفتة
إلــى أن الـتـخــارج المبكر مــن هذا
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ك ـ ــان ب ـس ـب ــب ال ـب ـيــع
غـيــر الـمـتــوقــع لـكــل المحفظة من
المقترض ،الذي أدى الى تحقيق
هــذه الـعــوائــد غير الـعــاديــة خالل
فترة قصيرة.
وعـ ـ ـل ـ ــق مـ ـهـ ـن ــد أبـ ــوال ـ ـح ـ ـسـ ــن-

ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـشــركــة
بـ ـ ــأنـ ـ ــه «نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح آخـ ـ ـ ـ ــر ج ــدي ــد
ض ـم ــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـمــويــل
ً
االستثمارات العقارية» ،مشيرا
إل ــى أن «ه ــذه ال ـعــوائــد الـقــويــة
الناتجة عن هذه الصفقة أثبتت
ً
قدرة الفريق ،وأضافت نجاحا
ً
جديدا إلى سجل أرزان ثروات،
الـ ــذي حـقــق حـتــى اآلن عــوائــد
جذابة للمستثمرين».
وأضاف أبوالحسن أن الدخل
ال ـث ــاب ــت وال ـم ـن ـت ـظــم لـلــدفـعــات
مــن صـفـقــات ال ـ ـ  REILSأثبتت
أنها عنصر استقرار مهم في
محافظ عمالئنا ،كما تواصل
«أرزان ثــروات» إعطاء األولوية
للفرص «التي تحافظ على ثروة
عمالئنا وتحميها مع تزويدهم
بدخل منتظم ومتوقع».
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن
العميل ال ــذي استثمر فــي كل
االستثمارات التي تم التخارج
مـ ـنـ ـه ــا ح ـ ـتـ ــى اآلن قـ ـ ــد ح ـقــق
متوسط عائد شهري يساوي
ً
 8.4فــي المئة سـنــويــا ومعدل
عائد داخلي على استثماراته
ً
بنسبة  14.4في المئة سنويا.

«مشاريع الكويت» تنشر تقريرها األول «العقارات المتحدة» ترعى مهرجان
Flare Fitness Festival
في مجال االستدامة
أعلنت شركة مشاريع الكويت
(القابضة) نشر تقريرها األول في
مجال االستدامة ،الذي حمل عنوان
ً
«المضي قدما :االنطالق في رحلة
مستدامة».
وي ـع ـمــل ال ـت ـقــريــر ع ـلــى قـيــاس
وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم واإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح ع ـ ــن أداء
الشركة في المجاالت غير المالية،
الـتــي تتعلق بــاالسـتــدامــة واألداء
البيئي واالجتماعي والحوكمة،
بما يتوافق مع معايير المبادرة
العالمية إلعداد التقارير.
ً
وي ـ ـش ـ ـكـ ــل ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أس ـ ــاس ـ ــا
لـ ـلـ ـمـ ـق ــارن ــات الـ ـح ــالـ ـي ــة واألداء
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ــي ،وت ـع ـت ـب ــر قـضـيــة
ال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات
ال ـم ـش ـتــركــة ،س ـ ــواء داخ ـ ــل شــركــة
ال ـم ـش ــاري ــع بــاع ـت ـبــارهــا ال ـشــركــة
القابضة أو فيما يتعلق بشركات
محفظتها.
وهذا يشمل الحوكمة والرقابة
ع ـلــى ب ـعــض مـ ـج ــاالت الـحــوكـمــة
البيئية واالجتماعية والمؤسسية.

وبهذه المناسبة ،قالت نائبة
رئ ـ ـيـ ــس أول ل ـ ـشـ ــؤون االت ـ ـصـ ــال
وعالقات المستثمرين للمجموعة،
إيـ ـم ــان ال ـع ــوض ــي «ن ـح ــن س ـعــداء
بـنـشــر تـقــريــرنــا األول ف ــي مـجــال
االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي يـ ــوضـ ــح كــل
إنجازاتنا في  2021في المسائل
غـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة
والحوكمة البيئية واالجتماعية
والمؤسسية» .وأضافت العوضي
أنــه فــي وقــت نــواصــل السعي من
أج ــل ال ـت ـمـ ّـيــز ف ــي م ـجــال األع ـمــال
ً
والـشـفــافـيــة ،فــإنـنــا نتطلع أيـضــا
إلــى تعزيز أداء الـشــركــة فــي هذه
الـمـجــاالت وتقديم تقرير سنوي
عن التقدم الذي نحرزه».
وتــابـعــت« :نسعى إلــى تطوير
وتعزيز مستوى التزامنا بقضايا
الـحــوكـمــة البيئية واالجتماعية
والمؤسسية من خالل االسترشاد
بــالـتـقـيـيـمــات والـقـيـمــة المضافة
المحددة في هذا التقرير .إن هذا
ال ـت ـقــريــر يـشـكــل ف ــرص ــة لتمكين

إيمان العوضي

وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة ال ـب ـي ـئ ـي ــة
واالجتماعية والمؤسسية على
مستوى الشركة األم ،على أن يكون
ل ــه تــأث ـيــر إض ــاف ــي ع ـلــى شــركــات
المجموعة».
واتـ ـبـ ـع ــت شـ ــركـ ــة ال ـم ـش ــاري ــع
ً
خــال تطوير هــذا التقرير نهجا
ي ــرك ــز ع ـلــى أص ـح ــاب ال ـم ـصــالــح،

 Ooredoo businessتختتم
بطولتها األولى لكرة القدم للشركات

لقطة جماعية
نـ ـظـ ـم ــت  ،Ooredoo businessا لـ ـش ــر ي ــك
التكنولوجي الموثوق لحلول األعمال ،حفل تكريم،
بمناسبة ختام بطولة كرة القدم األولى لعمالئها
مــن فـئــة ال ـشــركــات بـمـقــرهــا الــرئـيـســي ،حـيــث تم
توجيه الدعوة لجميع الفرق المشاركة لحضور
هذا التكريم الخاص بهم.
أق ـيــم ال ـح ـفــل ب ـح ـضــور الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـ
 Ooredooالـكــويــت ،عـبــدالـعــزيــز الـبــابـطـيــن ،إلــى
جــانــب أعـضــاء اإلدارة التنفيذية بالشركة .وتم
تكريم جميع الجهات المشاركة ،وتقديم جوائز
عبارة عن تذاكر لكأس العالم من شركة Ooredoo
للفرق الفائزة والالعبين األفضل خالل البطولة،
وجائزة أفضل حارس مرمى حصل عليها الالعب
محمود نصار من فريق مجموعة الشايع ،وجائزة
هداف البطولة لالعب علي ميرزا من فريق اإلدارة
الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي ،وجــائــزة أفـضــل العــب

في البطولة حصل عليها بدر السماك من فريق
بنك الخليج .وبـهــذه المناسبة ،قــال مدير إدارة
التخطيط بقطاع الشركات في  ،Ooredooسليمان
الحمود« :نشكر جميع الجهات التي شاركت معنا
في إنجاح هذه البطولة ،ومساعدتنا على توفير
بيئة تنافسية ممتعة مليئة بــالــروح الرياضية
بين جميع الفرق طوال فترة البطولة .كما نتقدم
بالتهنئة لفريق اإلدارة العامة للطيران المدني،
بـمـنــاسـبــة ف ــوزه بــالـمــركــز األول فــي أول نسخة
لهذه البطولة وفريق بنك برقان ،بمناسبة فوزه
بالمركز الثاني».
وأضاف« :في  ،Ooredooسنستمر في تنظيم
م ـثــل هـ ــذه ال ـف ـعــال ـيــات ،ك ـج ــزء م ــن مـســؤولـيـتـنــا
لتغطية جميع الركائز تجاه المجتمع ،إلى جانب
االسـتـمــرار بتقديم خــدمــات استثنائية ومميزة
لعمالئنا».

وبما يتوافق مع معايير تحقيق
االس ـتــدامــة .وب ـنــاء عـلــى ذل ــك فــإن
ال ـت ـق ــري ــر ي ــأخ ــذ ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار
مـجـمــوعــة مــن الـ ــرؤى والمعايير
واألط ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة وال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الــرئـيـسـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك معايير
المبادرة العالمية إلعداد التقارير،
وأه ــداف األم ــم المتحدة للتنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ،وخ ـ ـطـ ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
الوطنية لدولة الكويت.
كـمــا ي ـت ـنــاول هـيـكــل الـحــوكـمــة
في «المشاريع» ،ومجلس اإلدارة
وال ـل ـجــان المنبثقة ع ـنــه ،وكــذلــك
عمليات اإلف ـصــاح عــن الحوكمة
وإجراءات االلتزام الرقابي.
ويـ ـص ــف ال ـت ـق ــري ــر م ـم ــارس ــات
الشركة التجارية والشفافية التي
تتمتع بها ،إضافة إلى إبراز قواعد
ال ـس ـل ــوك ف ــي ال ـش ــرك ــة ،وااللـ ـت ــزام
بـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
م ـج ــاالت الـعـمــل األخــاق ـيــة الـتــي
تشمل مكافحة الفساد واالحتيال
وعمليات غسل األموال.

اخ ـت ـت ـمــت ش ــرك ــة ال ـع ـق ــارات
الـمـتـحــدة ،رعــايـتـهــا لمهرجان
فلير ا لــر يــا ضــي للمرة الثانية،
Flare Fitness Festival
بالتعاون مع اللجنة األولمبية
الكويتية ،الــذي استمر يومين
اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن  4الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري فــي
شاطئ المارينا ،وسط حضور
الف ــت ،حـيــث ش ــارك ريــاضـيــون
محترفون عالميون وهــواة من
مـخـتـلــف األعـ ـم ــار ،ب ـهــدف نشر
التوعية حول أهمية الرياضة،
وتشجيع الروح التنافسية بين
الشباب.
ً
وتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى رعـ ـ ــايـ ـ ــة
ال ـم ـه ــرج ــان ،قـ ــال م ـ ــازن عـصــام
حوا نائب رئيس مجلس اإلدارة،
الرئيس التنفيذي للمجموعة:
«ت ـنــدرج رعــايـتـنــا لـهــذا الـحــدث
الــريــاضــي ضـمــن استراتيجية
الـ ـش ــرك ــة ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى ت ـعــزيــز
حـضــور هــا المجتمعي ،وخلق
تـ ــرابـ ــط وت ـ ــواص ـ ــل اج ـت ـم ــاع ــي،

مازن حوا

وال ـم ـس ــاه ـم ــة ف ــي رف ـ ــع ال ــوع ــي
السليم بشأن أساليب ممارسة
ال ــري ــاض ــة ،لتشجيع الـمــواهــب
والـ ـكـ ـف ــاءات ال ـش ــاب ــة ف ــي دول ــة
الكويت».
وأضاف حوا «تؤمن العقارات
المتحدة بأهمية وجــودهــا في
مثل هــذه الـمـبــادرات الشبابية

المميزة والجاذبة ،وتعمل على
ت ـعــزيــز دورهـ ـ ــا ال ـم ـح ــوري في
المسؤولية المجتمعية بصفتها
ً
شركة كويتية رائ ــدة ،وشريكا
فــي مـسـيــرة التنمية الــوطـنـيــة.
كـمــا نــؤكــد أهـمـيــة دور القطاع
الخاص في التفاعل مع األنشطة
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ودع ـ ـ ـ ــم الـ ـشـ ـب ــاب
وترسيخ جسور التواصل معهم
في شتى المجاالت».
وتـخـلــل الـمـهــرجــان بـطــوالت
ع ـ ـ ـ ـ ــدة بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر م ــن
 1.700م ـت ـس ــا ب ــق و م ـت ـســا ب ـقــة
م ــن ال ــري ــاض ـي ـي ــن الـمـحـتــرفـيــن
وحضور أكثر من  6.000مشجع،
حـيــث تـنــوعــت ال ـم ـشــاركــات في
ال ـم ـســاب ـقــات ال ـم ـت ـعــددة وال ـتــي
ش ـم ـل ــت ب ـط ــول ــة رف ـ ــع األث ـ ـقـ ــال،
وك ـ ـ ـ ـ ــروس فـ ـ ـ ــت ،وق ـ ـ ـ ــوة ت ـح ـمــل
للطلبة ،بــاإلضــافــة إلــى بطولة
ب ـ ـ ــادل  3فـ ـئ ــات رج ـ ـ ــال ون ـس ــاء
ً
وأطفال ،وبطولة مالكمة ،فضال
عـ ــن سـ ـب ــاق ع ـق ـب ــات مـ ــن فـئـتــي

الـ ــرجـ ــال وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء .ك ـم ــا أتـ ــاح
الـمـهــرجــان الـفــرصــة للمشاريع
ال ـص ـغ ـيــرة ل ـع ــرض مـنـتـجــاتـهــا
ودع ـم ـهــا واس ـت ـق ـطــاب شريحة
متنوعة من العمالء.
وت ــوج ــه بــال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر
إلى اللجنة األولمبية الكويتية،
وجميع القائمين على اللجنة
عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـه ـ ــوده ـ ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة
فـ ــي ت ــوفـ ـي ــر كـ ــل سـ ـب ــل الـ ــدعـ ــم،
وإتـ ــاحـ ــة الـ ـف ــرص إلق ــام ــة مـثــل
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ــري ــاض ـي ــة
واالجـتـمــاعـيــة ،وأث ـنــى عـلــى ما
يقوم به نادي «فلير» الرياضي
من مبادرات الفتة على صعيد
دعم الشباب وثقتهم في اختيار
شاطئ المارينا كأحد أهم وأبرز
الوجهات الترفيهية المفضلة
في الكويت.

«زين» تختتم بطولة الپادل الثانية للموظفين
اختتمت شركة زين بطولة
الپادل الثانية لموظفيها ،التي
شهدت مشاركة عدد كبير من
الموظفين في أجواء حماسية
عـلــى أرض مــاعــب «مـســاحــة»
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــويـ ــخ ،بـ ـع ــد أن
استمرت المنافسات على مدار
ً
يومين بين  32فريقا ،بحضور
ومشاركة نائب رئيس مجلس
اإلدارة الرئيس التنفيذي في
مجموعة زين بدر الخرافي.
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم مـ ـث ــل
ه ــذه ال ـم ـنــاف ـســات الــريــاضـيــة
ً
ً
جـ ـ ــزءا أس ــاس ـي ــا م ــن سـيــاســة
زي ـ ــن ال ــداخ ـل ـي ــة تـ ـج ــاه صـحــة
مــوظ ـف ـي ـهــا ،إذ ت ـح ــرص على
تـنـظـيــم ا ل ـب ـطــوالت المختلفة
بـشـكــل س ـنــوي ب ـهــدف تفعيل
المنافسة الرياضية بما ينمي
روح الـفــريــق ال ــواح ــد ،ويـعــزز
ال ــرواب ــط بـيـنـهــم خـ ــارج إط ــار
ال ـع ـمــل ،خــاصــة ب ـعــد الـنـجــاح
والتفاعل الكبير الــذي شهده
الموسم األول من البطولة.
والق ــى الـمــوســم الـثــانــي من
ً
ً
ً
البطولة إقباال إيجابيا كبيرا
ّ
من موظفي زين ،إذ استمرت
منافسات البطولة على مدار
ً
يــوم ـيــن ب ـم ـشــاركــة  32فــريـقــا
يتكون من العبين على أرض
م ــاع ــب «مـ ـس ــاح ــة» بـمـنـطـقــة

بدر الخرافي يتوسط الفائزين في البطولة
الشويخ ،وانتهت بفوز فريق
 ZAINبالمركز األول عــن فئة
الرجال وفريق  9498بالمركز
األول ع ــن ف ـئ ــة الـ ـنـ ـس ــاء ،وت ــم
تكريم الالعبين خالل فعاليات
حفل الختام.
ً
وتحرص «زيــن» دومــا على
إث ــراء التواصل مــع موظفيها
خ ـ ــارج إط ـ ــار ال ـع ـم ــل ،إلتــاحــة
الـ ـفـ ــرصـ ــة لـ ـه ــم لـ ـلـ ـت ــراب ــط فــي
أجـ ـ ــواء عــائ ـل ـيــة واح ـ ـ ــدة ،ولــن
ت ـت ــوان ــى ال ـش ــرك ــة ف ــي تنظيم
ال ـف ـعــال ـيــات واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـتــي

تـسـهــم ف ــي تـفـعـيــل الـجــانـبـيــن
ال ـتــروي ـحــي وال ــري ــاض ــي لــدى
مــوظـفـيـهــا ،وإبـ ـ ــراز طــاقــاتـهــم
ومــواهـبـهــم وتسليط الـضــوء
عليها ،حيث لن تدخر الشركة
ً
جـهــدا فــي تشجيع موظفيها
على االرتقاء بأسلوب حياتهم
والـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـن ـشــاطــات
الرياضية والصحية المختلفة.
وتـعـتـبــر «ال ـ ـپـ ــادل» ريــاضــة
مــن ريــاضــات الـمـضــرب ،التي
ً
ً
القــت رواج ــا كبيرا فــي اآلونــة
األخـ ـي ــرة بــال ـكــويــت وال ـع ــال ــم،

وتـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ــأنـ ـهـ ــا م ـ ــزي ـ ــج مــن
التنس األرضــي واإلسكواش،
ُ
وعادة ما تلعب بشكل زوجي
ُ
في ملعب مغلق يحتوي على
ج ـ ــدران ،ويـمـكــن لـعــب ال ـكــرات
عليها.
وتحرص «زين» على تنظيم
مثل هذه الفعاليات الرياضية
واالجـتـمــاعـيــة الـتــي تـقــوم من
خاللها بتجديد عالقتها مع
مــوظ ـف ـي ـهــا ،ح ـي ــث تـعـتـبــرهــم
الـعـنـصــر األهـ ــم ف ــي نجاحها
العام ،مبينة أن الجهود التي

ي ـ ـقـ ــومـ ــون بـ ـه ــا ه ـ ــي الـ ـع ــام ــل
الــرئ ـي ـســي ف ــي كــون ـهــا شــركــة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــدة ع ـلــى
مستوى الكويت.

«المركز» يجدد شراكته مع أكاديمية «لوياك إي سي ميالن»
جـ ـ ّـدد ال ـمــركــز ال ـمــالــي الـكــويـتــي
(الـ ـم ــرك ــز) ش ــراك ـت ــه م ــع أكــادي ـم ـيــة
لــويــاك إي ســي مـيــان لـكــرة الـقــدم،
إح ــدى م ــدارس ك ــرة ال ـقــدم الــرائــدة
في الكويت .واستمرت هذه الشراكة
ً
طويلة األم ــد على مــدى  13عــامــا،
ً
وأثمرت تدريب أكثر من  360العبا
ً
ش ــاب ــا طـ ـ ــوروا ق ــدرات ـه ــم وصـقـلــوا
مهاراتهم بإشراف خبراء دوليين.
وي ـع ـك ــس ت ـج ــدي ــد ال ـ ـشـ ــراكـ ــة بـيــن
الـجــانـبـيــن ال ـت ــزام «ال ـم ــرك ــز» بــدعــم
األجيال الناشئة في الكويت؛ وكافة
المنصات ا لـتــي تتيح لهم إ طــاق
العنان إلمكاناتهم.
ويوفر إطار عمل األكاديمية بيئة
رائعة للمشاركين الشباب من أجل

تحقيق قفزات ملموسة في مجال
التنمية االجتماعية والصحية؛ مما
ً
ً
ينتج جيال جديدا يتمتع بإمكانات
أف ـض ــل م ــن ال ـنــاح ـي ـت ـيــن الـصـحـيــة
واالجـتـمــاعـيــة .وإضــاف ــة إل ــى ذلــك،
حـصــل الـعــديــد مــن الــاعـبـيــن على
فــرصــة ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـعــديــد من
الـبـطــوالت الــدول ـيــة الـتــي ينظمها
نــادي إي ســي ميالن فــي إيطاليا،
مـ ـم ــا سـ ــاعـ ــد عـ ـل ــى ت ـس ـه ـي ــل ن ـقــل
الـمـعــرفــة ،وإي ـجــاد تــأثـيــر إيجابي
طـ ــويـ ــل األمـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى ال ـم ـش ــارك ـي ــن
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب .وج ـ ــاء دع ـ ــم «الـ ـم ــرك ــز»
ألك ــاديـ ـمـ ـي ــة إي سـ ــي مـ ـي ــان ك ــرة
ً
القدم تقديرا لجهودها في تقديم
تدريب مبتكر وذي مستوى عالمي

داخــل الكويت ،ومساعدة الشباب
داخل الدولة على صقل مهاراتهم
وتعزيز قدراتهم ،والمنافسة على
عال.
مستوى ٍ
وف ــي تـعـلـيــق ل ـهــا ع ـلــى تـجــديــد
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة ،ق ـ ــال ـ ــت سـ ـن ــدس
سـعــد ،نــائـبــة رئـيــس إدارة اإلع ــام
ً
واالتـ ـص ــال ف ــي «الـ ـم ــرك ــز»« :دائ ـم ــا
حرص (المركز) على دعم المبادرات
الهادفة والمستدامة التي تعكس
قيمه ومعتقداته .ويتماشى دعم
الـمــركــز لــأكــاديـمـيــة والمشاركين
ف ـي ـهــا مـ ــن ف ـئ ــة الـ ـشـ ـب ــاب مـ ــع أح ــد
ر كــا ئــز استراتيجيته للمسؤولية
االجـتـمــاعـيــة والـمـتـمـثـلــة فــي بناء
القدرات البشرية ،والتي تركز على

تـمـكـيــن ف ـئــة الـ ـشـ ـب ــاب» .وأض ــاف ــت
س ـع ــد :ي ـســاهــم «ال ـم ــرك ــز» ف ــي ذلــك
م ــن خ ــال مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة من
ال ـم ـب ــادرات ال ـتــي تـشـجــع مـشــاركــة
ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ــري ــاض ــة والـتـعـلـيــم
والثقافة وريادة األعمال« ،ونفتخر
بشراكتنا مع أكاديمية لوياك إي
سي ميالن لكرة القدم ،ذات الــدور
الفاعل في احتضان النشء وتنمية
مهاراتهم الرياضية».
ُ ويعد نادي إي سي ميالن الذي
أس ــس ع ــام  1899مــن أوائ ــل أنــديــة
كــرة الـقــدم فــي الـعــالــم الـتــي أدركــت
أهمية تدريب الشباب وتخصيص
فئات للناشئين .وفــي البداية قام
الـنــادي اإليـطــالــي الشهير بإنشاء

أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــارزة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
بالتعاون مع لوياك ،وهي منظمة
محلية غير ربحية تركز على تنمية
الشباب .وظلت األكاديمية تعمل
خالل الفترة الماضية على توفير
ب ـي ـئــة م ـنــاس ـبــة ل ـت ــدري ــب ال ـش ـبــاب
ومـســاعــدتـهــم عـلــى الـمـنــافـســة في
البطوالت المحلية والدولية ،وذلك
بمساعدة مجموعة من المدربين
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن وذوي ال ـخ ـب ــرة.
وف ــي إن ـجــاز تــاريـخــي لألكاديمية
وأعضائها ،كان فريقها هو األول
على مستوى الوطن العربي الذي
ش ــارك فــي بطولة الـســام الدولية
للشباب التي استضافتها فيرونا
بإيطاليا.

فريق األكاديمية

عليدوستي :سأتوقف عن التمثيل
وأقاتل من أجل حرية المرأة
om

t
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آرون كارتر

دعمت إحدى أشهر الممثالت المتبقيات
فـ ــي إي ـ ـ ـ ــران تـ ــرانـ ــة ع ـل ـي ــدوس ـت ــي ال ـح ــرك ــة
االحتجاجية ببالدها ،متعهدة بالبقاء في
وطنها ،ودفع «أي ثمن» مقابل حقوقها.
وقــالــت النجمة المعروفة دولـيــا ببطولة
َ
أفالم المخرج الحائز جائزتي أوسكار أصغر
فرهادي ،إنها تخطط للتوقف عن العمل الفني
والتمثيل؛ للتفرغ لحماية حقوق المرأة وعائالت
القتلى والموقوفين خالل حملة القمع.
وك ـت ـبــت عـلـيــدوسـتــي ( 38ع ــام ــا) ف ــي مـنـشــور
على إنستغرام وســط حملة قمع شـهــدت توقيف

العديد من الشخصيات الثقافية البارزة« :سأتوقف
عن العمل ،وسأبقى هنا بجانب عائالت السجناء
والقتلى .سأكون محاميتهم» ،ونفت أن يكون لديها
أي جواز سفر غير إيراني أو أي إقامة في الخارج.
وتــاب ـعــت« :ســأقــاتــل م ــن أج ــل ب ـل ــدي .س ــأدف ــع أي
ثمن للدفاع عــن حقوقي .أنــا أؤم ــن بما نبنيه معا
اليوم» ،واستخدمت كوسم الشعار الرئيسي للحركة
االحتجاجية «المرأة .الحياة .الحرية».
وكان أشهر أدوارها في فيلم فرهادي «فروشنده»
(البائع) الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي
(أ ف ب)
عام .2017

ترانة عليدوستي

آرون كارتر
رحيل ً
عن  34عاما

ً
إصابة  30شخصا توقف
حفل فرقة كورية

تايلور مصاب بالسرطان
في مرحلة متقدمة

رحل المغني األميركي آرون كارتر عن
ً
عمر ناهز  34عاما ،كما جاء ببيان شرطة
لوس أنجلس بكاليفورنيا.
وكـ ــان آرون ك ــارت ــر ،الـشـقـيــق األص ـغــر
لـنـيــك ك ــارت ــر ع ـضــو ف ــرق ــة (ب ـ ــاك سـتــريــت
ً
ً
بويز) ناجحا جدا في طفولته في نهاية
تسعينيات الـقــرن الـمــاضــي عندما نشر
العديد من األغاني الناجحة مثل «كراش
أون يو» و «آرونز بارتي» ،ومنذ ذلك الحين
ً
حــاول مــرارا أن يعود إلى الساحة الفنية
بال جدوى .وقام بجولة دولية كانت إحدى
محطاتها في ألمانيا عام .2015
وت ـ ـصـ ــدر ال ـن ـج ــم الـ ـم ــراه ــق ال ـس ــاب ــق
ً
ع ـن ــاوي ــن س ـل ـب ـيــة ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة أخـ ـي ــرا
وتـشــاجــر األخ ــوان نيك وآرون فــي العلن
وتبادال االتهامات ،وزعم نيك في  2019أن
شقيقه األصغر هدد األسرة ،كما كان على
خالف مع شقيقته التوأم أنجيل .وتقدم
نـيــك وأنـجـيــل كــارتــر للحصول عـلــى أمــر
بعدم التعرض وحصال عليه.
(د ب أ)

أنهت فرقة الكاي  -بوب «ان سي تي »127
حفلتها األولى في إندونيسيا نتيجة إصابة
ً
 30شخصا بحاالت إغماء عقب حادثة تدافع
ُس ّجلت بين الجمهور ،حسبما أعلنت الشرطة.
وبعد ساعتين من انطالق الحفلة ،اقتربت
مجموعة من ّ
محبي «ان سي تي  »127باتجاه
ً
الـمـســرح تــزامـنــا مــع تــوزيــع ُأع ـضــاء الفرقة
الـهــدايــا على الـحــاضــريــن« ،فــأغـمــي على 30
ً
شخصا» وقررت الشرطة إنهاء الحفلة لعدم
تسجيل مزيد من الحوادث.
وسمحت الـشــرطــة بتنظيم حفلة ثانية
للفرقة الكورية السبت المقبل ،إال أنها حظرت
ت ــوزي ــع ال ـهــدايــا عـلــى المعجبين وفــرضــت
إجــراءات مشددة أكثر لفصل المعجبين عن
أعضاء الفرقة.
وكتبت شركة «دياندرا غلوبل ادوتاينمنت»
التي تتولى تنظيم الحفلة في حسابها عبر
إن ـس ـت ـغــرام «س ـنــدخــل ت ـعــديــات تتمثل في
تعزيز وجــود مسعفين وعناصر أمنية في
الحفلة الثانية».
(أ ف ب)

كــان من المفترض أن يكون االحتفال
بـ ــإدراج فــرقــة دوران دوران البريطانية
ض ـم ــن ق ــاع ــة م ـشــاه ـيــر ال ـ ـ ــروك آنـ ــد رول
(روك آن ــد رول ه ــال أوف فــايــم) مناسبة
للقاء أعضائها مع زميلهم السابق آندي
تــايـلــور ،لكنه ّ
تغيب عــن ال ـحــدث ،لكونه
يصارع مرض السرطان ،وقد بلغ المرحلة
ال ــرابـ ـع ــة مـ ـن ــه ،وف ـ ــق م ــا أعـ ـل ــن ش ــرك ــاؤه
السابقون.
فـخــال االحـتـفــال ال ــذي أقـيــم فــي لوس
أنجلس ،قرأ سايمون لوبون ،قائد الفرقة
ً
ً
البريطانية ا لـتــي حققت نـجــا حــا كبيرا
فــي ثمانينيات الـقــرن الـعـشــريــن ،رسالة
مــن آن ــدي تــايـلــور ذك ــر فيها أن إصابته
البروستات في المرحلة الرابعة
بسرطان
ّ
من انتشاره ،وشخصت قبل  4سنوات.
وأضـ ــاف تــاي ـلــور ف ــي رســال ـتــه «عــانــت
عائالت كثيرة بطء هذا المرض ،وبالطبع
ً
نـحــن لـسـنــا مـخـتـلـفـيــن» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ً
ً
ّ
المرض ال يشكل «تهديدا فوريا» لحياته،
(أ ف ب)
ولكن «ال عالج له».

