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غرفة التجارة تستضيف االجتماع
الـ  59التحاد غرف مجلس التعاون

زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين
على
توافق
الحكومة
ً

المطر لـ ةديرجلا« :.التعليم العالي» أعدت تقريرا عن األوضاع المعيشية بدول االبتعاث ونسبة التضخم فيها
• اجتماع لـ «التعليمية» خالل أسبوعين لمناقشة التقرير مع وزير التربية وممثلي االتحادات التخاذ الالزم

●

محيي عامر

أك ــد رئـيــس لجنة ش ــؤون التعليم والـثـقــافــة
واإلرش ـ ــاد الـبــرلـمــانـيــة الـنــائــب د .حـمــد المطر،
ً
أن هناك توافقا بين اللجنة والحكومة ،ممثلة
بــوزيــر التربية وزي ــر التعليم العالي والبحث
العلمي د .حمد العدواني ،على زيادة مخصصات
ً
الطلبة الكويتيين المبتعثين للخارج ،مشيرا إلى
ً
أن وزارة التعليم العالي أعدت تقريرا عن األوضاع
المعيشية في كل دول االبتعاث وحجم التضخم
فيها ،وقد طلبت اللجنة نسخة منه.
وق ــال الـمـطــر ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن «التعليمية»
ً
ستعقد اجـتـمــاعــا خ ــال أسـبــوعـيــن مــع الــوزيــر
ووكيله بحضور مسؤولي االتحادات الطالبية
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،الـ ــذيـ ــن ي ـم ـث ـلــون الـطـلـبــة 02

رئيس الوزراء :القضية
اإلسكانية على رأس أولوياتنا
علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن النواب شعيب شعبان وحمد
المدلج وعبدالعزيز الصقعبي التقوا رئيس مجلس الــوزراء سمو
الشيخ أحمد نواف األحمد في قصر السيف أمس ،مبينة أن اللقاء
تركز على موضوعين ،أولهما القضية اإلسكانية ،وفيها حصل
النواب على تأكيدات من سموه أن الحكومة تعمل بتوجيهات عليا
على حل هذه القضية ،ووضعها على رأس األولويات.
تناوله
وأضــافــت الـمـصــادر أن الـمــوضــوع الثاني الــذي
02

ّ ً
الصقر مكرما جمال الدين :أعطى
فأجزل وأنجز فأكمل

ص ١٤

محليات

وزيرة األشغال تدعو
إلى خطة بديلة وطارئة
لموسم األمطار ٠٣

محليات

١٣-١٢

نقص األدوية في المستشفيات
مشكلة تحتاج إلى تدخل
الوزير العوضي ٠٣

دوليات

«عبدالعزيز حمد الصقر ...ذو الرئاستين
()٨-٢
بين السياسة واالقتصاد»
كتاب تستعرض فيه نور الحبشي محطات حافلة
من تاريخ رمز وطني ال يختلف عليه كويتيان

صمام أمان النخب
التجارية ...حكمته وحنكته
جعلتاه الرقم الصعب
في المشهد السياسي

05

 AUMتستضيف قمة «التايمز
للتعليم العالي» لجامعات الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
08

األميركيون يقترعون
في «أهم وأغلى»
انتخابات نصفية ١٩
ً
			
الصقر مكرما جمال الدين بحضور علي الغانم أمس

(تصوير :عوض التعمري)
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ممثل األمير :نأمل أن تحقق قمة المناخ حياة أفضل لشعوبنا

سموه ّ
وجه الشكر إلى محمد بن سلمان والسيسي على جهودهما في إنجاح القمتين
بعث ممثل صاحب السمو أمير البالد
الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد سـمــو ول ــي العهد
الشيخ مشعل األحـمــد ببرقية شكر إلى
أخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في
المملكة العربية السعودية صاحب السمو
الملكي األمـيــر محمد بــن سلمان ،أعــرب
فيها سموه عن بالغ الشكر على ما بذله
سموه من جهود كبيرة توجت بتنظيم
ومـشــاركــة متميزة إلنـجــاح قـمــة مـبــادرة
الشرق األوسط األخضر بنسختها الثانية
والـتــي عقدت بجمهورية مصر العربية
تزامنا مع قمة قادة العالم لمؤتمر أطراف
اتفاقية األم ــم المتحدة اإلطــاريــة لتغير
المناخ في دورته الـ ،27راجيا سموه بأن
تتضافر جميع الجهود لتدعيم وتعزيز
التعاون الدولي في المجال البيئي ،وأن
تحقق قــرارات وتوصيات القمة أهدافها
المنشودة التي تتطلع إليها جميع الدول

الـمـشــاركــة مــن أج ــل ح ـيــاة أف ـضــل وأكـثــر
استدامة وأمنا لشعوب الدول وأجيالها
القادمة.
كما عبر سـمــوه ،عــن أص ــدق تمنياته
بموفور الصحة والعافية ،سائال المولى
القدير أن يكلل بالتوفيق جهود سموه
الــدؤوبــة لخير ورفـعــة المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة وش ـع ـب ـهــا ال ـش ـق ـيــق ف ــي ظــل
القيادة الحكيمة ألخيه خــادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بــن عبدالعزيز
ملك المملكة العربية السعودية.

روابط تاريخية
كما بعث ممثل صاحب السمو ببرقية
شكر إلــى أخـيــه رئـيــس جمهورية مصر
العربية عبدالفتاح السيسي ،أعرب فيها
سموه عن بالغ الشكر لما القاه من حفاوة

استقبال وكرم ضيافة عكسا عمق الروابط
التاريخية وع ــرى األخ ــوة الوثيقة التي
تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
كما سجل سـمــوه كــل التقدير والثناء
ع ـلــى م ــا ب ــذل ــه م ــن ج ـه ــود ك ـب ـيــرة تــوجــت
بتنظيم متميز إل نـجــاح قمة ق ــادة العالم
لـمــؤتـمــر أطـ ــراف اتـفــاقـيــة األم ــم الـمـتـحــدة
اإلطارية لتغير المناخ في دورته الـ 27وقمة
مبادرة الشرق األوسط األخضر بنسختها
الثانية مما يــؤ كــد المكانة الرفيعة التي
تحظى بها جمهورية مصر العربية على
الـســاحـتـيــن اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،راج ـيــا
سموه بأن تتضافر جميع الجهود لتدعيم
وتعزيز التعاون الدولي ،وأن تحقق قرارات
وتوصيات القمتين أهدافهما المنشودة
التي تسعى جميع الدول لتحقيقها من أجل
حياة أفضل وأكثر استدامة وأمنا لشعوب
العالم وألجيالها القادمة.

الخالد :اجتماع وزراء داخلية «الخليجي»
يكتسب أهمية في ظل التحديات األمنية
●

كما بعث سموه له بأصدق التمنيات
بموفور الصحة والعافية ،سائال المولى
القدير أن يكلل بالتوفيق جهوده الدؤوبة
لـخـيــر ورف ـعــة جـمـهــوريــة مـصــر العربية
وشعبها الشقيق.
وكان سموه والوفد الرسمي المرافق
ل ــه عـ ــاد إلـ ــى أرض ال ــوط ــن م ـس ــاء ام ــس
األول قادما من جمهورية مصر العربية
الشقيقة وذل ــك بعد مـشــاركــة سـمــوه في
مــؤتـمــري قـمــة ق ــادة الـعــالــم ل ـلــدورة ال ــ27
لمؤتمر أط ــراف اتـفــاقـيــة األم ــم المتحدة
اإلط ـ ــاري ـ ــة ل ـت ـغ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ (،)COP27
والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق
األوسط األخضر واللتين عقدتا في مدينة
شرم الشيخ.
ورافـ ــق س ـمــوه وف ــد رس ـمــي ضــم كبار
المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

وزير الديوان يستقبل مدير
أرشيف الدولة بالرئاسة التركية

 600مليون دينار لتمويل  9800قسيمة في المطالع

محمد الشرهان

اعـتـبــر ال ـنــائــب األول لــرئـيــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،ال ـش ـيــخ طــال
الـخــالــد ،أن «اجـتـمــاع وزراء داخـلـيــة دول
مجلس التعاون يكتسب أهمية خاصة في
ظل التحديات األمنية لمصالحنا الوطنية،
وفــي ظــل مرحلة تـتـســارع فيها األح ــداث
وتلقي بظاللها على أمن شعوبنا».
كــان الخالد قــد وصــل إلــى السعودية،
أمس ،على رأس وفد رفيع المستوى ،وكان
في استقباله وزير داخلية المملكة ،األمير
عـبــدالـعــزيــز بــن س ـعــود ،وسـفـيــر الـكــويــت
لدى الرياض الشيخ علي الخالد وأعضاء
السفارة.
وك ــان الـنــائــب األول قــد أش ــرف ،أمــس،
بحضور وزي ــر الـتـجــارة م ــازن الناهض،
ومـســؤولـيــن أمنيين عـلــى ضـبــط حــوالــي
 10ماليين حبة من مــادة الالريكا ،كانت
مخبأة وسط شحنة أثاث بطريقة سرية

●

ً
العبدالله مستقبال المسؤول التركي

الخالد ونظيره السعودي قبيل االجتماع أمس
مبتكرة في حاوية قادمة من الصين عبر
ميناء الشويخ.
وأعـ ـ ــرب ال ـخ ــال ــد ع ــن ش ـك ــره وت ـقــديــره
لرجال اإلدارة العامة المكافحة المخدرات
ومنتسبي اإلدارة العامة للجمارك على
جهودهم المخلصة في التصدي بكل قوة
وحزم المحاوالت ترويج المخدرات التي
تستهدف أبناء المجتمع ،مشيدا بقدرة

رج ــال األم ــن فــي الـتـصــدي لكل مـحــاوالت
التهريب ،وداعـيــا إلــى المزيد من اليقظة
ّ
لمهربي
واالنـتـبــاه والـتـصــدي بـكــل حــزم
هذه السموم ،مؤكدا أن مكافحة المخدرات
مسؤولية مشتركة بين الجميع لحماية
ّ
الـمـجـتـمــع وتــأم ـي ـنــه ،ألن ال ـت ـصــدي آلفــة
المخدرات أصبح أولوية قصوى تستدعي
تكامل جهود الجميع وتضافرها.

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
شارك في القمتينّ ،
ووجه خاللهما
رس ــائ ــل مـهـمــة أب ــرز فـيـهــا جهود
ال ـكــويــت ب ـشــأن م ــوض ــوع البيئة
والحد من االنبعاثات الكربونية.
وأشــار الصباح الى المشاريع
الـ ـت ــي تـ ــم ت ـط ـب ـي ـق ـهــا وت ـن ـف ـيــذهــا
بــال ـكــويــت لـلـحـفــاظ ع ـلــى الـبـيـئــة
وتخفيض االنبعاثات ،مؤكدا أن
الـكــويــت مـلـتــزمــة بـكــل تعهداتها
منذ انطالق أول مؤتمرات البيئة
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـب ــرازي ـل ـي ــة ع ــام
 ،1992وصوال الى مؤتمر باريس
عام .2015
وذك ـ ــر أن الـ ـه ــدف م ــن مــؤتـمــر
ال ـ ــدول األطـ ـ ــراف الت ـفــاق ـيــة األم ــم
المتحدة اإلطــاريــة بشأن المناخ
هـ ـ ــو ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى تـ ـعـ ـه ــدات
واضـ ـح ــة بـ ـت ــواري ــخ مـ ـح ــددة مــن
الـ ـ ـ ـ ــدول لـ ـل ــوص ــول ال ـ ــى ال ـح ـي ــاد
الـ ـك ــرب ــون ــي ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـكــويــت
تـعـهــدت بــالــوصــول ال ــى ذل ــك عــام
« 2050وهــذا ُّ
تعهد صلب وجـ ّـدي

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني
عـمــار الـعـجـمــي ،أن مجلس األم ــة واف ــق على
ضواح
ميزانية تمويل الوحدات السكنية ألربع
ٍ
ً
في مدينة المطالع السكنية ،الفتا إلى أن هناك
ً ُ
جهودا تبذل لتقليص فترة انتظار السكن إلى
ما دون الـ  5سنوات.
وأضاف العجمي ،خالل زيارة نظمها أهالي
مدينة جابر األحمد ،مساء أمس ،لالطالع على
ً
مشاكلها ،أن هناك تنسيقا مع وزارة المالية
بشأن ميزانية التمويل التي تبلغ  600مليون
ً
دينار لتغطية  9800قسيمة ،مؤكدا أن هناك
ً
تنسيقا لتسلم  60شقة بمدينة جابر األحمد
كانت في حيازة وزارة الصحة خالل جائحة
«كورونا» ،لتوزيعها على المواطنين.
وأوضــح أنه تم أخذ موافقة إدارة الفتوى

شارك في اجتماع الدورة الـ  19لمجلس الدفاع المشترك بالرياض
●

سالم الصباح

وسوف نلتزم به».
وقـ ــال إن مـ ـب ــادرة ول ــي الـعـهــد
السعودي األمير محمد بن سلمان
والــرئ ـيــس ال ـم ـصــري عـبــدالـفـتــاح
السيسي ح ــول (ال ـشــرق األوس ــط
األخضر) إيجابية للعالم العربي
ككل والمنطقة «وتــأتــي فــي وقت
مهم جدا».

وزيرا النفط والخارجية يزوران معرض الكويت
قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.
بدر المال ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح
أمس بزيارة معرض دولة الكويت المقام ضمن
فعاليات مؤتمر قمة قادة العالم للدورة الـ 27
لمؤتمر أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية

استقبل وزي ــر ش ــؤون الــديــوان األم ـيــري الشيخ
محمد الـعـبــدالـلــه ،فــي مكتبه بقصر بـيــان صباح
أمس ،مدير أرشيف الدولة في رئاسة الجمهورية
التركية د .أغــور أونــال والــوفــد المرافق ،بمناسبة
زيارته للبالد.
وتم خالل اللقاء تبادل الموضوعات ذات االهتمام
المشترك ،التي تعكس عمق العالقات التاريخية
الراسخة بين البلدين والشعبين الصديقين.

محمد جاسم

لتغير المناخ ( )COP 27في مدينة شرم الشيخ
المصرية.
وتم خالل الجولة االلتقاء بالقائمين على هذا
المعرض وأعضاء وفد دولة الكويت المشارك
في المؤتمر واإلشادة بجهودهم.

محمد الشرهان

أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع ،الـشـيــخ عـبــدالـلــه
العلي ،أن الظروف االستثنائية الطارئة
ال ـتــي تـشـهــدهــا ال ـســاح ـتــان اإلقـلـيـمـيــة
والدولية ،وما يترتب عليها من تسارع
باألحداث ،تدفعنا نحو تحقيق أقصى
درجات الجاهزية واليقظة واالستعداد
ل ـقــوات ـنــا ال ـم ـس ـل ـحــة ،وذل ـ ــك لـمــواجـهــة
مختلف المواقف والمتغيرات ،مشيرا
إلى أن ذلك يتطلب العمل على تطوير
مـنـظــومــة ال ـت ـع ــاون وال ـع ـمــل الــدفــاعــي
ً
المشترك وتفعيلها ،انطالقا من اليقين
والثقة الكبيرة بقدرات قواتنا وكفاءتها
في تنفيذ مختلف المهام والواجبات
الموكلة إليها.
ج ــاء ذل ــك خ ــال م ـشــارك ـتــه ،صـبــاح
أمـ ــس ،ف ــي أع ـم ــال اج ـت ـمــاع الـ ـ ــدورة الـ ـ
 19لمجلس الــدفــاع الـمـشـتــرك ل ــوزراء
الدفاع بدول مجلس التعاون ،الذي عقد
برئاسة وزير الدفاع السعودي األمير
خالد بن سلمان ،بمشاركة وزراء الدفاع
بدول المجلس ،واألمين العام لمجلس
التعاون د .نايف الحجرف ،وذلك بمقر
األمــانــة العامة بالعاصمة السعودية
الرياض.
وأكد العلي أن اجتماع وزراء الدفاع
يــؤكــد حقيقة اإلي ـم ــان بــأهـمـيــة العمل
الجماعي ،وضرورة االرتقاء بمستوى
ا ل ـق ــوات المسلحة فــي دول المجلس،
وتـ ـط ــوي ــر م ـن ـظ ــوم ــة ع ـم ـل ـهــا وت ـعــزيــز
ً
قــدراتـهــا ودع ــم جـهــودهــا ،انـطــاقــا من
رواب ـ ـ ــط اإلخ ـ ـ ــاء وال ـم ـص ـي ــر ال ـم ـش ـتــرك

وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الخليجي
لــدول وشـعــوب المنطقة ،والـتــي تدفع
بدورها نحو مواصلة العمل والتعاون
وال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات
ً
العسكرية ،تأكيدا منها لوحدة وسالمة
أراضــي دول مجلس التعاون ،وأهمية
ح ـمــاي ـت ـهــا م ــن أي ت ـه ــدي ــد أو اع ـت ــداء
خارجي.
وأعرب الوزير عن اعتزازه وتقديره
للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة
الـ ـت ــي ي ـب ــذل ـه ــا وزراء ال ـ ــدف ـ ــاع بـ ــدول
المجلس في سبيل دعم أواصر التعاون
والعمل الدفاعي المشترك بين القوات
المسلحة بدول المنطقة ،والتي أثمرت
عــن ال ـعــديــد مــن اإلنـ ـج ــازات والـنـتــائــج

ً
الـ ـمـ ـلـ ـم ــوس ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي تـ ــأتـ ــي ت ــرجـ ـم ــة
للتوجيهات السامية لقادة دول مجلس
التعاون

استقرار المنطقة
وقـ ــد أش ـ ــاد ال ـع ـل ــي بـ ــالـ ــدور الـكـبـيــر
والجهد الملموس الذي يبذله رؤساء
األركان بدول المجلس ،وما أسفرت عنه
اجتماعاتهم من توصيات ودراســات،
ســا عــدت فــي تعزيز العمل على حفظ
أمن واستقرار دول المنطقة ،وتوحيد
الجهود الدفاعية لقواتها.
وف ــي خ ـتــام مـشــاركـتــه ،ت ـقــدم العلي

«صندوق التنمية» يشارك في مؤتمر «كوب »27
استعرض مشاريعه الممولة في مجال المحافظة على البيئة ضمن جناح الكويت
ب ـم ـشــاركــة أك ـث ــر م ــن  120م ــن قـ ــادة ال ــدول
وال ـح ـكــومــات ،وب ـح ـضــور سـمــو ول ــي الـعـهــد،
تـسـت ـض ـيــف م ــدي ـن ــة شـ ــرم ال ـش ـي ــخ ف ــي مـصــر
فـعــالـيــات قـمــة االم ــم الـمـتـحــدة للمناخ «كــوب
 ،»27ال ـتــي انـطـلـقــت فــي ال ـس ــادس مــن الشهر
الجاري وتستمر حتى  18منه ،لمناقشة أزمة
الطاقة المتزايدة والتركيزات القياسية لغازات
االحتباس الحراري وزيادة الظواهر المناخية
القاسية ،اذ تسعى الدورة السابعة والعشرون
لمؤتمر األط ــراف إلــى تجديد التضامن بين
البلدان ،لتنفيذ اتفاق باريس من أجل الناس
وكوكب االرض.
وقال المدير العام للصندوق الكويتي مروان
الغانم ،ان الصندوق أولــى اهتماما بالقطاع
البيئي من خلل اسهاماته التنموية ،على الرغم
من أن المشروعات التي يسهم في تمويلها هي
تلك التي تحددها الــدولــة المستفيدة ،وتتم
الموافقة عليها بعد أن يتأكد الصندوق من
سالمتها الفنية وجدواها االقتصادية.
وأضاف الغانم أن الصندوق عادة ما يعمل

مسؤولو الصندوق في جناح الكويت بالقمة
على تشجيع الــدول على تنفيذ المشروعات
التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية
والبيئة ،وكذلك مصادر الطاقة المتجددة؛ ألن
مثل هذه المشاريع تسهم في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،وبالتالي تشكل خطوة
أخرى في سبيل تحقيق االهداف االلفية.
وأكد أن الصندوق يشجع أيضا على تنفيذ

والتشريع بشأن مناقصات البنية التحتية في
ً
جنوب صباح األحمد ،مبينا أن فترة انتظار
ً
المواطنين للسكن ،كانت تمتد إلى  20عاما،
«وحلمنا أن تقل إلى ما دون  5سنوات ،وهذا
حلم يمكن أن يتحقق بوجود أصحاب القرار».
ووعـ ـ ــد ال ـع ـج ـمــي ب ــال ــوص ــول إل ـ ــى ح ـلــول
للقضية اإلسكانية عبر التنسيق مع مجلس
ً
ً
األمة ،كاشفا أن هناك توجها لتحرير المزيد
من األراضي المملوكة للدولة.
بــدوره ،أشار وزير الدولة لشؤون البلدية
عبدالعزيز المعجل إلى وجود مبادرة لتشجير
مــدي ـنــة جــابــر األح ـم ــد ووضـ ــع م ـص ــدات لها
ً
من خــال أحــد المتبرعين ،مؤكدا أن الجدية
مـ ــوجـ ــودة ل ـح ــل ق ـض ـيــة اإلس ـ ـكـ ــان وت ـســريــع
عجلتها من خالل التوجيهات المستمرة من
رئيس مجلس ال ــوزراء إلنهاء معاناة األسر
الكويتية.

العلي :تنسيق خليجي لحماية دولنا من أي تهديد

وزير الخارجية :ملتزمون بالوصول
للحياد الكربوني بحلول 2050
أك ــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ
س ــال ــم ال ـص ـب ــاح ال ـ ـتـ ــزام ال ـكــويــت
بتعهداتها بشأن الوصول للحياد
الكربوني بحلول عــام  2050في
ال ـق ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي والـ ـغ ــاز وعـلــى
صـعـيــد ال ــدول ــة كـلـهــا ف ــي ح ــدود
عام .2060
جــاء ذلــك فــي تصريح أدلــى به
ال ـص ـبــاح لـ ـ «ك ــون ــا» ع ـلــى هــامــش
أعمال الدورة الـ  27لمؤتمر الدول
األط ــراف التفاقية األمــم المتحدة
اإلطارية بشأن المناخ (كوب ،)27
الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.
وق ــال إن الـكــويــت شــاركــت في
القمتين اللتين عـقــدتــا فــي وقــت
متزامن «قمة األطراف» بدعوة من
الرئيس المصري واألمـيــن العام
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة وق ـم ــة «م ـب ــادرة
الشرق األوســط األخضر» بدعوة
من ولي العهد السعودي والرئيس
المصري.
وأوضـ ــح أن ممثل سـمــو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،سمو

العجمي :جهود لتقليص انتظار
السكن لما دون  5سنوات

مشاريع الطاقة النظيفة ذات االثــر المحدود
عـلــى الـبـيـئــة م ـثــل :مـحـطــات تــولـيــد الـكـهــربــاء
ال ـح ــراري ــة ال ـج ــدي ــدة ،وت ـطــويــر ورفـ ــع ك ـفــاءة
المحطات القائمة ا لـتــي تساهم بشكل كبير
في تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون ،وذلك
من خالل رفع كفاءة وحدات التوليد الجديدة
والقائمة.

الحكومة توافق على زيادة مخصصات...

ً
ً
المبتعثين بالخارج ،البالغ عددهم نحو  19ألفا ،مبينا أن التقرير
المذكور ُ
سيناقش خالل االجتماع ،وعلى ضوئه سيتم اتخاذ الالزم،
«وهناك موافقة مبدئية من الوزير على الزيادة ،بسبب التضخم
الكبير الذي بلغ نحو  10في المئة في بعض الدول ،السيما أن آخر
زيادة في مخصصات الطلبة كانت منذ  8سنوات».
ً
اجتماعا ،أمسً ،
بناء على تكليفها بحث
وكانت اللجنة عقدت
ودراس ـ ــة سـبــل تـطــويــر مــؤس ـســات الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي والـجــامـعــات
الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية واألكاديمية العلمية
والفنية ،إضــافــة إلــى متابعة البرنامج اإلنشائي لمدينة صباح
السالم الجامعية.
وأوضح المطر ،في تصريح عقب االجتماع ،الذي حضره الوزير
والمختصون بالتعليم العالي والجامعات
العدواني ،ووكيل الوزارة،
ً ُ
الـخــاصــة ،أن اللجنة ناقشت تـقــريــرا أع ــد منذ سـنــوات عــن زيــادة
ً
مخصصات المبتعثين ،خصوصا أن آخر زيــادة أقرت لهم كانت
عام  2014مع وجود التضخم الكبير ،مما تسبب في ارتباك أولياء
األمور وأثر على تحصيل أبنائهم العلمي.
وأضــاف أن «التعليمية» تطرقت إلى قضية غالء أسعار سكن
الطلبة المبتعثين في بريطانيا ،والذين يبلغ عددهم عشرة آالف
ً
ويدفعون نحو  1200دينار رسوما لـ «الفيزا» والتأمين الصحي.
ً
من جهة أخرى ،أكد المطر أن هناك توجها لدى جميع أعضاء
«التعليمية» أن تصل نسبة توظيف الكويتيين من أعضاء هيئة

ب ــالـ ـشـ ـك ــر والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
الـ ـسـ ـع ــودي ع ـلــى م ــا ب ــذل ــه م ــن جـهــود
م ـخ ـل ـص ــة ف ـ ــي س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد ل ـه ــذا
االجتماع ،وإلى األمين العام لمجلس
التعاون والعاملين في األمانة العامة
ع ـل ــى م ــا قـ ـ ّـدمـ ــوه م ــن ت ـس ـه ـيــات وم ــا
قاموا به من ترتيبات وتحضيرات في
سبيل تعزيز ونـجــاح منظومة العمل
ّ
ً
الخليجي ،سائال المولى عز وجــل أن
يديم على أوطاننا نعمة األمن واألمان
وال ـت ـقــدم واالزدهـ ـ ـ ــار ،ف ــي ظ ــل الـقـيــادة
الحكيمة لقادة دول المجلس.