أعضاء الفرقة

آندي تايلور

 »5يواجه عاصفة انتقادات فلك
«ذي كراون »5

ً
تعرضه «نتفلكس» غدا وسط اتهامات بتضمنه أكاذيب

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنياّ :
ً
حدد سلفا المدة الزمنية الخاصة
بعملك وال تضف إليها إال عند االضطرار.
ً
عاطفيا :اعتمد أسلوب االقـنــاع الهادئ
والحكيم لتأخذ موافقة الشريك.
ً
اجتماعيا :مهما ّ
تعرضت لالستفزاز من
معارفك تبقى المودة قائمة.
رقم الحظ32 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً ّ
ّ
مهني واحــد
مهنيا :رك ــز على مـشــروع
وتــابـعــه حتى يكتمل قبل االنـتـقــال إلى
غيره.
عاطفيا :تصرفات غير ّ
ً
مبررة من شريك
حياتك تجعلك ّ
حاد الطبع.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :اخـتــر بــوعــي مـشــاركـتــك في
ّ
الخيرية أو السياسية أو الحزبية.
األعمال
رقم الحظ27 :

ديبيكي في مشهد من المسلسل
أ ث ــار ا لـمــو ســم ا لـخــا مــس مــن مسلسل
«ذي ك ــراون» ا ل ــذي تــو فــره «نتفليكس»
ً
اعتبارا من الغد عاصفة انتقادات حادة
استبقت إطالق الحلقات الجديدة منه،
ُ
ً
إذ اتـ ِـهــم هــذا العمل ا لــذي حقق نجاحا
ً
ً
جماهيريا واسعا بأنه يتضمن أكاذيب
في شأن مرحلة ساخنة شهدها النظام
ال ـم ـل ـك ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي ،ط ـب ـع ـهــا خ ــروج
المشاكل بين األ مـيــر تشارلز وزوجته
ديانا إلى العلن.
ً
ووسط الضغط الشديد عليها نظرا
إل ــى مـ ــرور ش ـهــريــن بــال ـكــاد ع ـلــى وف ــاة
ّ
الـمـلـكــة إل ـيــزاب ـيــث الـثــانـيــة ال ـتــي تـســلــم
ً
نـجـلـهــا ت ـشــارلــز ال ـثــالــث ال ـع ــرش خـلـفــا
ُ
لها ،اضطرت «نتفليكس» إلى أن تدرج
في أسفل المقطع الترويجي لمسلسلها
عبارة توضح أنه عمل «روائي» يستند
ع ـلــى وق ــائ ــع ح ـق ـي ـق ـيــة ،م ــع أن ـه ــا كــانــت
تــرفــض بــاسـتـمــرار اإلق ــدام عـلــى خطوة
مماثلة.
وت ـت ـن ــاول ال ـح ـل ـقــات ال ـع ـشــر م ــن هــذا
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،وهـ ـ ــو م ـ ــا قـ ـب ــل األخـ ـ ـي ـ ــر مــن
المسلسل ،أزمات العائلة المالكة خالل
تـسـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ومـنـهــا
المقابلة التلفزيونية الصادمة لألميرة
ديــانــا عـبــر «ب ــي بــي س ــي» الـتــي ّلمحت
فيها إ لــى خـيــا نــة تـشــار لــز و عــا قـتــه مع
كاميال باركر بولز ،والطالق بينه وبين
«ليدي دي».
وك ـ ـ ــان مـ ــن شـ ـ ــأن ت ـ ـطـ ــرق ال ـم ـس ـل ـســل
إل ــى ه ــذه األحـ ــداث ال ـتــي ال ت ــزال تتسم
بحساسية كبيرة أن ّ
عر ضه النتقادات
مــن شـخـصـيــات فـنـيــة ب ــارزة كالممثلة
ج ـ ـ ــودي ِد نـ ـ ـ ــش ،أو مـ ــن ر ئ ـ ـيـ ــس وزراء
بريطانيا في التسعينات جون ميجور.
أ مــا الممثلة جــودي د نــش ا لـتــي ّأد ت
دور الـمـلـكــة فـيـكـتــوريــا فــي ا ًلـمـسـلـســل،
فانتقدته هي األخرى واصفة إياه بأنه
«ظالم بقسوة» للعائلة المالكة.
وأخ ـ ـ ــذت ال ـم ـم ـث ـلــة الـ ـح ــائ ــزة ج ــائ ــزة
أوسكار عن تجسيدها شخصية الملكة
إليزابيث األولى في فيلم «شكسبير إن
الف» على «نتفليكس» كونها «شوشت
الخطوط الفاصلة بين الدقة التاريخية
واإل ثــارة الفجة» ،بعدما أ فــادت وسائل
إعالم بريطانية بأن الموسم الخامس
ً
ُ
ظهر تشارلز محاوال دفع والدته إلى
ي ِ
التنحي عن العرش.
أما رئيس الوزراء البريطاني السابق
ً
ً
جون ميجور فشن هجوما شديدا على
ً
مـسـلـســل «نـتـفـلـيـكــس» ال ـنــاجــح واص ـفــا
إياه بأنه «برميل من الهراء يهدف إلى
تحقيق أقصى قدر من التأثير الدرامي».

األسد

إال أن إدارة إنتاج المسلسل شددت
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــرض دف ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـ ــن م ـ ـقـ ــاربـ ــة
ال ـم ـس ـل ـســل وك ــات ــب ال ـس ـي ـن ــاري ــو بـيـتــر
مــور غــان على أن ا لــروا يــة التي يوردها
ُ َ
يجب أال تعت َبر حقيقية ،بل هي النسخة
الـمـتـخـيـلــة «م ـمــا ك ــان يـمـكــن أن يـحــدث
خلف األ بــواب المغلقة خــال عقد بالغ
األهمية للعائلة المالكة».
ك ــذل ــك دافـ ــع ال ـم ـم ـث ـلــون ال ـم ـشــاركــون
ف ــي ال ـم ـس ـل ـســل ع ـن ــه ،وم ـن ـه ــم الـمـمـثـلــة
األس ـت ــرال ـي ــة إل ـي ــزاب ـي ــث دي ـب ـي ـكــي ال ـتــي
تــؤدي دور ديانا ،إذ أوضحت أن «ثمة
ً
ً
ً
مجاال كبيرا متروكا للتأويل».
وق ــال جــونــاثــان بــرايــس ال ــذي يلعب
دور األ م ـي ــر فـيـلـيــب ،زوج ا ل ـم ـل ـكــة ،إ نــه
يشعر «بخيبة أ مــل كبيرة» مــن زمالئه
الفنانين بعد التحفظات التي أبدتها
ال ـم ـم ـث ـل ـتــان إي ـل ـي ــن أت ـك ـي ـنــز وه ــاري ـي ــت
والتر اللتان أدتا دور يــن صغيرين في
«ذي كراون».
ورأى أن «ا لـ ـغ ــا لـ ـبـ ـي ــة ا ل ـع ـظ ـم ــى مــن
الناس يدركون أنه عمل روا ئــي ،إذ هم
يشاهدونه منذ أربعة مواسم».
ّ
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة ال ـت ــوض ـي ـح ـي ــة ال ـت ــي
أدرجتها «نتفليكس» قد ال تكون كافية
لوضع ّ
بيتر
حد للجدل إذ يتهم البعض
ً
مــور غــان باستخدام المسلسل وسيلة
للترويج لمواقف مناهضة للملكية.
ورأى الكاتب ومؤلف السيرة الذاتية
ل ـل ـم ـل ـك ــة األم و يـ ـلـ ـي ــام ش ـ ــو ك ـ ــروس فــي
كــون الفيلم يتناول و جــود مــؤا مــرة من
تـشــار لــز ضــد ا لـمـلـكــة مـحــاو لــة متعمدة
ّ ً
لـمـهــاجـمــة الـمـلـكـيــة ك ـمــؤس ـســة ،م ــذك ــرا
ّ
بان «ماليين الناس العاديين يجلونها،
ً
أعتقد أن كثرا يصدقون (ما يرونه في
َ
ول ــم ال يـفـعـلــون ذل ــك؟ ثمة
الـمـسـلـســل)ِ ،
أشخاص كثر في العالم ليست لديهم
مـصــادر أ خ ــرى للمعلومات ،وبالتالي
ّ
هو أمر غير شريف» ،مذكرا بأن العائلة
المالكة ليست في موقع تستطيع منه
رفع أي دعوى قضائية.
(أ ف ب)

 23يوليو  22 -أغسطس
مهنياُ :تحرز ً
ً
ً
ملموسا في عملك
تقدما
ويشهد على ذلك جميع الزمالء.
عــاطـفـ ًـيــا :يـخـ ّـيــم عـلــى عالقتكما مناخ
إيجابي يدعو إلى الراحة والطمأنينة.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :إن قــدرتــك الـمـحــدودة على
ً
الرعاية يجب توجيهها إلى عائلتك ّأول.
رقم الحظ28 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :التوازن بين العمل والحياة أمر
ً
دقيق جدا عليك أخذه بعين االعتبار.
ً
عاطفياّ :
درجة العشق
تحب الشريك إلى
ً
لكنك تتعامل معه بقسوة أحياناً .
اج ـت ـمــاعـ ًـيــا :جـمـيــل أن ت ـتــذكــر أح ـيــانــا
المواقف والـظــروف التي سبق ومــررت
بها.
رقم الحظ2 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ينمو لديك شعور باليأس ألنك لم
تستطع إنجاز أحد المشاريع في وقته.
ً
عاطفيا :إذا كنت تريد إقامة عالقة جديدة
ّ
وأنت مرتبط فال بد أن تنهي ارتباطك.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :أذه ــب فــي نــزهــة مشي غير
ّ
محددة لترى أين ستقودك.
رقم الحظ22 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

إليزابيث ديبيكي

مهنيا :ال ّ
ً
تتردد في المطالبة بحقوقك إذا
اعتقدت أنها مهدورة.
عــاط ـفـ ًـيــا :ف ـتــرة هـ ــدوء تـغـمــر حياتكما
العاطفية فامنحها بعض التغيير.
ً
اجتماعيا :اذهب في نزهة إلى الطبيعة
والتقط بهاتفك المحمول بعض الصور
الطبيعية.
رقم الحظ3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنياُ :
تحمل الكثير مــن المسؤوليات
والبدء فيها دفعة واحدة يثير القلق لديك.
ً
عاطفيا :تبادل الحوار الهادئ مع الشريك
ً
ينتج أفكارا لمصلحة الطرفين.
ً
اجتماعيا :مقدار المعلومات التي تملكها
تثير دهشة معارفك وتقديرهم.
رقم الحظ44 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :استخدم وقتك بحكمة وحماسة
ّ
ّ
فتنتج أكثر مما تتصور.
عــاطـفـ ًـيــا :أصبحت حياتكما روتينية
ألنـ ـكـ ـم ــا ت ـت ـم ـ ّـس ـك ــان ب ــوض ـع ـك ـم ــا وال
منه.
تخرجان ُ
ً
اجتماعيا :تطلب منك أمور كثيرة تفوق
ّ
قدرتك على معالجتها بفعالية.
رقم الحظ12 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :كثرة المسؤوليات ستنتهي بك
ً
إنجاز ما.
حتما إلى التقصير في
ٍ
ً
تصغي إلــى مطالب الشريك
عاطفيا:
ّ
تحققها ً
قريبا.
وتعده بأن
ً
اجتماعيا :اإلرهاق الذي تشعر به سببه
المجهود الذي تقوم به.
رقم الحظ33 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تنطوي خبرتك المهنية على
ً
تجارب عديدة تجعلك ماهرا في عملك.
ً
ً
ـط الشريك وقتا أطــول فلن
عاطفيا :أعـ ِ
تندم ألنه يعطيك أضعافه.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :انـغـمــس عـلــى نـحــو أعمق
ّ
فــي حـيــاتــك الـعــائـلـيــة وتـمــتــع بدفئها
وحنانها.
رقم الحظ47 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ال تنظر بعين االحتقار لمكاسبك
فهي الباب إلى الكبيرة.
الصغيرة ّ
ً
عاطفيا :تخلص من عقدة الغيرة واقتنع
في داخلك أن الحبيب مخلص لك.
ً
اجتماعيا :تدفعك أنانيتك إلى التصرف
خارج قناعاتك فراقب تصرفاتك.
رقم الحظ5 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
مـهـنـ ًـيــا :ح ــان ال ــوق ــت لـتـصــويــب بعض
األخطاء المهنية التي صدرت عن الفريق.
ً
عاطفيا :تجول في رأسك أفكار خاطئة
حول الشريك وينبغي تصحيحها.
اج ـت ـمــاعـ ًـيــا :يـنـبـغــي إيـ ــاء ال ـمــزيــد من
االهـتـمــام لكل لحظة فــي حياتك مهما
كانت عادية.
رقم الحظ27 :

مسك وعنبر
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«مملكة الحضارات» تستعرض التراث الفريد لألردن «غدير غاليري» دشنت موسمها الثقافي
بمعرض من مقتنياتها
بالتعاون بين مجموعة المرأة الدولية وسفارة المملكة الهاشمية
●

عزة إبراهيم

في يوم ثقافي أردني ،أقامت
مجموعة المرأة الدولية
وسفارة األردن فعاليات
ثقافية وفنية بعنوان «مملكة
الحضارات» ،تضمنت عرض
أفالم وثائقية وأغنيات من
الفلكلور األردني.

العالقات
الكويتية -
األردنية راسخة
والتعاون
تاريخي
وثقافي
وتجاري شامل
صقر أبوشتال

دشنت «غدير غاليري» موسمها
الـثـقــافــي والـفـنــي بـمـعــرض بعنوان
«من مقتنيات غدير غاليري» ،ضمن
األنـ ـشـ ـط ــة ال ـف ـن ـي ــة الـ ـم ــدرج ــة ل ـهــذا
الموسم ،بحضور جمع من السفراء
والدبلوماسيين والمثقفين.
وتهدف المعارض التي تنظمها
«غــديــر غــالـيــري» إلــى إث ــراء الساحة
التشكيلية فــي ال ـكــويــت بـمـعــارض
مختلفة ،تتم فيها استضافة أعمال
فنية من بلدان العالم.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال الـمــديــر
الـ ـع ــام ل ـ ـ «غ ــدي ــر غ ــالـ ـي ــري» ،مـحـمــد
الـقــديــري ،إن الغاليري وضعت في
موسمها الثقافي عدة معارض فنية
قادمة ستغطي مجموعة كبيرة من
االه ـت ـم ــام ــات ألف ـ ــراد الـمـجـتـمــع من
مواضيع واتجاهات فنية مختلفة.
وذكر القديري أن «غدير غاليري»
تمتلك الكثير من المقتنيات ،أهمها
ً
لـلـفـنــانــة ث ــري ــا ال ـب ـق ـص ـمــي ،وأي ـض ــا
لعدة فنانين عالميين وأوروبيين
وكويتيين تمتاز تجاربهم الفنية
بـ ــال ـ ـثـ ــراء وال ـ ـت ـ ـنـ ــوع ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
باألساليب والمدارس الفنية.
وأوضح أن «غدير غاليري» تهدف
مـ ــن خـ ـ ــال إقـ ــامـ ــة م ـع ــارض ـه ــا إل ــى
تشجيع الجمهور ُ
المحب للثقافة
وال ـ ـفـ ــن ،ب ــإط ــاع ــه ع ـل ــى ال ـم ـع ــارض
الفنية والتشكيلية.
وعن ثقافة األعمال الفنيةَّ ،
وعما
إذا كــانــت رائ ـج ــة ف ــي ال ـكــويــت ،قــال
ً
الـقــديــري إنــه «مـنــذ  33عــامــا ،بداية
افتتاح الغاليري ،كان لدينا جمهور
ُ
رائـ ــع ،ومـقـتـنــون ك ـثــر مـمــن يحبون
الـفـنــون ،وقـ َّـدمـنــا خــال هــذه الفترة
فـعــالـيــات كـثـيــرة ومـهـمــة ومـعــارض

السفير يتوسط الحضور
نـظـمــت مـجـمــوعــة الـ ـم ــرأة الــدول ـيــة
بالكويت مع سفارة المملكة األردنية
الـهــاشـمـيــة فـعــالـيــة ثـقــافـيــة سياحية
بعنوان «مملكة الحضارات» في فندق
كراون بالزا ،تستعرض التراث الفني
وال ـث ـقــافــي وال ـح ـض ــاري ال ـفــريــد الــذي
يتمتع به األردن ،ويتميز به عن غيره
من بلدان العالم.
واستهلت رئيسة مجموعة المرأة
ال ــدولـ ـي ــة وحـ ـ ــرم س ـف ـيــر م ـص ــر غـ ــادة
شوقي ،كلمتها بالترحيب بالضيوف
ف ــي ه ــذه الـفـعــالـيــة ال ـخ ــاص ــة ،وقــالــت
إن األردن واحــد من أروع البلدان في
ال ـشــرق األوسـ ــط ،ومـشـهــور بمواقعه
األثرية والطبيعة الخالبة ،إضافة إلى
الفن األردني الالفت ،والحرف اليدوية،
والثقافة ،والمأكوالت الشهية.
كما َّ
تحدثت عن التنوع الجغرافي،
ك ــالـ ـجـ ـب ــال وال ـ ـص ـ ـحـ ــراء فـ ــي األردن،
ً
الــذي ُيعد موطنا لبعض أقــدم المدن
والعجائب الطبيعية فــي الـعــالــم ،من
موقع المعمودية (المغطس) ،ومدينة
البتراء الجبلية الشهيرة ،وآثار جرش

الرومانية القديمة ،إلى منطقة وادي
رم ال ـط ـب ـي ـع ـيــة الـ ـم ــدرج ــة ف ــي قــائـمــة
«يــونـسـكــو» ،والـمـعــروفــة بــاســم وادي
القمر.
وأك ــدت شــوقــي أنــه على المستوى
الفني ،فإن األردن ُيعد بيئة سينمائية
مهمة لصانعي األفــام ،تثري المواد
الفنية بطبيعتها الغنية ،كما يعتبر
الـ ـبـ ـح ــر الـ ـمـ ـي ــت مـ ــن أروع ال ـم ـن ــاظ ــر
الطبيعية والروحية في األردن ،وهو
أدنى نقطة على وجه األرض ،ويشتهر
ً
بمعادن مهمة جــدا ،ومعروف بطينه
األسود لعالج البشرة.
وأل ـقــى سفير األردن ل ــدى الكويت
صقر أبوشتال كلمة ترحيبية أعرب
ف ـي ـهــا ع ــن خ ــال ــص ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر
ل ــرئـ ـيـ ـس ــة وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس إدارة
مجموعة المرأة الدولية على إتاحتهم
الفرصة لسفارة المملكة لتنظيم يوم
ً
ثـقــافــي أردنـ ــي ،مـشـيــرا إل ــى الـعــاقــات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـق ــوي ــة والـ ــراس ـ ـخـ ــة بـيــن
األردن والكويت ،حيث احتفل البلدان
الشقيقان الـعــام الـمــاضــي بـمــرور 60

فضة المعيلي

ً
ع ــام ــا عـلــى ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة،
وتم تعزيز هذه الروابط التاريخية من
خالل اتفاقيات تعاون متعددة تغطي
ج ـم ـيــع ج ــوان ــب ال ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـجــاريــة
واالقتصادية والثقافية.
مــن جهتها ،قـ َّـد مــت عقيلة السفير
ً
األردن ــي منار كريشان عــرضــا تناول
الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة وال ـس ـي ــاح ـي ــة
ال ـتــي تـتـمـتــع بـهــا الـمـمـلـكــة األردن ـي ــة،
َّ
حـيــث تــم ع ــرض فـيـلــم وثــائ ـقــي غــطــى
المواقع السياحية واألثرية والدينية؛
اإلســامـيــة والمسيحية ،إضــافــة إلــى
أغان فلكلورية أردنية.
ٍ
وتــم خــال فعاليات اليوم الثقافي
عرض منتجات البحر الميت واألزياء
الـتـقـلـيــديــة وب ـعــض ال ـم ــواد الـحــرفـيــة
التقليدية ،وش ــارك فــي الفعالية عدد
ً
من المؤثرات من الكويت عرضن أفالما
قصيرة عن األماكن التي تمت زيارتها
خالل جوالتهن السياحية للمملكة.
وف ــي نـهــايــة الـحـفــل ت ـبــادل السفير
األردنـ ـ ــي وم ـج ـمــوعــة ال ـم ــرأة الــدول ـيــة
الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

القديري والبقصمي وبوناشي
مـتـنــوعــة ألبـ ــرز الـفـنــانـيــن ف ــي عــالــم
التشكيل ،وفي فترة جائحة كورونا
َّ
قلت األنشطة والفعاليات ،لكن اآلن
األوض ـ ــاع ع ــادت لـتـجــذب الفنانين
إلقامة معارضهم».

اإلعــان عنه فــي حينه ،مشيرة إلى
أن تلك األعمال أنجزتها خالل فترة
كورونا.
وأك ــدت أن أهــم جــانــب فــي «غدير
غ ــالـ ـي ــري» أن ـ ــه «ي ـع ـك ــس مـ ــا لــدي ـنــا
م ــن م ـق ـت ـن ـيــات ن ـع ــرض ـه ــا» ،مـبـيـنــة
أن الـ ـق ــدي ــري خـ ــال أس ـ ـفـ ــاره ي ـقــوم
بــاقـتـنــاء أع ـم ــال ،وم ــن ثــم يعرضها
في الغاليري.
و م ــن مقتنيات ا لـمـعــرض الفنية
أعـ ـم ــال ل ـل ـف ـنــانــة ال ـق ـط ــري ــة مــوضــي
ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ،الـ ـت ــي درس ـ ـ ــت ال ـع ـل ــوم
الطبيعية ،إال أنـهــا تـحـ َّـولــت للعمل
في مجال الفن ،ومن أعمالها «قوارب
الـصـيــد» ،و«تـكــويــن» .وهـنــاك أعمال
لـلـفـنــان الـبـحــريـنــي ع ـبــداإللــه عــرب،
الذي َّ
مرت تجربته بمراحل من حيث
ال ـم ـض ـمــون وال ـت ـق ـن ـيــة واألسـ ـل ــوب،
ومــن أعماله لوحتان ل ـ «حروفيات
ملونة» .أما الفنان النمساوي روالند
سوسغ ،فقد استخدم تقنية المكس
ً
م ـيــديــا ف ــي أع ـم ــال ــه .وهـ ـن ــاك أي ـضــا
عمالن للفنان فاضل العبار بعنوان
«انعكاس» و«طيور» استخدم فيهما
أل ـ ــوان غـ ــواش وبــاس ـت ـيــل ،وغـيــرهــم
مــن الـفـنــانـيــن مــن كــوريــا وإيـطــالـيــا
وروسيا.

تكنيكات فنية
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الـفـنــانــة ثريا
ال ـب ـق ـص ـمــي إن ـه ــا ش ــارك ــت ف ــي ه ــذا
الـمـعــرض بمجموعة مــن أعـمــالـهــا،
فيها حس زخرفي ،وتكنيكات فنية،
ومنها تقنية «المنو برنت».
وب ـي ـنــت أنـ ــه ض ـمــن أع ـمــال ـهــا في
ال ـم ـعــرض مـجـمــوعــة ب ـع ـنــوان «ه ــرم
ال ـح ـيــاة» ،مبينة أن ح ـيــاة اإلن ـســان
بمنزلة الهرم ومجموعة من الخبرات
ً
ِّ
الـ ـت ــي ي ـب ـن ـي ـهــا ،ل ـت ـشــكــل ه ــرم ــا فــي
النهاية ،وأن الـحـيــاة ال تسير على
م ـن ــوال واح ـ ــد ،ف ــاإلن ـس ــان يـتـعــرض
لكثير مــن ال ـه ــزات ،لـكـنــه يـظــل مثل
الهرم يبني خبراته ،ويرتفع ،حتى
يصل إلى القمة ،وإن وصل إلى القمة،
فهي تتسع للجميع.
وكـشـفــت البقصمي أنـهــا بصدد
اإلعداد لمعرض شخصي ألعمالها
الحديثة في الشهر المقبل ،وسيتم

معرض التراث الفلسطيني لتمكين المرأة باستخدام الفنون
●

عزة إبراهيم

تستضيف جمعية الخريجين
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراث
الفلسطيني ال ـ ـ  ،55ال ــذي انطلق
أم ـ ــس ،وتـسـتـمــر فـعــالـيــاتــه حتى
غد (الخميس) ،لعرض مالمح
بعد ٍ
مــن ال ـتــراث الفلسطيني المتعلق
بالمشغوالت اليدوية الفريدة ،التي
َّ
تتضمن فن التطريز الفلسطيني
ال ـم ـب ــدع ،وال ـ ـ ــذي ض ـم ـتــه منظمة
األم ــم المتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (يونسكو) العام الماضي
إلى الئحتها للتراث الثقافي غير
المادي.
كما يتضمن المعرض مشغوالت
خــزفـيــة قــادمــة مــن فلسطين رغــم
قيود االحتالل ،من مصانع ثالثة
بــاقـيــة ه ـن ــاك ،بـعــدمــا دم ــر الـعــدو
اإلسرائيلي باقي المصانع التي
َّ
تميزت بها األراضي المحتلة على
مدار تاريخها.

واشتمل المعرض كــذلــك على
الـمــأكــوالت الفلسطينية الشهية،
واألجبان المميزة ،وزيوت الزيتون
الـ ـت ــي ت ـش ـت ـهــر ب ـه ــا ت ـل ــك الـبـقـعــة
الخصبة ،إضــافــة إلــى لــوحــات تم
تزيينها بفن التطريز الفلسطيني،
وأعمال خزفية منقوشة تتضمن
ً
أشكال التطريز ،ومنسوجات وكتبا
ومؤلفات ترسخ الهوية وتحكي
ع ــن ال ـت ــاري ــخ وال ـف ـن ــون والـثـقــافــة
الفلسطينية المتنوعة.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،اف ـ ـت ـ ـتـ ــح س ـف ـيــر
ف ـل ـس ـط ـيــن ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت رام ـ ــي
طهبوب ،وزوجته ريما الخالدي،
المعرض بصحبة وفد دبلوماسي
ضم السفيرة الفرنسية لدى البالد
كلير لو فليشير ،والسفير الكوري
لـ ــدى الـ ـب ــاد ت ـشــونــغ ب ـيــونــغ-هــا
وزوج ـتــه ،وغيرهم مــن المثقفين
الذين
والمدعوين وزوار المعرض،
ً
توافدوا منذ الساعات األولى ،رغبة
في مشاهدة واقتناء المصنوعات

من المشغوالت اليدوية
زوار المعرض
الفلسطينية المميزة وذات الشكل
الفني الفريد ،الذي يعود إلى  3آالف
عام مضت.
م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـمـســؤولــة
وإحدى المتطوعات بمركز التراث
الفلسطيني فــاتــن أب ــوغ ــزال ــة ،إن
معرض الـتــراث الفلسطيني ُيقام

مرتين كل عام بالكويت ،ودورتــه
ال ـحــال ـيــة ه ــي ال ـ ـ  ،55وه ــو بــدعــم
وم ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ـم ـج ـت ـم ـ ًـع ال ـم ــدن ــي
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،مـ ـت ــوجـ ـه ــة بــال ـش ـكــر
لجمعية الـخــريـجـيــن الـكــويـتـيــة،
التي دعت إلى استضافة المعرض
في دورتــه الجديدة ،كأحد أشكال

الـ ــدعـ ــم ل ـل ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
إذ إن ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض غـ ـي ــر ربـ ـح ــي،
َّ
وتوجه إيــرادات مبيعاته بالكامل
ألنـشـطــة مختلفة؛ فـثـلــث لتكلفة
مـ ـ ـ ــواد ال ـت ـص ـن ـي ــع ،وث ـ ـلـ ــث ل ــدع ــم
المؤسسات الفلسطينية المحتاجة
لـلــدعــم ،ك ــدور األي ـت ــام وال ـم ــدارس
والـمــؤسـســات الخيرية واإلدم ــان
والفقر ،في ظل أوض ــاع االحتالل

الــذي ِّ
يخيم بظالله المدمرة على
المجتمع الفلسطيني واالقتصاد
الوطني.
وأوض ـحــت أبــوغــزالــة أن الثلث
األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـم ـع ــرض
يـ ـت ــم ت ــوج ـي ـه ــه ل ـت ـم ـك ـيــن الـ ـم ــرأة
الفلسطينية بــالـمـخـيـمــات ،التي
قامت ُ
بصنع معظم المعروضات
الـمــوجــودة بالمعرض ،مــؤكــدة أن

م ـعــرض ال ـت ــراث الفلسطيني هو
م ـش ــروع وط ـنــي ب ــدأ الـعـمــل عليه
منذ أواخر الستينيات في الكويت،
بــاع ـت ـبــارهــا أهـ ــم الـ ـ ــدول الـعــربـيــة
ال ـح ــاض ـن ــة والـ ــداع ـ ـمـ ــة لـلـقـضـيــة
العربية ككل ،وليس الفلسطينية
فـ ـق ــط ،ول ــديـ ـه ــا مـ ــواقـ ــف م ـشــرفــة
تجاه األلم الفلسطيني الكبير ،من
خــال مساهماتها المستمرة في
تطوير وضع المرأة الفلسطينية؛
ً
ً
اجتماعيا واقتصاديا ،وعائالتها
في مخيمات اللجوء والشتات.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أن م ـ ــن أه ـ ـ ــم أه ـ ـ ــداف
ال ـم ـعــرض ،ال ـح ـفــاظ عـلــى الـهــويــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وت ـ ـطـ ــويـ ــرهـ ــا،
ً
وتثبيتها ،خصوصا بعد الهجمات
الصهيونية الـتــي ت ـحــاول سرقة
ال ـتــاريــخ الـفـلـسـطـيـنــي ،م ــن خــال
تطوير المستوى التعليمي للنساء
واألطـ ـ ـف ـ ــال ،ودعـ ـمـ ـه ــم ب ـ ــإي ـ ــرادات
ال ـم ـع ــارض ال ـم ـس ـت ـمــرة ،وتمكين
المرأة ،والمحافظة على الخصائص

التراثية لفن التطريز ،كأحد جوانب
ال ـهــويــة الفلسطينية الـمـتـعــددة،
ونشره في العالم.
وأض ــاف ــت أب ــوغ ــزال ــة أن لجنة
ال ـتــراث بالمركز تهتم فــي المقام
األول ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــراث
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،م ـ ــن خـ ـ ــال عـمــل
الـمــرأة ،ونقل هــذا التراث من جيل
إل ــى جـيــل بتعليم الـفـتـيــات نفس
ال ـ ـفـ ــن ،مـ ــع إتـ ــاحـ ــة فـ ـ ــرص ال ـع ـمــل
ف ــي ه ــذا ال ـم ـشــروع ل ـحــوالــي 550
ام ـ ـ ـ ــرأة ي ـس ــاه ـم ــن مـ ــن خ ــال ــه فــي
مساعدة عائالتهن باستخدام فن
التطريز ،وهو من المعالم البارزة
للتراث الفلسطيني ،حيث جاءت
معروضات المعرض الحالي من
مختلف الـمـنــاطــق الفلسطينية،
كالقدس وبيت لحم ويافا والخليل
وغـ ـ ـ ــزة وال ـج ـل ـي ــل وبـ ـئ ــر ال ـس ـب ــع،
ً
وتتضمن المطرزات نقوشا متنوعة
باستخدام ألوان حية مستوحاة من
البيئة الفلسطينية.

ً
ً
 88عمال فوتوغرافيا تشارك في «نور »3

المعرض افتتحه األنصاري بمتحف الفن الحديث
●

فضة المعيلي

افتتح األمين العام للمجلس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب بــا لـتـكـلـيــف د .عيسى
األنصاري معرض «نور  ،»3الذي
أق ـي ــم بــال ـت ـعــاون م ــع الـجـمـعـيــة
الكويتية لفنون التصوير في
متحف الفن الحديث.
وبـعــد جولته فــي المعرض،
قال األنصاري« :يفخر (الوطني
للثقافة) بهذا التعاون المستمر
مـ ــع ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي ،وم ــع
أب ـ ــرز األن ـش ـط ــة ال ـت ــي تـتـبـنــاهــا
م ــؤس ـس ــات ــه .س ـع ــدت بــافـتـتــاح
م ـعــرض (ن ــور  )3مــع الجمعية
الكويتية لفنون التصوير ،هذه
ً
الجمعية التي أثبتت حضورا
لـكــوكـبــة مــن ال ـش ـبــاب الكويتي
ً
والـعــربــي ،الــذي أتحفنا إبــداعــا
فــي تسليط الـضــوء على زوايــا
فنية كبيرة ،من خالل تخصص
التصوير ،هذا المجال الذي له

األنصاري أثناء الجولة في المعرض
حضور على المستوى العالمي،
ولـ ـ ـ ــه تـ ـمـ ـي ــز ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
ال ـع ــرب ــي ،ونـفـتـخــر ن ـحــن ب ــدول
ال ـخ ـل ـي ــج ب ـ ــأن يـ ـك ــون ال ـش ـب ــاب
ال ـكــوي ـتــي م ــن رواد هـ ــذا ال ـفــن،
ومن أبرز من حصد جوائز على
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـح ـلــي وال ـعــربــي
والعالمي».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :مـ ـسـ ـتـ ـم ــرون فــي

دعم هذه الجمعية ،ونفخر بأن
نـمــد لـهــم كــل الـتـسـهـيــات التي
يـحـتــاجــونـهــا ،مــن خ ــال إقــامــة
الــورش التدريبية والمعارض،
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ال ـف ـع ــال ـي ــات
وال ـم ـه ــرج ــان ــات ال ـت ــي يقيمها
المجلس الوطني داخل الكويت
وخارجها».
مــن جهته ،قــال نائب رئيس

جانب من األعمال المعروضة
مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة باسم
الدرويش إنه «في معرض (نور
 )3كنا انتقائيين بصورة أكثر،
بهدف رفع مستوى التصوير»،
ً
مبينا أن عــدد المشاركين في
ً
ال ـم ـعــرض  38م ـش ــارك ــا ،وع ــدد
ً
األع ـم ــال  88ع ـمــا تـتـنــوع بين
تـصــويــر ال ـط ـي ــران ،والـطـبـيـعــة،
والطيور ،واألشخاص.

ولـ ـ ـف ـ ــت الـ ـ ـ ــدرويـ ـ ـ ــش إلـ ـ ـ ــى أن
المعرض يستمر خمسة أ يــام،
وك ـم ــا ه ــي الـ ـع ــادة فــالـجـمـعـيــة
ً
ستقيم ورشا مجانية متنوعة
ً
تبدأ الساعة  6مساء خالل فترة
ً
المعرض ،مشيرا إلى أن الدعوة
عامة لجميع المهتمين بفنون
التصوير.

حسين المزعل يرسم التراث بلغة تجريدية معاصرة
●

حسين المزعل

فضة المعيلي

افتتحت الجمعية الكويتية للفنون
التشكيلية المعرض التشكيلي األول
ل ـل ـف ـنــان ح ـس ـيــن ال ـم ــزع ــل ف ــي مـقــرهــا
بحولي ،برعاية وحضور عضو شرف
الجمعية قصي الشطي.
وقــال رئيس الجمعية عبدالرسول
سلمان« :لوحات الفنان الشاب حسين
ال ـمــزعــل تـحـمــل الـكـثـيــر م ــن الـمـعــانــي
ال ـف ـن ـيــة ،ك ـمــا س ــاه ــم وجـ ـ ــوده ب ــورش
الجمعية فــي توسيع مـجــال معرفته
ب ـعــالــم ال ـف ــن ال ـم ـعــاصــر ،لـيـتـمـكــن من

التعبير عن مشاعر السالم والبهجة
التي يشعر بها .في معرضه الشخصي
األول ِّ
يقدم مجموعة من لوحاته التي
رسـمـهــا فــي الــورشــة مـبــاشــرة بــألــوان
ِّ
ومعبرة عن حالة من
االكريلك مبهرة
ال ـت ـف ــاؤل بـتـقـنـيــة م ـعــاصــرة وحــديـثــة
تتيح له رسم خطوط مختلفة الحجم
واألبـ ـع ــاد ،وتـتـمـ َّـيــز بــالـجـمــع بـيــن كل
ألــوان الطيف ،مع خليط من البهجة،
ورغم عدم وجود تفاصيل أو خطوط
واضحة ،فإنها ِّ
تعبر عن مشاهد تموج
بين الواقع والخيال».
م ــن ج ــان ـب ــهَّ ،
وج ـ ــه ال ـم ــزع ــل الـشـكــر

للجمعية الكويتية للفنون التشكيلية
ع ـل ــى إت ــاح ـت ـه ــم ال ـف ــرص ــة ل ــه ل ـعــرض
أعماله في معرضه الشخصي األول،
ً
ً
الفتا إلى أن عدد األعمال تقريبا أكثر
ً
ً
م ــن  30ع ـمــا تـشـكـيـلـيــا مـتـنــوعــة عن
ً
البيئة الـمـحـلـيــة ،والـطـبـيـعــة عـمــومــا،
ً
م ـح ــاوال رس ــم وتـغـطـيــة ال ـت ــراث بلغة
تجريدية معاصرة.
وأوض ــح أنــه اكتشف روحــه الفنية
وم ـح ـب ـت ــه ل ـل ـف ــن م ـن ــذ الـ ـصـ ـغ ــر ،وأنـ ــه
صـقــل موهبته بــالـمـمــارســة ،وم ــن ثم
درس التربية الفنية في كلية التربية
األساسية.

ةديرجلا
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دوليات
بايدن وترامب يتواجهان ...وتأثير داخلي وخارجي لـ «النصفية»
الجمهوريون يتعهدون بالتحقيق في االنسحاب من أفغانستان ومساعدات أوكرانيا وال يستبعدون «العزل»

ترامب في تجمع انتخابي في ميامي بفلوريدا أمس األول (أ ف ب)

يتوجه األميركيون اليوم إلى
صناديق االقتراع في انتحابات
نصفية ،وصفها الجمهوريون
والديموقراطيون بأنها
حاسمة ،وسيكون لنتائجها
تأثيرات داخلية وخارجية.

ّ
تصدر جو بايدن ودونالد
ت ــرام ــب م ـش ـهــد الـ ـي ــوم األخ ـيــر
من الحملة االنتخابية ،عشية
ا نـتـخــا بــات التجديد النصفي
ال ـتــي ت ـجــري ال ـيــوم وسـتـحـ ّـدد
إطـ ـ ـ ــار ب ـق ـي ــة واليـ ـ ـ ــة ال ــرئ ـي ــس
األميركي ،كما يمكن أن ّ
تمهد
الـطــريــق لـعــودة سلفه دونــالــد
ترامب إلى البيت األبيض.
وي ــواج ــه الــدي ـمــوقــراط ـيــون
ً
ً
صراعا محموما للحفاظ على
الكونغرس ،بعد سباق وصفه
بــايــدن بــأنــه لـحـظــة «حــاسـمــة»
للديموقراطية األميركية ،وفي
الوقت الذي ّهيمنت فيه قضايا
مـثــل الـتـضــخــم إل ــى ح ـ ّـد كبير
على الحملة .من جهتهم ،يبدو
الجمهوريون في وضع مريح
يسمح لهم بانتزاع أغلبية في
مجلس النواب ،بينما يخشى
ال ـع ــدي ــد م ــن الــديـمــوقــراطـيـيــن
خ ـســارة مجلس الـشـيــوخ ،في
هزيمة ستسمح ألعــداء بايدن
ّ
ب ـت ــول ــي ال ـم ـه ـ ّـم ــة الـتـشــريـعـيــة
بشكل شبه كامل خالل العامين
األخيرين له في البيت األبيض.
لكن األمر ال يقتصر فقط على
ال ـس ـي ــاس ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،إذ إن
السياسة الخارجية قد تتأثر
في حال فاز الجمهوريون الذي
يـتـمـلـمــل ال ـك ـث ـيــرون مـنـهــم من
دعــم أوكــرانـيــا ،مما قــد يعرقل
مــواص ـلــة إرسـ ــال الـمـســاعــدات
األمـيــركـيــة ال ــى كـيـيــف ،كـمــا أن
بـعــض ال ـق ـي ــادات الـجـمـهــوريــة
انتقدت رد فعل بايدن على قرار
«أوب ــك بــاس» األخـيــر بخفض
انـتــاج النفط ،وأدى الــى توتر
م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،وق ـ ــال بعض

بايدن بين مناصريه في بروكسفيل بنيويورك امس األول (أ ف ب)

الجمهوريين ان بايدن يحمل
الرياض مسؤولية أخطائه في
سياسة الطاقة.
وتـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــات
ّ
ال ـ ــرأي أن مـعـظــم األمـيــركـيـيــن
قـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــون ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
ّ
وي ـش ـعــرون بـ ــأن ال ـب ــاد تسير
ّ
مما أدى
على الطريق الخطأّ ،
إ لــى تقوية مــو قــع المرشحين
الجمهوريين في مناطق كانت
تـبــدو بعيدة الـمـنــال بالنسبة
إلـ ـيـ ـه ــم .وف ـي ـم ــا تـ ـت ــاح جـمـيــع
مقاعد مجلس ا ل ـنــواب البالغ
عــددهــا  435للمنافسة ،وثلث
مقاعد مجلس الشيوخ البالغ
ع ــدده ــا  100مـقـعــد وعـ ــدد من
ال ـم ـنــاصــب ال ـح ـكــوم ـيــة ،يضع
ً
الــدي ـمــوقــراط ـيــون آ ّمـ ــاال بشأن
اآلفــاق التي قد يحققونها في
ه ــذا الـسـبــاق .وق ــال السناتور
ع ــن ن ـيــوجــرســي ك ـ ــوري بــوكــر
ل ـش ـب ـكــة «آي بـ ــي سـ ـ ــي» أم ــس
األول« ،ال ـح ــزب ال ـمــوجــود في
البيت األبيض عادة ما يخسر
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـن ـص ـف ـيــة
ولكن الحقيقة هي أننا مازلنا
نحافظ على مسار قوي ،ليس
فـ ـق ــط ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى مـجـلــس
الشيوخ ولكن للحصول على
مـ ـق ــاع ــد إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة» .ف ـ ـّـي ه ــذه
األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاءُ ،م ـ ـنـ ــح الـ ـم ــرشـ ـح ــون
ً
ً
الــدي ـمــوقــراط ـيــون دف ـع ــا قــويــا
خــال الحملة االنتخابية من
قبل السياسيين األكثر شعبية
في الحزب ،بمن فيهم الرئيسان
السابقان ب ــاراك أوبــامــا وبيل
كلينتون.
كـمــا اسـتـفــاد الجمهوريون
مـ ـ ــن دعـ ـ ـ ــم وتـ ـشـ ـجـ ـي ــع ق ــائ ـم ــة

أضيق من السياسيين ،في ظل
تسليط الـضــوء خــال الحملة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ف ـ ــي األس ــابـ ـي ــع
ترامب الذي كان
األخيرة على
ّ
يـ ـغ ــازل ف ـك ــرة ت ــرش ــح محتمل
للرئاسة في عام .2024
وسيتنافس بايدن وترامب
عـ ـشـ ـي ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،ح ـيــث
ي ـ ـشـ ــارك ال ــرئـ ـي ــس فـ ــي ت ـجـ ّـمــع
حاشد بالقرب من العاصمة في
والية ماريالند ،بينما يخوض
ت ــرام ــب ح ـم ـلــة ان ـت ـخــاب ـيــة فــي
إط ــار س ـبــاق مـجـلــس الـشـيــوخ
المضطرب في أوهايو.
كان المشهد السياسي يميل
ً
بعيدا عن الديموقراطيين منذ
الصيف ،مع إظهار استطالعات
ّ
ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي أن ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ي ـ ـيـ ــن
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــوض ـ ـ ـعـ ـ ــون ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول
ع ـل ــى أغ ـل ـب ـيــة م ــن رق ـم ـي ــن فــي
مجلس ال ـنــواب .وق ــال الحاكم
ال ـج ـم ـهــوري لـفــرجـيـنـيــا غلين
يونغكين «سيكون ذلــك دعوة
إيقاظ للرئيس جو بايدن».
ّ
ورغم أن السباق في مجلس
ً
ّ
الـشـيــوخ ي ـبــدو مـحـتــدمــا ،فــإن
الــديـمــوقــراطـيـيــن يــأم ـلــون في
الحفاظ على هذا المجلس الذي
يسيطرون عليه بغالبية ّ
ضيقة
بفضل نــائـبــة الــرئـيــس كــامــاال
هــاريــس الـتــي تحمل الـصــوت
الكاسر للتعادل.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تحتدم
الـ ـسـ ـب ــاق ــات ف ـ ــي ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا
ون ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادا وويـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـس ـ ــن
وج ــورجـ ـي ــا ونـ ـي ــو هــامـبـشـيــر
وأوهــايــو ،حيث يمكن ّ
ألي من
هــذه الــواليــات أن ّ
يغير ميزان
القوى.

«طباخ بوتين» :تدخلنا وسنتدخل في انتخابات أميركا
قـبــل س ــاع ــات م ــن االن ـت ـخــابــات النصفية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ق ـ ــال رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال الـ ــروسـ ــي،
يـفـغـيـنــي ب ــري ـغ ــوج ـي ــن ،م ــؤس ــس مـجـمــوعــة
«فاغنر» العسكرية التي يعتقد أن الكرملين
يحركها ،إنه تدخل في االنتخابات األميركية،
وس ـي ــواص ــل ال ـتــدخــل ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،وهــو
االعـ ـ ـت ـ ــراف األول م ــن ن ــوع ــه م ــن شـخـصـيــة
ً
وض ـع ـت ـه ــا واشـ ـنـ ـط ــن رسـ ـمـ ـي ــا ف ـ ــي دائ ـ ـ ــرة
المتورطين في جهود التأثير في السياسة
األمـيــركـيــة .وفــي تعليقات نشرتها الخدمة
اإلع ــام ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـشــرك ـتــه «ك ــون ـك ــورد»

لخدمات الضيافة المتعاقدة مع الكرملين،
عـلــى مــوقــع فكونتاكتي ،الـمـكــافــئ الــروســي
ً
لفيسبوك ،قال بريغوجين ردا على سؤال من
موقع إعالم روسي« :تدخلنا في االنتخابات
األميركية ومازلنا نتدخل وسنواصل التدخل.
نعرف كيف نفعل هذا على طريقتنا بحرص
ودق ــة وســاســة» .وأض ــاف« :خ ــال عملياتنا
متناهية الدقة ،سنستأصل الكليتين والكبد
دفعة واحدة» .ولم يوضح تعليقه الغامض.
ويتهم بريغوجين ،بشكل رسمي برعاية
«مــزارع المتصيدين» التي تضم شبكات من

األشخاص الذين ينشرون تعليقات تحريضية
وغير صحيحة إلثــارة الجدل عبر اإلنترنت.
وفي يوليو ،عرضت وزارة الخارجية األميركية
جــائــزة تـصــل إل ــى  10مــايـيــن دوالر مقابل
اإلبــاغ عن معلومات حــول صلته بالتدخل
في االنتخابات األميركية.
ويوم الجمعة افتتحت «فاغنر» ،التي يقاتل
مرتزقتها فــي ســوريــة وإفريقيا وأوكــرانـيــا،
مركزا لتكنولوجيا الدفاع في سان بطرسبرغ،
وهــي خـطــوة إضــافـيــة لبريغوجين ،لتأكيد
أوراق اعتماده العسكرية.

وخــال الحملة االنتخابية،
ّ
رك ـ ـ ــز ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون عـلــى
حـقــوق الـتـصــويــت وال ـحــق في
اإلج ـ ـهـ ــاض وال ــرف ــاهـ ـي ــة وف ــي
ح ــال ــة بـ ــايـ ــدن ،ع ـل ــى ال ـت ـهــديــد
الذي يمثله الدعم المتزايد بين
الجمهوريين المؤيدين لترامب
لنظرية المؤامرة السياسية.
وي ـ ـ ـ ّ
ـرد ال ـج ـم ـه ــوري ــون عـلــى
ّ
ذلـ ــك م ــؤك ــدي ــن أن ال ـت ـصـّـويــت
للديموقراطيين يعني أنــه ّلن
ت ـكــون ه ـنــاك نـهــايــة للتضخم
الـ ـم ــرتـ ـف ــع وت ـ ـصـ ــاعـ ــد ج ــرائ ــم
العنف ،وذلك في إطار سعيهم
إلى جعل االنتخابات النصفية
اس ـت ـف ـتـ ً
ـاء عـلــى الــرئ ـيــس .ومــع
الرئيس
وص ــول نسبة تــأيـيــد
ّ
إلى نحو  42في المئة ،تجنب
ً
بايدن الواليات األكثر احتداما.
ول ـ ـك ـ ـنـ ــه شـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة
االنتخابية إلى جانب رئيسه
ال ـ ـسـ ــابـ ــق بـ ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ـ ــامـ ـ ــا فــي
بنسلفانيا الـسـبــت ،فــي إطــار
ّ
جدول أعمال مليء بالمحطات
االنتخابية ،بما في ذلك إلينوي
وف ـلــوريــدا ون ـي ــوي ــوركّ .
ووب ــخ
ّ
المتطر فين
الرئيس األ نـصــار
ل ـ «الــرئـيــس ال ـم ـهــزوم» تــرامــب،
ّ ً
متوجها للحشد بالقول «حقكم
في االختيار موجود على ورقة
االقتراع».
وقال الرئيس الديموقراطي
أم ــام جـمـهــور مـلـتــزم إل ــى حد
ك ـب ـيــر ب ـق ـضـ ّـي ـتــه ،ف ــي جــامـعــة
سارة لورنس بشمال نيويورك
ذهبتم جميعا للتصويت،
«إذا ُ َ
فستحفظ الديموقراطية .هذه
ليست مزحة» .وأضــاف «حان
ُ
اآلن الوقت بالنسبة إلى جيلكم
للدفاع عنها (الديموقراطية)،
والحفاظ عليها ،واختيارها»،
ّ
مــذكـ ًـرا ّبهجوم  6يناير 2021
الذي شنه أنصار لترامب على
مبنى الكابيتول.
واتهم ترامب الذي يواصل
ّ
االدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ـ ـ ـ ـ ــأن ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ع ـ ـ ـ ـ ــام ُ 2020سـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــت مـ ـن ــه
ّ
«المتطر فين
الديموقراطيين
وال ـم ـج ــان ـي ــن» بــال ـت ـس ـبــب فــي
ُ
«تراجع وسقوط أميركا» ،وذلك
ّ
تجمعات
خــال مشاركته في
انتخابية في نهاية األسبوع
في الواليات المتأرجحة.
واخ ـ ـ ـتـ ـ ــار األحـ ـ ـ ــد ال ـت ـح ــدث
ف ــي والي ـ ــة ف ـل ــوري ــدا ال ـمــؤيــدة
للجمهوريين (ج ـنــوب) .وفي

م ـ ـ ـيـ ـ ــامـ ـ ــي ،واص ـ ـ ـ ـ ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
السابق تغذية التوقعات ّبشأن
إعـ ـ ـ ــان وش ـ ـيـ ــك ع ـ ــن ت ــرش ـح ــه
للرئاسة في عــام  .2024وقال
َّ
تــرا مــب ّ
سيتعين ّ
علي
«رب ـم ــا
ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ــذلـ ــك مـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى»،
ـوات
فيما هتف أنـصــاره «سـنـ ٍ
ـوات أربـ ــع
أرب ـ ـ ــع أخـ ـ ـ ــرى! سـ ـ ـن ـ ـ ٍ
أخـ ـ ــرى!» ،فــي إشـ ــارة إل ــى مــدة
الوالية الرئاسية في الواليات
المتحدة.
وقـ ـ ـ ـ ــال  48فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن ال ـم ـح ـت ـم ـل ـيــن ،فــي
االستطالع األخير التي أجرته
شـ ـبـ ـك ــة «ان بـ ـ ــي سـ ـ ــي ن ـ ـيـ ــوز»
على المستوى الوطني ،إنهم
ّ
ي ـفــض ـلــون ك ــون ـغ ــرس يسيطر
عليه الــديـمــوقــراطـيــونّ ،بينما
قال  47في المئة إنهم يفضلون
ّ
أن يـتــولــى الجمهوريون زمــام
إدارة الكونغرس.
لـ ـ ـك ـ ــن  80فـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة م ــن
ا لـ ـ ـن ـ ــا خـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ذوي ا ل ـ ـم ـ ـيـ ــول
الجمهورية قالوا إنهم متأكدون
ّ
سيصوتون أو قاموا
من أنهم
ً
بذلك بالفعل ،وفقا الستطالع
جديد أجرته «واشنطن بوست»
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع «إي بـ ــي ســي
نيوز» ،وذلك أعلى بست نقاط
ّ
مــن األرق ــام المتعلقة بالحزب
الديموقراطي.
وأدلـ ـ ـ ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو  40م ـل ـي ــون
أم ـيــركــي بــأصــوات ـهــم ف ــي وقــت
مـبـكــر ح ـتــى ب ـعــد ظ ـهــر األح ــد،
ً
وفـ ـق ــا ل ـ ـ «ي ــون ــاي ـت ــد سـتــايـتــس
إيليكشنس بروجكت» (United
،)States Elections Project
مـتـجــاوزيــن بقليل الــرقــم الــذي
جرى تحقيقه في عام .2018
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت رئ ـي ـســة
الـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ــزب
الجمهوري رونا ماكدانيال أن
مــرش ـحــي حــزب ـهــا النـتـخــابــات
ال ـت ـج ــدي ــد ال ـن ـص ـف ــي الـمـقـبـلــة
س ـي ـق ـب ـل ــون ب ــال ـن ـت ــائ ــج سـ ــواء
فازوا أم ال ،بينما يواجه ترامب
تدقيقا في إصــراره على إنكار
ن ـت ــائ ــج ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة
األميركية .وأعربت ماكدانيال
ع ــن اع ـت ـقــادهــا ب ــوج ــود «زخ ــم
جـ ـ ـي ـ ــد» لـ ـ ـ ــدى الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن
يمكنهم من استعادة السيطرة
على مجلسي الشيوخ والنواب.
وكان ترامب الذي لم يعترف
حتى اآلن بخسارته أمام بايدن
قبل عامين يركز على الترويج

لـنـظــريــات م ــؤام ــرة فــي الفترة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـب ــق االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات.
ويــؤيــد مـئــات مــن المرشحين
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن النـ ـتـ ـخ ــاب ــات
األسبوع المقبل مزاعم ترامب
التي ال دليل عليها عن التزوير
عــام  ،2020وهـنــاك عــدد منهم
أيضا يشكك بالنتائج المرتقبة
بعكس تصريحات ماكدانيال
المطمئنة.
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات لـ ـ ـ «س ــي
إن إن» لـ ـ ــم ي ـس ـت ـب ـع ــد ز ع ـي ــم
األقـ ـلـ ـي ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ،كـيـفــن
م ـك ــارث ــي ،مـحــاكـمــة ب ــاي ــدن أو
عــزلــه .وقــال إن «الجمهوريين
ل ـ ـ ــن ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــوا م ـح ــاك ـم ــة
الرئيس بايدن تشريعيا كأداة
س ـي ــاس ـي ــة ،ولـ ـك ــن ال ـم ـحــاك ـمــة
م ـطــروحــة وف ــق الـمـسـتـجــدات
المستقبلية».
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ا لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
فــي االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي من
أفـغــانـسـتــان ومـصـيــر األم ــوال
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
ألوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــروح ع ـل ــى
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة» ،وأن «األولـ ـ ــويـ ـ ــة
ستكون لتشريع يعالج الهجرة
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة مع
الـ ـمـ ـكـ ـسـ ـي ــك» .وك ـ ــان ـ ــت م ـج ـلــة
«رول ـي ـن ــغ سـ ـت ــون» االم ـيــرك ـيــة
كـشـفــت أن تــرامــب ي ـحــاول أن
ي ـك ـت ـش ــف مـ ــن ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن
خ ـط ـط ـه ــم ب ـ ـشـ ــأن ب ـ ــاي ـ ــدن فــي
ح ــال ــة ف ــوزه ــم ف ــي ان ـت ـخــابــات
الكونغرس.
ونقلت المجلة عن مصادر
مطلعة أن «تــرامــب كــان يسأل
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن م ـ ـ ــرة فـ ـ ــي األش ـ ـهـ ــر
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـم ـ ــرات
الـ ـت ــي ي ـخ ـطــط ال ـج ـم ـهــوريــون
ل ـع ــزل ال ــرئ ـي ــس (جـ ــو ب ــاي ــدن)
إذا س ـ ـي ـ ـطـ ــروا عـ ـل ــى م ـج ـلــس
الـ ـن ــواب» .وأض ــاف ــت أن أسئلة
تــرامــب كــانــت تـخــص األعـمــال
ال ـم ـل ـمــوســة وم ــواع ـي ــد ال ـعــزل
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة ،م ـش ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
الرئيس السابق حــاول أيضا
مـ ـع ــرف ــة عـ ـ ــدد ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـ ــؤيـ ـ ــدون ف ـ ـكـ ــرة ع ــزل
بايدن .وذكرت المجلة أن سبب
أسئلة ترامب بهذا الخصوص
قد يعود إلى «سجله الخاص
ال ـم ـش ـكــوك ف ـي ــه» ،ألن ــه أصـبــح
الــرئ ـيــس الــوح ـيــد ال ــذي واجــه
محاولة عزله مرتين.
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سلة أخبار
قطر :ألمانيا تتعامل معنا
بتكبر شديد وعنصرية

اتهم وزير الخارجية القطري الشيخ
محمد بن عبدالرحمن ،أمس ،أملانيا
بأنها تتعامل مع مستضيف
بطولة كأس العالم لكرة القدم
 2022بـ «تكبر شديد وعنصرية»،
في إشارة الى االنتقادات املتكررة
من النخب السياسية واإلعالمية
والرأي العام ،وآخرها وزيرة
الداخلية نانسي فيزر ،لقرار منح
قطر استضافة الحدث الكبير.
وأضاف بن عبدالرحمن« :يقدم
السياسيون األملان معلومات
خاطئة للرأي العام ،ومن ناحية
أخرى ال يواجهون مشاكل معنا
عندما يتعلق املوضوع بالشراكات
في مجال الطاقة أو االستثمارات»،
معربا عن عدم تفهمه الزدواجية
معاييرهم مع استضافة قطر
للبطولة.

أرمينيا وأذربيجان تتبادالن
القصف عشية المحادثات

تبادلت أرمينيا وأذربيجان
االتهامات ،أمس ،بشأن قصف
جديد على الحدود ،قبل توجه
وزيري خارجيتهما إلى الواليات
املتحدة لعقد محادثات برعاية
نظيريهما األميركي ،أنتوني
بلينكن ،لوضع حد لصراع أودى
بحياة املئات في األشهر األخيرة.
وأكدت وزارة الدفاع األرمينية
إطالق القوات األذربيجانية النار
على مواقع في املنطقة الشرقية
من الحدود .واتهمت وزارة الدفاع
األذربيجانية القوات األرمينية
بإطالق النار بـ «أسلحة خفيفة من
عيارات مختلفة» على مواقع باكو.

باكستان :عمران خان يستأنف
مسيرة االنتخابات المبكرة

بعد أيام من نجاته بأعجوبة
من محاولة اغتيال وخروجه من
املستشفى على كرسي متحرك،
يستأنف رئيس وزراء باكستان
السابق عمران خان ،اليوم ،مسيرة
ألنصاره إلى إسالم آباد لالستمرار
في الضغط إلجراء انتخابات
مبكرة .ووفق القيادي في حزب
حركة اإلنصاف فؤاد شاودري ،فإن
خان سيلقى كلمة أمام أنصاره،
وسيتم استئناف مسيرتهم من
املنطقة التي ّ
تعرض فيها إلطالق
النار الخميس املاضي ،وسينضم
خان إلى املسيرة بعد أسبوعني لدى
اقترابها من العاصمة ،وسيستمر
في التعافي بمنزله في الهور.

محادثات أميركية  -روسية سرية حول حرب أوكرانيا لبنان :لجنة متابعة لتطبيق اتفاق الطائف
كييف تتسلم أنظمة دفاع جوي حديثة ...وزيلينسكي ّ
ّ
طهران
ضد
د
يصع
ومساع إلقناع باسيل بتبني قائد الجيش للرئاسة
ٍ

بـ ـع ــد سـ ــاعـ ــات فـ ـق ــط مـ ــن كـ ـش ــف اإلعـ ـ ــام
األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن واشـ ـنـ ـط ــن ن ـص ـح ــت كـيـيــف
باالنفتاح على التفاوض مع الرئيس الروسي
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ـي ــن ،أفـ ـ ــادت صـحـيـفــة «وول
ستريت جورنال» بأن مستشار األمن القومي
األمـيــركــي جيك سوليفان أجــرى محادثات
س ــري ــة خـ ــال األشـ ـه ــر األخـ ـي ــرة م ــع نـظـيــره
الروسي نيكوالي باتروشيف ،على أمل الحد
من مخاطر امتداد الحرب خارج أوكرانيا أو
تصعيدها إلى صراع نووي.
وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري
بيسكوف عن التعليق على هذه المحادثات،
ً
وعلى حث الواليات المتحدة أوكرانيا سرا
ّ
على التفاوض مع روسيا ،لكنه اتهم برفض
التفاوض عبر إقرار قانون يحظره مع بوتين.
في المقابل ،أعلن وزير الدفاع األوكراني
ّ
أول ـي ـك ـســي ريــزن ـي ـكــوف أمـ ــس ،ت ـســلــم ب ــاده
أنظمة دفــاع جوي «ناسامز» و«أسبيد» من
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإس ـبــان ـيــا وال ـنــرويــج،
تهدف إلى صد القصف الروسي الكثيف على
البنى التحتية الحيوية.
وقـ ـ ــال ري ــزنـ ـيـ ـك ــوف ،فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة« :هـ ــذه
األسلحة ستعزز قدرات الجيش ،وستجعل
ً
أمانا» .من ناحيتهّ ،
صعد
مجالنا الجوي أكثر
الرئيس األوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي

●

دبابة سوفياتية قديمة في الساحة الحمراء خالل احتفال الشيوعيين الروس أمس بذكرى
مسيرة تاريخية للجنود السوفيات إلى الجبهات في ( 1941رويترز)
ً
من اتهاماته إليران ،مواصال ضغوطه على
دول أوروبية لفرض عقوبات عليها .وقال
زيلينسكي ،أمس« :كنا قریبین من التوصل
إلى سالم لوال قيام إيران بتزويد المعتدي
ً
بالسالح» ،مضيفا أن «الــروس يستخدمون

مرة أخرى طائرات مسيرة هجومية إيرانية،
وأسقطنا بعضها ،ولكنها ّ
أضرت بنا» .ولفت
إلى أن «روسيا بحاجة إلى صواريخ إيرانية
لمواصلة استراتيجيتها الخاصة بهجمات
واسعة النطاق على بنيتنا التحتية».