ً
التدريس فــي الجامعات الخاصة إلــى  50فــي المئة ،موضحا أن
اللجنة ناقشت اعتماد  8جامعات تركية ،وهناك مــراســات بين
«التعليم العالي» في البلدين بهذا الشأن ،وبداية من العام المقبل
ـدد مــن الجامعات
ستكون هناك تخصصات طبية ،وكــذلــك فــي عـ ٍ
العربية والغربية.
إلى ذلك ،من المقرر أن تضع لجنة األولويات البرلمانية اليوم
الخطة التشريعية لدور االنعقاد األول من الفصل التشريعي السابع
عشر ،وتحدد جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة الثالثاء المقبل.
ومن جانبهم ،أعلن النواب أحمد الري ،وخليل الصالح،
ود .خليل أبل ،وصالح عاشور ،وهاني شمس ،تشكيل مجموعة
«كتلة الري» ،التي تعتبر الثالثة من نوعها في مجلس  ،2022بعد
ً
كتلة الخمسة ،التي تضم حاليا أربعة نواب بعد توزير د .بدر المال،
والمستمرة من المجلس السابق ،إضافة إلى مجموعة السبعة نواب،
ُ
ً
التي أعلنت مؤخرا.
٠٦

رئيس الوزراء :القضية اإلسكانية...
من النواب ،ومن ضمنها تكويت الوظائف العامة ،وتعديل الالئحة
الداخلية ،مشيرة إلى أن النواب طالبوا سموه بضرورة استكمال
العفو الخاص عن أصحاب قضايا الرأي ،وحصلوا على تطمينات
إيجابية في هذا الشأن.
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محليات
بوقماز ِّ
توجه لجنة األمطار لخطة بديلة للطوارئ عشرات موظفي «الشؤون» ينتظرون
ترأست اجتماعها بحضور  15جهة حكومية وناقشت كل االستعدادات التثبيت واللجنة المختصة تؤجل اجتماعها!
قرابة  30في «اإلشرافية» تجاوزت قرارات تكليفهم العام
•

بوقماز تترأس اجتماع اللجنة أمس

سيد القصاص

جذور
«الكوناكابرس»
تعوق تنظيف
مجارير األمطار في
الشوارع الحرجة

ترأست وزيرة األشغال العامة
وزيــرة الكهرباء والـمــاء والطاقة
الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة د .أمـ ــانـ ــي ب ــوق ـم ــاز
اج ـت ـم ــاع لـجـنــة األمـ ـط ــار صـبــاح
أم ــس ،بـحـضــور ممثلين عــن 15
جهة حكومية ،حيث ناقشت مع
ج ـه ــات ال ــدول ــة أعـ ـض ــاء الـلـجـنــة
وضع البالد واستعدادها لموسم
األمطار الجاري.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ب ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاز ،خ ـ ــال
االجتماع ،على أهمية وجود خطة
بديلة للخطة الموضوعة حاليا
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع حـ ـ ــاالت الـ ـط ــوارئ
خالل موسم األمطار ،واستمعت
إلــى كل الجهات الحكومية التي
اسـتـعــرضــت خططها وأعـمــالـهــا
في هذا الشأن ،والتي تم وضعها
خالل اجتماعات اللجنة بالسابق،
ونسب إنـجــازهــا ،والتأكيد على
تنفيذ كل الحلول التي تم االتفاق
عليها في االجتماعات السابقة.
وك ــان ــت بــوق ـمــاز ش ــاه ــدت في
جــوالت ـهــا ع ـلــى ب ـعــض الـمـنــاطــق
خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي بعض
ال ـم ــواق ــع ال ـت ــي ح ــدث ب ـهــا غ ــرق،
ووجـ ـه ــت ال ـف ــري ــق ال ـج ـيــولــوجــي

والهيئة العامة للطرق إلى تفادي
وصــول المياه إلى تلك المناطق
من خالل الحلول اآلنية ،مشددة
على أهمية التنسيق بين الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة لـ ـتـ ـف ــادي وق ـ ـ ــوع أي
ح ــوادث فــي حــالــة ح ــدوث أمطار
غزيرة على البالد.
وذكرت اللجنة في بيان لها أنه
تم خالل االجتماع متابعة األعمال
الـمـنـفــذة لـمــواجـهــة أي تــداعـيــات
مـتــوقـعــة وإع ـ ــداد «خ ـطــة طـ ــوارئ»
لها ،إلى جانب عرض قدمه ممثلو
اإلدارة العامة للطيران المدني عن
توقعاتهم بشأن األرصــاد الجوية
خالل الفترة المقبلة .وأكــدت أنها
تستعد منذ يوليو الماضي عبر
أعمالها في صيانة فتحات صرف
األمـطــار وتنظيف خطوط صرف
المياه وتقييم جاهزيتها ،إذ تم
االنتهاء من قرابة  95في المئة في
محافظة العاصمة ،و  85في المئة
بمحافظتي الـجـهــراء واألحـمــدي،
بينما تصل نسبة الجاهزية في
مبارك الكبير إلى  60في المئة.
وأشارت إلى أن ما يعوق تنظيف
مجارير صرف األمطار هو جذور

«ال ـك ــون ــاك ــاب ــرس» ،خـصــوصــا في
ال ـشــوارع الحرجة التي تغلق في
أقل من  24ساعة في منطقة البدع
وأبــو الحصانية والمنقف وبنيد
ً
ً
القار ،مقترحة حال دائما عبر إرساء
مضخات السحب خصوصا في
ح ــاالت مــد الـبـحــر .ودع ــت اللجنة
إلى ضرورة جاهزية خزانات المياه
في منطقة الوفرة السكنية ومدينة
صباح األحمد السكنية وتفريغها
استعدادا الستيعاب كميات األمطار
ال ـم ـت ــوق ـع ــة ،م ــع ص ـي ــان ــة ال ـســاتــر
الترابي لتالفي تكدس المخلفات،
داعية بلدية الكويت إلــى ضــرورة
إزالة القمامة وبقايا تقليم األشجار
قبل فترة األمـطــار بثالث ساعات
لتالفي انسداد المناهيل.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أش ـ ـ ـ ــار «ال ـ ــدف ـ ــاع
الـمــدنــي» ،وفــق البيان ،إلــى حصر
ال ـم ـنــاطــق ال ـح ــرج ــة وع ـم ــل خطة
م ـي ــدان ـي ــة فـ ــي حـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ
بالتعاون مع إدارات وزارة الداخلية
لـتـنـظـيــم الـ ـط ــرق ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تجهيز م ــواد توعوية وإرشــاديــة
للمواطنين والمقيمين بالتعاون
مع وزارة اإلعالم.

جورج عاطف

ع ـلــى وقـ ــع تـعـمـيــم د ًيـ ـ ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة رقــم
( )2022/16الصادر أخيرا بشأن انتهاء وقف التعيين
بــالــوظــائــف الـقـيــاديــة وش ـغــل الــوظــائــف اإلشــراف ـيــة،
مع استمرار وقف النقل والندب واإلع ــارة ،استأنفت
لجان شؤون الموظفين في معظم الجهات الحكومية
عقد اجتماعاتها للنظر في الموضوعات المتعلقة
غير أن الحال في وزارة
بالوظائف اإلشرافية الشاغرةً ،
ً
الشؤون االجتماعية مقلوب دائما ،فبدال من معادوة
تأجيلها ألسباب
عقد اجتماعات اللجنة نجد أنه تم ً
مبهمة وغير واضحة ،في حين كان مقررا لها االجتماع
األسبوع ًالجاري.
وو ًف ـق ــا ل ـم ـصــادر «الـ ـش ــؤون» ف ــإن ه ـنــاك نـحــو 30
موظفا من شاغلي الوظائف اإلشرافية بالتكليف من
المديرين والمراقبين ورؤساء األقسام ّ
مر على صدور
قــرارات تكليفهم أكثر من العام ،وينتظرون أن تعاود
اللجنة عقد اجتماعاتها لمناقشة تثبيتهم ،من ثم
رفع أسمائهم إلى الديوان لدراستها والبت في أمرها،
استعجال اللجنة
مهيبة بوزيرة الشؤون مي البغلي،
ً
إلى ُسرعة عقد اجتماعها المرتقب حفاظا ًعلى حقوق
هؤالء الموظفين بالترقيات المستحقة ،وفقا للضوابط
واالشـتــراطــات المعمول بها ،والـقــرارت الـصــادرة عن
الديوان بهذا الصدد.

قال مدير إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون د .خالد
والمحافظة على
الطفل
العجمي ،إن «الكويت رائــدة في حماية
ً
ً
حقوقه ومكتسباته وتولي هذه الفئة اهتماما كبيرا».
وأك ــد العجمي ،خــال ورق ــة عمل قدمها بالمؤتمر العربي
اإلفــريـقــي األول «المسؤولية المجتمعية نحو حقوق الطفل»
المنعقد في جمهورية السودان ،أن الكويت تسعى جاهدة نحو
توفير الرعاية اإليوائية الشاملة لألطفال المودعين في دور
نوعية تربوية تساعد في تنشئة هوالء األطفال
الرعاية عبر برامج ً
بصورة سليمة ،الفتا إلــى أن أهــم النتائج االيجابية لمشروع
«األم البديلة» على هؤالء األطفال اكسابهم السلوكيات السليمة
الصحيحة ومساعدتهم نحو االستقرار النفسي واالجتماعي.

•

تعاني مستشفيات ومراكز وزارة الصحة نقصا
في عدد من األدويــة وذلك منذ أشهر ،وقبل تولي د.
أحمد العوضي حقيبة وزارة الصحة.
وفي هذا اإلطــار ،اشتكى عدد من المواطنين من
ع ــدم تــوافــر أدويـ ــة كــانــت ت ـصــرف لـهــم بــانـتـظــام في
السابق ،مشيرين إلى أن نقص األدوية بات هاجسا
يؤرق الكثيرين.
وطالب المواطنون الذين تحدثوا لـ «الجريدة» وزير
الصحة د .أحمد العوضي بالعمل على توفير األدوية،
حيث ان كثيرا منها ألمراض مزمنة تتطلب توفيرها
حفاظا على صحة المرضى ،مؤكدين أن مشكلة نقص
األدويــة في المستشفيات والمستوصفات مستمرة
منذ أشهر دون حل.
وفــي السياق ذاتــه ،أكــدت مصادر صحية مطلعة

أصــدرت البغلي ،القرار الــوزاري
(/188ت) لـسـنــة  ،2022والـقــاضــي
بتعيين رئيس مجلس إدارة جمعية
مشرف التعاونية السابق علي الفهد،
ً
رئيسا التحاد الجمعيات التعاونية
االستهالكية .وبموجب القرار ،الذي
حصلت «الجريدة» على نسخة منه،
يـســري التعيين لـمــدة سنة أو إلى
حين إجراء انتخابات مجلس إدارة
االتحاد.

طبيب كويتي يفوز بأفضل ورقة
علمية بمؤتمر عالمي في بوسطن

خلو المقاعد القيادية في الوزارة ٍّ
تحد يواجه وزير الصحة
عادل سامي

ً ً
الفهد مديرا مؤقتا التحاد
الجمعيات مدة عام

العجمي يعرض تجربة «األم البديلة»

نقص األدوية في المستشفيات مشكلة تحتاج تدخل العوضي
أن أمام وزير الصحة د .أحمد العوضي مهام جسام
تـنـتـظــره ف ــي جـمـيــع ق ـطــاعــات وزارة ال ـص ـحــة الـتــي
تعاني العديد من التحديات ،أهمها وأبرزها تسريع
وتيرة العمل واإلنجاز في مشاريع التنمية المتعثرة
واإلنشاءات الجديدة والمشاريع الصحية التطويرية
في عدد من المناطق الصحية ،حيث يعتبر هذا الملف
واحدا من أهم الملفات والتحديات التي تواجه الوزير.
وأك ــدت أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد العمل
على تطوير وتحديث منظومة اإلدارة الصحية في
البالد ،والعمل على الحد من انتشار عوامل الخطورة
المؤدية إلى األمــراض المزمنة غير المعدية ومنها
التدخين والخمول البدني وزيــادة الــوزن والسمنة
وتداعياتها على انـتـشــار أم ــراض الـسـكــري والقلب
والسرطان.
وم ــن ضـمــن أبـ ــرز ال ـت ـحــديــات ال ـتــي ت ــواج ــه وزي ــر
الصحة د.أح ـمــد الـعــوضــي ،خلو المقاعد القيادية

في موضوع آخر ،أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
والتنمية المجتمعية ،وزي ــرة الــدولــة لشؤون المرأة
والطفولة ،رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة مي
البغلي ،متابعتها المباشرة لواقعة تعرض بعض
األطفال إلى العنف ،موضحة أنها ّ
وجهت األمانة العامة
الحاالت
للمجلس األعلى لشؤون األسرة بالتواصل مع
ً
ً
ف ــورا واتـخــاذ اإلجـ ــراءات القانونية الــازمــة حيالها
بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
وقالت البغلي ،إنه «تم تشكيل فريق للتدخل سريع
يضم الجهات المختصة كافة لرصد حاالت اإلساءة
وال ـع ـنــف السـيـمــا بـحــق األطـ ـف ــال ،واالس ـت ـعــانــة بكل
الخبرات والطاقات من خالل برنامج التأهيل النفسي
لمساعدة كل من يتعرض منهم أو ذويهم ألي أنواع
العنف أو التحرش».
إلى ذلــك ،شــددت البغلي على أنها تتابع عن كثب
وبجدية تامة القضايا كافة التي تخضع إلشرافها
ومنها قضية صاالت األفراح ،مشيرة إلى أنها تراجع
ع ـق ــود ال ـص ـيــانــة ل ـل ـصــاالت ال ـم ــوق ــوف ــة ،إض ــاف ــة إلــى
التراخيص بالتعاون مع الجهات ذات العالقة منها قوة
االطفاء العام وبلدية الكويت ،وتعمل على تطبيق أفضل
السبل التنظيمة لمعالجة أوجه الخلل وحل المشكالت
العالقة بأقصى سرعة ممكنة ،مؤكدة اتباعها اإلجراءات
وتشغيل ًالصاالت لضمان سير
القانونية في تنظيم ُ
عمل هذه الخدمة ،التي تقدم آليا ،على الوجه األكمل.

فــي ع ــدة قـطــاعــات فــي ال ـ ــوزارة ،حـيــث إن مـنــاصــب 8
وكالء مساعدين في الوزارة شاغرة اآلن ،بسبب عدم
التجديد للوكالء المساعدين الذين كانوا يشغلونها.
وأش ــارت المصادر إلــى أن وزيــر الصحة وفريقه
مطالبون بالعمل على االنتهاء من الالئحة التنفيذية
لقانون مزاولة المهنة والذي لم يطبق حتى اآلن على
الرغم من مرور سنتين على خروج القانون إلى النور،
وذلك بسبب تأخر صدور الالئحة التنفيذية للقانون.
وأوضحت أن هناك تحديا آخر يتمثل في ملفات
تتعلق بمزاولة المهنة في القطاع الخاص وتراخيص
الصيدلة والمهن الطبية والشركات الخاصة.
وأكدت المصادر أن وزير الصحة يمتلك مقومات
وإمـكــانـيــات تمكنه مــن إيـجــاد الـحـلــول لجميع هذه
التحديات وقيادة ملف اإلصــاح الصحي المنشود
والذي تستحقه الكويت.

ح ـص ــل ال ـط ـب ـيــب ال ـك ــوي ـت ــي أح ـمــد
بحث
باقر العلي على جــائــزة أفضل ّ
عن ورقــة علمية لحالة ترميم معقدة
أجــريــت فــي مــركــز البابطين لجراحة
ال ـت ـج ـم ـيــل وال ـ ـحـ ــروق وال ـت ــرم ـي ــم فــي
الكويت ،وجاء هذا التكريم من مجلة
جــراحــة التجميل والـتــرمـيــم التابعة
للجمعية األميركية لجراحة التجميل،
على هامش مؤتمرها السنوي العام
المنعقد في مدينة بوسطن األميركية.
وأعــرب العلي عن سعادته بالفوز
بالجائزة والتكريم ا ل ــذي سطر اسم
الـ ـك ــوي ــت ووجـ ـ ــودهـ ـ ــا فـ ــي ال ـم ـح ــاف ــل
ال ـع ـل ـم ـيــة ،ش ــاك ــرا ج ـم ـيــع الـبــاحـثـيــن
المشاركين في الورقة العلمية.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ج ـم ــاع ـي ــة ال ـب ـحــث
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي وع ـ ـلـ ــى اإلي ـ ـ ـمـ ـ ــان الـ ــدائـ ــم
بضرورة تطوير واستثمار الطاقات
المحلية وتمكينها في هذا الجانب،
وبــال ـت ـعــاون مــع ال ـخ ـبــرات الــدولـيــة،

أحمد العلي

كاشفا عن وجود تنسيق قائم لعمل
شراكات بحثية مع مؤسسات بحثية
ً
عالمية مرموقة سترى النور قريبا،
وذل ــك فــي سبيل االرت ـقــاء بــاإلنـتــاج
العلمي المحلي.

الرشيدي %80 :زيادة مراجعات
«الرضاعة الطبيعية» في «الفروانية»

«دسمان» ينظم فعاليته السنوية بيوم السكري االثنين

ً
العريان :المعهد ال يألو جهدا في مكافحة المرض بالكويت

العيادة استقبلت  8آالف استشارة ومراجعة خالل  10أشهر

•

•

ينظم معهد دسمان للسكري ،الذي أنشأته مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،الحدث السنوي بمناسبة يوم
السكر العالمي ،الذي يصادف االثنين  14نوفمبر في
مجمع الحمراء التجاري.
وقال مدير العالقات العامة واإلعــام في المعهد
طارق العريان إن اليوم المفتوح لهذا العام سيكون
مــن  11صباحا حتى  8مـســاء ،فــي قــاعــة المعارض
بالميزانين في مجمع الحمراء ،مبينا أنه سيكون يوما
حافال باألنشطة التوعوية والترفيهية والفحوصات
واالستشارات الطبية والتغذوية وغيرها من األنشطة،

عادل سامي

كشف مدير منطقة الفروانية
الصحية د .محمد الرشيدي عن
زيادة نسبة وأعداد المراجعات
لعيادة الرضاعة الطبيعية في
مستشفى الفروانية بنحو %80
خالل العام الجاري.
وق ــال الــرشـيــدي فــي تصريح
للصحافيين صباح أ مــس على
هامش احتفال منطقة الفروانية
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة بـ ــأس ـ ـبـ ــوع ت ـش ـج ـيــع
ال ـ ــرض ـ ــاع ـ ــة الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ت ـحــت
عنوان «نحن نثقف وندعم كافة
الـنـشــاطــات الـتــي تحفظ وتــزيــد
م ــن نـســب الــرضــاعــة الطبيعية
فــي الـكــويــت» ،مضيفا أن عيادة
الرضاعة الطبيعية في مستشفى
الفروانية استقبلت أكثر مــن 8
آالف استشارة ومراجعة خالل
الـشـهــور الـعـشــرة الـمــاضـيــة ،في
حين تم استقبال أقل من 1000
استشارة في عام .2019
وت ــاب ــع أن عـ ـي ــادة الــرضــاعــة
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى
الفروانية تستقبل أكثر من 30
اس ـت ـش ــارة ي ــوم ـي ــا ،م ـش ـيــرا إلــى
أنــه نظرا لإلقبال المتزايد على
هــذه العيادة يتم حاليا تدريب
 4مستوصفات الفتتاح عيادات
للرضاعة الطبيعية مماثلة فيها.

عادل سامي

الرشيدي والمطيري والصوان باحتفال «أسبوع الرضاعة»
ولـفــت الــرشـيــدي ال ــى افتتاح
عـ ـي ــادة اسـ ـتـ ـش ــارات ال ــرض ــاع ــة
الـطـبـيـعـيــة ف ــي م ــرك ــز ع ـبــد الـلــه
المبارك الصحي غدا الخميس،
على أن يعقبها افتتاح عيادات
م ـمــاث ـلــة ف ــي م ــراك ــز ال ـعــارض ـيــة
والعصيمي والــرابـيــة الصحية
خالل األشهر القليلة المقبلة.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت رئ ـي ـســة
قـســم األط ـف ــال ال ـخ ــدج والـعـنــايــة
المركزة لحديثي الوالدة ،ونائبة
رئيس اللجنة التنفيذية لتغذية
األمهات والرضع وصغار األطفال
في منطقة الفروانية الصحية د.
ريـمــا ال ـصــوان أن دعــم الرضاعة
الطبيعية ال يقتصر على فعاليات

واحتفاالت لمدة أسبوع أو أقل أو
أكثر ،لكنه عمل دوؤب ومستمر
من كافة العاملين في مجال رعاية
ما حول الوالدة.
وأوضحت أن اليوم التوعوي
يهدف إلى زيــادة الوعي بأهمية
ال ــرض ــاع ــة الـطـبـيـعـيــة م ــن ال ـيــوم
األول وحتى الشهر السادس من
الــوالدة ،مشددة على ضــرورة أن
تكون الرضاعة طبيعية خالصة
بــدون أي إضــافــات ،واستمرارها
بعد الستة أشهر إلى سنتين مع
إدخال أغذية تكميلية.

برعاية كريمة من بيت التمويل الكويتي.
وأضـ ــاف الـعــريــان أن الـجـهــات الصحية المعنية
بالمرض في مختلف أنحاء العالم تشترك في مثل هذا
اليوم بتنظيم أنشطة وفعاليات للتوعية من أخطار
مــرض الـسـكــري ،الفـتــا إلــى أن المعهد ال يــألــو جهدا
في العمل على تنفيذ رسالته ،وهــي «مكافحة وباء
السكري بالكويت من خالل أبحاث السكري والوقاية
المتكاملة والتدريب والتثقيف والعالج» .ودعا الجمهور
من كل فئات المجتمع إلى حضور هذا اليوم المميز،
لالستفادة مما سيتخلله من فقرات ذات قيمة توعوية،
حيث سيتواجد فريق من األطباء والمختصين للرد
على أية أسئلة طبية يطرحها الحضور.

طارق العريان

للصفين الحادي عشر والثاني عشر بالقسم األدبي
•

فهد الرمضان

ب ــدأ الـتــوجـيــه الـفـنــي ال ـعــام للغة الفرنسية
بإشراف الموجه العام أنور الكندري تنفيذ خطة
نماذج دروس للصفين الحادي عشر والثاني
عشر بالقسم األدب ــي فــي منطقتي الفروانية
والجهراء التعليميتين على امتداد أسبوعين
متتاليين ،بمتابعة من الموجهة الفنية األولى
باإلنابة فرح أسيري ،وموجهي منطقة الفروانية
التعليمية السيد السواح ويحيى بورحمة.
وأك ــدت م ـصــادر تــربــويــة مطلعة أن نماذج
ال ـ ــدروس قــدمــت خ ــال الـفـتــرة مــن  19أكتوبر
الماضي حتى  3نوفمبر ،وشاركت فيها معظم

«الرحمة» أجرت 775
عملية عيون في النيجر

نفذت جمعية الرحمة العاملية
حملة طبية ملكافحة أمراض
العيون في النيجر ،ضمن
حملتها الصحية «أريد أن
أرى» ،التي استفاد منها 775
حالة .وقال رئيس مكتب غرب
افريقيا في «الرحمة» يوسف
الطويل ،أمس ،إن «الرحمة»
أقامت مخيما ملكافحة العمى
في النيجر ،أجرت خالله
فحوصات طبية لنحو 4700
مريض ،ونفذت  775عملية
عيون .وأضاف الطويل أن هذه
الحملة تهدف إلى املساهمة
في القضاء على العمى
وأمراض العيون ،بهدف
التخفيف من معاناة الكثير
من املرضى غير القادرين
على تحمل تكاليف العمليات
الجراحية .وتقدم بالشكر
والدعاء إلى أهل الخير
الذين يجودون بصدقاتهم
وزكواتهم دعما للمرضى
املحتاجني في تلك املناطق،
سائال املولى تبارك وتعالى أن
يتقبل منهم عطاياهم املباركة،
وأن يجعلها في موازين
حسناتهم.

«إحياء التراث» تطلق مسابقة
«حفظ أحاديث النساء»

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،أن مركز حفاظ
الحديث في لجنة حطني
النسائية أطلق مسابقة
«حفظ أحاديث النساء»،
والتي بدأ التسجيل فيها،
وسيكون التسميع فيها يوم
 13ديسمبر املقبل ،مشيرة
إلى تخصيص جوائز مالية
للفائزات في املراكز األربعة
ُ
األول .وقالت الجمعية ،في
بيان ،إنها ذلك تقيم محاضرة
أسبوعية بعنوان «شكاية
خالدة» للشيخ د .مشعل
العنزي اليوم في ديوانية
فرع سعد العبدالله .وأشارت
إلى أن لجنة صباح الناصر
النسائية نظمت درسًا في
تفسير جزء «عم» ،باإلضافة
ملحاضرة بعنوان «كيف نربي
أبناءنا على العزة ؟» ،مضيفة:
وفي لجنة العارضية النسائية
نظمت دورة «الخصال
األربعون املوجبة لدخول
الجنة» .وتابعت :كما نظمت
إدارة فروع العمل النسائي
في محافظة األحمدي حلقة
لتحفيظ القرآن الكريم،
ودرس في شرح «أسماء الله
الحسنى».

«الدعوة اإللكترونية»:
 496مهتديًا خالل أكتوبر

توجيه «الفرنسية» ينفذ خطة نماذج دروس
ال ـمــدارس الثانوية فــي المنطقتين مــن بينها
ثانوية الطاهرة بنت الحارث بإشراف كل من
المعلمات فاطمة الـعــازمــي ،وال ـجــازي الدسم،
وعائشة الرشيدي ،ومنيرة لحمده.
كما قدمت المعلمة فرح العدواني بثانوية
خديجة بنت الزبير نماذج لدروس على مستوى
المنطقة التعليمية ،كما شاركت في البرنامج
ثــانــويــة ال ـج ـهــراء وخــالــد بــن سعيد وثــانــويــة
المهيني وثانوية سعاد بنت سلمه من منطقة
الجهراء التعليمية.
وتـضـمــن بــرنــامــج الـخـطــة ال ــذي تــم تنفيذه
م ـج ـمــوعــة م ــن ورش ال ـع ـم ــل ش ـم ـلــت الـنـطــق
الصحيح للغة الفرنسية ،تنمية مهنية لرؤساء

سلة أخبار

األقسام وورشة عمل لتحفيز المتعلمين ،إضافة
إلى افتتاح مختبر اللغات الفرنسية ونموذج
درس الوحدة الثانية .وأشــارت المصادر إلى
أن التوجيه الفني للغة الفرنسية يـهــدف من
خ ــال تـقــديــم ه ــذه ال ـن ـمــاذج إل ــى تنمية ورفــع
أداء المعلمات الجدد على المنهجية السليمة
لتدريس حصص الفهم والقواعد والتواصل
الشفهي ،إضافة إلــى توضيح مراحل تسلسل
الــدرس واآللية السليمة الواجب اتباعها عند
ال ـشــرح وال ـتــدري ـبــات التثبيتية والتطبيقات
المناسبة للدرس ،كما تم تطبيق ألعاب تربوية
خالل الحصة الدراسية بهدف تنشيط الطالبات
وحثهن على المشاركة والتفاعل.

ذكر مدير لجنة الدعوة
اإللكترونية ،التابعة لجمعية
النجاة الخيرية ،عبدالله
الدوسري أن مشروع «الحوار
املباشر» للتعريف باإلسالم
باللغات العاملية شهد خالل
أكتوبر املاضي  496حالة
إشهار إسالم من  35دولة.
وقال الدوسري ،في تصريح،
أمس ،إن املهتدين الذين
أسلموا في شهر أكتوبر
يتحدثون خمس لغات هي:
اإلنجليزية ،والفلبينية،
والسواحلية ،واإلسبانية،
والفرنسية ،وهم  226رجال
و 270امرأة ،مضيفا أنهم من
دول فنزويال ،واالكوادور،
وكندا ،والفلبني ،وغينيا
الجديدة ،وأوغندا ،وكينيا،
والنيجر ،وغيرها من الدول.
وعبر عن أمله في تعيني
املزيد من الدعاة واملعلمني،
سواء لزيادة الدعاة باللغات
الحالية ،أو إضافة لغات أخرى
للدعوة والتعليم ،داعيا إلى
مد يد العون والتبرع.
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ندوة «األحياء والبلديات» ناقشت أزمة
الصالحيات ومعايير النجاح

عبدال :تشكيل مجموعة من البلديات مهم لمالمسة مشاكل الناس وهمومهم

●

حمد العبدلي

عـقــدت منصة الـفــن المعاصر،
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ن ـ ــدوة بـشــأن
التصورات حول مجالس األحياء
والبلديات المحلية ،وحاضر فيها
الـمـعـمــاري فــريــد ع ـبــدال ،فــي مقر
المنصة بالشويخ.
في هــذا الـصــدد ،قــال عبدال إن
الكويت تعتبر من الــدول القليلة
في العالم التي يوجد فيها بلدية
واحدة تغطي الدولة كلها ،مبينا
أن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـ ـ ــدول ت ـحــرص
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون ف ـي ـهــا مـجـمــوعــة
م ــن ال ـب ـل ــدي ــات ك ــي ت ـك ــون قــريـبــة
م ــن الـ ـن ــاس ل ـت ــام ــس مـشــاكـلـهــم
وه ـم ــوم ـه ــم .وأض ـ ــاف أن مـعـيــار
األن ـظ ـم ــة ال ـن ــاج ـح ــة ال ـم ـس ـتــدامــة
هــو الــذي يكون قريبا مــن الناس
وي ـ ـعـ ــرف ه ـم ــوم ـه ــم ،م ـب ـي ـنــا أن ــه
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ف ــي سلطنة
عمان هناك  44بلدية وفي لبنان
 1050ب ـل ــدي ــة ،م ـب ـي ـنــا أن بـعــض
الجمعيات الـتـعــاونـيــة بالكويت
س ــاه ـم ــت ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـم ـنــاطــق
وال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـ ـ ــدور الـ ـبـ ـل ــدي ــة حـتــى
أصـبـحــت ق ــدوة ت ـح ـتــذى ،تـفــاديــا
لتداخل االختصاصات بين بعض
الجهات التي تحتاج الى موافقات
وبيروقراطية.
وأش ـ ــار إل ــى «ان ـن ــا نـحـتــاج في
مـجـتـمــع ال ـت ـجــربــة الـ ــى االن ـت ـقــال
من نمط الجمعيات االستهالكية
الى نمط البلديات والمجتمعات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وهـ ـ ـ ــذا ال ي ـ ـحـ ــدث إال
بوجود مجتمع واع ُ
ومــدرك لهذا
ٍ
النمط من البلديات».وأردف« :إننا
في الكويت كانت لنا دروس مهمة
خــال ضـغــوط االح ـتــال العراقي
ع ـل ــى الـ ـك ــوي ــت ،وكـ ــذلـ ــك جــائ ـحــة
ك ــورون ــا ،ف ـمــن خــال ـهــا اسـتـطــاع
ّ
الشعب أن ينظم نفسه مــن خالل
ال ـع ـم ــل ب ـش ـكــل ذاتـ ـ ـ ــي» ،مــوضـحــا
أن ــه ب ـعــد جــائ ـحــة ك ــورون ــا بــدأنــا
نكتشف مكامن الخلل والمشاكل
ال ـتــي ســاهــم فـيـهــا تـفـكــك البلدية
ّ
وتقطعها ،وتحويلها الى وزارات
وإدارات تـتـبــع ق ـطــاعــات أخ ــرى.
وشـ ـ ـ ــدد ع ـ ـبـ ــدال عـ ـل ــى أن ه ــذا
ال ـت ـف ـكــك أس ـه ــم ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر فــي
سحب صالحيات البلدية ،وأصبح
ح ــل ال ـم ـشــاكــل أك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدا من
خ ــال اش ـتــراك أكـثــر مــن جـهــة في
بعض االختصاصات وترابطها

فيما بـيـنـهــا.وتــابــع« :نـحـتــاج الى
أن ي ـك ــون ع ـنــدنــا م ـك ـنــون قيمي
واجتماعي في البلد وسبل تعزيز
حس االنتماء والعمل الجماعي»،
مـتـمـنـيــا أن ت ـك ــون هـ ــذه ال ـبــدايــة
واالنـ ـ ـط ـ ــاق م ـ ــن خ ـ ــال م ـ ـبـ ــادرة
لتغيير الوضع الحالي لألفضل،
وأوض ـ ـ ـ ــح أن الـ ـحـ ـل ــول ل ـم ـشــاكــل
البلدية في الكويت هي أن تكون
هناك قناعة مجتمعية بدال من أن
تأتي القرارات من فوق لتطبيقها.

استخدام األرض
من جانبه ،قــال أستاذ العلوم

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة بـ ـج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
د .غانم النجار إن استخدام األرض
في الكويت سيئ جــدا ،مؤكدا أنه
«ال يوجد بلد فــي العالم كما هو
الوضع في الكويت؛  3بالمئة فيها
أمالك خاصة خارج خط التنظيم
ال ـع ــام ،وه ـن ــاك  97بــالـمـئــة أم ــاك
دولة» .وأضاف د .النجار أن الكويت
ع ــان ــت أزم ـ ـ ــة الـ ـ ـغ ـ ــزو ،واس ـت ـط ــاع
الـشـعــب أن ينظم نفسه فــي وقــت
قصير وهذا شيء إيجابي ،مؤكدا
أن الوحدة الوحيدة التي صمدت
أثناء الغزو هي وحدة الجمعيات
التعاونية ولديها إمكانية كبيرة.
وبـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ــن أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـن ـ ــذ ن ـ ـهـ ــايـ ــة

ً
متحدثا في الندوة
عبدال
الخمسينيات كانت هناك سطوة
للدولة ،وبالتالي أصبح االعتماد
الكلي على الحكومة في كل شيء،
م ـمــا ج ـعــل ه ـن ــاك تـ ـ ــرددا م ــن قبل
المبادرات الشخصية.

جانب من الحضور

ةديرجلا
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كتاب

٨-٢

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

صمام أمان النخب التجارية ...حكمته وحنكته جعلتاه
الرقم الصعب في المشهد السياسي
شهدت الكويت تغييرات متعددة،
وتأثرت ،بال شك ،باألفكار الموجودة
في البلدان المجاورة ،وكان تأثيرها
بــالــغ األث ــر عـلــى ال ــواق ــع الـسـيــاســي،
وكـ ــانـ ــت ن ـت ـي ـجــة هـ ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
نتائج عــدة على المجتمع الكويتي
س ــواء بــاإلي ـجــاب ،أو الـسـلــب ،ولعل
مــن الـصــواب الـقــول :إن عهد الشيخ
أحمد الجابر قد شهد نهضة فكرية
وت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ف ـت ــم إنـ ـش ــاء ال ـم ــدرس ــة
األح ـم ــدي ــة ،وك ــذل ــك ال ـن ــادي األدبـ ــي،
والمكتبة األهلية.
ولعل الحركة الوطنية في الكويت
كــانــت أم ــام مسؤوليتها التاريخية
بتأسيس المؤسسات
في المطالبة َ ْ
الفكرية ،التي أث ـ َـرت الــوعــي الفكري
والوطني عند الكويتيين ،ولألمانة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ــم ي ـكــن ال ـش ـيــخ أحـمــد
ً
الـجــابــر بـعـيــدا عــن الـتـطــور الفكري،
بــل حظي بدعمه وتــأيـيــده ،فافتتح
المكتبة األهلية عام 1922م.
ونتيجة اهتمام الكويت المتزايد
بالجانب العلمي والمعرفي ،تبرعت
السيدة شاهة الحمد الصقر بدكان
لـلـمـكـتـبــة م ــن أم ــاك ـه ــا ب ــال ـق ــرب من
قيصرية التجار ،كما أضاف أعضاء
اللجنة المشرفة على المكتبة دكاكين
كانوا قد استأجروها بهدف توسيع
المكتبة.
وتميز عهد الشيخ أحمد الجابر
بــال ـب ـع ـثــات ال ـط ــاب ـي ــة ،اُل ـت ــي كــانــت
بــإشــراف حكومي ،وقــد ق ـ ِّـد َر عددهم
ً
ب ـس ـب ـعــة وث ــاث ـي ــن ط ــال ـب ــا ت ـقــري ـبــا،
وكانت البعثة األولى في العشرينيات
للعراق ،وكانت الثانية عام 1937م؛
بـ ـغـ ـي ــة إك ـ ـ ـمـ ـ ــال دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ــي دار
المعلمين فــي بـغــداد ،واألخ ــرى إلى
مصر فــي الـعــام نفسه لـلــدراســة في
كلية فكتوريا باإلسكندرية.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ــال ـ ـجـ ــانـ ــب
االقتصادي فإنه لم يشهد أي تقدم ،أو
تطور جديد منذ فشل تجربة مجلس
ال ـ ـشـ ــورى ع ـ ــام 1921م ،ف ـق ــد عــانــى
الكويتيون الحصار االقتصادي الذي
فرضه ابن سعود ،ومنعه المسابلة
مع الكويت ،واستمر المنع إلى عام
1940م؛ بسبب رفــض الشيخ أحمد
الـجــابــر ووج ـه ــاء الـكــويــت تأسيس
مركز جمركي تابع البن سعود داخل
األراضي الكويتية؛ لكون هذا العمل
يخل بسيادة الكويت واستقاللها.
وف ــي عـهــد الـشـيــخ أح ـمــد الـجــابــر
ك ــان ــت أب ـ ــرز األح ـ ـ ــداث االق ـت ـصــاديــة
الـعــالـمـيــة ،مـثــل األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
العالمية ع ــام 1929م ،أو مــا يطلق
عـلـيـهــا ال ـك ـس ــاد ال ـع ـظ ـيــم ،وان ـه ـيــار
بــورصــة ن ـيــويــورك ،وظ ـهــور اللؤلؤ
الصناعي؛ مما جعل أسعار اللؤلؤ
تنخفض وتتدهور ،حتى أن الشيخ
ً
أحمد الجابر أص ــدر ق ــرارا منع فيه
لبس الـبـشــوت ،وذه ــب فــي التهديد
ب ـ ـم ـ ـصـ ــادرة ب ـش ــت كـ ــل مـ ــن يـعـصــي
أوامره؛ بسبب ارتفاع أسعاره.
وب ــال ـع ــودة إل ــى ف ـك ــرة الـمـشــاركــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ف ــإنـ ـه ــا ل ـ ــم تـ ـغ ــب عــن
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن رغ ـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ــداث
والتغييرات التي حدثت ،إال أن التجار
الممثلين بالحركة الوطنية كانوا
يـ ــرون ض ـ ــرورة إج ـ ــراء اإلص ــاح ــات
الــداخـلـيــة الـتــي تـســاعــد ال ـبــاد على
التقدم واالزدهــار ،فسعى الوطنيون
إلـ ـ ـ ـ ــى إص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ب ـ ــاده ـ ــم
االجتماعية واالقتصادية من خالل
تأسيس مجالس تأخذ على عاتقها
ال ـع ـنــايــة بـنـظــافــة اإلمـ ـ ـ ــارة ،وتـقــديــم
ال ـخ ــدم ــة وال ـ ــرخ ـ ــاء ألبـ ـن ــاء الـشـعــب
الكويتي ،بل اشترطوا على الحاكم
أن يأتي أعضاء المجلس البلدي عن
ً
طريق االنتخاب؛ تجنبا للفشل الذي
ألـحــق بمجلس ال ـش ــورى ،وه ــي في
الحقيقة محاولة جيدة من الحركة
الوطنية؛ لتصحيح وتقويم التجربة
السابقة ،وهذا ُي َ
حسب لها.
ون ــال الكويتيون مــوافـقــة الشيخ
أحمد الجابر في أبريل عام 1930م،

ً
ً
ليكون مسارا جديدا تقوده الحركة
الوطنية بشبابها الواعين ،وتجارها
المثقفين ،فأجريت أول انتخابات،
واقـتــراع ســري للمجلس البلدي في
الكويت عام 1932م ،وهي دليل وعي
الحاكم ،والشعب ،فقد كانت المشاركة
الشعبية منظمة ،ووفق المادة األولى
من قانون البلدية الصادر عام 1931م،
ً
وقد انتخب اثنا عشر عضوا ،ولعل
من اإلنصاف القول :إن هذا المجلس
ً
ً
لعب دورا فــاعــا ،وح ــاول ســد فــراغ
غياب المؤسسة الديموقراطية ،أو
الـتـشــريـعـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،فتصدى
لعدد من القضايا المهمة ،والمطالبة
بوجود مجلس للمعارف.
أم ــا مجلس الـمـعــارف فمن خالل
حديثنا عن الرغبة التعليمية التي
حظي بها المثقفون من أبناء الكويت،
فجاء هذا المجلس بطريقة المجلس
البلدي نفسها عن طريق االنتخابات؛
مما جعل المجلسين نواة حقيقية في
تطور الحركة الوطنية ،والمشاركة
الـشـعـبـيــة ،والـتـنـظـيــم ال ـجــديــد ن ــواة
للدولة فيما بعد مرحلة االستقالل.
أسـهـمــت الـعــوامــل الـخــارجـيــة في
رفــع سقف نشاط الحركة الوطنية،
وخـ ــاصـ ــة ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بــالـقـضـيــة
الفلسطينية ،وما شعر به الكويتيون
تـجــاه تلك القضية مــن روح عربية
أصيلة ،وقومية منددة باالستعمار
البريطاني ،وما ترتكبه بريطانيا في
األرض المحتلة ،فقد كان التعاطف
ً
عظيما تـجــاه الشعب الفلسطيني،
وذلك ليس بغريب على الكويتيين؛
ً
مما جعل الشعور معاديا لإلنكليز،
ّ
فتحرك التجار عــام 1938م إلصــدار
دس ـت ــور ،وتــأسـيــس مـجـلــس نيابي
منتخب ،وارتبط هذا التحرك بظروف
اق ـت ـصــاديــة صـعـبــة ك ــان ــت ت ـمــر بها
الكويت.
ّ
وفـ ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ت ــأث ــرت فـئــات
م ــن الـمـثـقـفـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،الــذيــن
تلقوا تعليمهم فــي ال ـعــراق ومصر
ً
بــالـتـيــار ال ـقــومــي ،ال ــذي ك ــان ســائــدا
ف ــي ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة ،الـ ــذي يـنــادي
بطرد المستعمر ،وتحرير فلسطين،
وي ـ ـطـ ــالـ ــب ب ــالـ ـح ــري ــة والـ ـمـ ـش ــارك ــة
ّ
الشعبية.
وفي ظل هذه الظروف كان هناك
اتصال بين الشيخ عبدالله السالم،
ودع ــاة اإلص ــاح فــي الـكــويــت الذين
ُو ِّجـهــت لبعضهم االتـهــامــات بأنهم
يـ ـسـ ـع ــون إلـ ـ ــى قـ ـل ــب نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم،
وتغيير األسرة الحاكمة ،وكان الوكيل
السياسي البريطاني «دي جــوري»
 De Gauryم ــن ُمـ ـ ِّ
ـؤيـ ــدي اإلصـ ــاح
الـسـيــاســي ،وال ـم ـشــاركــة السياسية
رغ ــم عــاقـتــه غـيــر ال ـج ـيــدة بالشيخ
أحمد الجابر ،الذي طالبته بريطانيا
بـ ـض ــرورة أن ي ـش ــارك ك ـب ــار أع ـضــاء
األسرة في إدارة البالد.
وق ـ َّـدم وفــد ّ
ممن ُسـ ّـمــوا بـ «الكتلة
ً
الوطنية» فــي يوليو 1938م كتابا
ّ
لـلـشـيــخ أح ـمــد ال ـج ــاب ــر ،أكـ ـ ــدوا فيه
رغبتهم ُ
الم ِل ّحة في إجراء إصالحات،
وت ـش ـك ـيــل م ـج ـلــس ت ـشــري ـعــي ،وقــد
ضـ ـ ـ َّـم هـ ـ ــذا الـ ــوفـ ــد ث ــاث ــة مـ ــن ك ـبــار
التجار ،وهم :محمد الثنيان الغانم،
وس ـل ـي ـمــان ال ـع ــدس ــان ــي ،وع ـبــدال ـلــه
ّ
وأك ــد الـ ِـكـتــاب عـلــى أن َّ
يتم
الـصـقــر،
اختيار أعضاء المجلس باالنتخاب،
وليس من المقربين من الشيخ ،أو
مــن عائلته ،وأب ـلــغ الـحــاكــم أعضاء
الوفد بأنه مسرور بهذه المصارحة،
ً
وأن َّ
رده عليهم سيكون غدا ،في حين
ّ
أن ولي العهد الشيخ عبدالله السالم،
أرســل أخــاه الشيخ فهد إلى الشيخ
يــوســف بــن عيسى القناعي ليبلغ
الــوفــد بـمــؤازرتــه ،واسـتـعــداده التام
للتعاون معهم.
وفي اليوم التالي ،وأمام الضغوط
ال ـت ــي ح ــوص ــر ب ـهــا ال ـح ــاك ــم الـشـيــخ
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـجـ ــابـ ــر م ـ ــن قـ ـب ــل ال ــوكـ ـي ــل
السياسي البريطاني ،وولــي العهد
الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـســالــم ،أرس ــل إلــى

أعضاء الوفد يدعوهم للحضور إلى
ق ـصــره؛ حـيــث استقبلهم ،وأبلغهم
ب ـمــواف ـق ـتــه ع ـل ــى مـطـلـبـهــم بــإن ـشــاء
مجلس تـشــريـعــي ،بـشــرط أن يكون
ولــي العهد الشيخ عبدالله السالم
ً
ّ
رئيسا لــه ،وقــد حــث الشيخ عبدالله
الـســالــم أعـضــاء الــوفــد على ضــرورة
التعجيل بإجراء االنتخابات قبل أن
تظهر بوادر انقسام وتحزب ،وبالفعل
بدأت أولى الخطوات بتشكيل لجنة
نزيهة لــإشــراف على االنـتـخــابــات،
ً
ض ـ ّـم ــت ك ــا م ــن ي ــوس ــف ب ــن عيسى
القناعي ،وأحمد الحميضي ،ومحمد
الثنيان الغانم ،واجتمعت اللجنة،
ً
وأع ــدت قــوائــم بأسماء  350ناخبا،
من 150عائلة.
وتـ ـ ّـم إج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ،وف ــاز
ً
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـشـ ــر ع ـ ـ ـضـ ـ ــوا مـ ـ ــن كـ ـب ــار
الشخصيات المعروفة في الكويت،
وش ـك ـل ــوا ال ـم ـج ـلــس ال ــولـ ـي ــد ،وف ــي
االجـ ـتـ ـم ــاع ّ
األول لـلـمـجـلــس ج ــرى
ان ـت ـخ ــاب ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه ال ـســالــم
ً
رئيسا للمجلس ،والشيخ يوسف
ً
بن عيسى القناعي نائبا له ،ثم شرع
المجلس في وضع مشروع القانون
األســاســي للبالد ال ــذي ع ـ ّـد بمثابة
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـ ــذي ي ـن ـظــم ش ــؤون ـه ــا،
وت ـض ـم ــن خ ـم ــس مـ ـ ـ ـ ّ
ـواد أس ــاس ـ ّي ــة،
ّ
أك ــدت احـتــرام المعاهدات الموقعة
ً
مــع بريطانيا ،فضال عــن االعـتــراف
بوضع الكويت تحت حمايتها ،كما
ّ
ّ
أكـ ــد ِّأن الـشـعــب م ـصــدر الـسـلـطـ ّـات،
وي ـم ــث ـل ــه ال ـم ـج ـلــس بـ ـن ــواب ــه ،وأن ـ ــه
ّ
سيتولى وضع القوانين التي تتعلق
بميزانية البالد ،وتحقيق العدالة،
وصـ ـي ــان ــة األم ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،وت ـطــويــر
التعليم ،والـ ّـص ـحــة ،والتحسينات
العامة.
وقد بدت ُّ
ّ
األساسي،
مواد القانون
ّ
كأنها قــد ج ـ َّـردت الحاكم مــن معظم
صالحياته في إدارة شؤون الدولة،
ب ـع ــد أن أعـ ـط ــت ل ــرئ ـي ــس الـمـجـلــس
الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ـ ّـي سـ ـلـ ـط ــات ت ـن ـف ـي ــذي ــة،
فــاخـتـلـطــت ال ـس ـل ـطــات الـتـشــريـعـيــة
ِّ َّ
والتنفيذية ،وهــذا يــؤكــد أن أعضاء
ّ
التشريعي لــم يـعــوا فكرة
المجلس
ومبدأ الفصل بين السلطات ،وإن كان
األساسي قد َّ
ّ
نص على فصل
القانون
السلطة القضائية ،ويبدو أن االتجاه
بعد وضــع هــذا الدستور كــان يقود
إلــى صــدام مع الحاكم الشيخ أحمد
َّ
ال ـج ــاب ــر؛ ألن صــاح ـيــات المجلس
تـجــاهـلــت أي ــة صـيـغــة لـمـبــدأ الحكم
المشترك ،فلم تكن الكويت قد بلغت
درجــة من ّالنضج السياسي إلعــداد
دستور يحقق الفصل بين السلطات،
ِّ
ويحدد مسؤوليات السلطة التنفيذية
على نحو ما عرفته في مرحلة تالية.
وعلى الرغم من المدة الزمنية التي
استغرقها انعقاد الجلسات خمسة
ً
أشهر ،وهي تقريبا مدة الدورة األولى

عبدالله حمد الصقر

شاهة الصقر تبرعت
بدكان من أمالكها
للمكتبة األهلية عام
1922

وفد الكتلة الوطنية
وبينه عبدالله الصقر
طالب بإجراء إصالحات
وتشكيل مجلس
تشريعي عام 1938

ْ
رفض الشيخ أحمد
الجابر مشروع دستور
للبالد أدى إلى حل
مجلس 1939

ّ
ً
لمجلس 1938م ،فإنه حقق كثيرا من
اإلنجازات.

ّ
حل المجلس التشريعي :1938

دب الـخــاف بين المجلس وأمير
ال ـك ــوي ــت ال ـش ـي ــخ أح ـم ــد ال ـج ــاب ــر في
أغسطس 1938م عندما طالب أعضاء
ّ
المجلس بإبعاد سكرتيره عزت جعفر،
الذي اتهموه بخلق فجوة بين الحاكم
ّ
والشعب ،إل أن الشيخ أحمد الجابر
رفض هذا الطلب ،وهنا تدخل الوكيل
ال ـس ـيــاسـ ّـي ال ـبــري ـطــانــي ف ــي الـكــويــت
لتهدئة األمـ ــور ،ويـمـكــن مــاحـظــة أن
ً
طلب عــزل سكرتير الشيخ ّ
يعد أمــرا
ً
مـبــالـغــا فـيــه مــن قـبــل المجلس الــذي
كــان يسعى إلــى تركيز السلطات في
ّ
يديه ،والحقيقة أن بريطانيا خشيت
ّ
من مساندة الشيخ؛ ألن الذين تولوا
مكتب السكرتارية كــانــوا مكروهين
ًّ
شعبيا ،وبذلك تفقد مركزها الجيد
الذي تتمتع به في الكويت؛ لذا نصحت
الشيخ أحمد الجابر بإبعاد سكرتيره
ّ
ع ــزت جعفر حتى تـهــدأ األمـ ــور ،لكن
الـمـجـلــس ف ــي مـ ـن ــاورة ثــان ـيــة طــالــب
ال ـح ــاك ــم ب ــإب ـع ــاد س ـكــرت ـيــر آخ ـ ــر هو
المال صالح ،وهنا جــاءت النصيحة
الـبــريـطــانـ ّـيــة م ــرة أخ ــرى بــإبـعــاد هــذا
السكرتير ،وإعطائه إجازة طويلة إلى
ّ
أن تهدأ األمور ،ولعلها ارتأت بذلك أنه
ّ
من ّ الضروري الوصول إلى حل وسط
يوفق بين احـتــواء أعضاء المجلس،
وعدم إحراج الشيخ.
كــذلــك طـفــت عـلــى الـسـطــح مشكلة
ج ــدي ــدة تـتـمـثــل ف ــي ال ـش ـي ـعــة ،الــذيــن
كــان عددهم بالكويت آنــذاك نحو 18
ً
أل ـف ــا ،وق ــد ح ــاول ــوا ،عــن قـصــد أو من
دون قصد ،إحـبــاط تجربة المجلس
الـتـشــريـعــي عـنــدمــا ت ـقــدم أك ـثــر م ــن 4
آالف منهم بطلب الجنسية البريطانية

م ــن الــوك ـيــل ال ـس ـيــاسـ ّـي الـبــريـطــانـ ّـي؛
ليصبحوا رعايا بريطانيينّ ،
وعبروا
عن سخطهم على األوضاع ،كما قاموا
بمظاهرات ّ
عدة نددوا فيها بالمجلس
التشريعي ،وهتفوا بسقوطه؛ لعدم
قدرتهم على الترشح ،وحصولهم فقط
على حق االنتخاب ،وفي المقابل ّ
هدد
المجلس التشريعي بطرد كل شخص
يـتـقـ ّـد م بطلب الجنسية البريطانية
ً َّ
ـاد
معتبرا أن تصرفاتهم وراء هـ ــا أيـ ٍ
خفية ،ومن جهة بريطانيا فقد أبلغت
قــاضــي المحكمة الـجـعـفـ ّ
ـريــة يوسف
ال ـم ــوس ــوي أن ـه ــا ال تـسـتـطـيــع قـبــول
طـلـبــات الـمـتـقـ ِّـدمـيــن لـلـحـصــول على
ً
الجنسية البريطانية؛ نظرا للتعقيدات
القانونية.
وإضــافــة إلــى ذلــك فقد أث ــار تدخل
ال ـم ـج ـل ــس فـ ــي مـ ــوضـ ــوع الـ ـع ــائ ــدات
الـ ـنـ ـفـ ـط ـ ّـي ــة ح ـف ـي ـظ ــة ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا مــن
المجلس ،فبينما كان المجلس يسعى
لالستفادة على نحو أكبر من إيرادات
ال ـن ـفــط ف ــي ال ـم ـش ــروع ــات الــداخ ـل ـيــة،
كانت بريطانيا ترى تقسيم إيــرادات
النفط على أن يـكــون ثلثها للحاكم،
وثـلـثـهــا ل ــأس ــرة ال ـحــاك ـمــة ،والـثـلــث
األخ ـي ــر لـلـمـشــروعــات ال ـعــامــة ،كــذلــك
ك ــان م ــوض ــوع مـنــاقـشــة عـقــد امـتـيــاز
َ
مصدر قلق وسخط للسلطات
النفط
ّ
البريطانية في المنطقة.
ّ
ولعل مبادرة الشيخ عبدالله السالم
ّ
التشريعي بتسليم
رئيس المجلس
إيرادات النفط عن شهر ديسمبر عام
1938م ،وإرسالها مباشرة للمجلس
جعلت بريطانيا تعيد حساباتها ،فقد
كانت تتوقع أن يقوم بمثل ما قام به
حاكم البحرين الذي احتفظ باإليرادات
ف ــي ح ـس ــاب ــه ال ـ ـخـ ــاص ،ل ـك ــن الـشـيــخ
عبدالله السالم خشي من أن ّ
يؤدي عدم
تسليم إي ــرادات النفط للمجلس إلى
التأثير على عالقته بأعضائه؛ كونه
رئيس المجلس ،وول ـ ّـي العهد ،وهو
بـهــذه الـخـطــوة الــذكـيــة أراد أن يثبت
الشعب ومداخيله
للمجلس أن مقدرات
َّ
ف ــي ي ــد ال ـم ـج ـلــس ،ث ــم دق الـمـجـلــس
المسمار األخير في نعشه عندما ّ
فجر
أزمة أخرى مع أمير البالد حول مخزن
األسـلـحــة الـمــوجــود فــي قصر نايف،
عندما عين المجلس صالح العثمان
ً
مـشــرفــا عـلـيــه ،ورف ــض الـشـيــخ أحمد
الجابر ذلك ،وتدخل الوكيل السياسي
البريطاني هذه المرة ،وأقنع المجلس
بالتراجع عن هذه الخطوة.
وعـمــومـ ًـا فقد كــانــت هـنــاك أسـبـ ٌ
ـاب
عدة َّأدت إلى فشل المجلس التشريعي
لـعــام 1938م ،منها :ت ـشـ ّـدد األعـضــاء
ف ــي م ـط ــال ـب ـه ــم ،وعـ ـ ــدم وجـ ـ ــود وع ــي
سياسي يحمي المجلس من منتقديه
وم ـع ــارض ـي ــه ،وت ــدخ ــل الـمـجـلــس في
ب ـعــض االت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ــي ع ـق ــدت في
فترات سابقة ،كاالتفاقيات النفطية،
وال ـشــؤون الخارجية التي كانت من

أسباب حل
مجلس :1938

أعضاء المجلس التشريعي 1938م ويبدو
سـلـطــان الـكـلـيــب ،وعـبــدالـلــه حـمــد الـصـقــر،
وأحد الضيوف ،ومحمد المنيس ،ويبدو من
الوقوف عبداللطيف ثنيان الغانم

ُّ -1
تشدد األعضاء في
مطالبهم وعدم وجود
وعي ّسياسي
 -2تدخله في االتفاقيات
النفطية والخارجية
 -3جعل مخزن السالح
تحت إدارته
 -4هجوم الشيعة
إلسقاطه

ً
اخ ـت ـص ــاص ب ــري ـط ــان ـي ــا ،فـ ـض ــا عــن
ج ـعــل م ـخ ــزن ال ـس ــاح ت ـحــت إدارتـ ـ ــه،
وه ـجــوم الـشـيـعــة عـلــى الـمـجـلــس في
محاولة إلسقاطه بذريعة التفرقة بين
الشيعة والسنة ،وذلك أثناء المطالبة
بتمثيلهم فيه.
تلك األسباب مجتمعة دعت الشيخ
أحـمــد الـجــابــر إل ــى حــل المجلس في
ّ ّ
 21ديسمبر 1938م ،إل أن األعضاء
اعـتـصـمــوا بقصر نــايــف عـنــد مخزن
األسلحة رافضين االستسالم ،وهنا
وزع الشيخ أحمد الجابر السالح على
ُمــؤيــديــه ،وعـلــى القبائل الـتــي جــاءت
ل ـت ـقـ ّـدم ل ــه ال ـم ـســاعــدة ،وب ــذل ــك ل ــم يـ َـر
ً
أعضاء المجلس ُبـ ّـدا من االستسالم،
وتسليم الـقـصــر ،واألسـلـحــة للحاكم
مـ ـق ــاب ــل ض ـ ـمـ ــان س ــامـ ـتـ ـه ــم ،وع ـ ــدم
المساس بحياتهم وأمالكهم.