بيروت  -منير الربيع

ّ
ال يبدو أن مؤتمر الطائف الذي نظمته السفارة السعودية
في بيروت ،بمناسبة ذكرى توقيع اتفاق الطائف ،سيكون
ً
ً
عابرا ،ال بل ّ
ثمة مؤشرات تفيد بأن مساره سيستكمل
حدثا
بشكل عمالني مــن خــال تشكيل لـجــان تختص بمتابعة
تطبيق هــذا االت ـفــاق والـبـحــث فيما لــم يتم تطبيقه ،وذلــك
إلرساء مسار تطوير بنية النظام والخروج من األزمة القائمة.
وتؤكد المعلومات الدبلوماسية أنه سيتم تشكيل لجان
اختصاص من بعض الشخصيات التي شاركت في صياغة
اتفاق الطائف ،إضافة إلى أصحاب اختصاص في القانون
الدستوري تعمل على إعداد ورقة عمل لعرضها على مختلف
القوى السياسية حول ما يجب تطبيقه في االتفاق الذي أقر
ً
قبل  33عاما ،وسط موافقة لبنانية جامعة ،خاصة أن حزب
ّ
الله كــان قــد مــرر مــواقــف واضـحــة تفيد بأنه ال يسعى إلى
اإلطاحة بـ «الطائف» أو ّ تغييره.
جاء ذلك ،في حين حذرت كبيرة الدبلوماسيين في شؤون
الشرق األوسط بواشنطن ،باربارا ليف ،من التراخي في اقرار
اإلصالحات ،قائلة إن لبنان سيضطر على األرجح إلى ّ
تحمل
ّ
ّ
المتوسطي الفقير حكومة
المزيد من األلم قبل أن يشكل البلد
ّ
ّ
جديدة ،مع احتمال «تفكك» كامل للدولة.
ً
ً
ولفتت ليف إلى أن «هناك اعتقادا خاطئا بين أولئك الذين
ال يريدون أن يروا اإلصالحات في قطاع البنوك أو الكهرباء

ّ
أننا لسنا بحاجة إلى قرض البك الدولي البالغ  3مليارات
ّ
الطبيعي» .ونبهت إلــى أن
دوالر ،ألن لدينا كــل هــذا الـغــاز
ّ
«الحقيقة هي أن التنقيب عن الغاز يستحق سنوات من العمل.
ً
إنه ليس ماال في البنك».
ويتطابق التحذير األميركي مع موقف السعودية الذي
يــؤكــد أن ــه عـلــى اللبنانيين مـســاعــدة أنـفـسـهــم عـبــر إنـجــاز
ً
االستحقاقات الدستورية في مواعيدها أوال ،وااللتزام بمسار
ً
ً
تطبيق اإلصالحات ثانيا ،وثالثا الدخول في مسار تحسين
الـعــاقــات مــع العالم العربي والمجتمع الــدولــي ،كذلك مع
مضمون البيان الثالثي الذي صدر قبل فترة عن السعودية
والواليات المتحدة وفرنسا ،حول االلتزام باتفاق الطائف،
وهو ما سيكون له انعكاس أساسي على المسار السياسي
ومقاربة االنتخابات الرئاسية.
وهذا ما تالقيه حركة لبنانية مستجدة عنوانها التشاور
يـقــودهــا رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري ونــائـبــه الـيــاس
بوصعب ،وسط محاوالت داخل «تكتل لبنان القوي» ،التابع
لجبران باسيل العتماد خـيــار البحث عــن رئـيــس توافقي
ّ
ً
وتبني ترشيح شخصية يمكنها أن تكون عنصر ثقة محليا
ً
وخارجيا تنجح في تمرير هذه المرحلة االنتقالية ،وهناك
بعض َمن في التكتل يحاولون إقناع باسيل بتبني خيار
قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية ،كما يصر
ن ــواب التكتل على ال ـخــروج مــن مـبــدأ التصويت الخميس
بورقة بيضاء.

دوليات 18
ممثل األمير :الشرق األخضر نقطة تحول في العمل المناخي
ةديرجلا

•
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• «الكويت تؤكد التزامها بالقرارات الخليجية واإلقليمية والدولية المعنية بالبيئة وتبدأ تنفيذ عدد من المشاريع»
• «نجدد سعينا لزيادة المسطحات الخضراء من خالل التشجير ...وندعم جهود السعودية بالكامل»

ً
ممثل األمير متوسطا السيسي وغوتيريش

القاهرة  -حسن حافظ

مبادرة بن
سلمان تحقق
الكثير من
التطلعات
البيئية على
المستويين
اإلقليمي
والدولي

ممثل األمير

خصصنا 2.5
مليار دوالر
لـ «المبادرة
الخضراء»
ونصل للحياد
الكربوني في
2050

بن سلمان

الدول العربية
جادة بمواجهة
تغير المناخ
والتحول للطاقة
المتجددة ومصر
حققت إنجازات في
«النقل النظيف»

السيسي

ألقى ممثل سمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد،
أمــس ،كلمة دولــة الكويت في
مــؤت ـمــر ق ـمــة مـ ـب ــادرة ال ـشــرق
األوس ـ ــط األخ ـض ــر الـ ــذي عقد
فــي شــرم الشيخ على هامش
ق ـمــة ال ـم ـنــاخ «كـ ــوب  ،»27أكــد
فيها التزام الكويت بالقرارات
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
واإلقليمية والدولية المعنية
بــال ـب ـي ـئــة وم ـعــاي ـيــر ال ـت ـعــاون
مــع األمــم المتحدة فــي تنفيذ
مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ،وق ــد
باشرت بعدة مشاريع بيئية
بينها مشروع الوقود البيئي
وم ـ ـص ـ ـفـ ــاة الـ ـ ـ ـ ــزور ال ـع ــال ـم ـي ــة
وم ـ ـشـ ــروع م ـن ــاول ــة ال ـك ـبــريــت
ومشروع خط الغاز الخامس.
وفيما يلي نص الكلمة:
«يسرني  -فــي الـبــدايــة  -أن
أن ـقــل لـكــم تـحـيــات أم ـيــر دولــة
ال ـكــويــت س ـمــو ال ـش ـيــخ ن ــواف
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــر الـ ـصـ ـب ــاح
حـفـظــه ال ـلــه ورعـ ــاه وتمنيات
سموه لكم بالتوفيق والنجاح
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ـ ــى األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
ال ـم ـن ـش ــودة ل ـم ـب ــادرة ال ـشــرق
األوسط األخضر بنسختيها:
األولى والثانية.
وي ـ ـشـ ــرف ـ ـنـ ــي فـ ـ ــي م ـس ـت ـهــل
كـلـمـتــي أن أرفـ ــع أس ـمــى آي ــات
الشكر والـعــرفــان إلــى حكومة
جـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـش ـق ـي ـق ــة لـ ـم ــا لـ ـمـ ـسـ ـن ــاه مــن
ح ـ ـ ـفـ ـ ــاوة االسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال وكـ ـ ــرم
ال ـض ـي ــاف ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــداد الـمـمـيــز
ل ـل ــدورة الـســابـعــة والـعـشــريــن
لمؤتمر األطراف التفاقية األمم
ال ـم ـت ـحــدة اإلط ــاري ــة المعنية
بتغير المناخ.
كـمــا أغـتـنــم ه ــذه المناسبة
ألت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم بـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــص الـ ـشـ ـك ــر
وال ـت ـقــديــر لـلـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ال ـش ـق ـي ـق ــة ع ـلــى
إطالقها النسخة الثانية من
قـمــة م ـب ــادرة ال ـشــرق األوس ــط
ً
األخ ـض ــر ت ــزام ـن ــا م ــع انـعـقــاد
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـس ــاب ــع
والـ ـعـ ـش ــري ــن الت ـف ــاق ـي ــة األمـ ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة اإلطـ ـ ــاريـ ـ ــة لـتـغـيــر
الـ ـمـ ـن ــاخ ،ح ـي ــث ت ـع ـت ـبــر ه ــذه
ال ـم ـبــادرة نـقـطــة ت ـحــول هامة
لمنطقة ال ـش ــرق األوس ـ ــط في
ً
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ـن ــاخ ــي وأسـ ــاسـ ــا
للتعاون اإلقليمي في مكافحة
آث ـ ــار تـغـيــر ال ـم ـن ــاخ ،وهـ ــو ما
ي ـع ـبــر ع ــن ال ــرغ ـب ــة ال ـص ــادق ــة
لــدول ـنــا اإلقـلـيـمـيــة ف ــي تنفيذ

ً
 ...ومشاركا في افتتاح قمة المناخ أمس

ولي العهد يلتقي بن سلمان
الـتـقــى ممثل سـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ نــواف
األحمد ،سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
أمس ،ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي
األمير محمد بن سلمان ،وذلك على هامش مؤتمر
النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق األوسط
األخضر المقامة في مدينة شرم الشيخ.
وجرى خالل اللقاء الذي حضره وزير الخارجية
الشيخ سالم العبدالله وكبار المسؤولين بديوان
سمو ولــي العهد اسـتـعــراض الـعــاقــات األخــويــة
الوطيدة بين البلدين الشقيقين ،وسبل دعمها
وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين
الشقيقين ،إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات
على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وتمنى سموه
لألمير محمد دوام الصحة وموفور العافية وللبلد
الشقيق تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك
ً
سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية مزيدا من
التقدم واالزدهار.
ب ـنــود ات ـف ــاق ب ــاري ــس للمناخ
وتـحـقـيــق أه ـ ــداف وم ــؤش ــرات
التنمية المستدامة .2030
إن دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ت ــؤك ــد
التزامها بالقرارات والمبادرات
الخليجية واإلقليمية والدولية
المعنية بالبيئة ،فقد تضمنت
رؤيـ ــة «ك ــوي ــت ج ــدي ــدة »2035
ركيزة أساسية محورها بيئة
معيشية مستدامة تسعى من
خاللها إلى تحقيق االستدامة
البيئية واإل ي ـف ــاء بتعهداتها
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
الدولي ...كما أن دولة الكويت
ملتزمة بكافة معايير التعاون
مــع األمــم المتحدة فــي تنفيذ
مشاريعها البيئية المخصصة
لها.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدد ،ف ـقــد
شـ ــرعـ ــت دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت فــي
ت ـن ـف ـيــذ عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع
مثل :مـشــروع الــوقــود البيئي
وم ـ ـص ـ ـفـ ــاة الـ ـ ـ ـ ــزور ال ـع ــال ـم ـي ــة
وم ـ ـشـ ــروع م ـن ــاول ــة ال ـك ـبــريــت
ومشروع خط الغاز الخامس.
ال ش ــك أن مـ ـب ــادرة ال ـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط األخ ـ ـضـ ــر ب ــإش ــراف
أخــي صــاحــب السمو الملكي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن س ـل ـم ــان
ب ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز آل س ـع ــود
ح ـف ـظ ــه ال ـ ـلـ ــه ت ـح ـق ــق ال ـك ـث ـيــر
م ــن الـتـطـلـعــات الـبـيـئـيــة على
المستويين اإلقليمي والدولي
من خالل العمل برؤية موحدة
ً
ف ـضــا عــن ال ـفــوائــد الـمــرجــوة

ممثل األمير خالل لقائه ولي العهد السعودي أمس

منها على المستوى الوطني.
ومـ ـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـك ــان ت ـج ــدد
دولـ ــة ال ـكــويــت تــأكـيــدهــا على
سـ ـعـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب لـ ـلـ ـقـ ـي ــام
بمشاريع واعدة من خالل هذه
المبادرة لــزيــادة المسطحات
الخضراء من خالل التشجير
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـغ ـ ـط ـ ــاء الـ ـنـ ـب ــات ــي
وإقــامــة المحميات الطبيعية
واالهتمام بالسياحة البيئية
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة فـ ـ ــي ال ـ ــوص ـ ــول
إل ــى الـحـيــاد الـكــربــونــي خــال
منتصف الـقــرن الـحــالــي ،مما
سـ ـيـ ـت ــوج ب ــأث ــر إيـ ـج ــاب ــي فــي
مـ ـج ــال ال ـب ـي ـئــة وخـ ـل ــق ف ــرص
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ضـ ـخـ ـم ــة ت ـع ــود
بالنفع على األجـيــال القادمة
وفتح آفــاق جــديــدة لمستقبل
أخضر مستدام.
ك ـمــا ت ـج ــدد دول ـ ــة ال ـكــويــت
دعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـكـ ـ ــامـ ـ ــل لـ ـجـ ـه ــود
شـقـيـقـتـهــا ال ـك ـب ــرى الـمـمـلـكــة
العربية السعودية والتزامها
بـ ـم ــا ي ـت ـف ــق ع ـل ـي ــه ف ـ ــي ض ــوء
إمـكــانـيــات ـهــا ومـ ــواردهـ ــا ولــن
ً
ً
ً
تدخر جهدا أو دعما أو امتثاال
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـت ــوصـ ـي ــات ال ـتــي
تتوصل إليها هــذه المبادرة
بكافة نسخها.
ً
وختاما ،أكرر شكري لجميع
القائمين على عقد أعمال هذه
ً
ال ـق ـمــة ،داع ـي ــا ال ـمــولــى العلي
الـ ـق ــدي ــر أن ي ـه ـي ــئ لـ ـن ــا سـبــل
ال ــرش ــاد لـتـحـقـيــق م ــا نتطلع
ً
إلـيــه جميعا مــن خـيــر وتـقــدم

وازده ـ ـ ـ ـ ــار ل ــدولـ ـتـ ـن ــا وال ـ ـ ــدول
الشقيقة والصديقة».

بن سلمان
ودشن ولي العهد السعودي
األمـيــر محمد بــن سلمان ،في
ش ــرم ال ـش ـيــخ أمـ ــس ،النسخة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن م ـ ـبـ ــادرة ال ـش ــرق
األوسط األخضر التي أطلقت
في السعودية العام الماضي،
وتنطلق النسخة الثانية من
المبادرة بالشراكة مع الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي،
ومشاركة واسعة من كبار قادة
العالم ،بما فيهم قادة وممثلو
حكومات مجلس دول التعاون
الخليجي.
ولـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
أع ـل ــن ف ــي اف ـت ـتــاح ال ـق ـمــة ،عن
اسـ ـتـ ـض ــاف ــة الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ل ـم ـقــر
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط
األخـ ـ ـض ـ ــر ،واإلس ـ ـ ـهـ ـ ــام بـ ـ ـ 2.5
مليار دوالر دعما لمشروعات
ال ـم ـب ــادرة وم ـيــزان ـيــة األم ــان ــة
ال ـع ــام ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا للعشر
س ـنــوات المقبلة ،وكـشــف عن
تخطيط صندوق االستثمارات
ال ـعــامــة ال ـس ـع ــودي لـلــوصــول
إلى الحياد الكربوني بحلول
ع ــام  ،2050لـيـكــون مــن أوائ ــل
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة فــي
العالم ،وأول صناديق المنطقة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاد
الكربوني بحلول ذلــك العام،

مـمــا ي ـعــزز ج ـهــود الـصـنــدوق
لمواجهة تحديات المناخ.
وأش ـ ــار ب ــن سـلـمــان إل ــى أن
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ت ـس ـع ــى لـتـنـسـيــق
ال ـج ـه ــود ب ـيــن دول الـمـنـطـقــة
ل ـخ ـفــض االنـ ـبـ ـع ــاث ــات بــأك ـثــر
 670م ـل ـيــون ط ــن م ــن مـكــافــئ
ثــانــي أكـسـيــد ال ـكــربــون ،وهــي
الكمية التي تمثل االسهامات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع دول
المنطقة ،كما تمثل  10بالمئة
مـ ــن االس ـ ـهـ ــامـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة،
باإلضافة إلى زراعة  50مليار
شجرة في السعودية ،وزيادة
المساحة المغطاة باألشجار
ً
لـ  12ضعفا ،واستصالح 200
م ـل ـيــون ه ـك ـتــار م ــن األراض ـ ــي
ال ـم ـت ــده ــورة ،مـخـفـضــة بــذلــك
 2.5بــال ـم ـئــة م ــن االن ـب ـعــاثــات
العالمية.
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ال ـم ـم ـل ـكــة
تـ ـسـ ـع ــى إليـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول مــن
أجــل توفير أنظمة طاقة أكثر
اسـ ـت ــدام ــة ،م ــن خـ ــال الـسـعــي
لكي تمثل الطاقة المتجددة 50
بالمئة من استهالك المملكة
فــي  .2030وأض ــاف« :نــأمــل أن
ت ـح ـق ــق ال ـق ـم ــة م ـس ـت ـخــرجــات
تؤسس لمستقبل مشرق».
وكان ولي العهد السعودي
ق ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـ ـعـ ـ ــادتـ ـ ــه
ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة م ـن ـت ـج ــع ش ــرم
الـ ـشـ ـي ــخ الـ ـمـ ـص ــري لـ ـمـ ـب ــادرة
ال ـشــرق األوس ــط األخ ـضــر في
نـسـخـتـهــا ال ـثــان ـيــة ،ومـنـتــدى

م ـبــادرة الـسـعــوديــة الخضراء
يـ ـ ــومـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة وال ـ ـس ـ ـبـ ــت
المقبلين.

السيسي
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره قـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـسـيـســي ،إن م ـب ــادرة الـشــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ف ــرص ــة
ممتازة لتعزيز التعاون بين
أعـضــائـهــا مــن دول المنطقة،
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ح ـ ـشـ ــد الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد م ــن
االس ـت ـث ـمــارات وتــوفـيــر آلـيــات
جـ ــديـ ــدة ل ـل ـت ـم ــوي ــل ال ـم ـب ـت ـكــر
لدعم المشروعات التي تقوم
بـهــا دول ا لـمـنـطـقــة لمواجهة
تـغـيــر ا لـمـنــاخ بالتنسيق مع
مــؤسـســات الـتـمــويــل العربية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وأن الـ ـمـ ـب ــادرة
ً
ً
تمثل إ طـ ــارا مناسبا لتعزيز
التعاون التقني ،وربط مراكز
األب ـحــاث فــي الـ ــدول األعـضــاء
لتحقيق التكامل بين البرامج
البحثية والتطبيقية المتعلقة
بتكنولوجيا تـغـيــر مــوا جـهــة
المناخ.
وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري،
إن ب ـ ــاده اس ـت ـطــاعــت إن ـجــاز
خـ ـ ـط ـ ــوات واسـ ـ ـع ـ ــة ف ـ ــي إط ـ ــار
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــول نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو ال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة
المتجددة ســواء فــي مجاالت
ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة أو الــريــاح
أو الـهـيــدروجـيــن ،وأن الــدولــة
الـمـصــريــة تــدشــن مـشــروعــات
ط ـ ـمـ ــوحـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـن ـق ــل

النظيف ،واستطاعت تحقيق
خـطــوات ملموسة فــي اإلدارة
الـمـسـتــدامــة لـلـمــوارد المائية
المحدثة وفــق اتفاق باريس،
للتكيف فــي قطاعات الــزراعــة
و حـمــا يــة المناطق الساحلية
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــاريـ ـ ــة
المستدامة.
وتـ ــابـ ــع« :م ـث ـل ـمــا ه ــو األم ــر
فــي مـصــر ،تـقــوم ســائــر الــدول
العربية ببذل جهود مشابهة
فــي هــذا اإلط ــار» ،داعـيــا لطرح
أف ـ ـكـ ــار م ـب ـت ـك ــرة وم ـق ـت ــرح ــات
بناء ة تساهم في تعزيز عمل
المناخ في دول المنطقة ،في
سـ ـي ــاق مـ ـب ــدأ ال ـت ـن ـف ـيــذ الـ ــذي
نجتمع في إطاره ،وشدد على
أن العدد الكبير من الدول التي
انـضـمــت إل ــى م ـب ــادرة الـشــرق
األوس ـ ــط األخـ ـض ــر ،ه ــو دلـيــل
ع ـل ــى الـ ـج ــدي ــة الـ ـت ــي تــولـيـهــا
الدول العربية لجهود مواجهة
تغير الـمـنــاخ والـتـحــول نحو
ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ،أو عـلــى
صعيد اتـخــذا خـطــوات فعالة
لـلـتـكـيــف م ــع اآلثـ ـ ــار الـسـلـبـيــة
لتغير المناخ.

ولي العهد يلتقي كيري ويستقبل رئيسة حكومة تونس

سموه خالل لقائه كيري

ً
 ...وسموه مغادرا مصر

الـتـقــى ممثل سـمــو أمـيــر الـبــاد الشيخ
ن ــواف األح ـم ــد ،سـمــو ول ــي الـعـهــد الشيخ
مشعل األحـمــد ،أمــس ،المبعوث الرئاسي
للواليات المتحدة لشؤون تغيير المناخ
جون كيري ،وذلك على هامش مؤتمر قمة
قــادة العالم لـلــدورة ال ـ  27لمؤتمر أطــراف
اتفاقية األم ــم المتحدة اإلطــاريــة لتغيير
المناخ «كــوب  »27في مدينة شــرم الشيخ
المصرية.

 ...ومع رئيسة وزراء تونس
وجــرى خالل اللقاء ،الــذي حضره وزير
الخارجية الشيخ ســا لــم العبدالله وكبار
ال ـم ـســؤول ـيــن ب ــدي ــوان س ـمــو ول ــي الـعـهــد،
استعراض «العالقات الوطيدة بين البلدين
الصديقين ،وسبل دعمها وتعزيزها لما
فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين،
إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على
الـســاحـتـيــن اإلقـلـيـمـيــة وال ــدولـ ـي ــة» .وعـبــر
الشيخ مشعل عن تمنياته «للبلد الصديق

قيادة وشعبا مزيدا من التقدم واالزدهار».
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ف ـ ــي م ـقــر
إقــامــة سـمــوه رئـيـســة مجلس ال ـ ــوزراء في
الجمهورية التونسية نجالء بودن ،وجرى
«اس ـت ـعــراض الـعــاقــات األخــويــة الــوطـيــدة
بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها لما
فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين،
باإلضافة إلــى مناقشة أبــرز المستجدات
على الساحتين اإلقليمية والدولية».
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قمة المناخ :دعوات للتضامن العالمي لتجنب جحيم مناخي

• السيسي يعرض المساعدة بحل أزمة أوكرانيا ويدعو لتمويل الدول النامية
• غوتيريش :إما التضامن المناخي أو االنتحار الجماعي

سلة أخبار
مادورو وأسرته
في جولة سياحية

قام الرئيس الفنزويلي نيكوالس
مادورو وأسرته ،أمس األول،
بجولة سياحية في مصر شملت
األهرامات واملتحف املصري
بالتحرير.
وكان في استقبالهم املدير العام
ملنطقة آثار الهرم أشرف محيي
الدين ،حيث شملت الزيارة
الهرم األكبر ومنطقة البانوراما
وأبوالهول .وحرص الضيوف
على التقاط صور تذكارية مع
السياح تخليدًا لهذه الزيارة.
كما توجه الرئيس الفنزويلي
والوفد املرافق له إلى املتحف
املصري بالتحرير ،حيث حرصوا
على التقاط الصور التذكارية
مع القناع الذهبي للملك توت
عنخ أمون.

حواس يصر على
موقفه لتوحيد األذان

صورة جماعية لمشاركين في القمة

ماكرون إللزام
الدول الغنية غير
األوروبية بمساعدة
الدول الضعيفة

تغير المناخ
يؤثر على
األمن

بن زايد

ب ـم ـش ــارك ــة م ـم ـثــل س ـم ــو أم ـي ــر ال ـب ــاد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد سـمــو ول ــي العهد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد ،افـتـتــح الــرئـيــس
ال ـم ـصــري ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،أم ــس،
القمة الرئاسية لمؤتمر المناخ المنعقد
في منتجع شرم الشيخ المصري ،وسط
م ـش ــارك ــة ألك ـث ــر م ــن  100م ــن ق ـ ــادة دول
العالم وكبار المسؤولين الدوليين ،وشدد
الرئيس المصري على ضرورة استجابة
الحكومات لتطلعات الشعوب في مواجهة
تبعات تغير المناخ ،وأطلق على قمة شرم
الـشـيــخ «ق ـمــة الـتـنـفـيــذ» مــن أج ــل تحويل
الـعـهــود وال ـت ـع ـهــدات الـســابـقــة إل ــى واقــع
ً
ملموس يخلق بيئة نظيفة ومناخا أكثر
استجابة للتحديات العالمية الراهنة.
ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ـي ـس ــي رح ـ ــب ب ـض ـيــوف
مصر فــي مدينة شــرم الشيخ ،التي تعد
أول مدينة مصرية تتحول إلى األخضر،
وقـ ــال إن أن ـظ ــار وع ـق ــول ال ـعــالــم متعلقة
بــوقــائــع ال ـمــؤت ـمــر األم ـم ــي وم ــا سيسفر
عنه من نتائج ،في ضوء اشتراك الجميع
ف ــي م ـص ـيــر واح ـ ـ ــد ،وطـ ـ ــرح عـ ــدة أسـئـلــة
ع ـلــى ال ـح ـض ــور« :ه ــل ن ـحــن ال ـي ــوم أق ــرب
إلــى تحقيق أهدافنا مــن عــام مضى؟ هل
استطعنا خــال عــام منصرم ،أن نتحمل
مسؤولياتنا كقادة للعالم ،في التعامل
ً
مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيرا؟
والسؤال األهم ،هل ما نطمح إلى تحقيقه
من أهداف ،يقع في نطاق الممكن؟».
وش ــدد عـلــى أن حــل األزمـ ــة المناخية
ً
لـيــس مستحيال شــريـطــة «تــوافــر اإلرادة
الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل
المناخي المشترك ،وترجمة ما يصدر عن
اجتماعاتنا من نتاج إلى واقع ملموس»،
وتابع« :الوقت يداهمنا ونهاية هذا العقد
الـحــاســم ،باتت على بعد سـنــوات قليلة،
وع ـل ـي ـنــا أن نـسـتـغـلـهــا لـنـحـســم خــالـهــا
ه ــذه الـمـعــركــة ،عـلــى الـنـحــو ال ــذي نــريــده
ونرتضيه».
وطالب بتحويل ما تم االتفاق عليه من
شعارات وكلمات إلى «تنفيذ سريع وفعال
وعـ ــادل» ،فــي ظــل تــوقـعــات الـشـعــوب بــأن
يتخذ القادة خطوات حقيقية وملموسة
نحو خفض االنبعاثات ،وبناء القدرة على
التكيف ،مع تبعات تغير المناخ وتوفير
التمويل الالزم للدول النامية ،التي تعاني
أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة،
وتــابــع« :مــن هــذا المنطلق فلقد حرصنا
على تسمية هذه القمة (قمة التنفيذ) وهو
الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله ،كافة
جهودنا ومساعينا».

«صندوق بيزوس»
يتعهد بتقديم
مليار دوالر لحماية
الغابات والتنوع
البيولوجي
األزمة األوكرانية
ومؤسسة غيتس
وخـ ـيـ ـم ــت أزمـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــرب الـ ــروس ـ ـيـ ــة -
تتبرع بـ  1.5مليار
األوكرانية على الجلسة االفتتاحية للقمة
الرئاسية أمس ،إذ وجه الرئيس السيسي
دوالر لمزارعي
ً
ن ــداء عالميا مــن أجــل إنـهــاء الـحــرب بين
إفريقيا
البلدين ،وقال في ختام كلمته« :بتكلم عن

ً
السيسي ملقيا كلمته

اإلف ــري ـق ـي ــة ق ــد ســاه ـمــت بــأك ـثــر م ــن %4
م ــن غ ـ ــازات االح ـت ـب ــاس الـ ـح ــراري ،فــإنـنــا
نــدعــم االن ـت ـقــال لــأخـضــر وبـشـكــل ع ــادل
ً
ومنصف ،بدال من قرارات تمس مسيرتنا
التنموية ،بما في ذلك الوصول إلى الطاقة
الكهربائية ،المحروم منها  600مليون
إفريقي».
وأشار إلى أن الدول اإلفريقية تتحمل
ً
أعـ ـب ــاء ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ،م ـطــال ـبــا الـ ــدول
ً
ال ـم ـت ـقــدمــة ب ــدع ــم تــداب ـيــر ال ـت ـك ـيــف وف ـقــا
لـلـتـعـهــدات الـمـتـفــق عـلـيـهــا .وت ـحــدث عن
إطالق برنامج لتسريع التكيف في إفريقيا
ً
في شهر سبتمبر الماضي ،موجها الشكر
لـلـبـلــدان األوروبـ ـي ــة ،وال ـشــركــاء لــدفــع 80
ً
مليون يورو للتكيف ،موضحا أن التمويل
الـمـتــراكــم للتكيف حـتــى  ،2030لــم يمثل
سوى ربع المطلوب ألعمال التكيف.
ولفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل
فرصة إلحداث تحول تاريخي ،وتحقيق
االلتزامات ،مؤكدا أن إفريقيا عازمة على
ً
إحداث التغيير بدال من التعرض للتأثر،
والـعـمــل مــع جميع ال ـشــركــاء إلن ـقــاذ هــذا
الكوكب الذي يجمع الجميع.
أزمة كبيرة تمر بالعالم ،ولها تأثير كبير
ً
جدا على كل دول العالم ،بتكلم عن األزمة
الروسية  -األوكــرانـيــة ،وبــوجــه نــداء بكم
ومعكم من أجل أن تتوقف هذه الحرب»،
وت ــاب ــع« :بـ ـن ــادي بــاس ـم ـكــم واسـ ـم ــي ،إن
سمحتوا لي بكده ،فلتتوقف هذه الحرب».
وعـ ـ ــرض ال ـس ـي ـســي وس ــاط ـت ــه إلن ـه ــاء
ً
الحرب الروسية  -األوكرانية ،قائال« :أنا
مستعد للعمل إلنـهــاء الـحــرب ،وأتصور
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــادة الـ ـم ــوج ــودي ــن هـنــا
مـسـتـعــديــن إن ـه ــاء الـ ـح ــرب» .وأش ـ ــار إلــى
تداعيات الحرب على مصر« :إحنا كدول
ً ً
اقتصادها مش قوي ،عانت كثيرا جدا من
تبعات أزمة كورونا سنتين وتحملناها،
ً
واآلن نعاني أيضا من هذه الحرب ،مش
بـتـكـلــم ه ـنــا ع ـل ـشــان ب ـن ـعــانــي م ـن ـهــا فــي
بــادنــا ،ولكن العالم كله يعاني من هذه
الحرب».