المجلس التشريعي الثاني
1939 – 1938م:
ّ
وبعد نحو أقــل مــن أسـبــوع جرت
ان ـت ـخــابــات ج ــدي ــدة ف ــي  27ديسمبر
1938م؛ لتشكيل المجلس التشريعي
من جديد ،وشــارك فيها  400ناخب،
وف ـ ـ ـ ــاز بـ ـه ــا كـ ـ ــل أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس
ً
ً
التشريعي السابق إال عضوا واحـ ِّـدا،
ه ــو يــوســف الـ ـم ــرزوق ،وهـ ــذا مــؤشــر
عـ ـل ــى ش ـع ـب ـي ــة أع ـ ـض ـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس،
وكــانــت الــوكــالــة البريطانية تأمل أن
َّ
يتم الـتـعــاون بين المجلس الجديد،
والحاكم.
وت ـق ـ ّـدم أع ـضــاء الـمـجـلــس الجديد
ب ـم ـشــروع «ق ــان ــون أس ــاس ــي»؛ ليكون
َّ
بمثابة دستور للكويت ،إال أن الشيخ
بريطاني
أحمد الجابر رفضه -بتأييد ّ
عن طريق الوكيل السياسي -ألنه كان
ً
يميل إلــى أن يكون شبيها بدستور
إمارة شرق األردنّ ،
أحمد
وتقدم الشيخ
ّ
الجابر بمشروع دستور يعطيه الحق
في االعتراض على قــرارات المجلس،
وعـ ـن ــدم ــا رفـ ـ ــض أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـج ـلــس
مشروع الدستور ،قــرر الشيخ أحمد
ّ
ً
الجابر حل المجلس نهائيا بعد نحو
ّ
ثالثة أشهر من تكوينه ،وقــد رحبت
الحكومة البريطانية بهذا القرار الذي
صــدر في 1939 /3 /7مّ ،
مما ّأدى إلى
وقوع بعض المواجهات الدموية بين
أعضاء المجلس ومؤيديهم من ناحية،
ومعارضيهم من ناحية أخرى في /10
1939 /3م ،وتم اعتقال وسجن بعض
سنوات؛
أعضاء المجلس مدة خمس
ُ
ً
ونظرا لقصر ّ
مدته فلم تكن هناك ّأية
إنجازات لهذا المجلس.
وبـ ــادر الـشـيــخ أح ـمــد ال ـجــابــر إلــى
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء «الـ ـمـ ـجـ ـل ــس االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري»
بالتعيين عــام 1939م مــن أحــد عشر
ً
عـ ـض ــوا ،يـمـثـلــون األسـ ـ ــرة الـحــاكـمــة،
ووجهاء البلد ،واختير الشيخ عبدالله
ً
الـســالــم ول ــي العهد رئـيـســا ل ــه ،وهــذا
ً
ً
مجلسا تشريعيا
المجلس لــم يـكــن ّ
ّ
ي ـس ــن ال ـق ــوان ـي ــن ،وإنـ ـم ــا كـ ــان مـجــرد
ُ
م ـج ـلــس اسـ ـتـ ـش ــاري؛ أي :ي ـس ـت ـشــار
فيما ُي َّ
قدم إليه ،وقد ال تكون مشورته
ملزمة للحاكم ،وقد عقد هذا المجلس
ّأول ّاجتماعاته في  14مارس 1939م،
ً
َّ
يستمر طويال؛ لعدم جديته،
ولكنه لم
وع ــدم وج ــود صالحيات مـحــددة له،
ُ
األعضاء ينصرفون عن المجلس
وبدأ
ّ
الواحد تلو اآلخر حتى انتهى أمره.
وفـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز حـمــد
الصقر في برنامج (مقابلة شخصية)،
للمحاور يوسف عبدالحميد الجاسم
ع ـنــدمــا س ــأل ــه :م ــا رأيـ ـ ــك ف ــي أحـ ــداث
مجلس 1938م أجابه :كانوا وطنيين،
ً
وإن ك ــان بـعــض االن ــدف ــاع م ــوج ــودا،
وعندما تأتي هذه الكلمة في شهادة
ل ـل ـت ــاري ــخ مـ ــن ه ـ ــذا الـ ــرمـ ــز ال ــوط ـن ــي،
ً
فإنها تعد دليال ،ونصيحة للشباب
الـكــويـتـيـيــن بـشـكــل خـ ــاص ،وش ـبــاب
ال ـعــرب بـشـكــل ع ــام ،ب ـض ــرورة تقييم
وإدراك األمــور ،ووضعها في إطارها
الصحيح ،وهذا هو منهج الحكماء.

٦
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المطر لـ ةديرجلا• :للمبتعثين في الخارج الرتفاع التضخم ...واجتماع خالل أسبوعين
محيي عامر

 19ألف
مبتعث بال
زيادة منذ
...2014
واعتماد 8
جامعات
تركية جديدة

أكد رئيس لجنة شؤون التعليم
وال ـث ـقــافــة واإلرشـ ـ ـ ــاد الـبــرلـمــانـيــة
النائب حمد المطر وجــود توافق
ب ـيــن ال ـل ـج ـنــة وال ـح ـك ــوم ــة ممثلة
بوزير التربية وزير التعليم العالي
والبحث العلمي د .حمد العدواني
ووكـ ـي ــل وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
د .صـبــاح المخيزيم ،على زي ــادة
ً
مخصصات الطلبة ،مشيرا إلى أن
ً
هناك تقريرا أعدته الوزارة« ،وطلبنا
نسخة منه عن األوضاع المعيشية
في كل الدول وحجم التضخم بها».
وق ــال الـمـطــر ،ل ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن
ً
الـلـجـنــة سـتـعـقــد اج ـت ـمــاعــا خــال
أس ـب ــوع ـي ــن م ــع الـ ــوزيـ ــر ووك ـي ـلــه
ب ـح ـض ــور االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ـطــاب ـيــة
الخارجية ،الذين يمثلون الطلبة
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـيــن ل ـ ـل ـ ـخـ ــارج ،والـ ــذيـ ــن
يبلغ عددهم نحو  19ألــف طالب،
مبينا أن التقرير سيناقش خالل
االجتماع ،وهناك موافقة مبدئية
مــن ال ــوزي ــر عـلــى ال ــزي ــادة ،بسبب
التضخم الكبير الذي بلغ نحو 10
في المئة في بعض الدول ،السيما
أن آخ ـ ــر زيـ ـ ـ ــادة ف ــي مـخـصـصــات
ال ـط ـل ـب ــة ك ــان ــت م ـن ــذ  8سـ ـن ــوات،

بوشهري تستفسر عن تعيينات مجلس الوزراء
ً
المطر مترئسا اجتماع اللجنة التعليمية أمس
وسبقتها أخرى بأربع سنوات.
ً
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا
أم ــس ب ـنــاء عـلــى تكليفها ببحث
ودراسـ ــة سبل تطوير مؤسسات
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي والـ ـج ــامـ ـع ــات
الحكومية وال ـخــاصــة والمعاهد
التطبيقية واألكــاديـمـيــة العلمية
والـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـتــابـعــة
البرنامج اإلنشائي لمدينة صباح
السالم الجامعية.
وق ــال الـمـطــر ،فــي تـصــريــح ،إن
االجـ ـتـ ـم ــاع ت ــم ب ـح ـض ــور ال ــوزي ــر
الـ ـع ــدوان ــي وال ــوكـ ـي ــل الـمـخـيــزيــم
والـمـخـتـصـيــن بــالـتـعـلـيــم الـعــالــي

الخالد للعدواني :هل أغلقتم كلية الصحة العامة؟
ً
ً
ّ
وجـهــت النائبة عالية الخالد س ــؤاال برلمانيا
إلــى وزي ــر التربية وزي ــر التعليم الـعــالــي ،د .حمد
العدواني ،بشأن ّ
توجه جامعة الكويت إلغالق كلية
الصحة العامة ،وباتخاذ إجــراءات وتشكيل لجان
لتحقيق ذل ــك اإلغ ــاق وضـ ّـمـهــا إل ــى كلية العلوم
الطبية المساعدة.
وتساءلت الخالد عن صحة المعلومات المتعلقة
بإغالق كلية الصحة العامة ،وعــن حقيقة اللجان
المكلفة بذلك.
واس ـت ـف ـســرت ع ــن األس ــس والـمـعــايـيــر اإلداريـ ــة
والعلمية والــدراســات التي تستند عليها جامعة
ّ
وضم كلية الصحة العامة إلى كلية
الكويت إلغالق
العلوم الطبية المساعدة.
وتساء لت :هل قامت إدارة جامعة الكويت أو
اللجنة الـمــذكــورة أعــاه بأخذ رأي أي مــن أعضاء
هيئة التدريس في كلية الصحة العامة؟ وفي حال
وجود مراسالت بذلكُ ،يرجى تزويدي بها وما يثبت
طلب رأي أعضاء هيئة التدريس.
كما سألت :ما صحة تكليف عميد لكلية الصحة

العامة مــن خ ــارج جسد كلية الصحة الـعــامــة؟ إن
كانت اإلجابة باإليجاب ،فيرجى ذكر أسباب ذلك،
مع تزويدي بكل القرارات الخاصة بذلك التكليف.
وأضافت :ما صحة األخبار المتواترة عن وجود
شكاوى وإحاالت للتحقيق ألعضاء هيئة التدريس
لمجالس تأديب وللنيابة العامة ،إثر إبداء آراء حول
ّ
وضم كلية الصحة العامة إلى كلية
موضوع إغالق
العلوم الطبية المساعدة؟.
وعلى صعيد متصل ،تقدمت الخالد باقتراح
برغبة شاركها في تقديمه النواب أسامة الشاهين
وفيصل الكندري وعيسى الكندري وخليل أبل بشأن
قيام وزارة الصحة باتخاذ إجراءات تنظيم وتفعيل
ال ـع ـمــل بـمـسـتــوصــف ش ـمــال غ ــرب الـصـلـيـبـيـخــات
الـطـبــي ،حـيــث يستمر الـعـمــل بــه عـلــى م ــدار الـيــوم
وخــال العطالت والراحة األسبوعية ،مع تزويده
بقسم خاص ألمراض النساء والوالدة ،وما يحتاجه
هذا اإلجــراء تزويد المستوصف بالكوادر الطبية
والمساعدة المتخصصة والالزمة لتشغيله على
مدار الساعة وبالعطلة األسبوعية.

والجامعات الخاصة.
وب ـ ـي ـ ــن أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ن ــاق ـش ــت
ً
تقريرا أعد منذ سنوات عن زيادة
مخصصات نحو  19أل ــف طالب
وطالبة من المبتعثين ،خصوصا
أن آخــر زي ــادة تمت لهم كانت في
سنة  2014أي منذ  8سـنــوات مع
وجــود تضخم فــاق أكثر من 10.5
ً
في المئة ،مشددا على ضــرورة أن
تكون هناك زيادة في المخصصات
تتناسب مع هذا التضخم.
وأضاف أن هذا التضخم تسبب
في ارتباك لدى أولياء أمور الطلبة
وأثر على تحصيل أبنائهم العلمي،
ً
الفـتــا إلــى أن اللجنة تطرقت إلى
قضية غالء أسعار السكن للطلبة
المبتعثين فــي بريطانيا والذين
ي ـص ــل ع ــدده ــم إل ـ ــى عـ ـش ــرة آالف
ويــدفـعــون مــا يـقــارب  1200دينار
كرسوم للفيزا والتأمين الصحي.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر س ـت ـتــم
مـعــالـجـتــه للطلبة ف ــي بريطانيا
وجـمـيــع المبتعثين ف ــي ال ـخــارج
لتشجيعهم على التحصيل العلمي
األمـ ــر الـ ــذي س ــوف ينعكس على
كفاءتهم العلمية.
وأوضح أن اللجنة تطرقت إلى
الظلم ال ــذي وقــع على الطلبة في
التعليم الـعــام بحصول خريجي
المدارس الحكومية على  100في
ال ـم ـئــة م ــن م ـقــاعــد الـتـخـصـصــات
الطبية األمــر الــذي ال يتناسب مع
العدالة ،وحرمان الطلبة المتفوقين
من هذه المقاعد.
وأكد أن اللجنة اتفقت مع وزير
التربية على ض ــرورة أن يحصل
خــري ـجــو ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة على
مقاعد في جامعة عبدالله السالم

الحكومية الثانية في شهر سبتمبر
المقبل مع ضرورة عدم التوسع في
إنشاء الجامعات الخاصة.
وذك ــر أنــه مــن غير المعقول أن
ً
يتخرج  50ألف طالب سنويا وال
ً
يجدون مكانا لهم سوى في جامعة
الكويت على الرغم من وجود قانون
ً
ومــواقــع عــديــدة وف ـقــا لـقــانــون 76
لسنة .2019
واعـتـبــر أن ــه مــن غـيــر المعقول
أن يصرف  200مليون دينار على
ً
الجامعات الخاصة سنويا ،مشيرا
ً
إلى أن اللجنة طلبت كشفا بأعداد
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون في
الجامعات الخاصة.
وأك ـ ـ ـ ــد أن ه ـ ـنـ ــاك ت ــوجـ ـه ــا مــن
أعضاء اللجنة كافة أن تصل نسبة
توظيف الكويتيين من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات الخاصة
إلـ ــى  50ف ــي ال ـم ـئ ــة ،مــوض ـحــا أن
اللجنة ناقشت اعتماد  8جامعات
تــركـيــة ،وأن هـنــاك مــراســات بين
«التعليم العالي» في البلدين بهذا
ال ـش ــأن ،وب ــداي ــة مــن ال ـعــام المقبل
ستكون هـنــاك تخصصات طبية
ـدد م ــن الـجــامـعــات
وك ــذل ــك ف ــي ع ـ ـ ٍ
العربية والغربية.
وأش ـ ــار الـمـطــر إل ــى أن اللجنة
ستعقد ال ـي ــوم االج ـت ـمــاع الـثــانــي
لـلـتـكـلـيــف ب ـط ـلــب م ـج ـلــس األمـ ــة
الـتـحـقـيــق م ــع اإلدارة الـجــامـعـيــة
بشأن البعثات الجامعية والوظائف
اإلشرافية والقيادية ،على أن تعقد
ً
ً
غدا اجتماعا للتحقيق في تعيينات
وزارة التربية والوظائف اإلشرافية
وال ـت ـج ــاوزات الــواض ـحــة م ــن قبل
الوكيل المساعد لشؤون التعليم
العام وسترفع تقريرا إلى المجلس.

 5نواب يقترحون تعديل  36مادة من الالئحة

ً
ّ
َ
تناولت إعفاء الرئيس أو نائبه بـ «ثلث األعضاء» وشهرا لبت استقالة النائب ...وحظر الهدايا
أعلن الـنــواب د .عبدالعزيز الصقعبي ،ومهند الساير،
وأسامة الشاهين ،ود .حمد المطر ،ود .مبارك الطشةّ ،
تقدمهم
باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  12لسنة
 1963بشأن الالئحة الداخلية لمجلس األمة.
وطالت التعديالت  36مادة من الالئحة الداخلية لم يكن
من بينها صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة ،وهو
المطلب ّ النيابي المتكرر.
وتمثلت الـتـعــديــات بمنح المجلس مهلة ش ـهـ ًـرا ّ
لبت
ُ
استقالة الـنــائــب ،وإال اعــتـبــرت مقبولة ،وإذا تـقـ ّـدم النائب

ُ
باستقالته مرة أخرى بعد رفضها تقبل فورا ،ولثلث أعضاء
ّ
المجلس طلب إعفاء الرئيس أو نائب ُ الرئيس ،ويبت الطلب
خالل أسبوعين من تقديمه إن كان قد ق ّدم خالل دور االنعقاد،
وفي األسبوع األول من اجتماع المجلس إن ّقدم أثناء العطلة،
على أال يجوز طلب إعفاء الرئيس أو نائبه ألكثر من مرة
خالل دور االنعقاد.
وقــالــت :للرئيس أو نائب الرئيس المطلوب إعـفــاؤه أن
ُيبدي دفاعه أمام المجلس عند عرض الطلب ،على أن يغادر
االجتماع فــور بــدأ النقاش ،وال يشترك في التصويت ،وال

يكون اإلعفاء إال بموافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم
المجلس ،باستثناء المطلوب إعفاؤه ،على أن يكون التصويت
ً
نداء باالسم.
ونصت التعديالت على أنه «حــال الموافقة على الطلب
تطبق أحكام المادة  29من هذه الالئحة ،ويحرم الرئيس أو
نائب الرئيس المعفى من الترشح ألي منصب من مناصب
مكتب المجلس إلى نهاية الفصل التشريعي» .ووضع نص
جديد يحظر على النائب قبول الهدايا فيما عــدا ال ــدروع
وشهادات التقدير ،وإال اعتبرت رشوة يعاقب عليها العضو.

شعبان لعدم زيادة أسعار
السلع إال بقرار وزاري
ّ
تقدم النائب شعيب شعبان
باقتراح بقانون بشأن تعديل
ب ـع ــض أحـ ـك ــام الـ ـق ــان ــون رق ــم
 39لسنة  2014بشأن حماية
المستهلك.
ّ
وينص على تعديل المادة
رقـ ــم  8م ــن الـ ـق ــان ــون رقـ ــم 39
ل ـس ـن ــة  2014بـ ـش ــأن ح ـمــايــة
ال ـمـس ـت ـهـلــك ب ـت ـعــديــل ال ـف ـقــرة
التالية:
«تلقي شكاوى المستهلكين
ورف ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات
المختصة ومتابعتها حتى
إزالة أسبابها».
كـ ـم ــا يـ ـن ــص عـ ـل ــى إض ــاف ــة
الـ ـ ـم ـ ــادة رقـ ـ ــم  13م ـ ـكـ ــررا مــن
الـقــانــون رقــم  39لسنة 2014
بشأن حماية المستهلك ،على
أن يكون نص المادة كاآلتي:
«ال يجوز للمزود أن يحدث أي
زيادة في األسعار على السلع
ّ
المقدمة من المزود
والخدمات
إال ب ـنــاء عـلــى قـ ــرار م ــن وزي ــر
التجارة والصناعة».
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اخ ـ ـ ـ ــرى ،وج ــه
ش ـع ـب ــان س ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى وزي ـ ــرة
األش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة وزي ـ ـ ـ ــرة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء وال ـط ــاق ــة
المتجددة د .أمــانــي بوقماز،
ع ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب إغـ ـ ـ ــاق ج ـس ــور
المشاة الجديدة في مختلف
مناطق الكويت.
وط ـ ـلـ ــب شـ ـعـ ـب ــان إج ــاب ـت ــه
عــن اآلت ــي« :مــا أسـبــاب إغــاق
جـســور الـمـشــاة الـجــديــدة في
مختلف مناطق الكويت؟ وما
الرأي الفني لإلدارة المختصة
في آثار أو تبعات هذا اإلغالق
على جسر المشاة؟ وما مدى
صـ ـح ــة م ـ ــا ذك ـ ـ ــر ح ـ ـ ــول ب ـق ــاء
أجـ ـه ــزة ال ـت ـك ـي ـيــف ال ـمــركــزيــة
م ـف ـت ــوح ــة ت ـع ـم ــل ع ـل ــى مـ ــدار
الـســاعــة ،مــا يشكل معه هــدرا
ل ـل ـم ــال ال ـ ـعـ ــام؟ وهـ ــل ح ــددت ــم

شعيب شعبان

موعدا إلعادة افتتاحها؟».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ي ـ ــرج ـ ــى ت ـحــديــد
مــواقــع ه ــذه ال ـج ـســور وبـيــان
الـ ـح ــال ــة ال ـم ــال ـي ــة ل ـك ــل جـســر
وأسـ ـ ـب ـ ــاب إغـ ــاقـ ــه وال ـم ــوع ــد
الزمني إلعادة افتتاحه ،وهل
توجد كاميرات مراقبة أمنية
فــي ه ــذه الـجـســور؟ إذا كانت
اإلجــابــة النفي فما األسباب؟
وكــم بلغت تكلفة الـمـشــروع؟
و مــا الشركة المنفذة للعقد؟
وكم استغرق تنفيذه؟».
وط ـ ـلـ ــب تـ ـ ــزويـ ـ ــده بـجـم ـيــع
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ح ـ ــول م ـش ــروع
ت ـص ـم ـي ــم وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء وإن ـ ـجـ ــاز
وصيانة جسور مشاة عقد (هـ
ط  )250مع نبذة تعريفية عنه
والــوضــع الـحــالــي للمشروع،
وهــل مــا زالــت الجسور تحت
الصيانة عند الشركة المنفذة؟
إذا كانت اإلجابة بالنفي فهل
ّ
وقـعــت ال ــوزارة عقود صيانة
جديدة؟

وجـ ـه ــت ال ـن ــائ ـب ــة د .ج ـنــان
ب ــوشـ ـه ــري س ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى نــائــب
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
بــراك الشيتان ،قالت فيه «عقد
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء اج ـت ـم ــاع ــه
األسبوعي ،أمس األول ،برئاسة
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ أحـ ـ ـم ـ ــد نـ ـ ــواف
األحمد رئيس مجلس الوزراء،
وبـ ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع أع ـل ـن ـت ــم أن
مجلس الوزراء اعتمد مراسيم
بتعيين قياديين فــي عــدد من
مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،ب ـنــاء على
المادة األولــى من قــرار مجلس
الـخــدمــة الـمــدنـيــة رق ــم  6لسنة
 ،2022يرجى تزويدي بصورة
ض ــوئ ـي ــة م ــن قـ ـ ـ ــرارات تـشـكـيــل
لجان اختيار المرشح للتعيين
بوظيفة قيادية ،مع بيان جهة
عمل كل عضو فيها.
وق ـ ــال ـ ــت :ح ـ ـ ــددت الـ ـ ـم ـ ــادة 2
مــن ال ـق ــرار رق ــم  8لـسـنــة 2018
الشروط والضوابط واإلجراءات
واألس ـ ـ ـ ــس الـ ـع ــام ــة ل ــاخ ـت ـب ــار
وطريقة أدائــه ،يرجى تزويدي
بـصــورة ضوئية مــن االختبار
واإلجابة لكل قيادي ،باإلضافة
إل ــى ال ـن ـم ــوذج االس ـت ــرش ــادي،
وب ـ ـيـ ــان تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـل ـي ـمــه لـكــل
مرشح للتعيين.

جنان بوشهري

وأضــافــت :نصت الـمــادة 30
م ـكــرر م ــن ال ـم ــرس ــوم رق ــم 111
لسنة  2015بتعديل المرسوم
الـ ـص ــادر ف ــي أب ــري ــل م ــن 1979
ب ـشــأن ن ـظــام الـخــدمــة المدنية
عـلــى أن يــرشــح الــوزيــر  3على
األقل لشغل الوظيفة القيادية،
يـ ــرجـ ــى تـ ـ ــزويـ ـ ــدي ب ــاألسـ ـم ــاء
الثالثة المرشحة لكل منصب
قيادي التي رفعت من الــوزراء
المعنيين.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت «ن ـ ـ ـصـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة
الـ ـم ــذك ــورة أع ـ ــاه ع ـلــى أن من
ش ـ ـ ـ ــروط شـ ـغ ــل الـ ـمـ ـنـ ـص ــب أن
يقدم المرشح لشغل الوظيفة

القيادية تصورا لتطوير العمل،
يرجى تزويدي بصورة ضوئية
م ــن الـ ـتـ ـص ــورات ال ـت ــي قــدمـهــا
المرشحون».
ون ـص ــت ال ـ ـمـ ــادة ال ـم ــذك ــورة
أع ـ ــاه ع ـلــى اج ـت ـي ــاز الـ ـ ــدورات
التدريبية الخاصة بالتأهيل
ل ـ ـش ـ ـغـ ــل الـ ـ ــوظ ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة ،يـ ــرجـ ــى
تــزويــدي ب ـصــورة ضــوئـيــة من
قــرار تشكيل ال ــدورات ،وموعد
ومكان انعقادها والـمــدة التي
خصصت لـهــا ،وت ــزوي ــدي بما
ي ـث ـب ــت ح ـ ـضـ ــور ال ـم ــرش ـح ـي ــن
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــدورات سـ ـ ــال ـ ـ ـفـ ـ ــة الـ ـ ــذكـ ـ ــر
واجتيازها.
وت ــاب ـع ــت :ه ــل اس ـت ـث ـنــي أي
قيادي من المذكورين في بيان
مجلس الوزراء من شرط توافر
الـخـبــرة الـتــالـيــة عـلــى الـمــؤهــل
الـ ــدراسـ ــي؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
بـ ــاإلي ـ ـجـ ــاب يـ ــرجـ ــى تـ ــزويـ ــدي
بأسمائهم وأسباب استثنائهم
لـ ـك ــل م ـن ـه ــم عـ ـل ــى ح ـ ـ ــدة ،وه ــل
تــأكــدتــم م ــن ع ــدم وج ــود حــالــة
ت ـع ــارض م ـصــالــح ب ـيــن ه ــؤالء
القياديين وجهات عملهم؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى
تزويدي بما يثبت ذلك.

الشاهين :هناك تأخير في تكويت القضاء

ً
وجه سؤاال إلى وزير العدل عن قلة أعداد دفعة النيابة األخيرة
كشف النائب أسامة الشاهين عن وجود تأخير في تكويت
القضاء في الكويت ،مشيرا الى ان األعداد القليلة جدا التي تم
قبولها في وظيفة وكالء النيابة تؤكد أن التكويت لن يتحقق
خالل عامين أو ثالثة أعوام وفقا لما كان مقترحا من السلطة
القضائية.
وقــال الشاهين ،في تصريح ،إنه وجه ســؤاال برلمانيا إلى
وزي ــر الـعــدل وزي ــر األوق ــاف وال ـشــؤون اإلســامـيــة عبدالعزيز
الماجد عن الدفعة األخيرة المعلن قبولها في النيابة العامة،
وسبب قلة عدد المقبولين فيها ،الفتا الى ان ذلك أثار تساؤالت
عدة ،وال ينسجم مع خطة تكويت القضاء ،إذ سبق اإلعالن أن
تكويت هذا المرفق بشكل عام سيكون خالل سنتين أو ثالث.
وأضاف« :فوجئنا بهذا العدد المحدود ،واستفسرنا عن عدد
المتقدمين والمقبولين ،وعن رئيس وأعضاء لجنة المقابالت،
وخطط المجلس األعلى للقضاء لتكويت هذا المرفق».
وأف ـ ــاد ب ــأن ال ـق ـضــاء وال ـم ـحــاكــم سـلـطــة عــامــة مـهـمــة وأح ــد
ً
المكونات الثالثة للسلطات العامة ،مضيفا أن تكويت القضاء
يعد مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية ،مشيرا إلى أن هذا
ً
المطلب تأخر كثيرا رغــم ِقــدم القضاء والقضاة في الكويت،
ً
ابـ ـت ــداء م ــن ال ـق ـضــاء ال ـشــرعــي ووصـ ـ ــوال إل ــى شـكـلــه الـحــديــث
المعاصر.
ّ
وبين أنه استفسرعن سبب خلو أو محدودية عدد خريجي
كلية الشريعة في الدفعة المعلن قبولها بالنيابة ،وهل خلت
هذه الدفعة بخالف الدفعات السابقة من هؤالء الخريجين؟،
مشيرا إلى أنه كانت هناك دائما حصة مقررة ومتعارف عليها
لخريجي «الشريعة» انسجاما مع الواجب الشرعي والدستوري
الذي جعل الشريعة اإلسالمية مصدرا رئيسا للتشريع.
ً
وأوضح أنه استفسر أيضا عن سبب عدم تعيين ذوي الخبرة
من الدكاترة والمحامين المخضرمين في مناصب قيادية بشكل
مباشر ،الفتا إلى أن قانون تنظيم القضاء يتيح هذه الميزة،
ويمكن استثمارها للتعجيل بالتكويت.

اسامة الشاهين

ُ
َّ
الماجد لـ «القصر» :مواصلة «الرقمنة» لتسهيل
خدمة  48.8ألف مستفيد

التقى البرجس وناقش خطط التطوير وآليات التواصل الفعال مع المراجعين

 46خدمة إلكترونية
منها  36عبر «سهل»
والعدد التراكمي
للمستفيدين
ً
تجاوز  350ألفا

ّ
وجه وزير العدل وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية وزيــر الدولة
ل ـش ــؤون ت ـعــزيــز ال ـن ــزاه ــة ،رئـيــس
م ـج ـل ــس إدارة ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لشؤون َّ
القصر ،عبدالعزيز الماجد،
الستمرار الهيئة في تكثيف برامج
ميكنة ورقمنة أعمالها وخدماتها
في إطار خطة التحول الرقمي التي
تتبناها الدولة.
وأوض ــح الـمــاجــد ،فــي تصريح
صـحــافــي عـقــب استقباله المدير
العام للهيئة باإلنابة ،المهندس
حمد البرجس ،أن الهيئة نجحت
ف ــي إط ــاق  46خــدمــة الـكـتــرونـيــة
م ــن خـ ــال مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـتــرونــي
و 36خ ــدم ــة مـ ــن خـ ـ ــال تـطـبـيــق
س ـ ّـهـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
تلقي المشمولين بالرعاية وكل
المستفيدين مــن خــدمــات الهيئة
تنبيهات دورية من التطبيق بشأن
مستجدات معامالتهم لدى الهيئة،
وكــذلــك مستحقاتهم الـمــالـيــة مع
إمكانية تحويلها الى حساباتهم
ف ــور إم ــداد الهيئة عـبــر التطبيق
بأرقام تلك الحسابات.