التعاون أو الفناء
وإذا كـ ـ ــان ال ـس ـي ـس ــي اخ ـت ـت ــم كـلـمـتــه
بالحديث عن الحرب الروسية  -األوكرانية،
فإن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش ،بدأ كلمته بالحديث عن األزمة
ً
األوك ــرانـ ـي ــة ،ق ــائ ــا ،إن ال ـح ــرب األخ ـيــرة
تـسـبـبــت ف ــي آث ـ ــار سـلـبـيــة ي ـعــانــي منها
ً
العالم ،وأن األزم ــة األوكــرانـيــة فضال عن
تسببها بآثار سلبية يعاني منها العالم،
كشفت عن استمرار تبعية العالم للوقود
ً
األحفوري ،مطالبا بضرورة حقن الدماء
في العالم ،وأنه من غير المقبول أن تدفع
الحرب بالنضال من أجل المناخ ليكون
في مرتبة ثانية.
وشدد غوتيريش على ضرورة أن تركز

دول الـعــالــم عـلــى مــواجـهــة تغير المناخ
بــاعـتـبــاره «ال ـت ـحــدي األك ـبــر فــي الـعــالــم»،
وكشف عن االحتياج أكثر من  300مليار
دوالر ي ـجــب جـمـعـهــا ق ـبــل الـ ـع ــام 2030
ً
لمواجهة تغير المناخ ،الفتا إلــى أن 3.5
مليارات من البشر يعيشون في مناطق
تعاني من تبعات التغير مناخي ،وتابع:
«ليس أمامنا إال التعاون أو الفناء ...إما
أن يكون هناك عهد للتضامن المناخي
أو عهد لالنتحار الجماعي» في مواجهة
االحترار المناخي.
ووج ــه األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم الـمـتـحــدة
نـ ـ ــداءه إلـ ــى دول ال ـع ــال ــم ل ـكــي تـتـضــامــن
االق ـت ـص ــادات ال ـم ـت ـطــورة وال ـنــاش ـئــة ،في
إشــارة إلى عمق األزمــة بين الطرفين في
ظل االنقسام حول أي طرف يتحمل كلفة
مواجهة تداعيات االحترار المناخي ،لكن
ً
األمين العام بدا مصرا على تذكير الجميع
ً
ب ـم ـســؤول ـيــاتــه ،ق ــائ ــا« :كــوك ـب ـنــا يـقـتــرب
بسرعة من نقطة الالعودة التي ستجعل
من الفوضى المناخية غير قابلة للعكس».
وتحدث األمين العام عن النقطة األكثر
حساسية والمتعلقة بالخسائر واألضرار
التي تم إدراجـهــا في جــدول المناقشات،
والـتــي تشكل نقطة خــاف أساسية بين
ً
الدول المتقدمة والدول األقل دخال حول
تحمل تكلفة مواجهة التغير المناخي،
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى أن «ال ـت ــوص ــل إلـ ــى نـتــائــج
ملموسة على صعيد الخسائر واألضرار
ً
سيشكل اخ ـت ـبــارا لـتـعـهــدات الـحـكــومــات
لنجاح (كوب .»)27

تهديد لألمن
مــن جهته ،قــال رئـيــس دول ــة اإلم ــارات

ماكرون وسوناك في القمة

ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن زاي ـ ــد ،ف ــي كـلـمـتــه في
الـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة« :نـجـتـمــع فــي وقــت
حرج لكوكبنا ،فعالمنا يواجه العديد من
التحديات ،ومن أهمها تغير المناخ الذي
أصـبــح يــؤثــر على االسـتـقــرار واألم ــن في
ً
العالم ،وبما أننا ال نملك إال أرضا واحدة
فمن الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة
هــذا الـتـحــدي مــن خــال الـعـمــل المناخي
الـ ــذي نـنـظــر إل ـي ــه ألن ــه ف ــرص ــة لــابـتـكــار
وإيجاد الحلول وتنويع االقتصاد».
بن زايد الذي تستضيف بالده النسخة
الـمـقـبـلــة م ــن مــؤتـمــر ال ـم ـنــاخ (ك ــوب ،)28
شـ ــدد ع ـلــى أن ال ـع ــال ــم ي ــواج ــه ت ـحــديــات
معقدة أهمها تغير المناخ ،مما يتطلب
ً
ً
ً
ً
تـعــاونــا دول ـيــا وع ـمــا مـشـتــركــا مــن أجــل
مستقبل األج ـيــال الـقــادمــة الـتــي يتحدد
مصيرها بناء على القرارات واإلجــراءات
ً
والخطوات المتخذة ،داعـيــا إلــى توحيد
الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير
ً
المناخي والحد من تداعياته ،الفتا إلى أن
اإلمــارات كانت أول دولة بالمنطقة تعلن
م ـب ــادرة اسـتــراتـيـجـيــة لـتـحـقـيــق الـحـيــاد
المناخي بحلول عام .2050

رئيس السنغال
ودعــا رئيس السنغال رئيس االتحاد
اإلفريقي ماكي سال في كلمته إلى إنقاذ
األرض مــن الظواهر المناخية القاسية.
وقال إن «الكثير قيل عن الحالة المناخية
المستعجلة وا ل ـيــوم علينا أن نتصرف
ً
ً
إلنـقــاذ الـكــوكــب» ،مشيرا إلــى أن  11بلدا
في إفريقيا التزمت باتفاق باريس وقامت
بزراعة الحزام األخضر.
وأضاف سال»:حتى وإن لم تكن الدول

ماكرون
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل
مــاكــرون أمــس فــي شــرم الشيخ إنــه يريد
«ممارسة الضغوط» على «الــدول الغنية
غ ـي ــر األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» والسـ ـيـ ـم ــا الـ ــواليـ ــات
المتحدة ،لتدفع «حصتها» في مساعدة
ال ـ ـ ــدول ال ـف ـق ـي ــرة ع ـل ــى م ــواج ـه ــة الـتـغـيــر
المناخي.
وأوضح ماكرون خالل لقاء مع شباب
من إفريقيا وفرنسا على هامش مؤتمر
األطــراف حول المناخ (كــوب )27المنعقد
فـ ــي م ـص ــر «يـ ـج ــب أن ن ـح ـم ــل الـ ــواليـ ــات
المتحدة وا لـصـيــن لتكونا على الموعد
فعال» في مجال خفض انبعاثات غازات
الدفيئة والتضامن المالي .ورأى أن فرنسا
وأوروبـ ـ ـ ــا ه ـمــا ع ـلــى ال ـط ــري ــق الـصـحـيــح
على صعيد خفض االنبعاثات .لكن على
الدول النامية الكبرى أن «تتخلى سريعا
عن الفحم».
وفيما يحتدم الـجــدل والنقاشات في
ك ــوب  27ح ــول الـمـســاعــدة الـمــالـيــة التي
ينبغي أن تقدم إلى الــدول الضعيفة إزاء
التغير المناخي ،أكد ماكرون« :األوربيون
يــدف ـعــون ،لـكـنـهــم ال ـط ــرف الــوح ـيــد ال ــذي
يدفع» .وأضاف «يجب ممارسة الضغوط
على الدول الغنية غير األوروبية والقول
لها يجب أن تدفعي حصتك».
وذكــر بيان صــادر عــن مكتب الرئيس
ال ـفــرن ـســي أن ص ـن ــدوق «بـ ـي ــزوس إي ــرث»
الذي أنشأه مؤسس شركة أمازون جيف
بيزوس تعهد بتقديم مليار دوالر بحلول
عام  2030للمساعدة في حماية الغابات
والتنوع البيولوجي .كما تبرعت مؤسسة
بيل وميلندا غيتس بمبلغ  1.4مليار دوالر
لمساعدة صغار المزارعين في إفريقيا
وآسيا على مواجهة التغير المناخي.
وأطـلـقــت أكـثــر مــن  25دول ــة مجموعة
لمساء لة بعضها البعض بشأن التعهد
بإنهاء إزالــة الغابات بحلول عــام ،2030
معلنة ضــخ مـلـيــارات ال ــدوالرات لتمويل
جهودها في هذا الصدد.
وي ــأت ــي أول اجـ ـتـ ـم ــاع لـ ـش ــراك ــة ق ــادة
الغابات والمناخ ،برئاسة غانا والواليات
المتحدة ،بعد عام من تعهد أكثر من 140
قــائــدا فــي مؤتمر كــوب  26فــي بريطانيا
بإنهاء إزالة الغابات بحلول نهاية العقد.
ولم يكتمل التقدم الذي تحقق منذ ذلك
الحين ،إذ فرضت دول قليلة فقط سياسات
أشد صرامة بشأن إزالة الغابات والتمويل.
وتمثل المجموعة الجديدة ،التي تشمل
اليابان وباكستان وجمهورية الكونغو
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وغ ـيــرهــا ،نـحــو 35
فــي المئة مــن غــابــات العالم وتـهــدف إلى
االجتماع مرتين سنويا لمتابعة التقدم.
وم ـ ــن أب ـ ــرز الـ ـ ــدول الـ ـت ــي ل ــم تـضـمـهــا
المجموعة ،الـبــرازيــل الـتــي تملك غابات
األم ــازون المطيرة وجمهورية الكونغو
الديمقراطية التي تمثل غاباتها الشاسعة
مأوى للحياة البرية المهددة باالنقراض،
بما في ذلك حيوان الغوريال.

بعدما أثارت تصريحاته عن
األذان جدال واسعا ،تمسك وزير
اآلثار املصري األسبق زاهي
حواس برأيه حول ضرورة
توحيد األذان« ،ألنه يزعج
السياح» ،الفتا إلى أن من ال
يستوعب ذلك األمر «ال يفهم
شيئا» ،وأضاف« :أقصد من هذا
التصريح أن وجود  20أذانا في
وقت واحد غير منطقي إطالقا،
فيها إيه ملا نوحد األذان في وقت
واحد بدال مما يحدث اآلن».
وأشار عالم اآلثار املصري
األشهر إلى أن ما يطالب به ليس
ضد الدين إطالقا ،قائال« :أنا
رجل مسلم وأصيل ،وأرى أن ما
يحدث شيء بشع ،ألنه مزعج
لألجانب واملصريني معا ،وما
زلت مصمما على رأيي ،وال أقول
أوقفوا األذان وإنما وحدوه فقط».
وكان هناك مشروع لوزارة
األوقاف حول توحيد األذان
في املساجد لفت إليه حواس
متسائال« :ملاذا توقف؟ مع
إشارته إلى أنه يعرف جيدا أن
األذان سمة من سمات املجتمع،
ولكنه يتطلب توحيده بدال من
الشكل الحالي».

شاب «يدعي الجنون» يقتحم
مبنى التلفزيون المصري

أقدم شاب يحمل سالحا أبيض
على اقتحام مبنى اإلذاعة
والتلفزيون املصري بالقاهرة،
ليل األحد ـ االثنني ،مما تسبب
في إثارة حالة من الذعر
والخوف بني املوجودين في
البهو الرئيسي للمبنى.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية
لإلعالم حسني زين أن شابا
«يدعي الجنون» دخل املبنى
وهو يصيح بالقرب من مدخل
االستعالمات بأنه تعرض هو
وعائلته للشتم والسباب في أحد
البرامج ،وأنه يريد أن يعرف من
الذي أقدم على فعل ذلك.
وأضاف زين أن الشاب أشهر
أداة حادة ،وبدأ يلوح بها في
وجه املوظفني ،قبل أن يتمكن
رجال األمن من السيطرة عليه،
لكن أحد العناصر أصيب بجرح
في كتفه ،مبينا أنه تم القبض
على املشتبه فيه ،وتولت جهات
التحقيق متابعة الواقعة،
وبالبحث والتحري تبني أنه
عشريني ،ولم يكن بحوزته
بطاقة شخصية ،وجرى االطالع
على هويته من خالل أوراق
التجديد التي كانت لديه.

شقيقة عبدالفتاح بشرم
وسط حملة إلطالق سراحه
وصلت سناء سيف ،شقيقة
الناشط املصري البريطاني،
املضرب عن الطعام ،عالء
عبدالفتاح ،إلى مدينة شرم
الشيخ ،أمس ،من أجل املشاركة
في حملة تهدف إلى إطالق
سراحه ،أثناء حضور رئيس
الوزراء البريطاني ريشي سوناك
وزعماء العالم اآلخرين ،قمة
املناخ كوب .27
وقالت سناء ،التي كانت تقود
اعتصاما في اآلونة األخيرة
أمام مبنى وزارة الخارجية
البريطانية بلندن« ،أنا هنا
ألبذل قصارى جهدي ملحاولة
إلقاء الضوء على قضية أخي
املضرب عن الطعام وإنقاذه»،
مضيفة« :أنا قلقة جدا .أنا هنا
للضغط على جميع القادة
القادمني ،وخاصة رئيس الوزراء
ريشي سوناك».
وأمس األول ،أبلغ عبدالفتاح
أسرته أنه سيتوقف عن شرب
املاء في تصعيد الحتجاجه
وإضرابه الذي كان قد بدأه قبل
أكثر من ستة أشهر.

ةديرجلا
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رياضة

الغانم :محمد عبدالله يقود مباراتين فقط...
ونبحث عن مدرب جديد
«نجاح البدالء في قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس السوبر أسعدني»

ً
البيدان مديرا للهيئة
العامة للرياضة
وافق مجلس الوزراء ،في اجتماعه
أمـ ــس ،ع ـلــى تـعـيـيــن يــوســف ال ـب ـيــدان
ً
ً
مديرا للهيئة العامة للرياضة ،خلفا
للمدير السابق حمود فليطح.
وتـ ـ ـ ــدرج ال ـ ـب ـ ـيـ ــدان الـ ـح ــاص ــل ع ـلــى
الماجستير فــي الصحافة واإل ع ــام،
في العديد من المناصب الرياضية،
م ـن ـه ــا رئ ــاسـ ـت ــه ل ـ ـنـ ــادي ال ـت ـض ــام ــن،
ورئــاســة لـجـنــة االنـضـبــاط بــاالتـحــاد
الكويتي لكرة القدم.
بـ ـ ـ ــدوره ي ـه ـن ــئ الـ ـقـ ـس ــم ال ــري ــاض ــي
ً
البيدان لتوليه المنصب ،متمنيا له
التوفيق في مهمته الجديدة.
يوسف البيدان

«الميزانية» تهدد مشاركة
سيدات الطائرة في «غرب آسيا»
الشاهين والغانم وهايف يتوجون األبيض السوبر

حازم ماهر

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم أن
مدرب الفريق األول لكرة القدم بالنادي محمد عبدالله
سيقود األبيض في المباراتين المقبلتين فقط،
ومن ثم التعاقد مع مدرب لقيادة الفريق في
الفترة المقبلة ،إذ تتم دراس ــة العديد من
السير الذاتية لمدربين ،من أجــل اختيار
أحدهم خالل الفترة المقبلة.
وإذ ِّ
توج الكويت ،مساء أمس
األول ،بباكورة ألقاب الموسم
الجاري  ،2023-2022بحصده
لقب «السوبر» ،إثر فوزه على
كاظمة بهدفين مقابل هدف،
ق ــال ال ـغــانــم ف ــي تصريحات
لوسائل اإلع ــام عقب نهاية
ً
المباراة« :عانى الكويت كثيرا
فــي الموسم ال ـجــاري ،وواجهه
ســوء حظ وغــاب عنه التوفيق
بشكل الفت للنظر ،وكانت هناك
العديد مــن األخ ـطــاء الـتــي وقع
فيها الفريق ،كما أن البدالء لم
يصنعوا الفارق مع المنافسين».

وتــابــع« :مــا أسعدني فــي لـقــاء الـســوبــر ،هــو نجاح
البدالء في قيادة الفريق لتحقيق اللقب ،عكس الحال
ً
في الفترة السابقة ،علما أن الكويت يمتلك العبين على
ـال ،وليس هناك فــارق بين العــب أساسي
مستوى عـ ٍ
وآخر احتياطي».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ك ــاظ ـم ــة ف ــري ــق ك ـب ـيــر وي ــوج ــد فــي
النهائيات بشكل مستمر ،وهو فريق قوي وقادر على
ً
تحقيق االنتصارات ،مبينا أن السوبر سيكون نقطة
ً
انطالقة جديدة لألبيض ،خصوصا أن دوري «زين»
الممتاز وكأس سمو األمير هما األهم بالنسبة للفريق.

عبدالله «سعيد»
بـ ــدوره ،أع ــرب م ــدرب الـكــويــت محمد عـبــدالـلــه عن
ً
سعادته بتحقيق اللقب ،مؤكدا أن الجهاز الفني نجح
في تالفي األخـطــاء التي وقعت فيه الفترة السابقة،
لذلك حقق لقب السوبر عن جدارة واستحقاق شديدين،
ً
ً
ً
خصوصا أنه واجه فريقا قويا كان يطمح إلى الفوز.
ولفت عبدالله إلى أنه ال يعلم عدد البطوالت التي
ً
قاد األبيض في تحقيق الفوز بها ،مشيدا بدور مجلس
اإلدارة في تهيئة األجواء بطريقة احترافية ،لألجهزة
ً
الفنية من أجل العمل لتحقيق اإلنجازات تباعا.

من جانبه ،قال مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف
ً
أن البرتقالي قدم أداء رائعا أمام الكويت ،مع الوضع في
االعتبار أن المنافس أحد أفضل وأقوى الفرق ويضم بين
َ
عنصري الخبرة واألعمار
صفوفه العبين أكفاء يمتلكون
السنية الصغيرة.
وأشار ماركوف إلى أن خسارة السوبر جاءت بأخطاء
فردية داخل منطقة الجزاء واردة في كرة القدم ،وهذا ال
ً
يعني أن هناك تقصيرا من الالعبين ،الذين يستحقون
اإلش ــادة والتقدير على روحـهــم ونجاحهم فــي تنفيذ
التعليمات.
وأضــاف« :من المؤكد أن كاظمة تأثر في الوقت ذاته
بعدم مشاركة خمسة العبين هم ديمبلي وعماد الدين
عزي ،ومبارك سعيد ،ومحمد العازمي ،وأحمد عرسان
ألسباب مختلفة ،وهي غيابات مؤثرة ،كما أن مشاركة
شبيب الخالدي جاءت في بداية الشوط الثاني».
وشــدد على أن البرتقالي يعاني بقوة جــراء نقص
ً
الصفوف بداعي اإلصابات ،مؤكدا أنه سيدرس أسباب
ً
خسارة السوبر وغلق هذه الصفحة تماما ،والتفكير فقط
في مباراة الساحل في الجولة التاسعة من منافسات
دوري زين الممتاز.

الشاهين :السوبر بداية المنافسة على األلقاب
ق ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة االتـ ـح ــاد
الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين إن
مواجهة األ بـيــض والبرتقالي على لقب
كــأس السوبر بمنزلة البداية الحقيقية
للمنافسة على االلقاب للموسم الجاري.

العبو الكويت يحتفلون

ولـفــت الـشــاهـيــن إل ــى أن اإلدارت ـي ــن الفنية
والمسابقات باالتحاد ،عملتا من أجل زيادة
عدد مباريات الــدوري ،حتى تكون المنافسة
مـشـتـعـلــة ع ـلــى ال ـل ـق ــب ،م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه في
استمرار المنافسة على البطولة فــي القسم
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تفتتح اليوم الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد
ً
بإقامة ثالث مباريات ،حيث يلتقي في الرابعة والنصف عصرا
الكويت مع العربي ،تليها في السادسة وخمس عشرة دقيقة
مساء مباراة اليرموك مع القادسية ،على أن تختتم المباريات
في الثامنة مساء بلقاء يجمع بين القرين والصليبيخات.
ويتطلع الـكــويــت ،المتصدر بـفــارق األه ــداف عــن العربي
الخامس ولكل منهما نقطتان ،إلى مواصلة عروضه القوية
والتصدي لقوة وطموح األخضر المنتشي بفوزه على كاظمة
في الجولة الماضية والطامع كذلك في االستمرار على درب
االنتصارات وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.
وسيحاول مــدرب األبيض الوطني هيثم الرشيدي كبح
جماح األخضر بالدفاع الصلب والهجوم السريع «المعاكس»
ً
معتمدا على خبرة العبيه ،بينما سيعمل نظيره د .أحمد
فوالذ مدرب العربي على استغالل معنويات العبيه المرتفعة
وصـفــوفــه شـبــة المكتملة وتــألــق محترفيه أســامــة جــزيــري
ونضال العمري.

القادسية واليرموك
وفــي الـمـبــاراة الثانية ،يسعي القادسية الثالث بنقطين
والقادم من فوز ثمين على السالمية في الجولة األولى إلى

وج ـ ـ ـ ـ ــه رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ا لـعــرا قــي محمد ا لـســودا نــي،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــإعـ ـ ـ ــادة ت ـش ـك ـي ــل
ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا ال ـم ـشــرفــة
عـلــى بـطــولــة ك ــأس الـخـلـيــج
ا لـعــر بــي (خليجي  )25لكرة
القدم ،وبما يلبي تهيئة
مستلزمات البطولة
وإنجاحها.
وذك ـ ــرت األم ــان ــة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي ،فــي
بيان ،أن اللجنة الجديدة
س ـت ـك ــون ب ــرئ ــاس ــة وزي ــر
الشباب والرياضة أحمد
ال ـ ـم ـ ـبـ ــرقـ ــع ،وعـ ـض ــوي ــة
 18مـ ـ ـس ـ ــؤوال ،ب ـي ـن ـهــم
وزي ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة اح ـمــد
الـ ـب ــدران ــي ،وم ـحــافــظ
ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــرة اسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد
ال ـ ـع ـ ـيـ ــدانـ ــي ،ورئـ ـي ــس
االتحاد العراقي لكرة
القدم عدنان درجال.

تخطي عقبة اليرموك الرابع بنفس الرصيد والطامح كذلك
في مواصلة مغامرته في البطولة على حساب األصفر ،بعدما
نجح في عبور الفحيحيل بأول ظهور له في الممتاز.
ً
وس ـي ـخــوض األص ـف ــر ال ـل ـقــاء م ــدع ــوم ــا ب ـتــألــق محترفيه
التونسي خالد الحاج والياباني تــوكــودا ،بينما سيعتمد
ال ـيــرمــوك عـلــى الـثـنــائــي ال ـصــربــي إي ـف ــان ،والـمــونـتـيـنـغــري
رادوفان.
وستحمل المباراة الثالثة شعار تضميد الجراح
ً
نـ ـظ ــرا إلـ ــى ط ـم ــوح ال ـفــري ـق ـيــن ،ال ـق ــري ــن ق ـبــل األخ ـيــر
والـصـلـيـبـيـخــات األخ ـي ــر بـ ــدون رص ـي ــد ،ف ــي تـعــويــض
خسارتهما في الجولة األولى أمام برقان والكويت والظفر
بنتيجة اللقاء للهروب من قاع الترتيب.

الدرجة األولى
وتـقــام الـيــوم ثــاث مـبــاريــات على صــالــة االتـحــاد
بــالــدعـيــة ضـمــن الـجــولــة الـثــالـثــة مــن دوري الــدرجــة
ً
األولى ،حيث يلتقي في الرابعة والنصف عصرا خيطان
األول بـ  4نقاط مع منتخب الناشئين ،وفــي السادسة
وخمس عشرة دقيقة مساء يلعب الجهراء الثالث بنقطتين
مــع الشباب األخـيــر بــدون رصـيــد ،تليها فــي الثامنة
مساء مباراة التضامن الرابع بدون رصيد مع النصر
الثاني بنقطتين.

من جانب آخــر ،أصــدر اتحاد
غ ـ ــرب آسـ ـي ــا ل ـل ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة
أمس األول جدول مباريات
بطولة غرب آسيا األولى
لـمـنـتـخـبــات ال ـس ـي ــدات،
بـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــث يـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــل
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي
للسيدات ،الذي أوقعته
ال ـق ــرع ــة ف ــي الـمـجـمــوعــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،وجـ ــان ـ ـبـ ــه م ـن ـت ـخ ـب ــات
قـطــر واإلمـ ـ ــارات وع ـمــان واألردن،
الـمـضـيــف ،م ـش ــواره فــي البطولة
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الجابر يتوج الفائزين بحضور سفيرة تركيا والسكرتير الثالث
فــي أربـعــة أســابـيــع ،وبطولتين للرجال في
أسبوعين انتهيا أمس األول.
وشهدت هذه البطوالت الدولية مشاركات
مكثفة من الالعبين من مختلف دول العالم،
مــن أج ــل حـصــاد نـقــاط التصنيف االتـحــاد
الدولي للتنس.

وأو ض ــح ا لـبـيــان أن اللجنة
ستتكفل بتهيئة مستلزمات
إقــامــة الـبـطــولــة فــي مـحــافـظــة
ال ـب ـص ــرة ،وت ـل ـب ـيــة مـتـطـلـبــات
نجاحها ،وتسهيل اإلجراء ات
كـ ــافـ ــة ،والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة بــأه ـم ـيــة
عالية.
وشـ ـكـ ـل ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـي ــا
األولى ابان الحكومة العراقية
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وكـ ــانـ ــت ب ــرئ ــاس ــة
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـسـ ــابـ ــق
مصطفى الكاظمي ،وعضوية
وزير الشباب السابق عدنان
در جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،قـ ـ ـب ـ ــل أن ت ـن ـت ـه ــي
والي ـت ـه ـم ــا ل ـي ـع ــاد تـشـكـيـلـهــا
اليوم.
ومن المقرر إقامة «خليجي
 »25فـ ــي م ـح ــا ف ـظ ــة ا ل ـب ـص ــرة
جنوبي العراق يناير المقبل،
بـمـشــار كــة ثـمــا نـيــة منتخبات
وطنية.
(كونا)

ً
الهاجري مستقبال أوليفيرا
وصــل أمــس الـمــدرب الجديد للفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت
ّ
البرازيلي كارلوس أوليفيرا لتسلم مهام عمله مع الفريق ،وكان في استقباله
بمطار الكويت مدير الفريق األول سامح الهاجري.
وكانت «الـجــريــدة» انـفــردت بنشر خبر عن اقـتــراب نــادي الكويت من
التعاقد مع مدرب فريق تاوباتي البرازيلي لكرة اليد كارلوس أوليفيرا،
ً
لتولي المهمة خلفا للمدرب الوطني هيثم الرشيدي.
ويتمتع أوليفيرا بسيرة ذاتية جيدة ،إذ سبق له تدريب عدد من األندية
البرازيلية ،أبرزها نادي تاوباتي البرازيلي الذي قادة للعب في بطولة
مونديال العالم االخيرة ،وحصل معه على المركز الثامن ،كما سبق له
قيادة منتخب البرازيل.

فوز «سلة» الكويت وكاظمة على
الصليبيخات والشباب في «الدوري»
•

زجوال .وفي ختام هذه البطولة يسدل الستار
على سلسلة البطوالت الدولية للتنس التي
نظمها االت ـحــاد الكويتي للتنس بــإشــراف
االتحاد الدولي للتنس ،والتي بدأت من 19
سبتمبر الماضي ،وتكونت من ست بطوالت
دولـ ـي ــة ،ب ــواق ــع أرب ـ ــع بـ ـط ــوالت للناشئين

جدول المباريات

ً
إعادة تشكيل اللجنة العليا لـ «خليجي  »25أوليفيرا مدربا لـ «يد» األبيض

«التنس» أسدل الستار على البطوالت الدولية
اخ ـت ـت ـمــت أمـ ــس األول ب ـطــولــة ال ـكــويــت
الــدولـيــة للتنس لـلــرجــال لــأسـبــوع الثاني
( )M15 ALZAHRAعـلــى مــاعــب االت ـحــاد
بمجمع الـشـيــخ جــابــر الـعـبــدالـلــه ال ــدول ــي،
ب ــرع ــاي ــة وحـ ـض ــور ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـجــابــر
رئيس االتحادين الكويتي والعربي للتنس،
ً
وبمشاركة  53العبا من  16دولة.
حضر المباراة النهائية سفيرة تركيا لدى
الـكــويــت طــوبــى نــور سونميز ،والسكرتير
الـثــالــث بــالـسـفــارة مهمت جـهــاد كوتشوك،
وممثل نادي الساحل فالح الديحاني أمين
صندوق الـنــادي ،وعــدد من أعضاء مجلس
إدارة االتحاد الكويتي للتنس.
وأسفرت مباريات مسابقة الفردي ضمن
البطولة عن فوز الالعب التركي يانكي إيريل
بالمركز األول .وف ــي مسابقة الــزوجــي فاز
الثنائي الـمـكــون مــن الالعبين البريطاني
ويليام جانسن وزميله البولندي بوريس

ال ـث ــان ــي ،ال سـيـمــا أن جـمـيــع األن ــدي ــة تطمح
إلــى احتالل مراكز متقدمة من أجــل االنتقال
للمشاركة في المجموعة األولى ،التي ستحدد
منافساتها المراكز الستة األولى.

باتت مشاركة منتخب سيدات
الكويت للكرة الطائرة في بطولة
غـ ـ ــرب آسـ ـي ــا األول ـ ـ ـ ــى ،الـ ـمـ ـق ــرر أن
يستضيفها األردن من  13إلى 24
الـ ـج ــاري ،م ـه ــددة ب ــاإلل ـغ ــاء ،لـعــدم
صرف الميزانية الخاصة بالوفد
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـمـ ـش ــارك
فــي الـبـطــولــة ،الـتــي لــم يتبق على
بدايتها سوى ايام.
وأوضح االتحاد الكويتي للكرة
ال ـط ــائ ــرة ،عـبــر حـســابــه الــرسـمــي،
أن عــدم مشاركة منتخب الكويت
فــي ال ـب ـطــولــة ،خــاصــة بعد
صــدور جــدول المباريات،
سـ ـيـ ـع ــرض ال ـم ـن ـت ـخــب
ل ـغــرامــة مــال ـيــة قــدرهــا
 5000دوالر ،وربما تصل
ال ـع ـقــوبــات إلــى
ح ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ـ ـ ــه م ــن
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
بطوالت قادمة.

قطر ،ويلعب  17الجاري مع عمان،
و 18نوفمبر مع االمارات ،ويختتم
ا ل ـ ــدور األول ا لـسـبــت  19نوفمبر
بلقاء االردن.
يذكر أن البطولة ستقام بنظام
مجموعتين في الدور األول ،بحيث
يتأهل اربعة فرق من كل مجموعة
للدور ربع النهائي «الثمانية» ،ثم
تتأهل المنتخبات األربعة الفائزة
لنصف النهائي ثم النهائي ،بينما
ت ـل ـعــب ب ـق ـيــة الـ ـف ــرق ع ـلــى تـحــديــد
المراكز الشرفية.

جابر الشريفي

ً
حـقــق فــريــق ن ــادي الـكــويــت ف ــوزا على
نظيره الصليبيخات  ،69-89وفاز كاظمة
عـلــى الـشـبــاب  66-94أمــس األول ،ضمن
مـنــافـســات ال ـجــولــة الـثــانـيــة مــن ال ــدوري
التمهيدي لكرة السلة.
ورفـ ــع ال ـكــويــت وكــاظ ـمــة رصـيــديـهـمــا
إلى  4نقاط ،ورصيد الصليبيخات إلى 3
نقاط ،والشباب إلى نقطتين.
وي ـنــص ن ـظــام ال ـب ـطــولــة ع ـلــى تــأهــل
الـ ـ ـف ـ ــرق الـ ـسـ ـت ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
التمهيدي لـلــدور الثاني الــذي سيقام
بنظام الدوري من ثالثة أدوار ،على أن
يلتقي بعدها األول مع الرابع ،والثاني

مــع ال ـثــالــث ،بـنـظــام «ال ـب ــاي أوف» من
ثالث مواجهات في نصف النهائي.

القادسية يلتقي النصر
يسعى القادسية إلى تحقيق فوز جديد
اليوم عندما يلتقي النصر في  7:15مساء
عـلــى صــالــة االت ـح ــاد ف ــي مـجـمــع الشيخ
سـعــد الـعـبــدالـلــه ضـمــن ال ـجــولــة الـثــانـيــة
من دوري كرة السلة .وفاز القادسية في
مباراته األولــى في البطولة أمــام القرين
بصعوبة 68-77
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ل ــن ي ـكــون الـنـصــر لقمة
سائغة للقادسية بعد أن بدأ البطولة بقوة
من خالل الفوز على التضامن .54-66

الكويت والصليبيخات صراع تحت السلة
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ليفربول يصطدم بالريال وباريس أمام
بايرن بدور الـ  16من دوري األبطال
أوقعت قرعة دور الـ 16
لبطولة دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم ،التي أجريت أمس،
فريق ريال مدريد اإلسباني،
حامل اللقب ،في مواجهة
ليفربول ،الوصيف ،في تكرار
لنهائي نسخة العام الماضي.

أسـفــرت قرعة ال ــدور ثمن النهائي
من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة
الـقــدم لموسم  2023-2022فــي نيون
أمـ ـ ــس ،ع ــن م ــواج ـه ـت ـي ــن م ــن ال ـع ـيــار
ال ـث ـق ـيــل ،ب ـيــن ب ــاري ــس سـ ــان جــرمــان
الفرنسي وبــايــرن ميونيخ األلماني
من جهة ،وليفربول اإلنكليزي وريال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ح ــام ــل ال ـل ـقــب في
إعادة لنهائي الموسم الماضي.
ودأب سـ ــان ج ــرم ــان ع ـلــى الـلـعــب
ً
وجها لوجه مع بايرن في السنوات
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي ال ـمـ ـس ــابـ ـق ــة الـ ـق ــاري ــة،
فحسم الفريق الـبــافــاري نهائي عام
 2020بـ ـه ــدف ن ـظ ـيــف ف ــي ال ـب ـطــولــة
المجمعة ا لـتــي أقيمت فــي البرتغال
ب ـس ـبــب ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـح ــة ف ـي ــروس
كورونا ،وثأر سان جرمان لخسارته
ً
ف ــي ال ـمــوســم ال ـتــالــي مـ ـج ـ ّـردا الـفــريــق
البافاري من لقبه في ربع النهائي.
وكـ ــان س ــان ج ــرم ــان ال ـســاعــي الــى
إح ــراز بــاكــورة ألـقــابــه فــي المسابقة
القارية األهم لكي يصبح ثاني فريق
فرنسي بعد مرسيليا عام  1993ينال
ً
هذا الشرف ،حل ثانيا في مجموعته
في الرمق األخير بسبب هدف بنفيكا
البرتغالي ،الذي سجله في الوقت بدل
ً
الضائع ليخرج فــائــزا على تــل أبيب
 1-6وي ـت ـفــوق ع ـلــى فــريــق الـعــاصـمــة
الفرنسية بـفــارق األهـ ــداف ،فــي حين
حقق بايرن ميونيخ العالمة الكاملة.

كــذلــك ،الـتـقــى ري ــال مــدريــد حامل
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ف ــي ع ـ ــدد األلـ ـق ــاب
المسابقة القارية األم ( )14مرات عدة
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة مــع ليفربول
ً
وكانت الغلبة دائما له :نهائي 2018
ب ـن ـت ـي ـجــة  1-3ال ـ ـ ــذي ش ـه ــد إص ــاب ــة
ال ـم ـصــري مـحـمــد ص ــاح بـخـلــع في
ك ـت ـف ــه ،ثـ ــم فـ ــي رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي مــوســم
 2021-2020وف ــاز ري ــال مــدريــد 1-3
ً
ً
ذهابا على أرضه وتعادل سلبا على
ملعب انفيلد ،ثم حسم نهائي الموسم
الـ ـم ــاض ــي بـ ـه ــدف ن ـظ ـي ــف ل ـج ـنــاحــه
البرازيلي فينيسيوس جونيور.

سيتي يواجه اليبزيغ
ب ـ ــدوره يـبـحــث مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي عن باكورة ألقابه في هذه
ً
المسابقة ،علما أ نــه بلغ نهائي عام
 2021وخ ـس ــر أم ـ ــام ج ـ ــاره تـشـلـســي
صفر  ،1 -وأوقعته القرعة مع اليبزيغ
األلماني.
س ـت ـك ــون ال ـم ــواج ـه ــة م ـث ـي ــرة بـيــن
مهاجم سيتي النروجي إرلينغ هاالند
ه ــداف ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ومـهــاجــم
اليبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو
هداف الدوري األلماني.
وسيواجه نابولي اإليطالي الذي
ً
ً
يحقق انطالقة رائعة محليا وقاريا
آينتراخت فرانكفورت األلماني بطل

ال ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ــي (ي ـ ــوروب ـ ــا ل ـيــغ)
الموسم الماضي.
ويلتقي مـيــان الـعــائــد إلــى دوري
ً
األبـ ـط ــال ب ـعــد غ ـي ــاب دام ط ــوي ــا مع
ت ــوت ـن ـه ــام اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،وب ــوروسـ ـي ــا
دورتـمــونــد األلماني بطل عــام 1997
مع تشلسي اإلنكليزي.
وف ـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،يـلـتـقــي
بنفيكا الـبــرتـغــالــي مــع ك ـلــوب بــروج
البلجيكي.
يقام ثمن النهائي أيام  14و 15و21
و 22فبراير المقبل ،واإلياب في  7و8
و 14و 15مارس المقبل.

شاشة العرض خالل سحب القرعة

صراع عمالقة بين مان يونايتد وبرشلونة في «يوروبا ليغ»
يـلـتـقــي مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد اإلن ـك ـل ـيــزي
وبرشلونة اإلسباني ً
وجها لوجه في الملحق
المؤهل الــى ال ــدور ثمن النهائي مــن ال ــدوري
األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم (يــوروبــا لـيــغ) ،وفــق ما
أسفرت القرعة في نيون السويسرية.
وجمعت القرعة الفرق التي احتلت المركز
الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا مع
تلك التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها
بـ «يوروبا ليغ».
وس ـب ــق أن ت ــواج ــه يــونــاي ـتــد وبــرش ـلــونــة

ً
أوروبيا ،وكانت الغلبة في غالبية
مرات عدة
المواجهات الحديثة للفريق الكاتالوني الذي
ّ
تفوق  - 4صفر بمجموع المباراتين في ربع
نهائي دوري األب ـطــال مــوســم ،2019 - 2018
ّ
نهائيي المسابقة القارية األولــى
إضافة الــى
عامي  )1-3( 2011و - 2( 2009صفر).
ويعود آخر فوز للفريق اإلنكليزي الى إياب
نصف نهائي دوري األبطال  - 1( 2008صفر)
بعد تعادلهما ً
سلبا ذهـ ًـابــا ،قبل أن يمضي
ويحقق اللقب على حساب تشلسي.

نتيجة القرعة
• برشلونة (إسبانيا)  -مانشستر يونايتد (إنكلترا)
• يوفنتوس (إيطاليا)  -نانت (فرنسا)
• سبورتينغ (البرتغال)  -ميدتيالند (الدنمارك)
• شاختار دانييتسك (أوكرانيا)  -رين (فرنسا)
• أياكس أمستردام (هولندا)  -أونيون برلين (ألمانيا)
• باير ليفركوزن (ألمانيا)  -موناكو (فرنسا)
• إشبيلية (إسبانيا)  -بي إس في أيندهوفن (هولندا)
• سالزبورغ (النمسا)  -روما (إيطاليا)

رحلة محفوفة بالمخاطر للبرشا اليوم ساوثمبتون يقيل هازنهوتل سيميوني :جواو أظهر كل ما نريده منه
ت ـن ـت ـظــر بــرش ـلــونــة رح ـلــة
م ـح ـف ــوف ــة ب ــال ـم ـخ ــاط ــر إل ــى
بـ ـ ــام ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــونـ ـ ــا ،لـ ـ ـم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
أوس ـ ـ ــاس ـ ـ ــون ـ ـ ــا ،الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس،
ا لـيــوم ،فــي افتتاح المرحلة
الــراب ـعــة ع ـشــرة مــن ال ــدوري
اإلس ـب ــان ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،في
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـق ـطــب
دفـ ـ ــاعـ ـ ــه ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
جيرارد بيكيه.
ً
وحـ ـق ــق ب ــرشـ ـل ــون ــة ف ـ ــوزا
ً
صعبا على ضيفه الميريا
 - 2ص ـ ـ ـفـ ـ ــر ،ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت ،ف ــي
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ـق ـطــب
دف ــاع ــه بـيـكـيــه ع ـلــى أرض ـيــة
ملعب سبوتيفاي كامب نو،
بــان ـت ـظــار خــوضــه ال ـم ـبــاراة
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـيـ ــرتـ ــه
االح ـ ـ ـتـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ض ــد
أوسـ ــاسـ ــونـ ــا ،وف ـ ــق إع ــان ــه
المفاجئ الخميس الماضي

أق ــال ن ــادي ساوثمبتون ،صاحب المركز الثامن عشر فــي ال ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،االثنين ،مدربه النمسوي رالف هازنهوتل ،بعد
بداية سيئة للموسم الحالي.
ويتواجد فريق الساحل الجنوبي في دائــرة الهبوط ،السيما بعد
خسارته الثقيلة على أرضه أمام نيوكاسل  4-1األحد في المرحلة الرابعة
عشرة .وقال ساوثمبتون ،في بيان ،االثنين ،إنه «الوقت المناسب إلجراء
َّ
تغيير» .وأضاف أن «هازنهوتل الذي تسلم منصبه في ديسمبر 2018
ُ
ً
يرحل بعد أن أشــرف بشكل كبير على نتائج ال تنسى ،كما لعب دورا
ً
كبيرا في تطوير البنى التحتية في نادينا ،ومنحه هوية خاصة به».

سينسي يتعرض لكسر في الكاحل
شتيغن حارس مرمى برشلونة وفيران توريس
ً
اعتزاله اللعب نهائيا .
ل ـكــن مـهـمــة بــرش ـلــونــة لن
تـ ـك ــون س ـه ـلــة ف ــي مــواج ـهــة
أوساسونا الخامس ،والذي

ل ـ ــم يـ ـخـ ـس ــر ف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات ــه
األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــع األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة (ث ـ ــاث ـ ــة
انتصارات وتعادل واحد).

تـعــرض الع ــب الــوســط الــدولــي ستيفانو سينسي لكسر على
مستوى الكاحل األحــد خــال مـبــاراة فريقه مونتسا مــع هيالس
فيرونا (  - 2صفر) في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري اإليطالي
لكرة القدم ،وفق ما أعلن ناديه.
ومن المتوقع أن يغيب سينسي ( 9مباريات دولية و 3أهداف
بألوان إيطاليا) عن الفريق الصاعد هذا الموسم الى دوري األضواء
ألول مرة في تاريخه ،لمدة ال تقل عن شهرين حسب مصادر مقربة
من النادي الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني.
وتعرض سينسي لإلصابة قبيل نهاية المباراة بعد تدخل من
الغاني إبراهيم سليمانا.

كـ ـش ــف مـ ـ ـ ــدرب أت ـل ـت ـي ـكــو
مــدريــد ديـيـغــو سيميوني،
عقب التعادل أمام إسبانيول
ب ـ ـهـ ــدف لـ ـمـ ـثـ ـل ــه ،أن ف ــري ـق ــه
ل ــم ي ـخ ـســر ل ـق ــاء كـ ــان يـبــدو
سيئا بعد تسجيل الهدف
األول في شباكه ،معربا عن
امـتـنــانــه لـجـمـهــور الـفــريــق،
واع ـت ـبــر أن م ـشــاركــة ج ــواو
فـيـلـكــس أظ ـه ــرت م ــا يــريــده
الجهاز الفني منه.
وقال سيميوني« :مشاركة
جـ ـ ـ ـ ــواو م ـ ـ ـجـ ـ ــددا ك ـ ـمـ ــا كـ ــان
أمـ ــام قـ ــادش أظ ـه ــرت ك ــل ما
نـ ــريـ ــده م ـ ـنـ ــه .مـ ــن ال ـم ـح ــزن
عدم مشاركته أمام مايوركا
لـ ـحـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى ال ـب ـط ــاق ــة
ال ـص ـفــراء ،لـكــن هـنــاك أم ــورا
إيجابية يجب إبرازها مثل
عودة يورينتي وليمار».

جواو فيلكس

ديربي إيطاليا ليوفنتوس وخطأ قاتل يحسم زعامة العاصمة لالتسيو

رابيو نجم يوفنتوس يسجل هدفه في مرمى اإلنتر

كليفالند ّ
يعمق جراح
ليبرون وليكرز
ع ـ ــاد دون ـ ــوف ـ ــان مـيـتـشــل من
اإلصابة ،وسجل  33نقطة ،ليقود
كليفالند للفوز  100-114على
نجم كافالييرز السابق ليبرون
جيمس وفريقه لــوس أنجليس
ل ـي ـك ــرز ،ف ــي دوري ك ـ ــرة الـسـلــة
األميركي للمحترفين أمس األول.
وأض ـ ــاف داريـ ـ ـ ــوس غ ــارالن ــد
 24نقطة ليبتعد كافالييرز في
الشوط الثاني أمام ليكرز باهت،
ب ـعــد أن اك ـت ـفــى نـجـمــه أنـتــونــي
ديـ ـفـ ـي ــس ب ـن ـق ـط ـت ـيــن فـ ـق ــط فــي
الربعين األخيرين.
وحقق كليفالند فوزه الثامن
تــوالـ ًـيــا بعد خـســارة افتتاحية
ف ــي ال ـم ــوس ــم وي ـح ـتــل ال ـمــركــز
الـثــانــي فــي المنطقة الشرقية
خلف ميلووكي باكس المتصدر
والفريق الوحيد الذي لم يخسر
بعد هذا الموسم (.)0-9

وتواصلت مآسي ليكرز الذي
مني بالخسارة السابعة مقابل
انتصارين فقطً ،
علما أنــه تقدم
الربع األول،
بفارق  12نقطة في ً
ودخل االستراحة متفوقا بفارق
 6ن ـقــاط ،ولـكـنــه خـســر الربعين
األخيرين .56 - 36
من جهته ،عاد فريد فانفليت
م ــن اإلص ــاب ــة ب ـعــد غ ـي ــاب ثــاث
مباريات وسجل  30نقطة و11
تمريرة حاسمة ،ليقود رابتورز
للفوز  104 - 113على شيكاغو
بولز.
وفي ممفيس ،سجل ديزموند
باين وجا مورانت ً
سويا  51نقطة
ليقودا غريزليز للفوز 97-103
على واشنطن وي ــزاردز الغائب
عنه برادلي بيل.

انتهت موقعة ديربي إيطاليا لمصلحة
يوفنتوس ،الذي تغلب على ضيفه وغريمه
إن ـت ــر  - 2صـفــر ف ــي نتيجة يــؤمــل منها
تخفيف الضغط عن المدرب ماسميليانو
أليغري األحد في المرحلة  13من الدوري
اإليطالي.
وع ـ ـلـ ــى «ال ـ ـيـ ــانـ ــز س ـ ـتـ ــاديـ ــوم» تـنـفــس
يــوفـنـتــوس وأل ـي ـغــري ال ـص ـعــداء بــالـفــوز
على الغريم إنتر ،ليستعيد فريق «السيدة
العجوز» اعتباره بعد ثالث هزائم الموسم
الماضي أمــام «نـيــراتـســوري» ،آخــرهــا في
نهائي الكأس  4-2بعد التمديد.
وبفوزه السابع للموسم ،رفع يوفنتوس
ً
رصيده إلى  25نقطة وبات خامسا ،فيما
توقف مسلسل انتصارات إنتر عند خمس
مباريات ومني بهزيمته الخامسة ما أدى
الى تراجعه للمركز السابع.
واس ـت ـهــل يــوفـنـتــوس ال ـثــانــي بأفضل
طريقة مــن خــال افتتاحه التسجيل من
هجمة مرتدة سريعة ،إذ انطلق كوستيتش
بالكرة من قبل منتصف الملعب ،ثم لعبها
عــرضـيــة لـلـفــرنـســي أدريـ ـ ــان راب ـي ــو ال ــذي

حولها بحنكة مباشرة في شباك الحارس
الكاميروني أندري أونانا (.)52
ً
ولم ينتظر يوفنتوس طويال إلضافة
الثاني عبر دانيلو إثر ركلة ركنية نفذها
كوستيتش ،لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء
إلى تقنية «في أيه آر» بداعي لمسة يد على
البرازيلي قبل التسجيل (.)63
ومـ ـ ــن ه ـج ـم ــة مـ ــرتـ ــدة وصـ ـل ــت ال ـك ــرة
إل ــى كوستيتش ال ــذي عكسها لينكولو
فاجيولي ،فأطلقها األخير قوية تحولت
من األلماني البديل روبن غوزنس وسكنت
الشباك (.)84

على أرض فيينورد روتـ ــردام الهولندي
ً
في «يوروبا ليغ» (صفر ،)1 -ليصبح ثالثا
بفارق األهداف أمام أتاالنتا الخاسر السبت
أمام نابولي المتصدر ( ،)2-1ونقطتين أمام
روما الذي مني بهزيمة رابعة للموسم.
ويدين فريق المدرب ماوريتسيو ساري
باالنتصار الثامن إلى المدافع البرازيلي
روج ـيــر إيـبــانـيــز دا سيلفا ال ــذي ارتـكــب
ً
خطأ فادحا وفقد الكرة ،ليخطفها مواطنه
فيليبي أندرسون في طريقه للتسجيل في
مرمى الحارس البرتغالي روي باتريسيو
(.)29

التسيو يحسم الديربي

نابولي لتعزيز الصدارة اليوم

ً
خـ ــرج الت ـس ـيــو م ـن ـت ـصــرا م ــن ديــربــي
ً
العاصمة وأزاح جاره روما ليصبح ثالثا
بفارق األهداف أمام أتاالنتا ،بفضل خطأ
قاتل أهداه الفوز  - 1صفر.
وع ــاد التسيو إل ــى سكة االنـتـصــارات
بعد هزيمة فــي المرحلة الماضية بين
جماهيره أمام ساليرنيتانا ( )3-1وبعدها

من جانب آخــر ،يبدو نابولي مرشحا
فـ ــوق ال ـ ـعـ ــادة ل ـت ـعــزيــز ال ـ ـصـ ــدارة عـنــدمــا
يستضيف إمبولي الرابع عشر اليوم في
افتتاح المرحلة الرابعة عشرة.
ويحلق نابولي الساعي إلى لقبه الثالث
في تاريخه واألول منذ  ،1990-1989في
ص ــدارة ال ــدوري عــن ج ــدارة وبرصيد 35

ِّ
رونه يجرد نوفاك من لقب «باريس  -بيرسي»
ً
َّ
فجر الدنماركي هولغر رونه ،المصنف الثامن عشر عالميا،
ً
ِّ
مـفــاجــأة مــن الـعـيــار الثقيل ،عندما ت ــوج بـطــا ل ــدورة باريس
بيرسي األلــف نقطة للماسترز في كــرة المضرب ،بفوزه على
الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،السابع وحامل اللقب 6-3 ،و3-6
و ،5-7األحد ،بالمباراة النهائية في ساعتين
و 34دقيقة.
ً
ون ـ ــال رون ـ ــه ( 19ع ــام ــا) ث ــال ــث ل ـقــب في
خامس مباراة نهائية بمسيرته االحترافية
ج ـم ـي ـع ـهــا ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام .ت ـ ــوج ب ـل ـق ـبــه األول
ف ــي دورة م ـيــون ـيــخ األل ـم ــان ـي ــة في
أبـ ــريـ ــل الـ ـم ــاض ــي ،وال ـث ــان ــي
ف ــي س ـتــوك ـهــولــم بــأكـتــوبــر
الـ ـم ــاض ــي ،ب ـع ــدم ــا خـســر
ن ـه ــا ئ ــي دورة صــو فـيــا
فــي سبتمبر الـمــاضــي،
وب ـ ـ ـ ــازل ال ـس ــوي ـس ــري ــة
أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــر
الماضي.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـوج رونـ ـ ـ ـ ــه
م ـش ــواره ال ــرائ ــع في
دورة كــان قــاب قوسين
أو أدنـ ــى م ــن تــودي ـع ـهــا من
رونه يحمل كأس البطولة إلى جانب ديوكوفيتش
ا ل ـ ـ ـ ــدور األول ،ل ـك ـن ــه أ ن ـق ــذ

ثــاث نـقــاط كــانــت ستضعه خــارجـهــا ضــد الـســويـســري ستان
فافرينكا ،ثــم أط ــاح بعدها خمسة بين أفـضــل عـشــرة العبين
فــي الـعــالــم :البولندي هــوبــرت هــوركــاش (الـعــاشــر) ،والــروســي
أندري روبليف (التاسع) ،واإلسباني كارلوس ألكاراس (األول،
انسحب بعد النقطة الرابعة من الشوط
الفاصل للمجموعة الثانية  3-1بعدما
خـســر األول ــى  ،)6-3والـكـنــدي فيليكس
أوجيه -ألياسيم (الثامن) ،وديوكوفيتش
(السابع).
وأص ـبــح رون ــه أول الع ــب مـنــذ إنـشــاء
رابطة الالعبين المحترفين يتفوق على
خـمـســة م ــن أف ـض ــل  10الع ـب ـيــن في
العالم بدورة واحدة (باستثناء
الماسترز الختامية).
كما أصبح أصغر متوج
فــي دورة بــاريــس -بيرسي
منذ األلماني بوريس بيكر،
ال ـ ــذي نـ ــال ل ـقــب الـنـسـخــة
ً
األولـ ـ ــى ب ـع ـمــر  18عــامــا
في .1986

نـقـطــة بـ ـف ــارق س ــت ن ـق ــاط أم ـ ــام م ـط ــارده
المباشر ميالن حامل اللقب ،وهو الفريق
الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى
اآلن في الدوري هذا الموسم.
ويــدخــل نــابــولــي ال ـم ـبــاراة بمعنويات
عــالـيــة عـقــب ف ــوزه الـثـمـيــن عـلــى مضيفه
وم ـطــارده المباشر السابق أتــاالنـتــا 1-2
الـسـبــت .ويــرصــد نــابــولــي ال ـفــوز العاشر
تواليا محليا لتعزيز صدارته قبل فترة
التوقف نهاية األسـبــوع الـجــاري بسبب
نهائيات كأس العالم أو على األقل اإلبقاء
على فارق النقاط الست التي تفصله عن
منافسه ميالن.
بــدوره ،لن يجد ميالن أي صعوبة في
التشبث بالمركز الثاني الذي انتزعه من
أتاالنتا في المرحلة الماضية ومواصلة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــوة عـ ـن ــدم ــا يـ ـح ــل ض ـي ـف ــا عـلــى
كريمونيزي الثامن عشر.
واستعاد ميالن توازنه عقب خسارته
المفاجئة أمــام تورينو  2-1في المرحلة
قبل الـمــاضـيــة ،بـفــوز صعب على ضيفه
سبيتسيا بالنتيجة ذاتها السبت.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري اإلسباني
9:00

التشي  -جيرونا

beINSPORTS HD1

11:30

أوساسونا  -برشلونة

beINSPORTS PR1

الدوري اإليطالي
8:30

نابولي  -امبولي

STARZ PLAY

10:45

كريمونيزي  -ميالن

STARZ PLAY

الدوري األلماني
8:30

فولفسبورغ  -دورتموند

beINSPORTS HD3

10:30

بايرن ميونيخ  -فيردر بريمن

beINSPORTS HD3

كأس رابطة المحترفين اإلنكليزي
10:45

ليستر  -نيوبروت كونتي

beINSPORTS EN1

10:45

بورنموث  -ايفرتون

beINSPORTS EN1

ً
باق  ١٢يوما
ٍ

ً
بلجيكا وجيلها الذهبي األوفر حظا في المجموعة السادسة
ستكون المنافسة حامية
بين المنتخبين البلجيكي
والكرواتي على صدارة
المجموعة السادسة
بمونديال  ،2022بينما
سيحاول المغرب وكندا
تحقيق المفاجآت.

ال ي ــزال ا لـجـيــل ا لــذ ه ـبــي لمنتخب بلجيكا
ً
يبحث عن لقب أول له ،وسيكون مرشحا للتأهل
عن المجموعة السادسة في مونديال  ،2022إلى
جانب كرواتيا ،وصيفة النسخة األخيرة في
روسيا عام  ،2018في حين سيحاول منتخبا
المغرب وكندا مخالفة التوقعات.
ل ــم ي ـس ـبــق لـلـمـنـتـخــب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي أن ضــم
هذا الكم من النجوم الساطعين بصفوفه في
تاريخه ،لكنه رغم الترشيحات التي َّ
صبت في
ً
مصلحته في آخر بطولتين كبيرتين ،وتحديدا
كــأس العالم  2018وكــأس أوروبــا  ،2021لكنه
خ ــرج فــي الـمــرتـيــن أم ــام المنتخب ال ــذي تــوج
ً
الحقا فيهما ،وهما :فرنسا في نصف النهائي
المونديال ،وإيطاليا في ربع نهائي البطولة
القارية.
ويـ ـت ــاب ــع ك ـ ــل م ـ ــن ك ـي ـف ــن دي ب ـ ــروي ـ ــن (31
ً
عــامــا) تألقه في صناعة األه ــداف في صفوف
مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي ،ويـحــذو حــذوه
حـ ــارس مــرمــى ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـبــانــي تيبو
كــورتــوا ،ال ــذي ســاهــم فــي إح ــراز فريقه دوري
أبطال أوروبا على حساب ليفربول اإلنكليزي

في مايو الماضي ،واختير رجل المباراة فيها.
لكن في المقابل ،تراجع مستوى مهاجمه
إديـ ــن ه ـ ــازار بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ف ــي ح ـيــن ت ـعـ َّـرض
روميلو لوكاكو ،الذي تألق موسم 2021-2020
في صفوف إنتر ،إلى إصابة عضلية في األيام
األخـ ـي ــرة ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـح ــاول اسـتـعــادة
تــوازنــه بـعــد عــودتــه عـلــى سبيل اإلع ـ ــارة ،إثــر
موسم مخيب في صفوف تشلسي اإلنكليزي.

وع ــاد إل ــى صـفــوف المنتخب جـنــاح تشلسي
ً
حكيم زياش ،الذي كان مبعدا بسبب سوء السلوك.
بالمقابل ،و فــي مشاركته الثانية بالعرس
الكروي بعد أولى عام  ،1986قد يحقق المنتخب
الكندي المفاجأة في قطر ،بفضل مهاجم ليل
الفرنسي جوناثان ديفيد ،وظهير أيسر بايرن

م ـيــون ـيــخ األل ـم ــان ــي ال ـفــون ـســو دي ـف ـي ــس .وك ــان
الـمـنـتـخــب ال ـك ـن ــدي ت ـص ـ َّـدر ت ـص ـف ـيــات منطقة
كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر
الكاريبي).

تراجع مستوى كرواتيا
َّ
في المقابل ،لم يتمكن المنتخب الكرواتي
مــن المحافظة على تألقه عندما بلغ نهائي
 2018قبل أن يخسر أمام فرنسا ،4-2
مونديال ُ
فخرج من ثمن النهائي على يد إسبانيا في
كأس أوروبا ،كما أن أبرز العبيه
ت ـق ــدم ــوا ف ــي الـ ـس ــن ،وأب ــرزه ــم
لوكا مودريتش صاحب الكرة
ً
الذهبية عــام  37( 2018عــامــا)،
وايفان بيريشيتش ( ،)33وديان
ً
لوفرن ( 33عاما).
ً
بيد أن مودريتش ال يزال قادرا على فتح
ثغرات في دفاعات المنتخبات المنافسة،
ونجح في قيادة منتخب بــاده إلى الدور
النهائي من دوري األمم األوروبية بالفوز
ً
على فرنسا  - 1صفر ،محققا أول انتصار
عـلــى األخ ـي ــرة ف ــي  10مــواج ـهــات جمعت
بينهما.
وسيحاول المنتخب المغربي تحقيق
نتيجة أفضل من النسخة السابقة عندما
عــاد للمشاركة فــي الـعــرس الـكــروي بعد
ً
غـيــاب دام  20عــامــا ،فنجح فــي انـتــزاع
التعادل مع إسبانيا ،لكنه خسر أمام
إيران والبرتغال.

داليتش الستكمال تحفة كرواتيا في  2018دي بروين القلب النابض لـ «الشياطين الحمر»
لـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـم ـ ــدرب الـ ـك ــروات ــي
زالت ـك ــو دال ـي ـتــش واسـ ــع الـشـهــرة
ب ـ ـيـ ــن أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ك ـ ــروات ـ ـي ـ ــا ع ـن ــدم ــا
تــولــى ق ـيــادة المنتخب الوطني
ق ـب ــل خ ـم ـســة أع ـ ـ ــوام ،ل ـك ـنــه كـتــب
فـ ــي
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ كـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم
ال ـب ـلــد الـبـل ـقــانــي،
بـعــدمــا بـلــغ مع
«فـ ـ ــاتـ ـ ــري ـ ـ ـنـ ـ ــي»
ن ـه ــائ ــي ك ــأس
ال ـعــالــم .2018
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد أربـ ـ ـ ــع
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات،

زالتكو داليتش

ي ـخــوض ال ـم ــدرب االسـتــراتـيـجــي
ً
( 56عــامــا) نهائيات كــأس العالم
مرة جديدة ،في قطر.
لـ ـ ـ ــدى تـ ـعـ ـيـ ـي ــن دالـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش فــي
أكتوبر  ،2017رأى رئيس االتحاد
ال ـكــرواتــي الـســابــق دافـ ــور شوكر
أنه يريد إحداث «صدمة إيجابية»
لفريق لديه حظوظ ضئيلة في
التأهل إلى مونديال روسيا.
اخ ـ ـت ـ ـي ـ ــار الع ـ ـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط
الدفاعي السابق ،الذي أمضى
غــال ـب ـيــة م ـس ـيــرتــه ال ـتــدري ـب ـيــة
الـ ـجـ ـي ــدة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـخ ـل ـيــج
َ
الـعــربــي ،لــم يـحــظ بالثقة لدى
شعب الدولة الصغيرة،
ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــغ تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداد
س ـكــان ـهــا ن ـح ــو 4
ماليين نسمة.
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــرور
تـ ـسـ ـع ــة أشـ ـه ــر
ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــط ،بـ ـل ــغ
الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق،
بقيادة لوكا
مودريتش،
ن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــي
الـ ـ ـم ـ ــون ـ ــدي ـ ــال
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،

فأضحى داليتش مــن بين أشهر
الكرواتيين.
أكـ ـث ــر مـ ــن  550ألـ ـ ــف شـخــص
اح ـت ـش ــدوا الس ـت ـق ـبــال الــاعـبـيــن
بـفــرحــة ع ــارم ــة ف ــي زغـ ــرب .ومنذ
االس ـت ـقــال ع ــام  ،1991ك ــان أكبر
تجمع شعبي شهدته الـبــاد في
تاريخها الحديث منذ استقبال
البابا يوحنا بولس الثاني عام
 ،1994في هذا البلد الكاثوليكي،
في العاصمة الكرواتية.