عبدالعزيز الماجد

وك ـ ـشـ ــف ال ـ ــوزي ـ ــر أن ال ـه ـي ـئــة
ت ـقـ ّـدم خــدمــات ال ـصــرف المباشر
ل ـل ـم ـس ـت ـح ـقــات ع ـب ــر ال ـح ـس ــاب ــات
الـمـصــرفـيــة لـلـمـسـتـفـيــديــن ،حيث
نـجـحــت فــي تـحــويــل أك ـثــر مــن 31
مليون دينار لحسابات المشمولين
بالرعاية والمستحقين عبر الموقع
وال ـت ـط ـب ـيــق ،وذل ـ ــك م ـنــذ ان ـطــاق
ال ـت ـط ـب ـيــق فـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر ،2021
مشيرا الــى أهمية االسـتـمــرار في

خطط التطوير التي تنفذها الهيئة
فــي مـجــاالت عملها عبر التوسع
فــي االس ـت ـفــادة مــن التكنولوجيا
وال ـت ـق ـن ـي ــات وأسـ ــال ـ ـيـ ــب اإلدارة
والتجارب الناجحة ،وذلك لتحقيق
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـت ــواص ــل ال ـس ــري ــع
والسهل والفعال مع المراجعين.
ك ـم ــا أش ـ ــاد الـ ــوزيـ ــر بــال ـت ـطــور
الـ ـ ــذي ش ـه ــدت ــه بـ ــرامـ ــج ال ــرع ــاي ــة
االجتماعية والتربوية ،والسيما
المعيشية والسكنية والتعليمية.
و ُك ـ ــذل ـ ــك تـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل مــع
ال ــق ـ َّـص ــر وال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن بــرعــايــة
ال ـه ـي ـئــة وال ـج ـم ـه ــور ب ـش ـكــل ع ــام
بشكل مباشر أو غير مباشر عبر
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
اإللكتروني واالجتماعي.
وشدد على أهمية اإلســراع في
تـنـفـيــذ خـطــط ال ـت ـطــويــر ،السيما
مــع ارتـفــاع عــدد المستفيدين من
رع ــاي ــة الـهـيـئــة لـنـحــو  48.8أل ـفــا،
بنهاية أكتوبر الماضي منهم 20
بالمئة من القصر و 70بالمئة من
الراشدين والبقية للفئات االخرى
وت ـش ـمــل ال ـم ــراح ـي ــم وال ـم ـح ـجــور

عـلـيـهــم وال ـم ـف ـق ــودي ــن ،وال ــرع ــاي ــة
الخاصة واالث ــاث ،مشيرا الــى أن
العدد التراكمي للمستفيدين من
رعاية الهيئة تجاوز  350ألفا من
أبـنــاء الكويت بنهاية أكتوبر من
عام .2022
من جهته ،شدد المدير ّ
«القصر»
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة عـ ـل ــى ح ـ ـ ــرص اإلدارة
التنفيذية على وضع وتنفيذ خطط
تـطــويــر تتناسب مــع احتياجات
الـهـيـئــة والـمـشـمــولـيــن برعايتها
وتواكب خطط الدولة وتوجيهات
الحكومة وبما يحافظ على ريادة
الهيئة اإلقليمية .وأضاف أن الهيئة
نجحت وبفضل توجيهات مجلس
إدارتـ ـه ــا ولـجــانـهــا المتخصصة
وجهود إدارتها التنفيذية التواصل
الفعال مــع مختلف الجهات ذات
ال ـص ـلــة بـعـمـلـهــا ،وذلـ ــك ف ــي إط ــار
حرص إدارتها على تطبيق معايير
الـســامــة والشفافية فــي أعمالها
ف ــي م ــواص ـل ــة ت ـطــويــر خــدمــاتـهــا
وت ـح ـس ـي ــن أدائـ ـ ـه ـ ــا فـ ــي مـخـتـلــف
المجاالت ،والسيما أداءها المالي
واالستثماري.

عجلة «أسبوع المرور الخليجي
الموحد» ...تعود للدوران
الصايغ أمر بتشكيل لجنة للفعالية برئاسة الجالل
●

محمد الشرهان

أصدر وكيل وزارة الداخلية
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـم ــرور
وال ـع ـم ـل ـي ــات ،ال ـ ـلـ ــواء ج ـمــال
ً
الصايغ ،قرارا يقضي بتشكيل
ال ـل ـج ـنــة ال ـخ ــاص ــة بــأس ـبــوع
ال ـم ــرور الـخـلـيـجــي الـمــوحــد،
والذي سيعقد في البالد خالل
مــارس المقبل ،لتعود عجلة
أس ـ ـبـ ــوع ال ـ ـمـ ــرور الـخـلـيـجــي
الـمــوحــد ل ـلــدوران مــرة أخــرى
م ـن ــذ أن ت ــو ق ـف ــت ف ــي ،2017
بسبب األزمة الخليجية ،ومن
ثم جائحة «كورونا».
وأبـ ـلـ ـغ ــت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـيــة
م ـط ـل ـعــة أن ال ـ ـلـ ــواء ال ـصــايــغ
كلف مدير إدارة مرور مبارك
الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،ال ـع ـم ـي ــد إب ــراهـ ـي ــم
ال ـ ـ ـجـ ـ ــال ،ب ـ ـت ـ ــرؤس ال ـل ـج ـن ــة
ال ـع ـل ـي ــا ل ـف ـع ــال ـي ــات أسـ ـب ــوع
ال ـم ــرور الـخـلـيـجــي الـمــوحــد،
والتي ستستمر فعالياته مدة
أس ـبــوع كــامــل يشمل العديد
مــن األن ـش ـطــة والـمـحــاضــرات
واللقاءات المرورية وزيارات

اللواء جمال الصايغ

ع ــدد م ــن ال ـق ـطــاعــات األمـنـيــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ،وال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
المرورية والمستشفيات.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
ال ـل ــواء الـصــايــغ سيشكل في
غـ ـض ــون األس ــابـ ـي ــع الـمـقـبـلــة
وفــود اإلدارة العامة للمرور
المشاركة في أسابيع المرور
الـخـلـيـجـيــة الـ ـم ــوح ــدة ،الـتــي
سـ ـتـ ـق ــام فـ ـ ــي دول ا ل ـخ ـل ـي ــج
العربي.

«الالجئين» :شراكتنا مع الكويت استراتيجية الجامعة العربية المفتوحة استضافت
مؤتمر «اإلنكليزية» لغير الناطقين بها
افيد :دعم كويتي كبير لمساعدة النازحين بالقرن اإلفريقي
أش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث ال ـ ـخـ ــاص
ل ـل ـم ـفــوض ـيــة ال ـس ــام ـي ــة ل ـش ــؤون
الالجئين بالقرن اإلفريقي السفير
مـحـمــد اف ـي ــد ،بــال ـشــراكــة والــدعــم
الكبير الذي تقدمه الكويت حكومة
ً
وشـ ـعـ ـب ــا لـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ــاج ـئ ـي ــن
والنازحين في القرن اإلفريقي.
وقال افيد لـ «كونا» أمس ،عقب
لقائه والوفد المرافق نائب رئيس
م ـج ـل ــس إدارة ج ـم ـع ـيــة ال ـه ــال
األحمر الكويتي أنور الحساوي،
إن ال ـم ـفــوض ـيــة تـتـمـتــع ب ـشــراكــة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ام ـ ـتـ ــدت س ـن ــوات
طويلة مع الكويت.
ً
وأضــاف أن الكويت أدت دورا
ً
رياديا في دعم الجهود اإلنسانية
ً
عالميا ،وهي شريك فاعل وحيوي
في سبيل تطوير آليات التعاون
اإلنساني وتعزيز العمل المشترك
القائم على االستجابة.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ت ـض ـم ــن
ً
اسـتـعــراضــا ألنشطة المفوضية
بــال ـقــرن اإلفــري ـقــي ف ــي الـصــومــال

افيد خالل اجتماعه مع مسؤولي «الهالل األحمر»

وإثيوبيا والسودان واالطالع على
ال ـفــرص ال ـتــي مــن شــأنـهــا تعزيز
الـتـعــاون الثنائي بين الجانبين
ً
وخ ـصــوصــا مــا يتعلق بقضايا
الالجئين في المنطقة.

حقوق الالجئين
مــن جــانـبــه ،أع ــرب الـحـســاوي

عن سعادته بزيارة السفير افيد
لالطالع على نشاطات وإنجازات
ً
الجمعية ،مـنــوهــا بــالــدور الـهــام
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـض ـط ـل ــع ب ـ ــه م ـف ــوض ـي ــة
الالجئين وحــرص الكويت على
مواصلة دعم جهودها.
وقـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه ت ـ ــم خ ـ ـ ــال ال ـل ـق ــاء
بـ ـح ــث سـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــز وتـ ـط ــوي ــر
التعاون في إطــار حماية حقوق

الالجئين والوقوف إلى جانبهم
والتخفيف من معاناتهم وتوفير
االحتياجات اإلنسانية الضرورية
ً
لـ ـه ــم خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـ ـ ــدول الـ ـق ــرن
اإلفريقي.
وأك ـ ــد حـ ــرص الـجـمـعـيــة على
عقد هذه اللقاءات وبحث اآلفاق
الـمـسـتـقـبـلـيــة ف ــي سـبـيــل تـعــزيــز
مـكــانــة الجمعية وال ـح ـفــاظ على
دوره ـ ـ ــا اإلنـ ـس ــان ــي الـ ــرائـ ــد وم ــد
ي ــد ال ـع ــون وإغ ــاث ــة المحتاجين
والــاجـئـيــن وال ـنــازح ـيــن بــالـقــرن
اإلفريقي.
وبـ ـي ــن الـ ـحـ ـس ــاوي أن قـضـيــة
الــاجـئـيــن مــن الـقـضــايــا الملحة
الـتــي تستدعي اهـتـمــام مختلف
األطراف والجهات لما تتطلبه من
توفير الدعم العاجل والمساعدات
التي تسهم في تحسين حياتهم
وتـمـكـيـنـهــم م ــن االسـ ـتـ ـم ــرار في
الـعـطــاء رغ ــم ال ـظــروف المحيطة
بـ ـه ــم وال ـ ـت ـ ــي دف ـ ـعـ ــت لـ ـمـ ـغ ــادرة
منازلهم وأوطانهم.

«بدون» أردى شقيقه بطعنة نافذة
●

محمد الشرهان

أقــدم شــاب مــن غير مـحــددي الجنسية فــي العقد
الثالث من عمره على قتل شقيقه االصغر ( 23عاما)
صباح امــس بعد ان ســدد له طعنة نافذة بواسطة
سالح ابيض إثر مشاجرة دامية بينهما دارت أحداثها
في منزل االسرة بمنطقة عبدالله المبارك ،وتمكنت
االجهزة االمنية من ضبط القاتل والسالح المستخدم
في الجريمة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر امني لـ«الجريدة»
ان غــرفــة عمليات وزارة الــداخـلـيــة تلقت بــاغــا من
مـســؤولــي قـســم ال ـح ــوادث فــي مستشفى الـفــروانـيــة
أفـ ــادوا مــن خــالــه بــوصــول ش ــاب مــن غـيــر مـحــددي
الجنسية مـتــوفــى ال ــى قـســم ال ـح ــوادث اث ــر اصابته
بطعنة نافذة بالقلب ،وفشلت كل المحاوالت الطبية
فــي انـقــاذ حـيــاتــه ،مشيرا الــى انــه فــور تلقي البالغ

إصابة وافد بحريق في حولي

عمود الدخان يتصاعد من الشقة

●

محمد الشرهان

أصيب وافد بحالة اختناق وإجهاد حراري ،جراء حريق اندلع
أمــس في بناية بمنطقة حولي ،كما أسفر الـحــادث عن خسائر
مادية لحقت بالشقة التي اندلعت فيها النيران.
وقد ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام،
ً
أن إدارة العمليات المركزية بقوة اإلطفاء العام تلقت بالغا صباح
أمس يفيد باندالع حريق في بناية بمنطقة حولي ،مشيرة إلى
أنه فور تلقي البالغ تم توجيه مركزي إطفاء السالمية وحولي
َّ
وتبين أن الحريق في شقة تقع بالدور الرابع،
إلى موقع البالغ،
ووجود شخص محشور بالداخل.
ولفتت إلى أن رجال اإلطفاء عملوا على إخالء البناية بالكامل
من السكان ،ونجحوا في إنقاذ الشخص المحاصر داخل الشقة،
وإخراجه من وسط النيران ،وتسليمه إلى فنيي الطوارئ الطبية،
بعدما اتضح إصابته بحالة اختناق وإجهاد حراري.
وأشـ ــارت اإلدارة إل ــى أن رج ــال اإلط ـفــاء تمكنوا مــن مكافحة
الحريق وإخماد النيران ،وحالوا دون وصولها إلى مواقع أخرى
بالبناية ،الفتة إلى أن ضباط إدارة التحقيق في حوادث الحريق
انتقلوا إلى موقع البالغ ،للمعاينة وتحديد أسباب اندالع النيران.

توجه رجال امن محافظة الفروانية ورجال المباحث
الــى موقع الـبــاغ .وأض ــاف المصدر ان رجــال االمــن
شــاهــدوا جثة المجني عليه ،واستمعوا الــى افــادة
شقيقه الذي احضره الى المستشفى ،وأفاد بأن خالفا
اسريا ادى الى مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه
االكبر ،وتطور االمر الى ان الشقيق االكبر استخدم
سكينا وطعن به المجني عليه ،الفتا الــى ان رجال
المباحث انتقلوا الى منزل االسرة في منطقة عبدالله
المبارك ،وألقوا القبض على القاتل وبحوزته السكين
المستخدم في الجريمة.
وأوض ــح المصدر أن وكيل النائب الـعــام ورجــال
االدلة الجنائية والطبيب الشرعي انتقلوا الى معاينة
جثة المجني عليه ،ثــم انتقلوا الــى معاينة مسرح
الجريمة في منزل الجاني والمجني عليه ،الفتا الى ان
وكيل النائب العام أمر بالتحفظ على القاتل ،وإحالة
جثة المجني عليه الى ادارة الطب الشرعي.

جانب من حضور المؤتمر

اس ـت ـض ــاف ــت ال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـف ـتــوحــة
فــي الـكــويــت الـمــؤتـمــر الـسـنــوي لـتــدريــس اللغة
اإلنكليزية لغير الناطقين بها ( ،)TESOLتحت
شـ ـع ــار «اتـ ـج ــاه ــات اب ـت ـك ــاري ــة ف ــي ت ـع ـلــم الـلـغــة
اإلنكليزية والتطوير المهني وإعــداد المعلمين
أث ـنــاء وبـعــد الـجــائـحــة» فــي  5ال ـج ــاري ،بمسرح
قتيبة الغانم بالجامعة ،بإشراف برنامج اللغة
اإلنكليزية في الجامعة بالكويت ،ورئاسة عضو
هيئة التدريس في البرنامج د .مارين ميالد.
واف ـت ـت ــح ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة الـ ــدراسـ ــات ال ـل ـغــويــة بـ
«العربية المفتوحة» د .عزيز ثابت سعيد ورئيس
جمعية ( )TESOL Kuwaitآن نيومن فعاليات
المؤتمر ،الــذي يهدف إلــى تطوير مهنة تعليم
اللغة اإلنكليزية لغير الناطقين بـهــا ،وتأهيل
معلمي اللغة فــي م ــدارس وجامعات القطاعين
الحكومي وال ـخــاص مــن خــال صقل مهاراتهم
وق ــدراتـ ـه ــم ال ـت ــدري ـس ـي ــة ،وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــامــل مع
التقنيات الحديثة.
وق ـ ّـدم سعيد فــي االفتتاحية عــددا مــن الــرؤى
ا لـتــي تخلق مناخا تعليميا يـخــزل مــن الرهبة
المصاحبة لتعلم لغة أجنبية ،وتحبب المتعلم
ف ــي م ــا يـتـعـلـمــه ،وت ـشــركــه ف ــي عـمـلـيــة الـتـعـلـيــم
والتعلم من خالل استخدام أساليب تدريسية-
تعليمية صفية حديثة ،مجربة عالميا ومناسبة
لثقافتنا المحلية.
وش ـ ـه ـ ــد ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة واسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ــن
متخصصين و خ ـب ــراء فــي تعليم و تـعـلــم اللغة
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة م ــن ج ــام ـع ــات عــال ـم ـيــة وإق ـل ـي ـم ـيــة
وم ـح ـل ـيــة ،اذ ش ــارك ــت د .لــويــس أوه ــاش ـي ــن من
جامعة غاكوشين في اليابان كمتحدثة أساسية

في المؤتمر ،وقدمت ورقــة بعنوان «استكشاف
دور الترجمة اآللية في تعليم اللغة» ،ومن بين
المتحدثين األساسيين مارتن كيرتس المدير
األكاديمي في شركة غارنيت للتعليم ،والذي قدم
ورشة عمل بعنوان «تنظيم الدروس :الحضورية
وع ــن ب ـعــد» ،وم ــن جــامـعــة إسـيـكــس فــي المملكة
ال ـم ـت ـحــدة ش ــارك ــت د .كــريـسـتـيــن جــونــو بــورقــة
عــن «فهم الـكـفــاء ات االجتماعية والعاطفية في
الفصول الدراسية لتعليم اللغة في القرن الواحد
والعشرين».
وش ــارك أعـضــاء هيئة الـتــدريــس فــي برنامج
الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة فــي «الـعــربـيــة الـمـفـتــوحــة» في
فـعــالـيــات الـمــؤتـمــر بـ ـ  50فــي الـمـئــة مــن األوراق
الـعـلـمـيــة وورش الـعـمــل الـمـقــدمــة فــي الـمــؤتـمــر،
ومــن أبــرز المشاركين د .مارين ميالد ،ود .نور
دق ــاق ،وفــاطـمــة فــايــز ،وغــديــر الـسـنــد ،باإلضافة
إلى مشاركة فاعلة من طلبة الجامعة الدارسين
في برنامج اللغة اإلنكليزية ،كما شهد المؤتمر
ح ـضــورا واس ـعــا مــن الـعــديــد مــن معلمي اللغة
اإلنكليزية في الكويت والطلبة الدارسين لها عبر
االتصال المرئي أو الحضور إلى مقر المؤتمر.
وجــديــر بــالــذكــر أن « »KUWAIT TESOLتعد
مـنـظـمــة مـهـنـيــة م ـقــرهــا ال ـك ــوي ــت ،تــأس ـســت لكل
المهتمين بتعليم اللغة اإلنكليزية لغير الناطقين
بها ،وهي تتبع بشكل رسمي منظمة «»TESOL
العالمية ،والتي تهدف إلى تقديم الدعم لمعلمي
اللغة اإلنكليزية في مجال التطوير المهني ،وأن
تكون منصة لتبادل اآلراء والخبرات واألبحاث
المتخصصة فــي حقل تعليم وتعلم اللغة في
الكويت والخليج العربي.

ّ
 21وفاة جراء حوادث مرور خالل أكتوبر

أعلن ضابط قسم العالقات
ال ـعــامــة وال ـتــوع ـيــة ال ـمــروريــة
باإلدارة العامة للمرور الرائد
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ب ــوحـ ـس ــن أن ع ــدد
الوفيات الناتجة عن حــوادث
الطرق خالل أكتوبر الماضي
ً
بلغ  21حالة ،مشيرا إلى أنها
تنوعت بين حــوادث مركبات
وحوادث دهس.
ً
م ـيــدان ـيــا ،ق ــال بــوحـســن إن
قطاع التخطيط والبحوث بـ
«ال ـ ـمـ ــرور» وب ــإش ــراف مـبــاشــر
مــن الـمــديــر ال ـعــام لـ ـ «ال ـمــرور»
اللواء يوسف الخدة ومساعد
المدير العام لشؤون التخطيط
وال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــوث ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد خ ــال ــد
مـ ـحـ ـم ــود نـ ـف ــذ ح ـم ـل ــة أم ـن ـيــة
على مكاتب تأجير السيارات

وع ـ ـ ـلـ ـ ــى دراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ت ــوصـ ـي ــل
ال ـط ـل ـب ــات وس ـ ـي ـ ــارات األج ـ ــرة
ال ـج ــوال ــة أس ـف ــرت ع ــن تـحــريــر
 518مخالفة متنوعة وإغالق
مكتبي بيع وتأجير السيارات
والحجز على  5مكاتب أخرى
م ـخــال ـفــة ف ــي ن ـظ ــام ال ـحــاســب
اآللي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة
استهدفت مكاتب بيع وتأجير
الـسـيــارات بعدما تلقت إدارة
ال ـت ـن ـس ـي ــق والـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة ع ــدة
بالغات من مواطنين ومقيمين
ت ـف ـيــد ب ـت ـعــرض ـهــم لـعـمـلـيــات
نصب وغــش في عملية شراء
المركبات أو تأجير السيارات.
وذك ـ ـ ـ ــر أن رج ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــرور
وم ـف ـت ـشــي الـ ـتـ ـج ــارة تـمـكـنــوا

مــن ضبط  7مكاتب مخالفة،
مـنـهــا مـكـتـبــان لـتــأجـيــر وبيع
السيارات تم إغالقهما بشكل

فـ ـ ـ ــوري وع ـ ــاج ـ ــل بــال ـت ـن ـس ـيــق
م ــع وزارة ال ـت ـج ــارة ،فـيـمــا تم
الحجز على  5مكاتب أ خــرى

بنظام الحاسب اآللي لوزارتي
الداخلية والتجارة حتى يتم
م ــراج ـع ــة أصـ ـح ــاب ال ـم ـكــاتــب
إلدارة الـمـتــابـعــة والـتـنـسـيــق
وتعديل أوضاعهم وتصحيح
أوضــاع المخالفات المسجلة
ضدهم.
وأوض ـ ــح أن ال ـش ــق الـثــانــي
من الحملة استهدف دراجات
تــوصـيــل الـطـلـبــات ومــركـبــات
االجــرة الجوالة وتمكن رجال
المرور من تحرير  518مخالفة
متنوعة بين عدم تشغيل عداد
الـتـعــرفــة وان ـت ـهــاء الترخيص
و ع ــدم حمل ترخيص لقيادة
االج ــرة الـجــوالــة وع ــدم ارت ــداء
الـ ـخ ــوذة وارتـ ـك ــاب مـخــالـفــات
مرورية جسيمة اخرى.

ّ
تمكن رجــال اإلدارة العامة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـمـ ــارك ،إدارة ا لـ ـجـ ـم ــرك
ال ـج ــوي ف ــي مـبـنــى ال ــرك ــاب ال ـ
 ،T5م ــن ض ـبــط واف ــدي ــن ُعـثــر
ب ـحــوزت ـه ـمــا ع ـل ــى  434حـ ّـبــة
مخدرة ونصف كيلوغرام من
مادة القرطوم المخدرة ،وذلك
ب ـع ــد وص ــول ـه ـم ــا إلـ ــى ال ـب ــاد

ع ـل ــى م ـت ــن إحـ ـ ــدى الـ ــرحـ ــات.
وقـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة اإلعـ ـ ــام
ال ـج ـم ــرك ــي بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـج ـمــارك ،مـشـعــل الـظـفـيــري،
إن أحد المفتشين الجمركيين
ّ
في مبنى الركاب  T5تمكن من
ضبط وافد عربي بحوزته 434
حبة مخدرة ،بعدما اشتبه به،

مماّ دفعه الى تفتيش حقائبه
ب ـ ــدق ـ ــة ،ف ـع ـث ــر ع ـل ــى ال ـح ـب ــوب
المخدرة في أماكن سرية داخل
حقيبة أمتعته الشخصية.
وفـ ــي ت ـفــاص ـيــل الـضـبـطـيــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،قـ ـ ــال الـ ـظـ ـفـ ـي ــري إن
ّ
م ـف ـت ـشــي ال ـ ـج ـ ـمـ ــارك ت ـمــك ـنــوا
مــن ضـبــط واف ــد آس ـيــوي عثر

ب ـ ـحـ ــوزتـ ــه ع ـ ـلـ ــى  10أك ـ ـيـ ــاس
بــاس ـت ـي ـك ـيــة ب ــداخ ـل ـه ــا م ــادة
الـ ـق ــرط ــوم الـ ـمـ ـخ ــدرة ،مـشـيــرا
ال ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـضـ ـب ــوط ــات ب ـلــغ
وزنـ ـه ــا ن ـصــف ك ـي ـلــو ،والف ـتــا
الى أن المسافر اآلسيوي كان
يخفي المخدرات في أمتعته
الشخصية.

إغالق أحد المكاتب المخالفة

َ
ضبط وافدين حاوال تهريب حبوب مخدرة وقرطوم

«األرصاد» :أمطار
ً
اليوم وغدا
توقعت إدارة األرصاد الجوية
أن تشهد معظم مناطق البالد
ً
اليوم وغدا أمطارا خفيفة إلى
متوسطة الشدة ،مصحوبة
بنشاط للرياح قد تتجاوز
سرعتها  50كيلومترا في
الساعة على بعض المناطق
يرتفع معها موج البحر إلى
 6أقدام.
وقال مراقب التنبؤات الجوية
باإلدارة عبدالعزيز القراوي لـ
«كونا» ،إن البالد تحت تأثير
امتداد منخفض جوي من
اتجاه البحر األحمر يؤدي
إلى تكاثر السحب المنخفضة
والمتوسطة تتخللها سحب
رعدية.
ً
وتوقع القراوي أيضا أن تعاود
ً
فرص األمطار اعتبارا من
ظهر غد الخميس مرة أخرى
بكميات متفاوتة الشدة ما بين
الخفيفة إلى المتوسطة تكون
رعدية أحيانا ،مع ارتفاع نسب
الرطوبة والفرصة مهيأة لتكون
الضباب على بعض المناطق.

الجامعة تطلق حملة
التبرع بالدم

أطلقت إدارة األمن والسالمة
في جامعة الكويت حملتها
السنوية للتبرع بالدم
لمنتسبيها بالتنسيق مع وزارة
الصحة وبنك الدم المركزي في
كلية العلوم الحياتية بمدينة
صباح السالم الجامعية.
وقال القائم بأعمال مدير
إدارة األمن والسالمة يوسف
الخميس« ،إن الهدف من هذه
الحملة هو الوصول إلى ما ال
ً
ً
يقل عن  350متبرعا؛ تحقيقا
ألهداف بنك الدم المركزي
ولخدمة المجتمع».
وبين الخميس أن الحملة
ً
ستنطلق أيضا في موقع
الخالدية  23نوفمبر الجاري،
وتستهدف اإلدارة خاللها
الوصول إلى ما ال يقل عن 300
متبرع.

«قانون مزاولة مهنة الطب»
في «العلوم الصحية»

نظمت كلية العلوم الصحية
بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،محاضرة
بعنوان «ما يجب معرفته
عن قانون مزاولة مهنة الطب
والمهن المساعدة لها»،
حاضر فيها رئيس جمعية
طب األسنان الكويتية ورئيس
وحدة جراحة الفم والوجه
والفكين في مستشفى جابر
األحمد للقوات المسلحة
د .محمد دشتي ،في قاعة
السمينار بالكلية.
وتطرق دشتي ألهمية إلمام
مزاولي مهنة الطب ،على
اختالف تخصصاتهم،
ً
بحقوقهم وواجباتهم ،مشيرا
إلى أن العديد منهم ال يزالون
يجهلون القوانين واللوائح
الخاصة بهذا الشأن.

عميد «الصحية» :مؤتمر
«التغذية» فرصة قيمة
أكد عميد كلية العلوم الصحية
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .بدر
الخلف ،أن المؤتمر العربي
األول للتغذية والنشاط البدني
الذي يقام خالل الفترة يومي
 14و 15الجاري تحت رعاية
وزير التربية وزير التعليم
العالي والبحث العلمي د .حمد
العدواني ،يعتبر فرصة قيمة
لتبادل الخبرات في مجال
التغذية ،وتقديم أكبر توعية
صحية ألفراد المجتمع عن
النشاط البدني.
وأشار الخلف إلى أن قسم علوم
األغذية والتغذية من األقسام
المتميزة في الكلية وفقا
لإلطار األكاديمي الذي يسعى
بخطوات ثابتة وبالتنسيق
المستمر مع سوق العمل إلى
االرتقاء بمستوى البرامج
األكاديمية في شعبتي علوم
األغذية والتغذية.
وكشف الخلف عن مراجعة
جميع المقررات والمناهج
حسب المعايير الدولية
الحديثة قريبا ،مما سينعكس
إيجابا على كفاءة ومهارة
الخريجين.