بداياته مع كرة القدم
ُيكنى بــاســم «داال» ،وفــي ُعمر
السابعة عشرة استهل مشواره في
نــادي هايدوك سبليت الكرواتي،
في الفترة التي كان البلدان يتبعان
لــات ـحــاد ال ـيــوغــوســافــي .قضى
ً
مشواره كالعب كامال في األندية
ال ـي ــوغ ــوس ــاف ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،بـمــا
فيها الكرواتية ،قبل أن ينتقل إلى
التدريب عام  .2000وفي الخامسة
والعشرين ،بدأ ِّ
يكون أسلوبه في
مهماته الجديدة.
روى صديقه والالعب الدولي
الـســابــق داف ــور فوغرينيتس في

المنتخب البلجيكي في سطور
كأس العالم :المشاركة الرابعة عشرة
أفضل نتيجة :ثالث  2018ورابع 1986
كأس أوروبا :ست مشاركات
أفضل نتيجة :وصيف 1980
تصنيف فيفا2 :
اللقب :الشياطين الحمر
رئيس االتحاد :بول فان دن بلوك
الـتــأهــل :تـصـ َّـدرت مجموعتها فــي التصفيات
األوروبية
ال ـمــدربُ :عـ ّـيــن اإلسـبــانــي روبــرتــو مارتينيس
ً
في أغسطس  2016بــدال من مــارك ويلموتس،

التشكيلة المحتملة للمونديال

الوسط :كيفن دي بروين (مانشستر سيتي
اإلن ـك ـل ـيــزي) ،أكـســل فيتسل (أتلتيكو مــدريــد
اإلسباني) ،يــوري تيليمانس (ليستر سيتي
اإلنكليزي) ،إدين هازار (ريال مدريد اإلسباني)،
أم ــادو أونــانــا (إي ـفــرتــون اإلن ـك ـل ـيــزي) ،هانس
فاناكن (بروج)
الـ ـهـ ـج ــوم :لـ ـي ــان ــدرو تـ ــروسـ ــار (ب ــراي ـت ــون
اإلنكليزي) ،روميلو لوكاكو (إنتر اإليطالي)،
مـيـتـشــي ب ــات ـش ــواي (ف ـنــرب ـه ـت ـشــه ال ـت ــرك ــي)،
شــارل دي كيتالر (مـيــان اإليـطــالــي) ،لويس
أوبندا (لنس الفرنسي) ،جيريمي دوكو (رين
الفرنسي)

حدث مميز
فقبل عــام واح ــد ،تخلى عــن مدير
أعـ ـم ــال ــه ل ـل ـق ـي ــام ب ـم ـف ــاوض ــات
ت ـج ــدي ــد ع ـق ــده ب ـن ـف ـســه م ــدة
م ــوس ـم ـي ــن إض ــافـ ـيـ ـي ــن مــع
س ـي ـتــي ،م ــن خـ ــال تـقــديــم
دراسة وافية لما يمكن أن
يـحـقــق ه ــذا ال ـت ـمــديــد من
فائدة كبيرة للطرفين.
وس ـ ـي ـ ـص ـ ـط ـ ـحـ ــب دي
ب ــروي ــن م ـع ــه إل ـ ــى قـطــر

المنتخب الكرواتي في سطور
كأس العالم :المشاركة السادسة
أفضل نتيجة :وصيف 2018
كأس أوروبا 6 :مشاركات
أفضل نتيجة :ربع نهائي  1996و2008
تصنيف فيفا12 :
اللقب :فاتريني (اللهب)
رئيس االتحاد :ماريان كوستيتش
التأهل :تصدرت مجموعتها في التصفيات األوروبية
ً
المدربُ :ع ّين زالتكو داليتش ( 56عاما) في  2017إلعادة
الـتــوازن إلــى منتخب يعاني في تصفيات  .2018كان
ً
مغمورا آنــذاك ،لكنه صنع سمعة باهرة ،قاد كرواتيا

التشكيلة األولية للمونديال

حراسة المرمى :تيبو كورتوا (ريال مدريد
اإلسـبــانــي) ،سيمون مينيوليه (ب ــروج) ،كون
كاستيلس (فولفسبورغ األلماني)
الــدفــاع :تــوبــي ألــدرفـيــرلــد (أن ـتــويــرب) ،يان
فيرتونغن (أندرلخت) ،جايسون ديناير (شباب
األهـلــي اإلم ــارات ــي) ،ديــدريــك بــويــاتــا (ب ــروج)،
فاوت فايس (ليستر سيتي اإلنكليزي) ،أرثور
ثيات (رين الفرنسي) ،توما مونييه (بوروسيا
دورتموند األلماني) ،تيموتي كاستاني (ليستر
سيتي اإلنكليزي) ،يانيك كاراسكو (أتلتيكو
مدريد اإلسباني) ،ثورغان هــازار (بوروسيا
دورتموند األلماني)

بعد إقصاء الشياطين الحمر في ربع نهائي
كــأس أوروبــا  .2016بنى مسيرته في إنكلترا
مع سوانسي ،ويغان وإيفرتون .أوكله االتحاد
البلجيكي مهمة قيادة جيل ذهبي يضم كيفن
دي بروين وإدين هازار وروميلو لوكاكو إلى
أول ألـقــابــه الـكـبــرى .صحيح أن ــه أخـفــق حتى
اآلن ،لكنه أوصل فريقه إلى المركز الثالث في
مونديال  ،2018وهو األفضل في تاريخهَّ .
عبر
مارتينيس عن رغبته باالستمرار في منصبه
بعد مونديال قطر «لكن هذا األمر يتوقف على
النتائج» ،وفق ما ّ
أقر.

أعقاب إحدى الحصص التدريبية:
«كان ِّ
يدون كل ما نقوم به في دفتر
مــاحـظــات بـمـجــرد خــروجـنــا من
الـمـلـعــب .ه ــذه هــي الـطــريـقــة التي
ً
ً
ً
صنع بها دليال تدريبيا كامال».
َّ
بين  2010و ،2017درب داليتش
ف ــي الـكـثـيــر م ــن األن ــدي ــة الـكـبـيــرة
بالسعودية (الفيصلي والـهــال)
واإلمـ ــارات (الـعـيــن) ،حيث اختير
مرتين كأفضل مدرب ،وبلغ نهائي
دوري أبطال آسيا  2016مع العين
اإلماراتي.
نـ ــال إش ـ ـ ــادات ك ـث ـيــرة م ــن ِقـبــل
خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،بـ ـه ــدوئ ــه
وم ـثــابــرتــه ،وكـ ـم ــدرب قـ ــادر على
اسـتـخــراج الـطــاقــة اإليـجــابـيــة من
ً
عـنــاصــره ،فـضــا عــن قــدرتــه على
اتخاذ القرار المناسب.
وفي العام الماضي ،مدد عقده
إل ــى نـهــايــة بـطــولــة ك ــأس أوروب ــا
 2024التي تستضيفها ألمانيا،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ق ـ ــاد ال ـم ـن ـت ـخــب فــي
النسخة القارية الماضية ،2021
حيث انـهــار المنتخب الـكــرواتــي
ً
في دور الثمانية ،واصفا الوظيفة
ب ــأن ـه ــا «أك ـ ـبـ ــر امـ ـتـ ـي ــاز ي ـم ـكــن أن
يحصل عليه أي مدرب».

يأمل كيفن دي بــرويــن ،الــذي يتألق في
صفوف مانشستر سيتي االنكليزي وبلغ
مــرح ـلــة ال ـن ـض ــوج الـ ـت ــام ،أن ي ــؤك ــد اآلمـ ــال
ال ـم ـع ـق ــودة ع ـلــى مـنـتـخــب ب ـ ــاده وال ـج ـيــل
الذهبي خالل مونديال قطر الذي قد يكون
األخير له.
دي بـ ــرويـ ــن دائ ـ ـمـ ــا عـ ـل ــى الـ ـم ــوع ــد فــي
البطوالت الكبرى ،بدليل تسجيله  3أهداف،
ون ـجــاحــه فــي  13ت ـمــريــرة حــاسـمــة فــي 17
مباراة ضمن مسابقة رسمية.
بعمر الـحــاديــة والـثــاثـيــن ،ال يـبــدي دي
بروين أي مؤشرات لتراجع مستواه ،ال بل
على العكس يتألق بشكل الفت هذا الموسم
في صفوف فريقه ،ونجح في التفاهم بشكل
كبير مع هــداف الفريق النرويجي إرلينغ
ه ــاالن ــد الـ ـق ــادم م ــن ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
االلماني.
في النسخة األخيرة من مونديال 2018
ف ــي روسـ ـي ــا ،ب ـلــغ ن ـصــف ال ـن ـهــائــي وخـســر
بصعوبة ا م ــام نظيره الفرنسي صفر 1 -
الذي توج الحقا بطال للعالم .وقبلها بأربع
سنوات في البرازيل ،خرج في ربع النهائي
على يد االرجنتين وصيفة تلك النسخة.
لـكــن الـجـيــل الـحــالــي لــم يـعــد يملك تــرف
الوقت ،ألن معظم نجومه بلغوا أو تخطوا
الـثــاثـيــن م ــن اع ـمــارهــم ام ـث ــال دي بــرويــن
وال ـح ــارس تيبو كــورتــوا والـمـهــاجــم اديــن

هــازار ،أما الرباعي المؤلف من المدافعين
توبي الدرفيرلد ويــان فيرتونغن ،والعــب
الــوســط أكـســل فيتسل او المهاجم دريــس
مرتنس فيخوضون المونديال األخير لهم.
وكــان الـخــروج على يد ايطاليا في ربع
نـهــائــي ك ــأس اوروبـ ــا األخ ـي ــرة صـيــف عــام
ً
 2021التي توجت بــه االخـيــرة ،واح ــدا من
سلسلة خيبات تعرض لها الجيل الذهبي
للمنتخب الذي يطلق عليه لقب «الشياطين
الحمر» ،ما رسم عالمة استفهام على القوة
الــذه ـن ـيــة ل ـه ــذه ال ـم ـج ـمــوعــة ،رغـ ــم تـصــدر
المنتخب لتصنيف االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) لفترة طويلة في
األشهر األخيرة.

عائلته ،وذلك للمرة األولى ،ويقول في هذا
الصدد «ستأتي عائلتي لمتابعة مباريات
دور المجموعات .ابلغ من العمر  31عاما
وال أدري ماذا سيحصل بعد اربع سنوات».
وتـ ــابـ ــع «سـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
يرافقني فيها اوالدي .سيكون الحدث مميزا
وال أريدهم أن يفوتوا هذه الفرصة» .ولدى
دي بروين ولدان يبلغان السادسة والرابعة،
وابنة تبلغ السنتين.
وتـ ــأمـ ــل ب ـل ـج ـي ـكــا أن تـ ـس ــاه ــم األج ـ ـ ــواء
الـعــائـلـيــة ف ــي م ـنــح دي ب ــروي ــن الـحــافــز
اإلضـ ــافـ ــي ل ـك ــي ي ـح ـقــق الـمـنـتـخــب
الوطني أخيرا اآلمال الموضوعة
عليه.

حــراســة الـمــرمــى :دومـيـنـيــك ليفاكوفيتش (ديـنــامــو
زغرب) ،إيفيتسا إيفوشيتش (أوسييك) ،إيفو غربيتش
(أتلتيكو مدريد ) ،دومينيك كوتارسكي (باوك اليوناني)،
نيديليكو البروفيتش (رييكا)
الــدفــاع :دومــاغــوي فـيــدا (أي ــك أثينا ) ،دي ــان لوفرين
(زيـ ـنـ ـي ــت سـ ـ ــان بـ ـط ــرسـ ـب ــورغ ) ،بـ ــورنـ ــا بــاري ـس ـي ـتــش
(رينجرز) ،دويي تشاليتا-تسار (ساوثمبتون ) ،يوسيب
يورانوفيتش (سلتيك ) ،يوشكو غفارديول (اليزبيغ )،
بورنا سوسا (شتوتغارت ) ،يوسيب ستانيشيتش (بايرن
ميونيخ ) ،مارتين بونغراتشيتش (ليتشي ) ،مارتين
إرليتش (ساسوولو ) ،يوسيب شوتالو (دينامو زغرب).
ال ــوس ــط :ل ــوك ــا م ــودري ـت ــش (ري ـ ــال م ــدري ــد ) ،مــاتـيــو

إلــى نهائي كــأس الـعــالــم حيث خسر أم ــام فرنسا،
وحقق نجاحا تاريخيا لبلد األربعة ماليين نسمة،
ونجح بعدها فــي ايـصــال كرواتيا إلــى ثمن نهائي
ً
كأس أوروبا  ،2020وأخيرا الى المربع الذهبي لدوري
األمم األوروبية.
النجم :حصد القائد لوكا مودريتش الكرة الذهبية في
 2018عندما قاد بالده إلى نهائي المونديال ،والذي يمر
بفترة مميزة رغم سنواته الـ ،37ومنذ انطالق مشواره
مع المنتخب الوطني في  ،2006خاض مودريتش 154
ً
مباراة دولية سجل فيها  23هدفا،

كوفاتشيتش (تشلسي ) ،مارسيلو بروزوفيتش (إنتر )،
ماريو باشاليتش (أتاالنتا ) ،نيكوال فالشيتش (تورينو)،
لوكا إيفانوشيتس (دينامو زغــرب) ،لوفرو ماير (رين
الفرنسي) ،كريستيان ياكيتش (أينتراخت فرانكفورت)،
لــوكــا ســوتـشـيـتــش (س ــال ــزب ــورغ ) ،يــوسـيــب ميشيتش
(دينامو زغرب).
ال ـه ـج ــوم :إي ـف ــان بـيــريـشـيـتــش (تــوت ـن ـهــام ) ،أنـ ــدري
كراماريتش (هوفنهايم ) ،يوسيب بركالو (فولفسبورغ )،
برونو بتكوفيتش (دينامو زغرب) ،ميسالف أورشيتش
(جينامو زغ ــرب) ،أنتي بوديمير (أوساسونا ) ،ماركو
لـيـفــايــا (ه ــاي ــدوك سـبـلـيــت) ،أنـتــونـيــو مـيــركــو تـشــوالك
(رينجرز).

كيفن دي بروين

مونديال إنكلترا  ...1966قنبلة آسيوية وسرقة الكأس ومقاطعة قارة
عـ ـ ــادت كـ ــرة الـ ـق ــدم إلـ ــى م ـه ــده ــا مع
اس ـت ـضــافــة إن ـك ـل ـتــرا م ــون ــدي ــال ،1966
ُ
فــتـ ّـوجــت بـهــدف «شـبــح» وحملت كأس
ّ
جول ريميه المسروقة ألول مرة بعدما
عثر عليها الكلب بيكلزّ .
للمرة الثانية
على الـتــوالــي أصـيــب النجم البرازيلي
بيليهّ ،
وفجرت كوريا الشمالية المغمورة
مفاجأة تاريخية ،وقاطعت منتخبات
إفريقيا البطولة.
ً
في حين كان العالم مسحورا بالبيتلز
وفرق البوب البريطانية وابتكار ماري
ك ــوان ــت ل ـت ـنــان ـيــر «م ـي ـن ــي» ال ـق ـص ـيــرة،
افتتحت الملكة إليزابيث الثانية النسخة
الثامنة من المونديال في إنكلترا التي
خاضت أول مباراة رسمية في التاريخ
عام  1872ضد جارتها اسكتلندا.
وأضـفــى الجمهور أج ــواء حماسية،
ً
خصوصا لقرب المسافة مع الالعبين،

وبـفـضــل االق ـم ــار االصـطـنــاعـيــة تسنى
لجميع المشاهدين حول العالم متابعة
ً
 16منتخبا بينهم  10من أوروبا.
ُ
ولم يعد يسمح بتجنيس الالعبين،
ُ
واعتمدت اختبارات المنشطات ،وظهرت
أول ت ـم ـي ـمــة «األسـ ـ ـ ــد وي ـ ـلـ ــي» ،وك ــان ــت
النهائيات األخيرة قبل اعتماد البطاقات
الصفراء والحمراء ،بعد عـ ّـدة إشكاالت
مــع الـحـكــام أبــرزهــا خــال لـقــاء انكلترا
واألرجنتين في ربع النهائي.
ُّ
وات ـه ــم ال ـح ـكــام بـمـحــابــاة االنـكـلـيــز،
في ظل رئاسة ستانلي راوس لالتحاد
الدولي (فيفا) ،فبقي المشهد الختامي
مــع هــدف جيف هيرست ضــد ألمانيا
ً
الغربية ( )2-4بكرته «الشبح» عالقا في
األذهان.
وخاضت إنكلترا كل مبارياتها على
ملعب ويمبلي ،لكن مواجهة األوروغواي

ُ
وفرنسا نقلت من الملعب الشهير بسبب
اقامة سباق للكالب!
وبـ ــال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ،ش ـعــر
المسؤولون االنكليز بالحرج قبل أربعة
اشهر من ضربة البداية ،الختفاء الكأس
مــن الـمـعــرض الـمــوجــودة فـيــه ،وذهبت
م ـســاعــي شــرطــة اس ـك ـت ـل ـنــديــارد أدراج
الــريــاح ،إلــى ان عثر عليها كلب ُيدعى
بـيـكـلــز ب ـعــد  7أي ـ ــام ،مـلـفــوفــة بـجــريــدة
ومرمية تحت شجيرة في جنوب لندن،
ف ـن ــال صــاح ـبــه م ـك ــاف ــأة م ــال ـي ــةُ ،
وم ـنــح
ً
بطاقات لدخول المالعب مجانا!

ابنا موزمبيق
سبق البطولة مقاطعة التصفيات من
 15دولة إفريقية ،لمنحها بطاقة يتيمة
مــع آسـيــا وأوق ـيــان ـيــا ،وإعـ ــادة اعـتــراف

فيفا بجنوب إفريقيا رغم نظام الفصل
العنصري.
ً
ورغم غياب افريقيا رسميا ،رفع ابنا
موزمبيق أوزيبيو ،هــداف البطولة ()9
وافضل العب أوروبــي ،وماريو كولونا
ً
رايتها عاليا ،بعدما مثال مستعمرتها
الـبــرتـغــال الـمـشــاركــة ألول م ــرة وثالثة
البطولة.
وكانت البرتغال في طريقها للتوديع
من ربع النهائي ،بعد تأخرها بثالثية
بعد  25دقيقة فقط أمام كوريا الشمالية
ً
ً
المغمورة كثيرا .وبدال من انكفاء أحصنة
«تشوليما» قليلي الخبرة ،التهمم «الفهد
ً
األسود» أوزيبيو ،مسجال رباعية ()3-5
وضعت البرتغال في المربع األخير حيث
خسرت أمام إنكلترا.
وف ـق ــدت ال ـب ـطــولــة ف ــي دوره ـ ــا األول
إسبانيا والبرازيل بطلة  1958و1962

الـتــي أوق ـفــت الـمـجــر سلسلتها مــن 13
مباراة دون خسارة بفوزها عليها 1-3
دون بيليه المصاب ،في مباراة وصفتها
صحيفة ليكيب بـ ـ «ال ـكــام ـلــة» ،وقــامــت
شبكة «بي بي سي» ببثها خمس مرات
في ثالثة أيام.

هيرست تاريخي
في هــذا الوقت ،كانت إنكلترا تشق
طــري ـق ـهــا ن ـحــو ال ـن ـهــائــي ب ــال ـف ــوز على
األرج ـن ـت ـي ــن ( )0-1وال ـب ــرت ـغ ــال (،)1-2
لتالقي ألمانيا الغربية ونجمها الصاعد
فــران ـتــس ب ـك ـن ـبــاور ،بـعــد تغلبها على
األوروغواي ( )0-4واالتحاد السوفياتي
(.)1-2
وب ـع ــد تـعـيـيـنــه عـ ــام  1963ومـنـحــه
صالحيات واسـعــة ،قــال مــدرب إنكلترا

أل ــف رام ـس ــي ،ان ب ــاده سـتـحــرز كــأس
العالم.
ومع الحارس غوردون بانكس ،قلب
الدفاع بوبي مور ،العب الوسط بوبي
تشارلتون والمهاجم جيمي غريفز،
حـظــي «األسـ ــود ال ـثــاثــة» بتشكيلة
مفترسة.
ً
ولكن ما حصل الحقا أصبح من
ً
التاريخ ،خصوصا هدفه الثاني
فــي الــوقــت اإلضــافــي ( )100بكرة
جــدل ـيــة اص ـط ــدم ــت بــال ـعــارضــة
وارتدت إلى األرض .بعد التشاور
بين الحكم السويسري غوتفريد
دينست ومساعده
األذربيجاني مل
ُ
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استفهام ال تزال مطروحة!
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«نلتقي في قطر إن شاء الله»،
بـ ـه ــذه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات وعـ ـ ــد الـ ـم ــداف ــع
أشرف حكيمي جماهير المنتخب
المغربي لكرة القدم عقب النافذة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة اإلع ـ ـ ــدادي ـ ـ ــة
لنهائيات كأس العالم المقررة في
الدولة الخليجية.
وعـ ـ ّـبـ ــر ح ـك ـي ـمــي عـ ــن أمـ ـل ــه أن
يستثمر خبرته في أعرق األندية
األوروبـيــة لقيادته
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــي
ال ـ ـ ــدور األول فــي
ال ـمــونــديــال للمرة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـه ــم
واألولـ ـ ــى م ـنــذ ع ــام 1986
«فخور بتمثيل منتخب
بـ ـل ــدي الـ ـمـ ـغ ــرب ب ـهــذا
القميص».
ومـ ــونـ ــديـ ــال قـطــر
س ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــون الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي
لـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــي ب ـع ــد

األول فـ ــي رو س ـ ـيـ ــا  2018ا لـ ــذي
أنهاه بمركز أخير ونقطة يتيمة
فــي مجموعة ضمته ا ل ــى جانب
منتخبين عريقين هما البرتغال
وإسبانيا إلى جانب إيران.
ان ـ ـت ـ ـمـ ــاء حـ ـكـ ـيـ ـم ــي ،الـ ـم ــول ــود
ف ــي م ــدري ــد ،لـبـلــده ك ــان واضـحــا
وجـلـيــا مـنــذ ش ـبــابــه ،حـيــث لعب
م ــع م ـن ـت ـخ ـبــات ت ـحــت  17عــامــا،
وتحت  20عاما ،وتحت  23عاما،
قـبــل أن يـخــوض مـبــاراتــه األول ــى
مع المنتخب األول في  11أكتوبر
 2016ضد كندا ( - 4صفر) خصم
أسود األطلس في الجولة الثالثة
األخيرة من منافسات المجموعة
السادسة في قطر.
وي ــدرك حكيمي ،أفـضــل العــب
ن ــاش ــئ فـ ــي إف ــري ـق ـي ــا فـ ــي 2018
و ،2019ج ـيــدا صـعــو بــة المهمة
ال ـتــي ال تـخـتـلــف ع ــن الـمــونــديــال
ال ـ ــروس ـ ــي ،ألن الـ ـق ــرع ــة أوق ـع ـت ــه
فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة ق ــوي ــة أيـ ـض ــا مــع
م ـن ـت ـخ ـب ـيــن ي ـح ـس ــب ل ـه ـم ــا أل ــف
ح ـس ــاب ه ـم ــا :ك ــروات ـي ــا وصـيـفــة
الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة وب ـل ـج ـي ـك ــا
ثالثتها.

موهبة ملكية
ال تقتصر موهبة حكيمي فقط
على سرعته الهائلة وتألقه

ح ـك ـي ـمــي خ ـ ــال م ــواج ـه ــة الـمـنـتـخــب
األميركي في مباراة دولية ودية

في المراوغات الفردية ،إذ إنه ٌ
قادر
على شغل مراكز عدة ،أكان كجناح
أو كظهير أيمن مع مهام دفاعية
أكبر ،أو كمدافع أيسر ،فضال عن
نزعته الهجومية.
أم ــا الـنـجــم الـبــرازيـلــي السابق
كافو ،فقال إنه يتواجد في خانة
األظـ ـه ــرة الـقـلـيـلــة ع ـلــى الـصـعـيــد
َّ
ّ
بالصفات
تتميز
ا لـعــا لـمــي ا لـتــي
التي على من يشغل هــذا المركز
ّ
الـتـحــلــي بـهــا إذا م ــا أراد الـتــألــق
والسطوع».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح «إذا م ـ ــا ك ـ ـ ــان ع ـلــي
أن أن ـصــح بـظـهـيــر أي ـم ــن ،فــإنـنــي
سأنصح بأشرف حكيمي ،الشيء
الــذي افتقدته ُمـقــارنــة بــه هــو أنه
ً
ّ
ويتحرك
يلعب كثيرا بــدون كـ ُـرة
نحو العمق وبشكل قطري .ليس
ه ـنــاك الـكـثـيــر م ــن األظ ـه ــرة الـتــي
ت ــوائ ــم ب ـي ــن ال ـج ــان ـب ـ ْـي ــن ال ـبــدنــي
والـ ـفـ ـن ــي ،ول ــديـ ـه ــا ق ـ ـ ــراءة ج ـيــدة
للعب ،أستطيع أن أذكــر حكيمي
ومارسيلو وكارفاخال وأرنولد».
بسرعة رهيبةَّ ،
تحول حكيمي
من العب غير مرغوب فيه بالنادي
ال ـم ـل ـك ــي ل ـ ـعـ ــدم اق ـ ـت ـ ـنـ ــاع م ــدرب ــه
الـ ـس ــاب ــق ال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن ال ــدي ــن
زيدان بمؤهالته ،في ظل اعتماده
ع ـلــى دانـ ــي ك ــارف ــاخ ــال ول ــوك ــاس
فاسكيس ،إلى أحد أفضل األظهرة
في العالم.

الركراكي والمهمة الصعبة لخالفة خليلودجيتش

وليد الركراكي

المنتخب الكندي في سطور
• كأس العالم :المشاركة الثانية
• أفضل نتيجة :الدور األول 1986
• الكأس الذهبية 18 :مشاركة
• أفضل نتيجة :بطل  1985و2000
• تصنيف فيفا41 :
• اللقب :كانوكسُ ،
الحمر
• رئيس االتحاد :نيك بونتيس
• الالعبون المرخصون :نحو مليون
• أب ــرز األن ــدي ــة :مــونـتــريــال ،تــورون ـتــو ،فانكوفر
وايتكابس
• ال ـتــأهــل :ت ـص ــدرت مـجـمــوعـتـهــا ف ــي تصفيات
كونكاكاف
• الـ ـم ــدرب :بـعــدمــا أعـ ــاد مـنـتـخــب س ـي ــدات كـنــدا
إلى الخريطة العالميةّ ،
توجه جون هيردمان

ً
( 47ع ــام ــا) إل ــى مـنـتـخــب ال ــرج ــال ف ــي ،2018
بهدف قيادته إلى كأس العالم في قطر ،للمرة
األول ــى منذ  .1986نجح فــي بــث روح األخــوة
ً
لــدى الالعبين ،دامجا بين الموهبة والخبرة
ً
ّ
بتصدره مجموعة
ومعيدا األمل لبلد بأكمله.
كونكاكاف ،ينوي المدرب اإلنكليزي تحقيق
المفاجأة والتأهل لألدوار االقصائية ،وذلك قبل
استضافة نهائيات  2026بمشاركة الواليات
المتحدة والمكسيك.
• التشكيلة المثالية :بــوريــان  -ميلر ،فيتوريا،
جــونـسـتــون  -أديـكــوغـبــي ،أوسـتــاكـيــو ،بييت،
الريا  -هويليت  -ديفيس ،ديفيد.

التشكيلة المحتملة لمونديال قطر

• حراسة المرمى :ميالن بوريان (النجم األحمر الصربي) ،مكسيم كريبو (لوس أنجلس أف سي
األميركي) ،داين ساينت كلير (مينيسوتا يونايتد األميركي)
• الدفاع :سام أديكوغبي (هاتاي سبور التركي) ،ديريك كورنيليوس (بانيتوليكوس اليوناني)،
أليستير جونستون (مــونـتــريــال) ،دونـيــل هـنــري (تــورونـتــو) ،سـكــوت كينيدي (ريغنسبورغ
األلماني) ،ريتشي الريا (تورونتو) ،كمال ميلر (مونتريال) ،ستيفن فيتوريا (تشافيس البرتغالي)
• الوسط :تايجون بيوكانن (بروج) ،ألفونسو ديفيس (بايرن ميونيخ األلماني) ،ستيفن أوستاكيو
(بــورتــو الـبــرتـغــالــي) ،أتيبا هاتشينسون (بشيكتاش الـتــركــي) ،جــونـيــور هويليت (ريدينغ
اإلنكليزي) ،مــارك-أنـتــونــي كــاي (تــورونـتــو) ،جوناثان أوســوريــو (تــورونـتــو) ،سامويل بييت
(مونتريال) ،ليام فرايزر (داينزي)
• الهجوم :تشارلز -أندرياس بريم (أيندهوفن الهولندي) ،لوكاس كافاليني (فانكوفر وايتكابس)،
جوناثان ديفيد (ليل الفرنسي) ،كايل الرين (بروج) ،إيكي أوغبو (تروا الفرنسي) ،ليام ميالر
(بازل السويسري)

أسلوب هجومي
لمع نجمه سريعا بــأسـلــوب عـصــري مــع الفتح
الرباطي ،وقاد فريق العاصمة إلى لقب كأس العرش
 ،2014وقــدم نفسه أحــد أبــرز المدربين الصاعدين
بتسيده الدوري المحلي لموسم  2016أمام القطبين
الوداد والرجاء البيضاويين.
وفتح التألق المحلي اآلفاق أمامه ،فاختار تجربة
خليجية من بوابة الدحيل القطري ،وفاز معه بلقب
ال ــدوري  ،2020لكن مـشــواره لــم يستمر طويال إثر
الخروج من الدور األول لدوري أبطال آسيا.
وعـ ــاد إل ــى الـ ـ ــدوري ال ـم ـغــربــي م ــع الـ ـ ــوداد خلفا
للتونسي فوزي البنزرتي ،محققا أمنية اللعب في
ملعب محمد الخامس أمام الجمهور األحمر الكبير
في الموسم الماضي ،وانتهج أسلوب لعب هجومي
جاذب جعله محبوبا لدى الجماهير بموازاة تحقيق
اللقبين القاري والمحلي ،فضال عن الوصول لنهائي
ك ــأس ال ـعــرش حـيــث خـســر بــركــات الـتــرجـيــح أمــام
نهضة بركان.

يثق أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق
توتنهام اإلنكليزي لكرة الـقــدم بـقــدرة سون
هـيــونــغ مـيــن عـلــى ال ـم ـشــاركــة م ــع المنتخب
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي ف ــي بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
في قطر.
وتعرض المهاجم لكسر حول العين خالل
المباراة التي فاز بها توتنهام على مارسيليا
 1 - 2ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا مـنـتـصــف
األسبوع الماضي ،وهو ما أثار الشكوك بشأن
إمكانية مشاركته في كأس العالم .وبعد ذلك
تم التأكيد بأن سون سيخضع لجراحة وغاب
عن المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفربول
األحد ،علما بأن كونتي كان أعلن قبل اللقاء
أن س ــون لــن يتمكن مــن الـلـعــب مــع توتنهام

ارتفاع قيمته السوقية
نشأ حكيمي كمشجع للريال
ال ــذي ضمه إلــى صفوفه فــي سن
الثامنة في فــرق الفئات العمرية
وحـ ـق ــق م ـع ــه عـ ــن  18عـ ـ ً
ـامـ ــا أول
ظ ـهــور فــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
ف ــي مــو ســم  ،2018 - 2017حيث
فاز باللقب القاري ،قبل أن ينتقل
الى دورتموند على سبيل اإلعارة.
وب ـ ـعـ ــد ع ــامـ ـي ــن مـ ـمـ ـي ــزي ــن فــي
ألمانيا ،اعتقد الجميع أن حكيمي،
المولود في مدريد ،سيعود حتما

• كأس العالم :المشاركة السادسة
• أفضل نتيجة :ثمن نهائي 1986
• كأس إفريقيا 18 :مشاركة
• أفضل نتيجة :بطل 1976
• تصنيف «فيفا»22 :
• اللقب :أسود األطلس
• رئيس االتحاد :فوزي لقجع
• التأهل :تغلب على الكونغو الديموقراطية ( 1-1و4
 )1في الدور الفاصل ضمن التصفيات اإلفريقية• المدرب :من المدرب وحيد إلى المدرب وليد .بعد
إقالة البوسني وحيد خليلودجيتش الذي أوصل

أس ــود األط ـلــس إل ــى نـهــائـيــات  2022لخالفاته
مع بعض الالعبين األساسيين كحكيم زياش،
تعاقد االتحاد المغربي مع الدولي السابق وليد
الركراكي بعد نجاحاته مع الوداد البيضاوي.
حقق العب تولوز واجاكسيو الفرنسيين وراسينغ
ً
سانتاندر اإلسباني سابقا األلـقــاب مــع الفتح
ّ
الرياضي ،الدحيل القطري وال ــوداد الــذي توج
معه ب ــدوري أبـطــال إفــريـقـيــا .بلغ نهائي كأس
أمــم إفريقيا  2004كظهير أيمن ،قبل ان ينضم
المولود في فرنسا إلى الجهاز الفني للمنتخب
في  2012مع بداية مشواره التدريبي.