٨
محليات
 AUMتستضيف قمة «التايمز للتعليم العالي»
لجامعات الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ةديرجلا
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أعلنت جامعة الشرق األوسط األميركية ( )AUMاستضافة ّ
قمة
«التايمز للتعليم العالي» لجامعات الشرق األوسط وشمال إفريقيا
لعام  ،THE MENA Universities Summit 2022تحت عنوان ّ
تحوالت
ّ
مستقبل مستدام Transforming Learning for a
التعلم نحو
ٍ
 ،Sustainable Futureوالتي ستعقد نهاية شهر نوفمبر الجاري،
في مركز  AUMللمؤتمرات.

حدث إقليمي بارز في قطاع التعليم العالي ،وللمرة األولى في الكويت
تعتبر ّ
قمة جامعات الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي ستقام
ً
ً
بالتعاون مع مؤسسة التايمز للتعليم العالي  THEحدثا إقليميا
ً
بارزا في قطاع التعليم العالي ،إذ إن مؤسسة  THEهي إحدى أهم
ّ
المراجع التي تدعم تميز قطاع التعليم العالي في جميع أنحاء
ً
العالم ،منذ ما يقارب الخمسين عاما.
وتقام هذه ّ
القمة للمرة األولى في الكويت ،وتأتي في نسختها
ُ
الخامسة ،بعد أن ْاستضيفت من جامعة قطر في  ،2015وجامعة
اإلم ــارات العربية المتحدة في  ،2016وجامعة الملك عبدالعزيز
في  ،2018وجامعة نيويورك أبوظبي في  ،2021وسيستقطب هذا
الحدث رؤساء وقادة وأكاديميين من جامعات ومؤسسات محلية
وإقليمية وعالمية.

ً
مفتتحا قمة  2015في جامعة قطر
فيل باتي مسؤول المعرفة الرئيسي لمؤسسة تايمز

برنامج شامل سيعكس رؤية تطويرية
لقطاع التعليم العالي في المنطقة
ً
ً
ً
ستطرح القمة برنامجا متنوعا ومحتوى شامال يعكسان رؤية
ت ـطــويــريــة ل ـق ـطــاع الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ف ــي الـمـنـطـقــة م ــن أج ــل مـسـتـقـبـ ٍـل
ُ
ّ
مـسـتــدام .تـسـتـهــل ا لـقـمــة بافتتاحية ر سـمـيــة ،كـمــا تتضمن خطابات
لمتحدثين رئيسيين  ،Keynote speechesوجلسات حوار ،وجلسات
تبادل الخبرات بين القادة  ،Leadership reflectionsباإلضافة إلى
ورش عمل خاصة بالتصنيفات  Masterclassesونشاطات اجتماعية
للمشاركين.

أبرز العناوين التي سيتم طرحها ومناقشتها في هذه ّ
القمة:
• التحديات والفرص المحورية للجامعات في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
• سبل التعاون بين الجامعات والهيئات المعنية لبناء المهارات من
أجل التقدم والتنمية في المنطقة ولتأمين الموارد البشرية لتلبية
احتياجات أسواق العمل المستقبلية.
ً
• تحقيق التوازن في أولويات الجامعات بدء ا من السعي للتميز في
ً
البحث العلمي وو صــوال إلى هدف تخريج أجيال مبدعة ومؤهلة
للتوظيف.
ّ
• نشر ثقافة التعلم مدى الحياة  lifelong learningواكتساب المعرفة
ّ
التطو رات العلمية وغيرها.
بهدف التماشي مع
ّ
كـمــا سـيـتـخــلــل ال ـقـ ّـمــة اإلط ــاق ال ـح ـصــري إلص ــدار تـصـنـيــف تايمز
ا لـسـنــوي ا لـخــاص بجامعات ا لـعــا لــم ا لـعــر بــي THE Arab University
.Rankings 2022

قمة  2018في جامعة الملك عبدالعزيز

مركز  AUMللمؤتمرات في الكويت ...وجهة مشاركي القمة في نهاية نوفمبر الجاري
مركز  AUMللمؤتمرات في الكويت

مسرح دار األوبرا في AUM

تـسـتـعــد  AUMلـلـتــر حـيــب بـجـمـيــع ا لـمـشــار كـيــن فــي قمة
«ال ـتــاي ـمــز لـلـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي» ف ــي ال ـك ــوي ــت ،واسـتـضــافـتـهــم
عـلــى م ــدار ثــا ثــة أ ي ــام مــن  28إ ل ــى  30نــو فـمـبــر  ،2022في
ـذي يـعـ ّـد من
مــر كــز ا لـمــؤ تـمــرات فــي حــرم  AUMالجامعي ا لـ ّ
بين األكبر واألجمل في الكويت والمنطقة ،ويوفر مرافق
تعليمية كما حيوية ،بمعايير ومواصفات عالمية وتقنيات
عالية.

ةديرجلا
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في الصميم :أميركا والسر
اإليراني
طالل عبد الكريم العرب
talalalarab@yahoo.com

واضح أن العالقة اإليرانية مع أميركا وإسرائيل لم تنقطع
وما زالت مستمرة حتى اآلن ،فهي عميقة وقديمة ومكشوفة
في عهد شاه إيران ،وبقيت ،ولكن بسرية حتى بعد استبداله
بخميني لتمرده على أسياده الذين أعادوا تنصيبه شاها على
إيران إبان ثورة مصدق ،فجيء بخميني من باريس مباشرة
ّ
لينصب نظامه بعبعا مسلطا على رؤوس دول الخليج العربية،
متمتعا بسلطة مطلقة في ذلك البلد التاريخي الجميل ،سلطة
لم يحظ بها حتى فرعون ،وليقوم بمهمة لم يستطع شاه إيران
أن يحققها لهم ،وهي قيام هالل إيراني طائفي يكون شوكة
محيطة بالقلب العربي ،وهذا هو الحاصل اآلن.
فالتهديدات األميركية النارية ضــد إيــران توحي بالحزم
ضد أي عملية عسكرية إيرانية ضد قواتها ومنشآتها ،وضد
أي عمليات إرهابية ضد حلفائها ،ورغم كثرة تلك االعتداءات
وتكرارها فإن أميركا اكتفت برد شكلي ،أو بأنها سترد عليها
في الوقت المناسب ،حتى أنها ذكرتنا بتصريحات حافظ أسد
ووريثه بشار من بعده بعد كل اعتداء إسرائيلي على سورية،
وتصريحات إيران عقب كل ضربة إسرائيلية ضد ميليشياته
كلما تعدت خطوطها الحمراء.
ورغـ ـ ــم م ــا ي ـع ـلــن ع ــن ت ـل ــك الـ ـض ــرب ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــإنــه
لـيــس مستبعدا إطــاقــا أن تـكــون ضــربــات إعــامـيــة ال أكـثــر،
فالتصريحات المتبادلة والـتـهــديــدات والتهويشات وحتى
االشتباكات مشكوك فيها ،فما يحدث على أرض الــواقــع لم
ولن يقنعنا بأن هناك عــداء حقيقيا بين إيــران وشيطانيها،
فاستبدال الشاه بهذا النظام لم يكن هدفه أبدا أذية إسرائيل أو
تحرير فلسطين ،بل من أجل أذية العرب وإلهائهم عن فلسطين.
وهذا فعال هو الحاصل ،فعرب الخليج تحديدا مشغولون
اآلن عــن فلسطين بأمنهم وسالمتهم مــن البعبع اإل يــرا نــي،
والتخويف المستمر لعرب الخليج من البعبع اإليراني هدفه
المزيد من االرتماء أكثر وأكثر في األحضان األميركية ،وصرف
المزيد من األمــوال على شــراء أسلحة باهظة الثمن ،وتوقيع
اتفاقيات أمنية مكلفة ،أمــا الـعــراق وســوريــة ولبنان واليمن
فكل مشغول بحروبه الطائفية التي أشعلها النظام االيراني،
شعوبهم تبحث عن لقمة عيش كانوا يوما ما ّ
منعمين بها.
ورغم االتفاقيات األمنية فالمنشآت الحيوية السعودية لم
تسلم من هجمات ميليشيات عميلة للنظام اإليراني وبأسلحة
إيــران ـيــة تـعـلــم بـهــا أمـيــركــا وإســرائ ـيــل وال ـغ ــرب ،تـتــزايــد تلك
الهجمات كلما أحست أميركا بتململ عربي خليجي من تلك
المسرحية المكشوفة التي يصعب عليها وضع حد لفصولها
التفاق الطرفين عليها.
وقد يتساء ل المرء :ماذا يستفيد النظام اإليراني من تلك
الـلـعـبــة؟ وال ـج ــواب واض ــح وج ـلــي ،فــالـنـظــام اإلي ــران ــي ال يــزال
يحلم بـعــودة إمـبــراطــوريــة أسقطها الـعــرب منذ أربـعــة عشر
قرنا ،فالنظام يريد أن ينتقم ،وهذا هو ما يحصل اآلن في أربع
دول عربية فتح له الغرب وإسرائيل أبوابها ،وتفاخر رسميا
بالهيمنة عليها ،وهي دول ال يمكن إليران بأي حال التغلغل
فيها لوال التسهيالت األميركية واإلسرائيلية تحديدا ،ولوال
خونة العرب ،أما التصريحات النارية بين الجانبين ،وشعار
الموت للشيطان األكبر واألصغر فهي للبيع المحلي ولخداع
أغبياء بني يعرب.
آخر التهديدات اإليرانية األخيرة ضد السعودية تحديدا
أتــت مكشوفة ،ومباشرة بعد إعــان أوبــك تخفيض إنتاجها
النفطي لمليوني برميل يوميا ،فاعتبرت أميركا ذلك تهديدا
أمنيا لها وإعــان حرب عليها ،ولكن كيف تلجم أميركا ذلك
القرار ،ومن لها غير إيران؟ ففجأة أعلنت أميركا أنها متضامنة
مع السعودية ضد هجمات صاروخية إيرانية محتملة ضد
الـسـعــوديــة ،فهل أتــت تلك الـتـهــديــدات مـصــادفــة؟ نشك كثيرا
في ذلك.
اآلن إيران أخذت موقفا قد يكون مغايرا للرغبات األميركية
المعلنة في أوكرانيا ،فهل سيعتبر هذا بدايات تمرد إيراني
ع ـلــى ولـ ــي نـعـمـتــه ال ـ ــذي أتـ ــى ب ــه م ــن ب ــاري ــس؟ وهـ ــل تـصــدق
تصريحات أميركا بتحرير إيران منه؟ أم هي مجرد «تهويشات»
تعودنا عليها؟ الله وأميركا أعلم بما يخبئه القادم من األيام،
فالشارع اإليراني يغلي ،والقوميات العرقية تتململ.

د .بالل عقل الصنديد*
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استراتيجيات
بحاجة إلى التقييم

bilalsandid@hotmail.com

الوسطية في الدستور الكويتي
ف ــي ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة إلص ـ ـ ــدار الــدس ـتــور
ً
الكويتي المحتفى به تكرارا منذ تاريخ وضعه
فــي  ،1962/11/11يليق بـهــذه الوثيقة العليا
اسـتـعــادة مــا تضمنته مــن اتـجــاهــات وسطية
ّ
تجلت بــدايــة فــي الـتــوافــق الــديـمــوقــراطــي بين
رؤيـ ــة ال ـحــاكــم ومـتـطـلـبــات الـمـحـكــومـيــن على
وضع دستور عصري بأسلوب التعاقد ،ومن
ثم في عدد ملحوظ من األحكام التي من شأنها-
وفق تعبير الخبير الدستوري الدكتور محمد
المقاطع -أن تمنع اإلفــراط أو التفريط الذي قد
يأتي من أي طرف من الشعب أو األسرة الحاكمة
أو السلطات فيما هو محدد لكل منهم من دور
واختصاصات وصالحيات في إدارة الدولة.
لقد ُحبك النظام الدستوري الكويتي بكثير
م ــن ال ــدق ــة ال ـتــي تـتـنــاغــم م ــع ال ــواق ــع وبعميق
من الوعي الــذي يستشرف المستقبل ،فتبنى
ال ــدس ـت ــور م ـن ـهــج الــوس ـط ـيــة ب ـيــن ط ـمــوحــات
الشعب المجبول على الديموقراطية والتواق
ال ــى الـعـصــرنــة والـمـتـمـســك ب ـتــراثــه وعـقـيــدتــه
اإلسالمية -من جهة -ومستلزمات استقرار الحكم
ومقتضيات الـتــوازن الــازم لتطور الــدولــة ،من
ً
جهة أخرى ،فكان وضع الدستور امتثاال لقوله
ً
تعالى« :وشاورهم في األمر» واستشراقا لمكانة
مــن ّ
كرمهم فــي كتابه العزيز ّ بقوله« :وأمــرهــم
ّ ً
ـأسـيــا بسنة رســولــه ،صلى
ش ــورى بينهم» وتـ
الله عليه وسلم ،في المشورة والعدل ،ومتابعة
وإرساء
لركب التراث اإلسالمي في بناء المجتمع
ّ
قواعد الحكم ،وبرغبة واعية في االستجابة لسنة
التطور واإلفادة من مستحدثات الفكر اإلنساني.
لقد فرضت مقتضيات «العقد االجتماعي»
نفسها على النظام الدستوري الذي عكفت على
وضعه لجنة مختصة توزان فيها وجود ممثلين
لألسرة الحاكمة مع ممثلين للشعب الكويتي،
ً
فبرز نهج الوسطية واضحا في عدة نصوص ال
مجال لذكرها بشكل تفصيلي اكتفاء باإلضاءة
ع ـلــى ب ـعــض االت ـج ــاه ــات ال ـعــامــة ذات الصلة
باإلطار الدستوري لعمل السلطات السياسية،

وبــال ـم ـبــادئ األســاس ـيــة لـلـحـقــوق وال ـحــريــات،
وبالتوجهات االجتماعية واالقتصادية المالئمة
للمجتمع الكويتي .ففي مجال اختيار النظام
الدستوري المناسب إلدارة شؤون الدولة ،تشير
المذكرة اإليضاحية الــى ّ
تلمس الدستور في
ً
ً
النظام الديموقراطي الذي تبناه «طريقا وسطا
بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف
أكبر نحو أولهما» بهدف أال يفقد الحكم طابعه
الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي التراث
التقليدي في الشورى وفي التعقيب السريع على
أسلوب الحكم وتصرفات الحاكمين.
مـ ــن ج ــان ــب ثـ ـ ـ ــان ،وفـ ـ ــي ع ـص ــر ك ــان ــت فـيــه
شـ ـع ــارات ال ــوح ــدة ال ـعــرب ـيــة طــاغ ـيــة ّوال ـنــزعــة
التحررية والقومية تداعب المشاعرُ ،وفق اآلباء
المؤسسون الى صياغة نظام دستوري وسطي
يــوازن بين الموروثات والطموحات ويتعامل
ً
بـمــرونــة مــع المعطيات والـمـتـغـيــرات ،مكرسا
الــوسـطـيــة بـيــن االع ـت ــزاز بــاالنـتـمــاء اإلســامــي
وال ـهــويــة الـكــويـتـيــة مــن ج ـهــة ،وب ـيــن الـعــروبــة
واالنفتاح على العالم من جهة أخرى ،وهذا ما
تشير اليه على سبيل المثال المادة ( )12التي
بموجبها «ت ـصــون ال ــدول ــة ال ـت ــراث اإلســامــي
والعربي وتسهم في ركب الحضارة اإلنسانية»،
وكذلك المادة ( )157التي من باب التأكيد على
أن «السالم» هو هدف الدولة ،توازن بين «سالمة
الوطن» التي تعتبرها أمانة في عنق كل مواطن،
وضـ ــرورات االل ـتــزام بــ«ســامــة الــوطــن العربي
الكبير» .وفي مجال المبادئ األساسية والحقوق
والحريات ،حرص الدستور الكويتي في بابيه
األول والثاني على إظهار واجبات الدولة كراعية
لمواطنيها مقابل الـتــزام المواطنين والناس
بشكل عام بواجباتهم القانونية واألخالقية ،فال
حرية دون قيد ،وال مواطنة دون واجب ،وال حق
دون ضوابط ،وذلــك ما ّ
عبرت عنه المادة ()49
بتوجيه عام مفاده أن «يراعي الناس في ممارسة
ما لهم من حقوق وحريات النظام العام واآلداب».
وفي السياق االجتماعي ،وازن الدستور بين

زوايا ورؤى

د .ندى سليمان المطوع
واجـبــات الــدولــة وواجـبــات األف ــراد والمجتمع،
فجعل التنمية والتطوير واالستقرار المجتمعي
مسؤولية جماعية ،تتحمل السلطات الدستورية
الجزء الرعوي والتنظيمي منها ،في حين يتحمل
الـنــاس والمجتمع بشكل عــام واجــب التعاون
ّ
والتضامن الالزمين ،وليس أدل على ذلــك من
منطوق المادة ( )25التي تنص على أن «تكفل
ال ــدول ــة تـضــامــن المجتمع فــي تحمل األعـبــاء
الناجمة عن الكوارث والمحن العامة» ،مما يوحي
بــأن التكافل االجتماعي -والسيما فــي أوقــات
المحن واألزم ــات -يقوم على نهج متوازن بين
مسؤولية الدولة الراعية ومسؤولية المجتمع
المتعاون فــي ال ـســراء والمتكافل فــي الـضــراء،
ً
وهذا ما يتجلى أيضا في نص المادة ( )7التي
تــؤكــد أن الـتـعــاون وال ـتــراحــم صلة وثـقــى بين
المواطنين ،األمر الذي يتكامل مع نص المادة
( )8الـتــي تـضــيء على واج ــب الــدولــة بصيانة
دعــامــات المجتمع وكفالة األم ــن والطمأنينة
وتكافؤ الفرص للمواطنين.
وفي الشأن االقتصادي ،وازنت المادة ()16
بين حق الفرد بالملكية ورأس المال وحق العمل
من جهة وبين الوظيفة االجتماعية لكل من هذه
الحقوق من جهة أخــرى ،وذلــك باعتبارها من
المقومات األساسية لكيان الدولة االجتماعية
ولـ ـلـ ـث ــروة ال ــوط ـن ـي ــة ،وف ـ ــي ت ـع ـق ـيــب ال ـم ــذك ــرة
اإليضاحية على هذه المادة ورد أنه «يالحظ أن
هذا النص إنما يحدد مكان المجتمع الكويتي
مــن الـتـيــارات االجتماعية واالقـتـصــاديــة التي
ً
تتنازع العالم في العصر الحاضر» ،جاعال من
هذا المجتمع في منطقة وسطى ّ
تحصنهّ من
االنحراف نحو الرأسمالية المتطرفة التي يمثلها
االسـتـخــدام المجحف لحقوق الملكية ورأس
المال ،وتمنعه من االنجراف نحو االشتراكية
المفرطة التي ال تعترف بالحقوق المالية الفردية
وال تقتنع برسالتها االجتماعية فــي تأمين
التكافل المجتمعي وتكريس العدالة اإلجتماعية.
* كاتب ومستشار قانوني

mutawa.n@gmail.com
لــن يختلف اثـنــان عـلــى أهـمـيــة األم ــن الـغــذائــي فــي زمـنـنــا هــذا،
ولكل من تابع المؤتمرات التي تناولت مواضيع حيوية كالبيئة
والتغير المناخي والقضاء على الجوع وتقليل فجوة الفقر أدرك
ً
تماما أهمية التخطيط السليم الستراتيجية فاعلة لألمن الغذائي.
ً
ونـظــرا ألهمية أه ــداف التنمية المستدامة ودمـجـهــا بالخطة
التنموية  2035تبرز أهمية إعادة النظر في استراتيجيات الغذاء
ً
بشتى أنواعها ،أضف إلى ذلك وقوف النظام الدولي ضعيفا أمام
أزمة كورونا عندما ارتفع منسوب انعدام األمن الغذائي في أغلب
دول العالم .وفيما يلي بعض المقترحات إلعادة تقييم استراتيجية
األمن الغذائي:
• قياس حجم االستهالك المحلي وقياس القدرة على اإلنتاج
الزراعي والغذائي.
• تحسين اإلنتاجية الزراعية.
• السعي نحو قطاع زراعي مستدام.
• تشجيع المبادرات الشبابية وإعــادة توزيع القطع الزراعية
واشتراط اإلنجاز.
• قـيــاس إمـكــانـيــة الــوصــول االق ـت ـصــادي إل ــى األغــذيــة الكافية
والمغذية.
• ضمان توافر المخزون االستراتيجي.
• تفعيل الزراعة الرقمية.
ً
• الحرص على أن يكون المخزون صالحا لالستهالك البشري
ً
ً
وسليما غذائيا.
• إع ــادة الـنـظــر فــي مفاهيم ال ـغــذاء واألم ــن وال ـقــدرة الشرائية
وااللتفات إلى قضية الهدر في األغذية.
ً
ً
• أخ ـيــرا ولـيــس آخـ ــرا ،إن ـشــاء ت ـعــاون بـيــن هيئة ال ــزراع ــة بعد
تخلصها مــن الـمـشــاكــل الـتــي أثـقـلــت كاهلها كــالـحـيــازات وســوء
استخدامها ومعهد األبحاث للدراسات العلمية ،ولكن بشرط تنفيذ
نتائج وتوصيات الدراسات.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
لماذا ال يستبدل المسؤول الزيارات التفقدية المحاطة بالبهرجة
اإلعالمية بــزيــارات مفاجئة دون إخـطــار اإلع ــام ودون استعداد
مسبق ،وبذلك يكون قد حقق الخطوات األولى من اإلصالح اإلداري
المنشود؟

يوشكا فيشر*

توجه األنظار نحو العالقة الفرنسية  -األلمانية
من بين التحيزات البشرية الشائعة االعتقاد بأن األمور كانت أفضل
ُ
ً
حاال في الماضي ،لكن هذا التحيز نادرا ما يصمد أمام التدقيق ،وال تشكل
ً
التصورات المتعلقة بالعالقات الفرنسية األلمانية السابقة استثناء ،ففي
ُ
حين أن العالقات الثنائية كانت منذ فترة طويلة تشكل أهمية قصوى
بالنسبة ألوروبا ،فإنها اتسمت دائما بالخالفات واالنقسامات الشديدة.
ُيعد هذا التأويل مفهوما ،فقد كانت العالقات الفرنسية األلمانية بمنزلة
األساس األصلي لالتحاد األوروبي ،الذي بدأ كمجتمع للفحم والصلب في
أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ،وال يزال يمثل المحور المركزي
لالتحاد األوروبي ،فبدون فرنسا وألمانيا -أكبر الالعبين وأكثرهم أهمية
من الناحية االقتصادية والسياسية ،مما يجسد التوازن بين الشمال
األوروبــي وجنوب البحر األبيض المتوسط  -ما كان من الممكن إحراز
تقدم حقيقي نحو التكامل األوروبي.
ولكن مع توسع االتحاد األوروبي في عام  ،2004أصبحت أساليب العمل
الداخلية أكثر تعقيدا ،حيث تمت إضافة ُبعد جديد إلى التوجه التقليدي
بين الشمال والجنوب :أوروبــا الوسطى والشرقية ،لقد تزايدت أهمية
هذه المنطقة اآلن فقط بعد أن غزا الرئيس الروسي فالديمير بوتين دولة
مجاورة ذات سيادة وشن حربا واسعة النطاق في القارة.
وبصرف النظر عن كيفية تطور هــذا الـصــراع ،فقد ســادت حالة من
انعدام الثقة ال يمكن تداركها بين أوروبا وروسيا ،لقد أدى عدوان بوتين
إلى تغيير الحسابات االستراتيجية بشكل جذري وخلق الظروف الالزمة
لظهور نــوع جديد مــن الـحــرب ال ـبــاردة وســط أوروب ــا وشرقها ،وتمثل
روسيا التي ينتمي إليها تهديدا متوقعا طويل األمد من شأنه أن يجبر
االتحاد األوروبــي والــدول األعضاء فيه على استثمار المزيد في القدرة
على الــدفــاع عن أنفسهم ونظامهم الديموقراطي الليبرالي ومبادئهم
بالوسائل العسكرية .بعبارة أخــرى ،يتعين على االتحاد األوروب ــي أن
يحول نفسه إلى العب جيوسياسي يتمتع بسيادة وقدرة ردع عسكرية
ً
خاصة به للدفاع عن مصالحه ،وينطبق هذا التحدي أوال وقبل كل شيء

على ألمانيا ،وليس ألنها الدولة العضو األكثر اكتظاظا بالسكان ذات
االقتصاد األكبر فحسب ،بل لكونها تقع في قلب أوروبا ،ويتمتع تاريخها
المروع في القرن العشرين بالقدر نفسه من األهمية ،فقد كانت ألمانيا من
وجه الشعلة مرتين إلى القارة األوروبية ،وارتكبت جرائم ال مثيل لها في
عهد هتلر حتى استسالمها غير المشروط وتقسيمها.
ثم تحول المعتدي الرئيسي في النصف األول من القرن العشرين إلى
بلد يضم التجار والمصنعين المسالمين ،فبعد التخلي عن الحرب واتباع
سياسة سلمية ترسخت بعمق في شعبها ،أصبحت ألمانيا رائدة عالميا
في مجال التصدير ،ومع مرور الوقت ،سمح لها مسار ما بعد الحرب في
بناء الثقة مع أعدائها السابقين ،وهو ما كان شرطا مسبقا إلعادة التوحيد
السلمي عام  .1990ومع ذلك ،بددت حرب بوتين العدوانية الوهم بأن ألمانيا
يمكن أن تظل دولة تجارية مسالمة إلى أجل غير مسمى ،وبعد ثالثين
عاما من السالم واالستقرار النسبيين ،أصبحت أوروبا اآلن تحت التهديد
العسكري المباشر مرة أخرى ،وباعتبارها القوة االقتصادية األقوى في
االتحاد األوروبي ،يتعين على ألمانيا تقديم عروض سلمية والبدء بإعادة
التسلح ،وتحويل قوتها االقتصادية فعليا إلى عملة استراتيجية.
لقد تحركت البالد بالفعل في هذا االتجاه ،ففي خطابه بعنوان (لحظة
فاصلة) الذي ألقاه أواخر فبراير ،أعلن المستشار األلماني أوالف شولتز
تمويال جديدا بقيمة  100مليار يورو ( 99مليار دوالر) للجيش األلماني،
ثم أعقب ذلك حزمة بقيمة  200مليار يورو لتخفيف الضربة الناجمة عن
ارتفاع أسعار الطاقة ،وستكون ألمانيا الجديدة بال شك موضع اهتمام
جيرانها ،وخاصة فرنسا.
وباعتبارها القوة النووية الوحيدة في االتـحــاد األوروب ــي والدولة
العضو الوحيدة فيه التي تشغل مقعدا دائما في مجلس األمــن التابع
لألمم المتحدة (وهما أمران ال تريدهما ألمانيا ولن تحققهما أبدا) ،من
الواضح أن فرنسا حذرة من الدور الجديد الناشئ الذي تؤديه ألمانيا،
وال يزال من غير الواضح أي نوع من أوروبا تريده ألمانيا الجديدة ،وقد

أدى عدم اليقين هذا إلى خلق حالة من انعدام األمن غير الضرورية ،كما أن
عدم كفاءة الحكومة األلمانية وغياب التنسيق في أعقاب خطاب شولتز لم
يساعد في حل المشكلة .قد يؤدي تزايد الشكوك بين فرنسا وألمانيا إلى
سوء فهم وأخطاء غير ُمبررة من كال الجانبين ،مما قد يؤدي إلى نشوب
صراعات حقيقية من شأنها أن تعرض األمن األوروبي لخطر أكبر ،ومع
اندالع حرب برية واسعة النطاق على حدودها ،فإن األمر يتطلب عكس
ذلك تماما :تعاون وتضافر أوثق بين أكبر الالعبين في االتحاد األوروبي،
وخصوصا في مجال مشاريع األسلحة ُ
المشتركة.
لقد أصبح الوضع أكثر تعقيدا بسبب التحول نحو الشرق في مركز
ثقل االتحاد األوروبي ،ووعد االتحاد األوروبي الجديد بتوسيع العضوية
لتشمل أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا ،وستعمل عمليات االنضمام الجديدة
هذه على تسريع تحول االتحاد األوروبــي من سوق مشتركة ومشروع
تحديث إلى العب جيوسياسي .عالوة على ذلك ،هناك وعود طويلة األمد
لم تتحقق بعد بعضوية دول غرب البلقان ،ناهيك عن المسألة التركية
المعقدة للغاية ،فمن الواضح اآلن أن تقريب هذه البلدان من التوافق يصب
في المصلحة االستراتيجية ألوروبا.
ستصبح هــذه المناطق ،إلــى جانب شــرق البحر األبيض المتوسط
وشمال وغــرب إفريقيا ،من االهتمامات األساسية لألمن األوروب ــي في
العقود المقبلة ،ويتعين على أوروبا التعامل معها ،في حين تعمل أيضا
عن كثب مع شركائها عبر المحيط األطلسي من خالل حلف شمال األطلسي
ً
القوي ،وإذا كان بإمكان االتحاد األوروبي القيام بذلك فسيعتمد أوال على
فرنسا وألمانيا ،اللتين يتعين عليهما العمل معا في إطار من الصداقة
وحسن النوايا ،على الرغم من الخالفات والتعقيدات الجديدة ،والتعاون
مع جميع األوروبيين لدعم مشروعهما المشترك.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب المستشار من  1998إلى  ،2005وكان
زعيما لحزب الخضر األلماني لما يقرب من  20عاما.
«بروجيكت سنديكيت »2022،باالتفاق مع «الجريدة»

دانييل ليتفين*

األزمة القادمة للموارد العالمية
لقد أثار اعتماد الغرب على الصين في الماضي فيما
يسمى المعادن الحيوية مخاوف عدد قليل من الخبراء
ُ
وصناع السياسة ،واليوم ،أصبح هذا الشعور سائدا،
حيث يتصدر عناوين األخ ـبــار ،وأصـبــح موضوعا
لسلسلة وثائقية على هيئة اإلذاعة البريطانية ،لكن ال
يزال علينا اإلجابة عن السؤال األكثر أهمية :ماذا يجب
أن نفعل حيال ذلك؟ ال أحد يستطيع إنكار المخاطر
الـتــي تنتظرنا ،وكـمــا أدرك ــت أوروبـ ــا خ ــال األشهر
العديدة الماضية ،ليس مــن الحكمة االعتماد على
دولة ُمعادية لتوفير السلع األساسية ،لكن حل أزمة
الطاقة الحالية  -لتسريع االنتقال إلى مصادر الطاقة
المتجددة ُ -يـهــدد بتكرار الــوضــع الحالي فــي هيئة
مختلفة ،ألنه يزيد اعتمادنا على المعادن مثل الكوبالت
والنيكل والغرافيت والليثيوم والنحاس .من البطاريات
الكهربائية إلى توربينات الرياح وشبكات الكهرباء
ُ
الموسعة ،تشكل هذه المعادن ضرورة أساسية لعملية
االنتقال إلى الطاقة النظيفة ،ووفقا لتقديرات البنك
الدولي ،قد يحتاج إنتاجها إلى زيادة بنحو  500في
المئة بحلول عام  2050لدعم أهداف المناخ العالمية.
ُ
وف ــي حـيــن ت ـعــد روس ـيــا م ـصــدرا رئـيـســا للوقود
األحفوري ،تهيمن الصين على إنتاج وتجهيز العديد
من هــذه المعادن الحيوي ،فهي تقوم بتطهير نحو
 60إلى  70في المئة من الليثيوم والنيكل والكوبالت
في العالم ،كما نجحت في تنفيذ استثمارات ضخمة
في أغنى ودائع العالم من هذه الموارد ،من الكوبالت
في جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى النيكل في
إندونيسيا ،مما يعني أنها تسيطر على حصة متزايدة
من المناجم التي تولد هذه الموارد.
وال ـي ــوم ،ت ـســارع الـحـكــومــات الـغــربـيــة إل ــى وضــع
اسـتــراتـيـجـيــات لتعزيز عملية انـتـقــال الـطــاقــة دون

االعتماد بشكل مفرط على الصين في إنتاج المعادن
الـحـيــويــة ،ففي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،يتضمن قانون
الحد من التضخم الذي تم إقراره مؤخرا حوافز كبيرة
لـشــركــات تصنيع ال ـس ـيــارات الكهربائية للحصول
على المعادن الحرجة من شركاء موثوق بهم ،وقد
كشفت المملكة المتحدة عن «استراتيجية المعادن
الـحـيــويــة» ،وال ـتــي تشمل ج ـهــودا لتوسيع قدراتها
المحلية في هذا القطاع ،حيث يمضي االتحاد األوروبي
وأستراليا قدما في تنفيذ مبادرات مماثلة .وتعتبر
هذه الحكومات زيادة إعادة تدوير المعادن جزءا من
ُ
الحل ،لكنها تدرك أيضا أن هذا الحل ال يمكن أن يسهم
إال بشكل محدود في الوقت الحالي ،لذلك تتضمن
استراتيجياتها التركيز على التطوير السريع لمزيد
من المناجم ومرافق معالجة المعادن الحيوية ،سواء
على المستوى المحلي أو في البلدان «الصديقة» .ومع
ذلــك ،ال تعترف هــذه االستراتيجيات تماما بوجود
حاجز رئيس ،والــذي يتمثل في السياسات المحلية
ُ
المتخوفة بشأن فتح مناجم ومرافق صناعية جديدة،
وفــي الـبـلــدان الغنية ،يعني النشاط «لـيــس فــي عقر
داري» ،والمعارضة من جماعات السكان األصليين
ومجموعات حماة البيئة ،وعمليات التخطيط المعقدة
أن مجرد الحصول على إذن لتطوير مناجم جديدة
على نطاق واسع قد يستغرق عقودا من الزمان ،إذا تم
الحصول عليه على اإلطالق .وفي البلدان ذات الدخل
المنخفض ،غالبا ما تواجه عملية التعدين معارضة
محلية قوية ،والتي تتفاقم بسبب الشكوك الواسعة
النطاق حول شركات التعدين الكبرى المملوكة للغرب،
ففي البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء ،تم مؤخرا
حظر أو تأخير العديد من المناجم الجديدة المقترحة
للمعادن الحيوية ،على سبيل المثال ،في الواليات

المتحدة وبيرو والبرتغال وصربيا ،نتيجة لمثل هذه
المقاومة .من المؤكد أن هــذا النشاط يعكس نشاط
الديموقراطية المحلية فــي الـبـلــدان المتحالفة مع
ً
الغرب ،لكن يبقى الخطر قائما والذي يتمثل في أنه
إذا لم يتمكن الغرب من الوصول إلى المواد الخام التي
تتطلبها عملية انتقال الطاقة من الدول الصديقة بسعر
معقول ،فسينتهي األمر ،مرة أخرى ،تحت رحمة نظام
معاد ،واليوم تنتشر المخاوف في األوساط السياسية
من أن تتمكن الصين من «تسليح» هيمنتها على هذه
المعادن ،كما فعلت روسيا مع الغاز الطبيعي.
ومــا لــم تتم معالجة المشكلة قريبا ،فقد تضطر
الـحـكــومــات الغربية فــي نهاية الـمـطــاف إل ــى اتخاذ
تدابير طارئة تتعارض مع المخاوف المحلية ،على
سبيل المثال ،فتح المناجم والمرافق المحلية كمسألة
تتعلق باألمن القومي ،ومن المحتمل أيضا أن تجد
هــذه الحكومات نفسها تحاول دفــع البلدان النامية
بقوة لتوسيع اإلنتاج ،مما يعني تجاهل المخاوف
المحلية ،فقد كان هذا هو النمط المحزن للجغرافيا
السياسية للطاقة والموارد منذ قرن أو أكثر .وسيتطلب
تجنب ه ــذه النتيجة إح ــراز تـقــدم ســريــع نحو عقد
«صفقة كبرى» جديدة بين مشغلي المناجم وأصحاب
المصلحة المحليين ،وتحقيقا لهذه الـغــايــة ،يجب
إطالق برنامج طموح يركز على إعادة ضبط العالقات
بين الجانبين على وجه السرعة ،بحيث يشمل جميع
الدول الغنية بالمعادن والمتحالفة مع الغرب .تحتاج
شركات التعدين المدعومة من الحكومات الغربية إلى
ضمان نجاح العمليات الجديدة في تحقيق فوائد
اقتصادية محلية أكبر وأن تكون أكثر تجاوبا مع
االحتياجات المحلية ،كما أنها بحاجة إلى تطبيق
ضــوابــط أكـثــر مصداقية وواض ـحــة بـشــأن المخاطر

البيئية والصحية التي يمكن أن تخلقها المناجم ،وفي
البلدان النامية ،يتعين على شركات التعدين إثبات
أنها تعمل بشكل أفضل بكثير من الشركات الصينية
على هذه الجبهات ،ويشارك عمال المناجم الغربيون
بالفعل في العديد من المبادرات البيئية واالجتماعية
للممارسات الجيدة ،ولكن هذه المبادرات تحتاج إلى
مزيد من التشدد باعتبارها أولوية استراتيجية .وفي
مقابل هذه الجهود ،يتعين على الهيئات التنظيمية
المحلية تبسيط وتسريع عمليات إصدار التراخيص،
ويجب على المجتمعات المحلية والنشطاء قبول
الحاجة إلى دعم المشاريع جيدة التصميم ،وال شك
أن الناشطين الـمــؤيــديــن لعملية االنـتـقــال األخضر
ُيدركون أهمية تجنب تهديد كبير لعملية االنتقال في
مجال الطاقة؛ لكن العادات القديمة ال تختفي بسهولة،
ومـقــاومــة الـشــركــات الكبرى التي تسعى إلــى تنفيذ
مشاريع كبرى مثل المناجم راسخة بالنسبة لبعضهم،
ويمكن للحكومات المساعدة في هذه المرحلة ،وذلك
من خالل التدخل من أجل لتوسط في النزاعات بين
الشركات والمجتمعات .قد ُيجادل البعض بأن هذا حل
ُمتهور وصارم لمشكلة لم تظهر بعد ،لكن المخاطر
التي يشكلها االعتماد على الصين في توفير إمدادات
المعادن الحيوية أصبحت اآلن واضحة للغاية ،حيث
يوفر الكشف عن عمليات التعدين بشكل أسرع في مكان
أقرب إلى الوطن أفضل طريقة للمضي قدما ،وسيتطلب
ذلك بعض األساليب الجذرية الجديدة.
* المدير اإلداري للموارد الحرجة ومؤلف كتاب
«امبراطوريات الربح ...التجارة والفتح ومسؤولية
الشركات».
«بروجيكت سنديكيت »2022،باالتفاق مع
«الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.422

7.496

5.534

2.826 3.235 3.233

ً
 %15.6نموا بسندات «المركزي» في  9أشهر «وحدة التأمين» ترخص شركة خبير اكتواري
●

محمد اإلتربي

س ـ ّـج ـل ــت إصـ ـ ـ ــدارات ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
ّ
والتور ق نموا الفتا في 9
من السندات
أشهر ،حيث زادت تلك اإلصدارات بنحو
 15.6في المئة ،بنحو  500مليون دينار.
وفي هذا الصدد ،تمكن اإل شــارة إلى
أن «الـ ـم ــرك ــزي» أصـ ــدر س ـن ــدات جــديــدة
ً
وت ـ ـ ــورق ـ ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف ب ـ ـهـ ــدف ت ـن ـظ ـيــم
ا لـسـيــو لــة فــي ا لـقـطــاع ا لـمـصــر فــي بقيمة
تـبـلــغ  1.230م ـل ـيــار د ي ـن ــار خ ــال شهر

س ـب ـت ـم ـب ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ل ـت ــرت ـف ــع ال ـق ـي ـمــة
اإلجـمــالـيــة لــرصـيــد سـنــدات «الـمــركــزي»
وال ـت ـ ّ
ـورق الـمـقــابــل إل ــى مـسـتــوى 3.713
مليارات دينار ،كما في نهاية سبتمبر،
مقابل ر صـيــد إ جـمــا لــي  3.213مليارات
د يـنــار ،أي بــار تـفــاع قيمته  500مليون
دينار.

إجمالي المطالب
وسجل إجمالي المطالب على البنك

ال ـ ـمـ ــركـ ــزي نـ ـم ــوا عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس س ـن ــوي
ب ـن ـس ـبــة  2.1ب ــا ل ـم ـئ ــة ،ح ـي ــث ق ـف ــزت فــي
س ـب ـت ـم ـبــر  2021مـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى 7.838
م ـل ـيــارات إل ــى  8.002م ـل ـيــارات ،بــزيــادة
 164مليونا.
ويتوزع إجمالي المطالب على البنك
الـمــركــزي على عــدة بـنــود بــواقــع 3.727
مليارات دينار ودا ئــع ألجل لدى البنك
المركزي؛  3مليارات دينار ودائع تحت
ا لـطـلــب لــدى «ا ل ـمــر كــزي»  959.5مليونا
و 314مليونا.

●

حصة المطيري

منحت وحدة تنظيم التأمين موافقة
مبدئية لتأسيس شركة ذات مسؤولية
محدودة تمارس نشاط خبير اكتواري،
وهي شركة لوكس اكتواريس برأسمال
 17500دي ـن ــار .ووف ــق ال ــوح ــدة سـتـكــون
ا لـمــدة ستة أشهر قابلة للتجديد ،تبدأ
م ــن ت ــاري ــخ صـ ـ ــدور ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ،وذل ــك
الس ـت ـي ـف ــاء ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـت ــي ت ـحــددهــا
الوحدة.

ويرخص للشركة قيد التأسيس وفقا
لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد
بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة،
واستكمال كــل متطلبات منح الموافقة
النهائية التي تصدر عن الوحدة ،لمدة
ثالث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ
إ صــدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد
أداء الرسم المقرر .من جانب آ خــر ،قيد
زهير الدعيج مــن « يــو ا تــش واي بيالرز
 م ـك ـتــب ال ــدع ـي ــج ل ـتــدق ـيــق ال ـح ـســابــات»ف ـ ــي سـ ـج ــل مـ ــراق ـ ـبـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات ل ــدى

ال ــوح ــدة ل ـم ــدة ث ــاث سـ ـن ــوات ،ت ـب ــدأ مــن
تاريخ صــدور هــذا الـقــرار ودون اإلخــاء
باستيفاء رسم القيد الواجب أداؤه.
وب ـ ـشـ ــأن ال ـت ــرخ ـي ــص ل ـل ـج ـه ــات ال ـت ــي
قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون
والئ ـح ـتــه الـتـنـفـيــذيــة وت ـعــديــات ـهــا ،فقد
رخـصــت الــوحــدة لـثــاث شــركــات وطنية
لـ ـ ـم ـ ــزاول ـ ــة نـ ـ ـش ـ ــاط وسـ ـ ــاطـ ـ ــة الـ ـت ــأمـ ـي ــن،
وع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز خـ ــاجـ ــة لـ ـ ـم ـ ــزاول ـ ــة م ـهــن
تأمينية  -خبير تقييم المخاطر وتقدير
الخسائر.

«المباني» توقع مع «السكنية»
وثيقة التزام
وقعت شركة المباني وثيقة التزام مع المؤسسة العامة للرعاية
السكنية في الكويت لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل
ونقل الفرصة االستثمارية لمشروع صباح األحمد ( ،)S3والــذي
تقدر قيمته اإلجمالية بـ  26مليون دينار.
ً
ً
ً
وقالت الشركة ،إن المشروع يتضمن فندقا ومجمعا تجاريا
بطابع السوق الكويتي القديم ،وعلى مساحة إجمالية للمشروع
 40.12أل ــف مـتــر مــربــع ،مـشـيــرة ال ــى أن عـمـلـيــات إن ـشــاء وتـطــويــر
المشروع ستستغرق  3سنوات ،بينما تمتد الفترة الزمنية لتشغيل
ً
المشروع إلى  32عاما.

أخبار الشركات
«سنرجي» تخسر  299.39ألف دينار
خسرت شركة سنرجي القابضة  299.39ألف دينار،
بــوا قــع  1.5فلس للسهم خــال الفترة المنتهية فــي 30
سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها خسائر بقيمة  89.2ألف
دينار ،بما يعادل  0.45فلس للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

«صكوك» تربح  157.85ألف دينار
ربـحــت شــركــة صـكــوك الـقــابـضــة  157.85ألــف ديـنــار،
بواقع  0.28فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2022مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة 5.03
ماليين دينار ،بما يعادل  8.81فلوس للسهم في نفس
الفترة من عام .2021

«سفن» :صدور أمر تغييري
بـ  1.2مليون دينار
أ عـلـنــت شــر كــة ا لـصـنــا عــات ا لـهـنــد سـيــة الثقيلة و بـنــاء
ال ـس ـف ــن ص ـ ــدور أم ـي ــر ت ـغ ـي ـيــري رقـ ــم  1ل ـع ـقــد مـنــاقـصــة
لمصالحة شركة نفط الكويت بقيمة  1.23مليون دينار،
علما بــأن ا لـعـقــد يتعلق بتنفيذ أ عـمــال خــد مــات ا لــد عــم
ً
والصيانة لمرافق حركة وقياس النفط؛ مدة  12شهرا .

 841.55ألف دينار أرباح «عقار»
قالت شركة عقار لالستثمارات العقارية إنها حققت
أرباحا بقيمة  841.55ألف دينار ،بواقع  3.59فلوس للسهم
خ ــال ا لـفـتــرة المنتهية فــي  30سبتمبر  ،2022مـقــار نــة
بتحقيقها أرباحا بقيمة  646.11ألــف دينار ،بما يعادل
 3.05فلوس للسهم في نفس الفترة من .2021

«دلقان» توقع اتفاقية حدود
ائتمانية بمليوني دينار
وق ـعــت شــركــة دل ـق ــان ال ـع ـقــاريــة ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة ح ــدود
تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك المحلية اإلسالمية
بمليوني دينار ،حيث يحتسب الربح بواقع  2في المئة
ً
س ـنــويــا ،إض ــاف ــة إل ــى س ـعــر ال ـخ ـصــم الـمـعـلــن م ــن الـبـنــك
المركزي ،ويسدد بشكل ربع سنوي.
وبينت «د لـقــان» أن صالحية ا لـحــد حتى  30نوفمبر
 ،2023منوهة أن ا لـغــرض مــن الحد تمويل استثمارات
ال ـشــركــة ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تـمــويــل
متطلبات رأس المال.
ولفتت إلى أن األثر المالي لتلك المعلومة الجوهرية
ً
ً
سينعكس الحقا على البيانات المالية تباعا ،لما سيتم
استخدامه من قيمة تلك التسهيالت.

«أولى تكافل» تربح  11.81ألف دينار
أ فـ ــادت شــر كــة األو لـ ــى لـلـتــأ مـيــن ا لـتـكــا فـلــي بتحقيقها
أرباحا بقيمة  11.81الف دينار ،بواقع  0.11فلس للسهم
خ ــال ا لـفـتــرة ا لـمـنـتـهـيــة فــي  30سبتمبر  ،2022مقابل
تحقيقها خسائر بقيمة  22.07ا لــف د يـنــار ،بما يعادل
 0.21فلس في نفس الفترة من العام الماضي.

«الكويتية» و«المركز» صانع
سوق على «الدولي»
ّ
وقع بنك الكويت الدولي اتفاقيتي صانع السوق مع
ا لـشــر كــة الكويتية لالستثمار وا لـمــر كــز ا لـمــا لــي بتاريخ
 8الجاري.

«زين» تربح  152مليون دينار بنمو  %12في  9أشهر

• الطاحوس :النتائج المالية القوية تعكس نجاح استراتيجية أعمالنا المواكبة للتحوالت األخيرة
• الخرافي :ندفع أعمالنا إلى ساحة االبتكارات الرقمية لنكون الشريك المفضل للحكومات والمؤسسات
ً
 %40نموا
في إيرادات
خدمات
الـ « »B2Bمع
زخم مبادرات
السحابة
والخدمات
المدارة واألمن
السيبراني

الخرافي

المجموعة
ماضية
في تنفيذ
استراتيجيتها
في تشارك
البنية
التحتية
وبحث أفضل
الممارسات
ألصولها
غير المستغلة

الخرافي

رفعت مجموعة «زين» أرباحها الصافية عن
فترة األشهر التسعة من السنة المالية الحالية
إلى  152مليون دينار ( 497مليون دوالر) بنسبة
نمو بلغت  %12مقارنة مع نفس الفترة من العام
ً
األخير ،وسجلت ربحية السهم الواحد  35فلسا.
وسجلت «زيــن» أكبر مجموعة اتصاالت في
ً
ً
أسـ ــواق ال ـشــرق األوسـ ــط وإفــريـقـيــا ن ـمــوا قــويــا
على كل مؤشراتها المالية ،إذ أظهرت النتائج
المالية المجمعة ارتفاع اإليــرادات بنحو %12
لتصل إلى  1.3مليار دينار ( 4.2مليارات دوالر)،
مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغ  1.1مليار دينار
( 3.8مليارات دوالر) عن الفترة نفسها من العام
الماضي.
ً
وحققت مجموعة «زي ــن» أربــاحــا قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالكات ( )EBITDAعن
فترة األشهر التسعة  491مليون دينار ( 1.6مليار
دوالر) ،بنسبة نمو  ،%3مقارنة مع  478مليون
دينار ( 1.6مليار دوالر) عن نفس الفترة من عام
 ،2021وبلغ هامش األربــاح قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالكات  %39عن ذات الفترة.
وع ــزت الـمـجـمــوعــة نـمــو ال ـمــؤشــرات المالية
خــال هــذه الفترة إلــى قــوة الكفاء ة التشغيلية
لشبكاتها وزخم عملياتها التجارية ،إذ حققت
ً
ً
ع ـم ـل ـيــات ـهــا نـ ـم ــوا ق ــوي ــا ف ــي أس ـ ـ ــواق ال ـك ــوي ــت،
ال ـس ـع ــودي ــة ،والـ ـ ـس ـ ــودان ،م ــع ت ـن ــوع ال ـع ــروض
وال ـخ ـيــارات الـتــي تقدمها فــي قـطــاع الـخــدمــات
الرقمية ،إذ حققت األخيرة نسب نمو قوية في
اإلي ـ ــرادات عـلــى وج ــه الـتـحــديــد إذ بلغت ،%47
ً
وعزت المجموعة أيضا نمو المؤشرات المالية
عن هذه الفترة إلى التوسع في قطاع المشاريع
واألعمال الـ  ،B2Bواالنتشار الذي تحققه أعمال
شركة  ZainTechفي خدمات السحابة والخدمات
المدارة واألمن السيبراني.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ـج ـمــوعــة أن ق ــاع ــدة ال ـع ـمــاء
ً
شـهــدت ن ـمــوا بنسبة  ،%7إذ أضــافــت سالسل
الـ ـع ــروض ال ـت ـج ــاري ــة وال ـح ـم ــات الـتـســويـقـيــة
 3.5ماليين عميل إلــى قــاعــدة العمالء عــن هذه
الفترة ،لتصل إلى نحو  52مليون عميل فعال،
وارتفعت إيرادات البيانات بنسبة  %3لتصل إلى
نحو  1.66مليار دوالر ،تمثل  %40من إجمالي
اإليرادات المجمعة.
وسجلت النتائج المالية الفصلية لعمليات
ً
ً
المجموعة نموا صحيا عن فترة الربع الثالث،
ً
إذ سجلت األربــاح الصافية نموا بنسبة %10
لتصل إلى  54مليون دينار ( 176مليون دوالر)،
ً
بربحية  13فلسا للسهم الواحد ،ونمت األرباح
قبل خصم الـفــوائــد والـضــرائــب واالستهالكات
( )EBITDAبنسبة  %2لتصل إلــى  171مليون
دي ـنــار ( 555مـلـيــون دوالر) ،وق ـفــزت اإليـ ــرادات
المجمعة الفصلية بنسبة  %15لتصل إلى نحو
 441مليون دينار ( 1.4مليار دوالر).
وق ــال رئـيــس مجلس إدارة مجموعة «زي ــن»
أحمد الطاحوس« ،تعكس النتائج المالية القوية
التنفيذ الـنــاجــح السـتــراتـيـجـيــة أعـمــالـنــا التي
تواكب التحوالت األخيرة ،والتي نستند فيها إلى
الحضور القوي لعملياتنا في أسواق المنطقة،
إذ تــواصــل المجموعة بحماس مبادراتها في
توفير عمليات اتصال هادفة ،وإحداث تطورات
إيجابية لعمالئها وشركائها ،وتركز على تمكين
مجتمعاتها ب ــإث ــراء محفظة أعـمــالـهــا بــأحــدث
المنتجات والـخــدمــات ،وذل ــك مــن خــال تعزيز
استثماراتها في فرص النمو المربحة».

من جانبه ،قــال نائب رئيس مجلس اإلدارة
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي فــي مـجـمــوعــة «زيـ ــن» بــدر
ناصر الخرافي« :يبرز النمو القوي لمؤشراتنا
المالية التزامنا المستمر بالحفاظ على مجاالت
أعـمــالـنــا األســاس ـيــة بـتـطــويــر وتـحــديــث البنية
التحتية لشبكاتنا في أســواق الشرق األوســط
وإفريقيا ،والتوسع في بناء المنصات الرقمية،
إذ سعت زين إلى اكتساب مجاالت نمو جديدة
تؤمن لها التنوع في توليد التدفقات النقدية».
وأوض ــح الـخــرافــي أن ــه «م ــع الـتـحــديــات التي
واجهت مناطق عملياتنا التي تنوعت ما بين
اقتصادية واجتماعية ،يضاف إليها تحديات
الصناعة من منافسة وتسارع وتيرة التطورات
التكنولوجية فإن سجل زين الحافل بالمرونة
الـكــافـيــة فــي الـتـعــامــل مــع مـثــل ه ــذه ال ـت ـطــورات
جعلها تواكب هذا المشهد المتغير ،واالستفادة
من فرص النمو التي قد تنشأ».
وأضـ ــاف« :بينما نــدفــع أعـمــالـنــا إل ــى ساحة
االب ـت ـك ــارات الــرقـمـيــة وال ـف ــرص الـمــربـحــة الـتــي
ي ـقــدم ـهــا ق ـط ــاع ال ـم ـش ــاري ــع واألع ـ ـمـ ــال (،)B2B
والـتــوســع فــي مـشــاركــة البنية التحتية وبـنــاء
الـ ـم ــراك ــز اإلق ـل ـي ـم ـيــة لــاس ـت ـضــافــة الـسـحــابـيــة
واألم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي م ــع ال ـت ـطــور الـ ــذي ن ـحــرزه
فــي مـجــاالت التكنولوجيا المالية ،فإننا على
الطريق الصحيح لنكون الشريك الرقمي المفضل
للحكومات والمؤسسات ،وتحقيق هدفنا بتوفير
تجربة استثنائية لقاعدة عمالئنا».
وأشــار إلى أن «مجموعة زين تتمتع بمالء ة
مالية ومركز مالي قوي ،إذ تواصل الحفاظ على
تحقيق تدفقات نقدية جيدة ،لذا نحن مستمرون
في خططنا التطويرية وترقية شبكاتنا ،حيث
أسهم تركيزنا المستمر على استحداث وطرح
منصات رقمية مـتـطــورة خصوصا مــع الزخم
التجاري لتقنيات الجيل الخامس على شبكاتنا
في الكويت والسعودية ،في نمو إيرادات خدمات
البيانات عن هذه الفترة لتصل إلى  1.66مليار
دوالر».
ولـفــت ال ـخــرافــي إل ــى أن الـمـجـمــوعــة ماضية
بـنـجــاح فــي تنفيذ استراتيجيتها فــي تـشــارك
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،ال ـتــي تـسـتـهــدف مـنـهــا بحث
أفضل الممارسات في إدارة البنية التحتية غير
المستغلة (هياكل أبراج االتصاالت) ،والحد من
تكاليف العمليات التشغيلية ،إذ كانت من أولى
الـشــركــات الـتــي ب ــدأت فــي اتـجــاه تـشــارك البنية
التحتية وإبــرام اتفاقيات أبــراج االتصاالت في
ً
أسواق الشرق األوسط وإفريقيا ،مبينا أن زين
ً
السعودية نجحت مــؤخــرا في ابــرام اتفاق نقل
ملكية البنية التحتية ألبــراجـهــا إلــى صندوق
االستثمارات العامة مقابل  807ماليين دوالر،
ً
حيث تمت الموافقة على بيع  8069برجا ،ومن
المتوقع االنتهاء من نقل الملكية في فترة الربع
الرابع من السنة المالية الجارية.
وذكر أن «مبادراتنا في قطاع مشاريع األعمال
ً
( )B2Bفتحت آفاقا جديدة لعمليات المجموعة
ً
فــي أس ــواق الـشــرق األوس ــط الـتــي تشهد زخما
ً
هــائــا بسبب اإلق ـبــال عـلــى الـخــدمــات الرقمية،
إذ نمت إيــرادات خدمات الـ ( )B2Bبنسبة %40
مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة مــن ال ـعــام األخ ـي ــر ،وهــو
ً
النمو الذي جاء مدعوما بأداء عمليات ZainTech
ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن م ـ ـبـ ــادرات خ ــدم ــات ال ـس ـحــابــة،
والخدمات المدارة ،واألمن السيبراني ،إذ دخلت
األخ ـيــرة فــي اتـفــاقـيــة لــاسـتـحــواذ الـكــامــل على

الـشــركــة أي ـضــا فــي اإلطـ ــاق الـتـجــريـبــي لشبكة
النفاذ الراديوي االفتراضية المفتوحة للجيلين
ال ــراب ــع وال ـخ ــام ــس ( ،)Open cRANف ــي سبق
تكنولوجي األول من نوعه في أسواق المنطقة.