• حراسة المرمى :ياسين بونو (إشبيلية اإلسباني) ،أنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي)،
أحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) ،منير المحمدي القجوي (الوحدة السعودي).
• الدفاع :أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي) ،نصير مزراوي (بايرن ميونيخ
األلماني) ،نايف أكــرد (وســت هام اإلنكليزي) ،بدر بانون (قطر القطري) ،سامي مايي
(فيرينتسفاروش المجري) ،رومان سايس (بشيكتاش التركي) ،يحيى عطية الله (الوداد
البيضاوي) ،جواد الياميق (بلد الوليد اإلسباني) ،أشرف داري (بريست الفرنسي) ،حمزة
الموساوي (نهضة بركان).
• الوسط :سفيان أمرابط (فيورنتينا اإليطالي) ،يونس بلهندة (أضنة دمير سبور التركي)،
سليم أمالح (ستاندار لياج البلجيكي) ،إلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز اإلنكليزي)،
عــزالــديــن أونــاحــي (أنجيه الفرنسي) ،يحيى جـبــران (ال ــوداد الـبـيـضــاوي) ،عبدالحميد
صابيري (سمبدوريا اإليطالي) ،أمين حارث (مرسيليا الفرنسي).
• الهجوم :حكيم زياش (تشلسي اإلنكليزي) ،منير الحدادي (خيتافي اإلسباني) ،سفيان
رحيمي (العين اإلم ــارات ــي) ،أي ــوب الكعبي (هــاتــاي سـبــور الـتــركــي) ،يــوســف النصيري
(إشبيلية اإلسباني) ،عبدالصمد الزلزولي (أوساسونا اإلسباني) ،زكرياء أبوخالل (تولوز
الفرنسي) ،سفيان بوفال (أنجيه الفرنسي) ،ريان مايي (فيرينتسفاروش المجري) ،وليد
شديرة (باري اإليطالي).

على خطى جوناثان ديفيد األمل الكندي
ف ــي ل ـي ــل الـ ـت ــواض ــع وال ـم ـث ــاب ــرة هــي
الوصفة السحرية خلف نجاح جوناثان
ديفيد ،مهاجم فريق ليل الفرنسي القادم
من أوتاوا الكندية والذي جذب اهتمام
أكبر األنــديــة األوروبـيــة وأحيا آمــال كل
ك ـنــدي ش ــاب عـلــى أع ـتــاب بـطــولــة كــأس
العالم  2022لكرة القدم في قطر.
وف ــي ال ـمــدرســة الـقــديـمــة الـكــائـنــة في
العاصمة الكندية حيث تلقى دروســه،
يعرف الجميع بالفعل «الشخص الذي
نجح في الذهاب إلى أوروبا واللعب مع
أحد أنديتها».
«ج ــون ــاث ــان م ــوج ــود إذا ك ـنــت تــريــد
الـتـحــدث إل ـيــه» ،يقولها ب ــروح الــدعــابــة
مرشده أثناء الــدراســة ،جــوي فورنييه،
ّ
مجسم بالحجم الطبيعي
وهو يشير إلى
للمهاجم الكندي جرى وضعه في صالة
االستقبال.
وتحت القبة الكبيرة التي تضم ملعب
الـتــدريــب يمكن رؤي ــة جــونــاثــان ديفيد
في كل مكان ،على الجدران وهو يرتدي
ً
قميص المنتخب ،خصوصا على شفاه
الطالب.
ولد جوناثان في بروكلين األميركية
ألبوين من هايتي حيث قضى السنوات
األولى من عمره.

كونتي :سون قادر على اللحاق بالنهائيات
مرة أخرى قبل فترة توقف الدوري .ومع ذلك،
قــدم كونتي تحديثا إيجابيا بشأن إمكانية
مشاركة سون في البطولة التي تقام في قطر،
حيث يعتقد أن الالعب سيمثل منتخب بالده.
وقال كونتي عقب الخسارة أمام ليفربول:
«م ــع سـ ــون ،أرس ـل ــت ل ــه رس ــال ــة عـقــب إجــرائــه
ً ً
ً
الجراحة» ،مضيفا« :سون كان حزينا جدا من
وضـعــه ،ولكني أتمنى لــه أن يتعافى بشكل
جيد وأن يلعب في كــأس العالم ،ألنني كنت
العبا وأعلم أهمية كأس العالم».
وأكــد« :واثــق من إمكانية عودته سريعا،
ومشاركته في كأس العالم .ال يتواجد حاليا
في المستشفى ،هو في منزله».
(د ب أ)

فـ ـ ــرط ري ـ ـ ــال فـ ــي خ ــدم ــات ــه فــي
مناسبتين ،حيث كــا نــت ذريعته
في األولــى (بوروسيا دورتموند
األلـمــانــي) الحصول على المزيد
من االحتكاك ودقائق للعب ،فيما
كانت الثانية ببيع نهائي إلى إنتر
ميالن اإليطالي.
وفــي الحالتين ،دخــل حكيمي
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــد م ـ ـ ــع ن ـ ـف ـ ـسـ ـ ًـه ل ـي ـث ـب ــت
لـلــريــال أن ــه ك ــان مـخـطــئــا ،ونجح
فـ ـ ــي ك ـ ـسـ ــب الـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــان ،والـ ــدل ـ ـيـ ــل
انتقاله إلى باريس سان جرمان
الـ ـف ــرنـ ـس ــي الـ ـم ــرصـ ـع ــة ص ـفــوفــه
بالنجوم أبرزهم كيليان مبابي،
واألرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي،
والبرازيلي نيمار وزميله السابق
في ريال القائد سيرخيو راموس.

الى ملعب «سانتياغو برنابيو».
ولكن بعد موسم 2020 - 2019
ّ
الــذي شكل ضائقة مالية لجميع
األنــديــة بسبب تــداعـيــات «كوفيد
  ،»19ب ـم ــن ف ـي ـهــا ريـ ـ ــال م ــدري ــدأحد أغناها في العالم ،لم يقاوم
ال ـم ـل ـك ــي ال ـق ـي ـم ــة ال ـك ـب ـ ًي ــرة ال ـتــي
يمثلها حكيمي .إذ و فــقــا لموقع
«تــرانـسـفــرمــاركــت» المتخصص،
زادت ق ـي ـم ـت ــه الـ ـس ــوقـ ـي ــة ع ـش ــرة
أضـ ـع ــاف ،م ــن  5مــاي ـيــن إل ــى 54
مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ــورو ،بـ ـع ــد ت ــألـ ـق ــه فــي
دورتموند.
ون ـجــح إن ـتــر ف ــي ضـمــه مقابل
 40مـلـيــون ي ــورو ،قـبــل أن ينضم
الى سان جرمان مقابل  70مليون
يورو.
يبقى ال ـهــدف األب ــرز لحكيمي
هــو أن يصل إلــى الـمــونــديــال في
ذروة م ـس ـتــواه لـتـقــديــم اإلضــافــة
وم ـســاعــدة األسـ ــود عـلــى تخطي
الــدور األول «لدينا كل المؤهالت
والـمـقــومــات لتشريف كــرة القدم
المغربية ،ونتمنى أن نكون عند
ح ـســن ظ ــن ج ـمــاه ـيــرنــا ال ـت ــي لن
تدخر جهودا لمساندتنا ،وعلينا
أال نـخــذلـهــا .نـلـتـقــي ف ــي قـطــر إن
شاء الله».

المنتخب المغربي في سطور

التشكيلة األولية لمونديال قطر

تنتظر المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة
القدم وليد الركراكي مهمة صعبة في نهائيات كأس
العالم في قطر بعد ثالثة أشهر على تعيينه خلفا
للبوسني وحيد خليلودجيتش المقال من منصبه.
وب ـعــد م ـشــوار واع ــد مــع الـفـتــح الــربــاطــي نهاية
العقد الماضي ،وآخــر وجيز مــع الدحيل القطري،
حصد المدافع الدولي السابق المولود في فرنسا
مـجــدا قــاريــا مــع الـ ــوداد الـمــوســم ال ـمــاضــي ،وق ــاده
للتتويج بلقب دوري أبـطــال إفريقيا على حساب
األهلي المصري ،واالحتفاظ بدرع الدوري المحلي،
رغم معاناة الفريق من محدودية التعاقدات بسبب
عقوبات االتحاد الدولي (فيفا) ،على خلفية قضايا
تتعلق بعقود مع العبين سابقين.
الـتـحــدي صـعــب ،لـكــن الـمـشــاكــس اب ــن الـســادســة
واألربعين يجيد توظيف العبيه وتحفيزهم وتعزيز
إمكانياتهمُ ،يعرف بصرامته وشخصيته القوية وال
يقبل الخسارة بسهولة .هو أول مدرب وطني مغربي
منذ  2016عندما كان بادو الزاكي مديرا فنيا ألسود
األطلس قبل أن يترك مكانه للفرنسي هيرفيه رونار
( )2019-2016وخليلودجيتش (.)2022-2019
بمجرد تسلمه اإلدارة الفنية لـ «أســود األطلس»
فــي نهاية أغسطس الـمــاضــي ،أع ــاد نجم تشلسي
اإلنكليزي حكيم زياش إلى صفوف المنتخب ،بعدما
كان األخير اضطر إلى إعالن اعتزاله دوليا بسبب
خالف مع «المدرب وحيد».
الركراكي المولود في كورباي-إيسون ،الواقعة
في ضاحية باريس الجنوبية ،لوالدين ينحدران من
مدينة الفنيدق الشمالية على الساحل المتوسطي،
راكم تجربة أوروبية بعد أن حقق حلم والده الذي

أراد إرسال صورة نجله إلى البالد ،وهو يجلس وراء
مكتب ،فحاز شهادة جامعية في العلوم االقتصادية
واالجتماعية.

رياضة

وبعد بضع سنوات من انتقاله إلى
ً
أوت ــاوا ،كــان جوناثان أيضا أصغر من
زمــائــه فــي ال ـفــريــق ،عـنــدمــا ان ـضــم إلــى
ّ
متخصص في
برنامج دراسي رياضي
كرة القدم في «لويس رييل».
ً
ويـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ــاع ـ ــب الـ ـب ــال ــغ  22ع ــام ــا
ً
والــذي تلهث خلفه حاليا أكبر األندية
األوروبية« :أن أصبح العب كرة قدم؟ كان
ً
هــذا هدفي» ،مضيفا أنــه خــال سنواته
األولـ ــى فــي المنتخب الـكـنــدي أدرك أن
ً
األمر «كان ممكنا» من البداية.

حلم أوروبا
يرى هاني المغربي الذي أشرف على
ً
تــدريـبــه فـتــرة طويلة ج ــدا أن جوناثان
ال يدين بلقب «رجــل الثلج» إلى الشتاء
ال ـك ـن ــدي ال ـق ــاس ــي ب ــل إلـ ــى شـخـصـيـتــه
«المتواضعة والتنافسية».
ويتذكر وهو محاط بعدد من شباب
الحي الذين يواصل تدريبهم« :كان ديفيد
ً
ً
ً
ً
الع ـبــا مــرتــاحــا ج ــدا مــع ال ـكــرة وهــادئــا.
كانت كرة قدم في قلبه».
ً
ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،بـ ـق ــي الـ ـمـ ـغ ــرب ــي م ــرافـ ـق ــا
ـاد إلى آخر،
لجوناثان الــذي تنقل من نـ ٍ
وحرص على إيصاله إلى التدريب عندما

ً
لم يتمكن والــداه من ذلــك .معا ،تشاركا
الشغف نفسه بكرة ّالقدم والحلم باللعب
في أوروبا والذي مثل «الهدف النهائي».
هذا ما يرويه بتواضع الشخص الذي
يدين له ديفيد بكل شيء.
ً
وبناء على نصيحته ،رفض
ً
ال ـ ــاع ـ ــب عـ ـ ــروضـ ـ ــا ع ـ ــدة مــن
أن ــدي ــة مـحـلـيــة عـنــدمــا كــان
ً
شـ ــابـ ــا ،وي ـت ــذك ــر الــوك ـيــل
ن ـي ــك م ـ ــاف ـ ــروم ـ ــاراس أن
«م ــون ـت ــري ــال وتــورن ـتــو
ً
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ــان ـك ــوف ــر
كـ ــانـ ــت مـ ـهـ ـتـ ـم ــة» ،ل ـكــن
ط ـ ـمـ ــوح جـ ــونـ ــاثـ ــان ب ـقــي
أوروبا.
وع ـلــى الــرغــم مــن تجربتين
غ ـ ـيـ ــر مـ ـثـ ـم ــرتـ ـي ــن فـ ـ ــي نـ ــاديـ ــي
س ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــزب ـ ـ ـ ـ ــورغ ال ـ ـن ـ ـم ـ ـس ـ ــوي
وشتوتغارت األلماني« ،حافظ
ع ـلــى ث ـق ـتــه ف ــي ن ـف ـس ــه» ،كما
ي ـض ـيــف ال ــوكـ ـي ــل الـ ــذي
ً
رأى إيجابيا في تلك
الفترة بقاء الالعب
ض ـمــن إط ـ ــار شبه
احترافي في كندا.
جوناثان ديفيد

شكوك حول مشاركة كوتينيو مع البرازيل
ت ـح ــوم ال ـش ـكــوك ح ــول م ـشــاركــة فيليب
كوتينيو فــي تمثيل المنتخب البرازيلي
لـكــرة الـقــدم فــي الـمــونــديــال بعدما تعرض
العــب أسـتــون فيال اإلنـكـلـيــزي إلصــابــة في
عضالت الفخذ خالل المران.
وغاب كوتينيو بشكل مفاجئ عن مباراة
فــريـقــه األولـ ــى تـحــت ق ـي ــادة ال ـمــديــر الفني
الجديد أوناي إيمري والتي تغلب فيها على
مانشستر يونايتد  1-3األحد.
وفشل صانع ألعاب ليفربول وبرشلونة
وبــايــرن ميونيخ الـســابــق فــي تسجيل أي
هدف في  12مباراة شارك بها في الدوري
اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز ه ــذا الـمــوســم ،رغ ــم أن
 6م ـبــاريــات مـنـهــم ش ــارك كـبــديــل .وبسبب

تراجع أداء كوتينيو ( 30عاما) لم يتواجد
في القائمة التي اختارها تيتي للمنتخب
الـبــرازيـلــي ،فــي المباراتين الوديتين أمــام
تونس وغانا في سبتمبر الماضي ،رغم أنه
خاض خمس مباريات دولية من أصل 68
مباراة دولية في مسيرته خالل هذا العام.
ولكن تضاء لت فــرص كوتينيو في السفر
لقطر بعدما استبعده إيمري من مباراتي
الفريق المقبلتين أمــام يونايتد في كأس
الرابطة ،وبرايتون في الدوري الممتاز.
(د ب أ)

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أحرقوا عاصمتهم
إلنقاذها

د .نجم عبدالكريم

ً
اقتحم نابليون حدود روسيا متجها نحو موسكو ،لكن القادة الروس
اتخذوا االستعدادات باستراتيجية في منتهى الغرابة في نوعيتها ،إذ
أخلوا عاصمتهم من كل سكانها ،ما عدا نزالء أخطر السجون ،الذين
ً
انتقلت إليهم قيادة الدولة وخطب قائد الجيش فيهم قائال:
***
• يــا أبـنــاء روسـيــا ،أع ــرف أن بينكم مــن ُسـجــن بسبب الــديــون ،أو
ُ
ً
التزوير ،بل وفيكم من ارتكب تهم الخيانة العظمى ،وأعرف أيضا أن
فيكم من السفاحين والقتلة واللصوص ،وفيكم من ارتكب جرائم ال
ً
أخالقية ،ولكنكم جميعا ...المتعلمين والجهالء ،الخونة وغير الخونة،
ً
ُ
األشرار ُوغير األشرار ...كلكم أبناء هذا الوطن الذي يدعونا اليوم جميعا
إلى أن نضحي من أجلهِ  ...إن الطاغية نابليون سيدق أبواب موسكو
ً
فيها من يفتح له بابا ،فالجميع أخلوا عاصمتهم
بعد أيام ،فال يجد ُ
الجميلة ...وأنتم من أنيطت بكم حماية مدينتكم موسكو ...نعم أنتم
من ستحمونها من الوقوع بين مخالب الوحش الفرنسي  -بونابارت
 ونحن كقيادة سنكون معكم لن نغادر أحب المدن ،حتى لو واجهناً
الموت ،ولكننا لن نموت قبل أن نجعل من موسكو جحيما ال يطاق
على الجيش الفرنسي.
***
وعندما أمر نابليون الجنرال ديڤو بالهجوم على موسكو ...ما هي إال
ً
ساعات حتى عاد الجنرال ديڤو على حصان ِه ُمسرعا ،ليقول لنابليون:
 يا صاحب الجاللة ...ال يوجد ٌأحد في موسكو!!
 ال يوجد أحد؟ ليس إال بعض القناصة في البيوت ،ويمكن القضاء عليهم بسهولة. إذن موسكو ُمستسلمة لنا. نعم يا صاحب الجاللة.ً
ً
ً
 جنرال ديڤو أنت اآلن حاكما لمدينة موسكو ...أريد نظاما صارماعلى الجنود.
***
ً
وبعد أن دخل جيش نابليون مدينة موسكو  -تكررت تاريخيا عملية
ً
حصان طروادة  -أصدرت القيادة الروسية أوامرها ُ -
المنفذة حرفيا
لنظرية «علي وعلى أعدائي».
 واآلن أيها الرجال ابدأوا بإحراق جميع القصور ،والبيوت ،وحظائرالمواشي ،ومخازن الغالل ،وكل المرافق التي قد يستفيد منها العدو.
 حتى الكرملين يا صاحب السعادة؟ أول ما تحرقون قصر الكرملين.***
وبعد أن اشتعلت موسكو ...اجتمع نابليون بقادتهِ :
 إنه جنون!! فهم يحرقون عاصمتهم حتى ال نسيطر عليها. إن مكافحة الحرائق ستستنزف كل طاقاتنا ...يا صاحب الجاللة.ُ * فليس أمامنا إذن غير الـخــروج مــن موسكو إلــى مناطق أخــرى
نعسكر فيها.
فكان خروجهم من جهنم حرائق موسكو ،قد ألقى بهم في أحضان
شتاء قاتل ...فكانت هزيمة نابليون في مهاجمة روسيا.
زمهرير
ٍ
***
ُ
هذا ما يمكن أن أسميه  -اختزال االختصار  -الذي كتبت فيه آالف
المجلدات ،كتبته إليكم بهذه الكلمات المعدودة!

القضاء على المصدر
أي مخالف لإلقامة يجب عقابه ويجب
إبعاده...
ل ــن ن ـخ ـت ـلــف ع ـل ــى ذل ـ ــك ولـ ـي ــس ه ـنــاك
اعتراض!
ً
ألن مـخــالـفــي اإلق ــام ــة يـشـكـلــون عـبـئــا
ً
ً
ً
مـ ــاديـ ــا واقـ ـتـ ـص ــادي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا عـلــى
ً
ً
الـمـجـتـمــع ،وغــال ـبــا مــا يـكــونــون م ـصــدرا
للجريمة والنهب والسلب!
هل ينتهي الموضوع عند ذلك؟
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب :ال ،ألن أص ـ ـ ــل ال ـج ــري ـم ــة
وم ـص ــدره ــا ل ـيــس ال ـم ـك ـفــول ،ب ــل الـكـفـيــل
الذي بعد أن يقبض ثمن الكفالة الجائر
يترك من هو بكفالته ليصول ويجول في
شوارع الكويت!
الكفالة أصبحت تجارة رائجة والحيل

خسوف كلي للقمر اليوم
ً
يشهد الـعــالــم ،الـيــوم ،خسوفا
ً
كــامــا للقمر ،يـعــرف بــاســم «قمر
الـ ـ ـ ــدم» ،وال ـ ـ ــذي ل ــن ي ـت ـك ــرر خ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث الـمـقـبـلــة ،مما
يمثل فرصة نادرة لرصده.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس،
إن هذا الخسوف الكلي هو الثاني
للقمر هــذا الـعــام ،وكــان األول في
مايو الماضي ،ولن يحدث ثانية
قبل عام .2025

د .ناجي سعود الزيد
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ل ـت ـف ــادي ال ـق ــان ــون عــديــدة
ومتنوعة وبازدياد.
تاجر اإلقامات يعتبر نفسه أذكــى من
ال ـس ـل ـطــة ،ويـسـتـطـيــع ت ـف ــادي الـعـقــوبــات
بحيل وطــرق ،بحيث ال تستطيع أجهزة
األمن إدانته.
الـكـفـيــل ه ــو ال ـم ـس ــؤول ع ــن ت ـج ــاوزات
المقيم الذي يكفله ،فهذا المقيم المخالف
استسلم إلغ ــراء ات كاذبة بأنه سيصبح
ً
غنيا في فترة وجيزة ،بينما الواقع يقول
إن معظم ا لــوا فــد يــن المخالفين لإلقامة
هــم ف ـقــراء ويـعـيـلــون عــوائــل فــي بلدانهم
األصلية تعتمد عليهم ،وعلى أقل القليل
م ـمــا ي ـج ـنــونــه ف ــي ال ـك ــوي ــت وب ـق ـيــة دول
الخليج...

مالحقة الكفيل المخالف أ هــم بكثير
من مخالفة المقيم ،والقضاء على تجار
اإلقامات أهم من المخالفين لإلقامة الذين
في نهاية المطاف إن لم يجدوا من يكفلهم
مجبرون على المغادرة!
الحـقــوا وكــافـحــوا الـكـفــاء المتاجرين
بــال ـب ـشــر ب ـن ـفــس األس ـ ـلـ ــوب وأش ـ ـ ــد ،لـكــي
تختفي تلك الظاهرة الشاذة ،أي حاربوا
الـ ـمـ ـص ــدر األس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـم ـش ـك ـلــة ول ـيــس
النتائج فقط!

« 300عرس» في 11/11
هوس األرقــام والتواريخ المميزة يالحق األردنيين أينما ذهبوا ،إذ
ً
يفضل الكثيرون انتقاء تــاريــخ خــاص ليوم زفافهم؛ ليبقى خــالــدا في
ً
أذهانهم ،وليكونوا فريدين أيضا في اختياراتهم.
في هذا السياق ،كشف نقيب أصحاب صاالت األفراح في األردن مأمون
المناصير ،في تصريح نشرته «العربية نت» أمس ،عن إقامة أكثر من 300
حفلة زفــاف في قاعات األفــراح يوم  2022/ 11/ 11في محافظات البالد
ً
من الشمال إلى الجنوب ،مضيفا أن حجوزات الصاالت ارتفعت بشكل
ملحوظ في نوفمبر بسبب التاريخ المميز لتصل النسبة إلى  30في المئة.
وأوضح أن العاصمة ّ
عمان احتلت المرتبة األولى في عدد الحجوزات،
تلتها الزرقاء وإربد ،ثم عجلون وجرش.

وسيكون الخسوف الكلي للقمر
ً
مرئيا في أنحاء أميركا الشمالية
فـ ـ ــي سـ ـ ــاعـ ـ ــات مـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل الـ ـفـ ـج ــر،
وكلما تــم الـتــوجــه أقـصــى الغرب
كــانــت الــرؤيــة أف ـضــل ،وف ــي آسيا
وأستراليا وبقية المحيط الهادئ
يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.
وسيغيب ا لـخـســوف بالكامل
عن إفريقيا ودول الشرق األوسط
ومعظم أوروبا.

يومية سياسية مستقلة

بتغريدة للوزير السابق عادل الصبيح انتقد فيها شراء
اإلجازات للعاملين في الحكومة ،وقال إن مبلغ  ٣٠٠مليون
ً
دينار سنويا لشراء اإلجازات يكفي لتوظيف  ١٦ألف شاب
حديثي التخرج يبحث عن عمل ...وتساء ل« :بالله عليكم
ّ
ُّأيهما أولى؛ موظف ينعم بوظيفة ويبيع إجازته ،أو شاب
ً
ّ
تخرج حديثا ويبحث عن عمل»؟!
تلك التغريدة أث ــارت الكثير مــن النقد ضــد صاحبها،
وكان الكثير من الردود المعترضة عليها يستند إلى أن
بيع اإلجازات هو حق للموظفين ،وال يجوز المنازعة به،
هناك أي تبديد لألموال العامة ومستقبل األجيال؛
وإن كان َّ
ُ
فاألولى النبش عن المزايا والعطايا التي تغدقها الحكومة
عـلــى ف ـئــات م ـحــددة مــن الـقـيــاديـيــن أو أص ـحــاب ال ـكــوادر
ً
الـخــاصــة الـتــي خلقت أس ــاس ــا لـيــس مــن أج ــل المصلحة
العامة ،بل بغرض تنفيع مجموعات ّ
مقربة للسلطة ،وهي
بالتالي ال تخرج عن فلك شراء والء ات سياسية في دولة
الريع العظيمة.
ًّأي ـ ــا كــانــت وج ـهــة الـنـظــر ال ـمــؤيــدة أو الـمـخــالـفــة ل ــرأي
الصبيح ،فإن مالحظته تبقى صحيحة في جوهرها ،وإن
كان توفير  ١٦ألف وظيفة للقادمين لسوق العمل ال يعني
أي ش ــيء ،فـخــال الـسـنــوات الخمس الـقــادمــة هـنــاك نحو
 ٣٠٠ألــف وأكـثــر مــن الخريجين القادمين لسوق العمل،
وال أح ــد ي ــدري كـيــف سـتــوفــر الـحـكــومــة وظــائــف لـهــم من
الميزانية العامة ،أما الكالم عن خلق فرص وظيفية في
القطاع الخاص ،فهذا وضع صعب على هذا المرفق الذي
يعتمد بكل فلس يــد خــل جيبه على اإل ن ـفــاق الحكومي،
ويغيب عنه اإلنـتــاج الحقيقي الــذي ّ
يقدم قيمة مضافة،
وال توجد ضريبة عليه تدخل للمرفق العام ،فهذه دولة
استهالكية مغرقة فــي اإلنـفــاق على أبـنــاء الـحــاضــر ،أما
ً
المستقبل والتحضير له فال يبدو أن للسلطة ّ شأنا به،
وتقارير «الشال» الكثيرة ّ
بح صوتها وهي تحذر وتعيد
من دون جدوى.
ّ
ما العمل؟ الله يكون بالعون ...إل أن النائب عبدالوهاب
العيسى ّ
وجه أسئلة مستحقة لوزير المالية حول سياسة
الدولة للقادمين لسوق العمل ،وكيف سيتم استيعابهم،
ُّ
تصور للحكومة لحل هذه اإلشكالية! ماذا
وهل هناك أي
ّ
يمكن أن ّ
يقدم وزير المالية من إجابات ،غير أن يقول «خلها
على الـلــه ...والمكتوب على الجبين الزم تشوفه العين...
والشق عود»؟!
ً
أيـضــا ،وعلى الـهــامــش ،ولمعالي وزيــر الداخلية عدد
ّ
مــن الـمــؤسـســات الـخــاصــة تشتكي مــر الـشـكــوى مــن قــرار
«الــداخ ـل ـيــة» ف ــي ال ـخــامــس م ــن أغـسـطــس ال ـمــاضــي بمنع
أقــارب العاملين لديهم من الحصول على فيزا االلتحاق
بعائل ،تلك الفئة من الوافدين أصحاب تخصصات نادرة
برواتب عالية ،وكثير منهم اآلن ينوي مغادرة الدولة إلى
دول خليجية أمور اإلقامة فيها وألسرهم سهلة وبسيطة،
وتستفيد تلك ال ــدول منهم ومــن إنفاقهم ،يــا ليت وزارة
ُ
الداخلية تعيد النظر في قرارها السالف.

وفيات
محمد ًحسن إسماعيل نعمه الله مقدم

 81عاما ،شيع ،الرجال :مسجد الــوزان ،النساء :حسينية
عاشور ،ت90929788 ،97983030 ،90040074 ،97871666 :

علي عثمان علي المحارب

ً
 56ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـب ــرة ،ت،66464629 :
66565012

عبدالوهاب يوسف إبراهيم الحمود

ً
 87عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت99448990 :

زوجة :محمد حسين مزيد
ً
 71عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية األوحد ،المنصورية،
النساء :العارضية ،ق ،10ش ،1ج ،1م ،27ت90066025 :

رجا عايض طعيس العازمي

ً
 77ع ــام ــا ش ـي ــع ،ال ـ ـعـ ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـب ــرة ،ت،99660513 :
55543755

بدر محمد صالح محمد التركيت

ً
 93عاما ،شيع ،ت65884212 ،97666970:

داود سليمان نعمان المتيرف

ً
 17عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء:
العمرية ،ق ،4ش ،6م22
(اليوم فقط) ،ت97160000 ،99919400 ،66253332 :

فاطمه رمضان عبدالله الخباز

أرملة :إسحاق أحمد الكندري
ً
 60عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء:
حطين ق ،2ش ،219م ،21ت95510001 :

مواعيد الصالة

بــال ـن ـجــاح ،فـمـعـنــى ذل ــك أن ال ـمــرضــى الــذيــن
يحتاجون حقن الدم سيقومون باألمر مرات
أقل في المستقبل ،األمر الذي يعني تخفيف

معاناتهم ،ومشقة ارتياد المستشفيات بين
الفينة واألخرى.
وحتى اللحظة ،جــرى إعطاء الــدم ُ
المنتج

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حسن العيسى

زهرة حسين علي العباد

إنتاج دم من خاليا جذعية
كشفت تقارير طبية في بريطانيا عن إنجاز
مسبوق ،إثر التمكن من حقن خاليا دم
غير ُ
حـمــراء أنـتـجــت ونـمــت داخ ــل المختبر ألحد
األش ـخــاص ،فــي تجربة سريرية هــي األولــى
من نوعها في العالم.
وق ـ ـ ــال م ــوق ــع «س ـ ـكـ ــاي ن ـ ـيـ ــوز» أم ـ ـ ــس ،إن ــه
ف ــي حـ ــال تـكـلـلــت هـ ــذه ال ـت ـجــربــة ال ـســريــريــة
بالنجاح ،فــإن خاليا الــدم الحمراء المنتجة
ف ــي الـمـخـتـبــر س ـت ـحــدث ثـ ــورة ف ــي ع ــاج من
يـعــانــون اض ـطــرابــات فــي ال ــدم مــن قبيل فقر
الدم المنجلي ،أو من لديهم فصائل نادرة من
السائل الحيوي في الجسم.
وي ـجــد بـعــض األش ـخ ــاص الــذيــن يـعــانــون
أمـ ـ ـ ــراض ال ـ ـ ــدم ص ـع ــوب ــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي إي ـج ــاد
متبرعين مناسبين ،وإذا نجحت التجربة ،فإن
الحاجة إلى المتبرعين ستقل في المستقبل.
وأب ـ ــدت آش ـل ــي تـ ــوي ،وه ــي م ــدي ــرة وح ــدة
الدم في المعهد الوطني البريطاني لبحوث
الـصـحــة وال ــرع ــاي ــة ،تـفــاؤلـهــا ب ـهــذا اإلن ـجــاز،
واصفة التجربة بالخطوة الكبيرة التي تمهد
ً
الطريق أمام إنتاج الدم ،اعتمادا على الخاليا
الجذعية.
وأوضحت األكاديمية البريطانية أن هذه
هي المرة األولى التي يتم فيها حقن دم جرى
ً
إنتاجه داخــل المختبر ،اعتمادا على خاليا
جذعية من متبرعين.
وبما أن الخاليا التي يجري إنتاجها داخل
ُ
المختبر تــوصــف بــالـطــريــة ،ألنـهــا تـكــون قد
نمت للتو ،فإن الباحثين يرجحون أن تكون
أفضل للمرضى.
ويقول كيدريك غيفيرت ،وهو أستاذ باحث
في تحاقن الــدم بـجامعة كامبريدج ،إنه في
حال تكللت هذه التجربة األولــى من نوعها

الشق عود...
ومالحظة لـ «الداخلية»

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

دا خــل المختبر لشخصين اثنين ،بينما لم
تسجل أي أعراض جانبية على أي منهما.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:45

العظمى 29

الشروق

06:06

الصغرى 16

الظهر

11:32

ً
أعلى مد  12:24ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:36

 11:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:57

ً
أدنى جزر  06:06صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:16

 06:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