السعودية

بدر الخرافي

أحمد الطاحوس

الخرافي:
• النمو القوي في المؤشرات المالية الرئيسية جاء بدعم عمليات الكويت والسعودية والسودان
ً
• المجموعة سجلت أرباحا بـ  1.6مليار دوالرقبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات
ً
• عمليات المجموعة شهدت  %3نموا في إيرادات خدمات البيانات لتصل إلى  1.66مليار دوالر
ً
•  %47ارتفاعا في إيرادات الخدمات الرقمية بفضل االستثمارات المبكرة في البنية التحتية الرقمية
•  %231زيادة في خدمات التكنولوجيا المالية «فينتك» وارتفاع قاعدة العمالء بـ %34

إيرادات المجموعة
تسجل زيادة قوية
بنحو  %12لتصل
إلى  1.3مليار دينار

النتائج المالية عن التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر :2022
اإليرادات المجمعة

 1.3مليار د .ك –  4.2مليارات دوالر

الكويت

األرب ـ ــاح ق ـبــل خ ـصــم ال ـف ــوائ ــد وال ـضــرائــب
واالستهالكات ()EBITDA
هامش EBITDA

 491مليون د .ك –  1.6مليار دوالر

ً
ً
حققت شــركــة زي ــن الـكــويــت ن ـمــوا قــويــا على
مستوى قــاعــدة العمالء بنسبة  ،%12إذ تقدم
الشركة خدماتها إ لــى نحو  2.6مليون عميل،
وت ـحــافــظ عـمـلـيــاتـهــا كــأكـثــر الـعـمـلـيــات ربحية
لمحفظة أعـمــال المجموعة ،إذ نمت إيراداتها
عــن فـتــرة األشـهــر التسعة بنحو  ،%10لتصل
إلى نحو  258مليون دينار ( 844مليون دوالر)،
وارتفعت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالسـ ـتـ ـه ــاك ــات بـنـسـبــة  ،%8ل ـت ـصــل إلـ ــى 99
مليونا ( 323مليونا) ،وبلغ هامش األرباح قبل
خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات ،%38
وارتفعت األرباح الصافية بنسبة  %5لتصل إلى
 61مليونا ( 200مليون) ،التي جــاء ت مدفوعة
بنمو إيرادات خدمات البيانات بنسبة  ،%2تمثل
 %38من إجمالي اإليرادات.
وتستمر عمليات زين الكويت في لعب دور
حيوي لدعم رؤية الكويت  ،2035إذ قامت مؤخرا
بإطالق خدمة للمكالمات الصوتية فائقة الجودة
عـبــر شـبـكــة الـجـيــل ال ـخــامــس ( ،)Vo5Gلتكون
بذلك أول شركة اتصاالت على مستوى العالم
التي تطلق هذه الخدمة تجاريا على شبكتها
بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت ،وطبقت
«زين» أحدث تقنيات إنترنت األشياء ()NB-IoT
لتكون الشركة األولى في المنطقة التي تتيح هذه
التكنولوجيا الجديدة ،حيث تقوم باالتصال بين
األجهزة المترابطة مع بعضها (عبر بروتوكول
اإلنترنت) ،حيث ستساعد على إنشاء نظام بيئي
إلنـتــرنــت األش ـيــاء لتطوير حـلــول شاملة تلبي
حاجات العمالء ،ودعم المؤسسات والعمالء في
الحصول على تغطية أوسع للشبكة الالسلكية،
والتمكن مــن التوصيالت الـمـتـعــددة ،ونجحت

صافي األرباح
ربحية السهم

%39
 152مليون د .ك –  497مليون دوالر
ً
ً
 35فلسا –  11سنتا

استثمارات جديدة في شبكات الجیل الخامس
ق ـ ــال الـ ـخ ــراف ــي« :شـ ـه ــدت ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ضــخ
استثمارات بقيمة  316ملیون دوالر (تمثل %8
من اإلیرادات) ،إذ واصلت المجموعة االستثمار
بــال ـتــوســع ف ــي ب ـنــاء ش ـب ـكــات ال ـج ـیــل ال ـخــامــس،
وتحديث شبكات الجيل الرابع ،ونشر المزيد من
شبكات األلیاف البصریة إلى المنازل (،)FTTH
ورسوم ترخیص الطیف الترددي».
وأكد الخرافي أن عمليات المجموعة استفادت
من استثمارها المبكر في بيئات األعمال الرقمية،
خصوصا بعد ما قامت بخطوة توحيد الخدمات
الرقمية لعملياتها فــي أس ــواق الـشــرق األوســط
تحت العالمة التجارية الجديدة  Dizleeاالسم

شركة  BIOSالمزود الرائد للخدمات السحابية
في المنطقة».
وتابع« :لقد أحرزنا في مجاالت التكنولوجيا
ً
ً
الــرق ـم ـيــة (ف ـي ـن ـتــك) ت ـقــدمــا نــوع ـيــا ف ــي ع ــدد من
أســواق ـنــا الــرئـيـسـيــة ،إذ سـجـلــت عملياتنا في
ً
ً
هذا القطاع الحيوي نموا هائال ،حيث ارتفعت
اإليرادات بنحو  %231مقارنة بنفس الفترة من
العام األخير ،التي جاءت مدفوعة بزيادة قاعدة
العمالء على منصاتها بنحو .»%34
وأكــد الخرافي أنه «في ظل سعينا إلى خلق
بيئة أعـمــال محفزة لالبتكار تــواكــب المجتمع
المعلوماتي فــي قـطــاع التكنولوجيا المالية،
فإننا نتطلع إلــى تحقيق المزيد من النمو في
هذا القطاع المتنامي ،خصوصا أن المجموعة
تتوسع فيه على أكثر من مسار ،حيث حصلت
ً
شركة زين البحرين مؤخرا على موافقة مصرف
الـبـحــريــن ال ـمــركــزي لـتـقــديــم خ ــدم ــات الـتـمــويــل
االستهالكي المصغر».
وك ـش ــف أن ش ــرك ــة «تـ ـم ــام» مـنـصــة الـتـمــويــل
االستهالكي المصغر تواصل دفع نمو أعمالها
في السعودية ،كما تكتسب محفظة زين كاش في
العراق واألردن المزيد من العمالء ،حيث ازدادت
االهـتـمــامــات لــدى فئة واسـعــة بالسلع الرقمية
والمدفوعات اإللكترونية.
وأضـ ـ ــاف أن «م ـج ـمــوعــة زيـ ــن ت ـح ــرص على
تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية،
ً
خصوصا مع تنوع محفظة األعمال ،والتوسع
في بناء كيانات تكنولوجية واستثمارية جديدة
وعقد المزيد من الشراكات اإلقليمية والدولية،
إذ تـتـطـلــع إلـ ــى تـحـقـيــق ال ـم ــزي ــد م ــن االزدهـ ـ ــار
ً
الـمـسـتـقـبـلــي ل ـهــذه ال ـم ـشــاريــع ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
التوزيعات النقدية نصف السنوية التي قامت
بـهــا فــي سبتمبر الـمــاضــي ( 10فـلــوس للسهم
الواحد بقيمة  140مليون دوالر) تؤكد قدرتها
على تنفيذ خطط النمو المستقبلية لعملياتها
في هذه المجاالت الواسعة والمتعددة».

الـجــديــد ل ـ «منصة واجـهــة برمجة التطبيقات»
التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة ،والتراسل
والتوثيق الرقمي ،إذ رفع الكيان الرقمي الجديد
إي ـ ــرادات عملياته بـنـحـو  ،%27وق ــد قــابــل هــذا
النمو الهائل ،نجاح المشغل الرقمي «ياقوت»
بالسعودية.
وع ـل ــى ج ــان ــب األل ـ ـعـ ــاب اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ال ـتــي
تشهد نموا ضخما لدى فئات عديدة في أسواق
الشرق األوسط ،ذكر« :نجحت مجموعة زين في
إطــاق منصة  PLAYHERA MENAللرياضات
اإللكترونية ،التي توفر من خاللها بيئة مواتية
للمبدعين والـمـصـمـمـيــن لـلـمـحـتــوى ،وتـطــويــر

ورعاية المواهب ،وتعزيز قدرات محترفي األلعاب
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،إذ سـتـكــون ه ــذه الـمـنـصــة مــركــزا
النطالق المسابقات والبطوالت اإلقليمية الكبرى،
حيث ستعمل على دمج أحدث التقنيات بفضل
البنية التحتية الرقمية المتطورة لعملياتها».
يــذكــر أن مـجـمــوعــة «زيـ ــن» تعتمد فــي تنفيذ
أهــداف ـهــا االسـتــراتـيـجـيــة عـلــى قــائـمــة ثــابـتــة من
المبادئ والتعليمات الخاصة بحوكمة الشركات،
ال ـت ــي ت ــراع ــي فـيـهــا ال ـق ــواع ــد الـتـنـظـيـمـيــة الـتــي
أصدرتها هيئة أسواق المال ،وتلتزم المجموعة
بقواعد الشفافية وأسس اإلدارة المسؤولة ،حتى
تضمن تحقيق حماية حقوق المساهمين.

سجلت شركة «زين السعودية» نتائج مالية
قوية عن فترة التسعة أشهر ،إذ رفعت الشركة
إيــراداتـهــا بنسبة  15فــي المئة لتصل إلــى 6.7
مليارات ريال ( 1.8مليار دوالر) ،وبلغت األرباح
قبل خصم الـفــوائــد والـضــرائــب واالستهالكات
 2.2مـلـيــار ري ــال ( 598مـلـيــون دوالر) عــن ذات
الفترة ،وبلغ هامش األرباح قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالكات  34في المئة ،بينما
قفزت األرباح الصافية إلى  299مليون ريال (80
مليون دوالر) بنمو بلغت نسبته  109في المئة،
وجاءت األرباح الصافية مدفوعة بنمو خدمات
قطاع المشاريع واألعمال الـ ،B2Bوقوة اداء شبكة
الجيل الخامس ،والعودة القوية لموسم العمرة،
وزيادة اإلقبال على زيارة المملكة.
وبفضل المزايا التي تقدمها الشركة في قطاع
البيانات على شبكتها ،واألداء الـقــوي لشبكة
الجيل الخامس ارتفعت إيرادات البيانات بنحو
 15فــي المئة لتمثل  44فــي المئة مــن إجمالي
اإليرادات.

العراق
ً
وسـجـلــت عمليات «زي ــن ال ـع ــراق» ن ـمــوا على
مستوى اإليــرادات بلغ  5في المئة ،حيث بلغت
نحو  601مليون دوالر ،وذلك عن فترة التسعة
أش ـه ــر ،وارت ـف ـعــت األرب ـ ــاح قـبــل خـصــم الـفــوائــد
والـضــرائــب واالسـتـهــاكــات بنسبة  6فــي المئة
لـتـصــل إل ــى  241م ـل ـيــون دوالر ،وب ـلــغ هــامــش
األربــاح قبل الفوائد والضرائب واالستهالكات
ً
بنسبة  40فــي الـمـئــة ،وحققت الـشــركــة أربــاحــا
صافية بلغت  10ماليين دوالر عن ذات الفترة،
وبفضل سلسلة المبادرات وتنوع الخيارات التي
تقدمها محفظة خدماتها ارتفعت قاعدة عمالء
بنسبة  11في المئة ،حيث بلغ عدد العمالء 18.4
مليون عميل.

السودان
وج ــاءت الـمــؤشــرات الـمــالـيــة لعمليات «زيــن
ال ـ ـسـ ــودان» ق ــوي ــة ع ــن ف ـت ــرة الـتـسـعــة أش ـه ــر ،إذ
زادت إي ـ ــرادات الـشــركــة إل ــى  339مـلـيــون دوالر
بنمو  41في المئة ،وارتفعت األرباح قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالكات إلى نحو 178
مليون دوالر بزيادة بلغت  51في المئة ،وبلغ
هامش األرب ــاح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالس ـت ـهــاكــات  53فــي الـمـئــة ،وق ـفــزت األرب ــاح
الصافية  140فــي المئة لتصل إ لــى نحو 174
مليون دوالر.
وقـفــزت إي ــرادات الشركة مــن قطاع البيانات
بتسجيلها نسبة نمو هائلة بلغت  60في المئة،
حـيــث تـمـثــل حــالـيــا  32ف ــي الـمـئــة م ــن إجـمــالــي
اإليـ ـ ــرادات ،بينما بلغت قــاعــدة عـمــاء الشركة
 16.2مليون عميل.

األردن
وسجلت عمليات «زين األردن» ارتفاعا على
مستوى اإليــرادات بنحو  2في المئة ،إذ حققت
الشركة  382مليون دوالر عن فترة التسعة أشهر،
وبلغت األرب ــاح قبل خصم الفوائد والضرائب
واال س ـ ـت ـ ـهـ ــا كـ ــات  170مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،و ب ـل ــغ
هامش األرب ــاح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات  44في المئة ،وسجلت الشركة
ً
أرباحا صافية بنحو  51مليون دوالر.
وبفضل التوسع في خدمات الجيل الرابع في
مختلف مناطق المملكة ،مثلت إيرادات البيانات
 50في المئة من إجمالي إيرادات الشركة ،بينما
ارتفعت قاعدة العمالء بنحو  4في المئة لتصل
إل ــى نـحــو  3.8مــايـيــن عـمـيــل ،وتـتــوقــع الشركة
ً
المزيد من نمو عملياتها خصوصا مع نجاحها
ف ــي تـمــديــد تــراخ ـيــص الـجـيــل ال ـثــانــي والـثــالــث
والــرابــع الحالية لمدة  10سـنــوات ،وحصولها
ً
مــؤخــرا على رخـصــة تشغيل الجيل الخامس،
حيث من المتوقع تشغيل شبكة الجيل الخامس
تجاريا في النصف الثاني من عام .2023

البحرين
وسجلت إيرادات «زين البحرين» نموا بنحو
 5فــي المئة ،لتصل إلــى  134مليون دوالر عن
فترة التسعة أشهر ،وارتفعت األرباح قبل خصم
ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب واالس ـت ـهــاكــات بنسبة 2
في المئة ،لتصل إلــى  44.3مليون دوالر ،وبلغ
هامش األرب ــاح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات  33في المئة ،بينما رفعت الشركة
أرباحها الصافية بنسبة  1في المئة ،لتصل إلى
نحو  12مليون دوالر ،خالل األشهر التسعة.
وق ــام ــت «زيـ ــن ال ـب ـحــريــن» م ــؤخ ــرا بـتـحــديــث
شبكتها باستخدام تقنية  ،Massive MIMOوهي
أجهزة قادرة على تسريع انتشار شبكة الجيل
الخامس ( )5Gفي مختلف المناطق وحفظ نسبة
من الطاقة المستهلكة في الوقت نفسه.

«زين» ملتزمة باستراتيجية شاملة
ً
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن أن ص ـن ــاع ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا
ً
ً
الـمـعـلــومــات ت ــؤدي دورا حــاسـمــا فــي الـتـغـيـيــر المنهجي
ً
عند التعامل مع تحديات تغير المناخ ،تؤكد «زين» دائما
إصرارها على اإلسهام في مستقبل أفضل ،وبشكل يساعد
األشـخــاص على أن يعيشوا بــازدهــار ،إذ تــرى المجموعة
أنه في منطقة تعاني سلسلة من التحديات الصعبة ،فإن
امتالك استراتيجية شاملة في مجاالت التنوع واالشتمال
واالستدامة في العمل يعتبر أمرا جوهريا بالنسبة لها حتى
تؤثر إيجابا في المجتمعات في ظل التغييرات التي تحدث.
وف ــي ه ــذا االت ـجــاه تـشــدد مجموعة زي ــن عـلــى التزامها
باالنضمام إلــى مـبــادرة الميثاق العالمي لألمم المتحدة
(منصة للقيادة التطوعية لتطوير وتنفيذ ممارسات األعمال

المسؤولة) ،إذ تسعى زين للمشاركة في دفع التعاون الدولي
والمؤسسي لبناء شراكات حقيقية ،وإيجاد حلول مبتكرة
للتحديات المشتركة وممارسة األعمال بطريقة مسؤولة.
وبفضل تبني المجموعة سياسة شاملة فــي مجاالت
التنوع واالشتمال في ثقافة العمل ،التي تشكل جــزء ا من
التزامها األخــاقــي ،فقد جــاء ت زيــن فــي القائمة العالمية
لـ «أفضل أربــاب العمل» الصادرة عن مجلة فوربس للمرة
الثانية ،إذ تصدر السوق الكويتي كأفضل جهة توظيف،
وح ــاف ــظ ع ـلــى مــوق ـعــه ف ــي قــائ ـمــة أف ـض ــل  10ش ــرك ــات في
التوظيف بأسواق الشرق األوسط ،إلصرارها على اإلسهام
فــي مستقبل أف ـضــل ،وبـشـكــل يـســاعــد األش ـخــاص عـلــى أن
يعيشوا بازدهار.
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غرفة التجارة كرمت مستشارها ماجد جمال الدين

الصقر :ماجد جمال الدين «الذهب العتيق» المرافق
للرعيل األصيل ورافع الراية لكل جيل
«آمن بدور التجارة في االقتصاد الوطني ودافع عن التكامل العربي وحرص على أواصر الشراكة الخليجية»
شغله الشاغل
كان مساندة
الكبار في
جعل الغرفة
ً
صرحا
ً
ً
رائدا محليا
ً
وخليجيا
ً
وعربيا

في المواقف
الوطنية كان
ً
حاضرا وفي
الميادين
االقتصادية
ً
كان رائدا سمته
جرأة ال تخدش
وترسانته كلمة
ال تخطئ

كـ ّـرمــت غــرفــة ت ـجــارة وصناعة
الكويت أمــس ،مستشارها ماجد
بدر جمال الدين ،بعد رحلة عمل
متميزة الــوفــاء واألداء تـجــاوزت
ً
الـ  50عاما.
وفي احتفال كبير تقدمه رئيس
مجلس إدارة الغرفة محمد جاسم
الصقر ،وأعضاء مجلس إدارتها،
وصــف الصقر المستشار ماجد
جـمــال الــديــن ب ـ «الــذهــب العتيق»
ً
ً
كونه شخصا مؤمنا بدور التجارة
في االقتصاد الوطني ،والمدافع
عــن التكامل الـعــربــي ،والحريص
الـ ـ ــدائـ ـ ــم عـ ـل ــى أواصـ ـ ـ ـ ــر الـ ـش ــراك ــة
الخليجية ،وهو المرافق للرعيل
األصيل ورافع الراية لكل جيل.
وفيما يلي كلمة رئيس الغرفة
محمد الصقر:
«أصـحــاب المعالي والسعادة،
اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــوة واألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات األف ـ ــاض ـ ــل
ضيوف الغرفة ،أيها المحتفى به
الكبير العزيز ماجد جمال الدين-
مستشار غــرفــة تـجــارة وصناعة
الكويت.
الحضور الكريم
ليست هــذه أولــى وقفاتي على
المنابر ،وليست هي أولى كلماتي
عليها ،لكنها بالتأكيد من األقرب
إلـ ـ ــى وج ـ ــدان ـ ــي واألص ـ ـع ـ ــب عـلــى
كياني ،كــون الــذي نحتفي به هو
الــذي کرمنا بوجوده بيننا طوال
نصف قرن من الزمن ،والمتفضل
ً
ً
بالوقوف إلى جانبنا ،أخا كبيرا،
ً
ً
ً
مستشارا ناصحا ،وسندا نطمئن
باللجوء لحكمته.
هو المحب بال انتظار لمقابل،
هو الوفي من غير أن يجامل ،هو
المقبل على العمل بإصرار ال يكل،
هو الحريص على العطاء بإقدام ال
يمل ،هو المرحب بالبسمة الهادئة،
والمعطاء بالكلمة الـصــادقــة ،عن
قناعة وعلم ،وبصالبة وعزم...
ه ــو ال ـم ــؤم ــن ب ـ ــدور ال ـت ـجــارة
في االقتصاد الوطني ،والمدافع
عن التكامل العربي ،والحريص
الـ ــدائـ ــم ع ـل ــى أواصـ ـ ـ ــر ال ـش ــراك ــة
الخليجية ،هو المرافق للرعيل
األصيل ورافــع الــرايــة لكل جيل،
«الذهب العتيق».
األخ الفاضل ماجد جمال الدين
ال ـف ــرع ال ـشــامــخ م ــن سـنــديــانــة
الكبار ،والثمر الناضج من قطاف
النخيل.

ً
الصقر متحدثا خالل التكريم أمس (تصوير عوض التعمري)
ضيوفنا األعزاء،،،
ً
لم يكن ليخطر في بالي يوما
أن أوضع في مثل هذا الموقف ،إذ
إنــي أم ــام األخ ــوة والــزمــالــة أعجز
عــن أن أفــي المحتفى بــه بالقليل
مما يستحق .فكيف لي أن أستذكر
ك ــل م ــآث ــره؟ وك ـيــف ل ــي أن أض ــيء
على عظيم مناقبه؟ وكيف لي أن
أوج ــز الـتــاريــخ ببعض الكلمات؟
وكيف لي أن أعادل بين كفة المعزة
الشخصية وكفة التكريم الرسمي؟
إن خاطبتكم بـمــا أع ــرف عن
أبــي بــدر أو حدثتكم بما أشعر
فــي هــذه اللحظة ،لما أسعفني
الحماس ،وال كفاني الوقت ،وال
ساندتني العبارات ...فسأبتعد
عـ ــن ال ــرسـ ـمـ ـي ــات وأقـ ـ ـت ـ ــرب إل ــى
الـ ــوجـ ــدان ـ ـيـ ــات ،وسـ ــأوجـ ــز بـمــا
نـ ـق ــل إلـ ـ ــي م ـ ــن انـ ـطـ ـب ــاع ــات مــن
األجيال المؤسسة لغرفة تجارة
وصناعة الكويت ،وأكمل ببعض

ً
مـمــا نـعــرفــه جميعا عــن الكبير
المحتفى به.
دخ ــل إل ــى الـغــرفــة ش ــاب يــافــع،
بهي المحيا ،أنيق الطلعة ،تبدو
عليه أم ــارات النجابة ،وتشع من
جبينه سمات النباهة ،فكان هذا
الصرح المكان األنسب للمستشار
األنجب.
س ــرع ــان م ــا انـطـلــق ف ــي أرج ــاء
الـغــرفــة يـجــوب إدارات ـه ــا ،يتعرف
عـلــى أركــان ـهــا ،يـتـحــرى مهامها،
ً
يـتـمـعــن ب ــأه ــداف ـه ــا ،واضـ ـع ــا في
صـلــب تــرك ـيــزه دوره ـ ــا الـحـيــوي،
رؤيتها االقـتـصــاديــة ،ورسالتها
النبيلة ...فبدأ العمل بشعلة من
النشاط ...بصوابية في األهداف...
بــرقــي فــي الـتـعــامــل ...وبتميز في
العطاء واألداء.
فـ ــي الـ ـم ــواق ــف ال ــوط ـن ـي ــة ك ــان
ً
حاضرا ،وفي الميادين االقتصادية
ً
كان رائ ــدا ...سمته الجرأة التي ال

تخدش ...ترسانته الكلمة التي ال
تخطئ ...وشغله الشاغل مساندة
ً
ال ـك ـبــار ف ــي جـعــل ال ـغــرفــة صــرحــا
ً
رائـ ـ ـ ـ ــدا ع ـل ــى ك ــاف ــة ال ـم ـس ـتــويــات
المحلية والخليجية والعربية.
الحفل الكريم،،،
ً
عرفته منذ أن كنت يافعا فكان
األخ العطوف والحكيم الناصح.
رافقته في كل مراحل العمر فكان
الــوفــي األمـيــن ،المحب المخلص
والملبي حتى قبل الطلب.
وه ــا أن ــا ذا أت ـشــرف بزمالته
في الغرفة ألجد في خزائنه كل
م ــا يـحـتــاجــه الـ ـم ــرء م ــن خـبــايــا
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ وواق ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـح ــاض ــر
وط ـم ــوح ــات الـمـسـتـقـبــل ،فـكــان
وال يـ ـ ـ ـ ــزال ال ـ ـع ـ ـضـ ــد وال ـ ـس ـ ـنـ ــد،
يــؤازرنــي فــي عــبء المسؤولية،
ويشاركني واجب الحفاظ على
تـمـيــز ال ـغــرفــة وت ـعــزيــز دورهـ ــا.

عاصر األجيال المؤسسة ،تعلم
من خبرة (الـعـمــام) ،استفاد من
ت ـجــارب الـكـبــار ،نـهــل مــن معين
حكمتهم ورافقهم في مسيرتهم،
فـكــان ال ـعــون لـهــم واألم ـيــن على
نقل الـخـبــرة والـمـعــرفــة إل ــى من
تالهم من أجيال ...وقد ُ
كنت من
المحظوظين أني حملت الراية
ً
بـ ــوجـ ــوده إلـ ــى ج ــان ـب ــي ،ك ـب ـيــرا
ً
ً
ً
ً
ناصحا ،خبيرا عالما ،وصديقا
ً
صادقا.
اإلخوة واألخوات،،،
بعد أكثر من خمسة عقود آثر
ً
أب ــو ب ــدر أن يستريح طــوعــا بعد
أن أعـطــى فــأجــزل ،وأنـجــز فأكمل،
مــرتــاح الـضـمـيــر ل ـصــدق مــا قــدم،
ّ
شاغل البال على ديمومة ما سلم
وقـ ــد قـ ــرر ف ــي ق ـمــة ال ـع ـط ــاء وفــي
ذروة ال ـب ـهــاء أن يـلـتـفــت لبعض
مـمــا يخصه ول ـشــيء مـمــا يحبه،

ً
م ـس ـت ـف ـيــدا م ـمــا تـ ــرك لـنـفـســه من
وقـ ــت ل ـل ـت ـفــرغ لـمـحـبـيــه وأب ـنــائــه
وأح ـف ــاده ،ولـلـغــوص فيما تبقى
مـ ــن ص ـف ـح ــات ك ـت ــب لـ ــم ت ـت ــح لــه
انشغاالته أن يـقــرأهــا .وهــا نحن
بعد أن نطمئنه على مسيرة غرفة
ً
ك ــان وال ي ــزال رك ـنــا مــن أركــانـهــا،
ن ــؤك ــد ع ـلــى ب ـقــائ ـنــا ع ـلــى نهجه
ونهج اآلباء المؤسسين ،عاملين
دائبين لرفعة اقتصادنا الوطني،
صــادقـيــن مخلصين فــي تحقيق
التطلعات مــن النمو واالزدهـ ــار،
مـ ـش ــاركـ ـي ــن الـ ـح ــريـ ـصـ ـي ــن ع ـلــى
التنمية الـمـسـتــدامــة ،محافظين
عـلــى مــوروثــاتـنــا ،متطلعين إلــى
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ب ــأص ــال ــة وانـ ــدفـ ــاع
وطموح.
المحتفى به،،،
مع ارتباك اللسان في التعبير
ع ــن خـلـجــات ال ــوج ــدان ،أستعير

ً
منك بعضا مما قلته فيمن تحب،
ً
ّ
م ـخــاط ـبــا إيـ ــاك ب ـمــا ع ــب ــرت للعم
عبدالعزيز حمد الصقر  -رحمه
ً
الله  -مكررا أنه «كم نحن مدينون
لك ،وكم أنت غني عن وفائنا بهذا
الدين ...وأملنا أن تعذر تقصيرنا،
وعذرنا أننا أسرى نقيضين :فيض
ال ـم ـح ـبــة واالح ـ ـتـ ــرام واالم ـت ـن ــان،
وعجز المكانة والمالءة والبيان».
ً
وم ــن ثــم أخ ـتــم ،مـتــوجـهــا إليك
بما توجهت به إلى األخ الفاضل
ً
علي محمد ثنيان الغانم مؤكدا
أن مــا نحن فيه اآلن ليس مجرد
شهادة صادقة ،وأنت غني عنها،
بل هو التعبير من القلب عما في
القلب من محبة ،وهو إعراب عما
تكنه النفس من صــادق االحترام
والمودة.
والـ ـس ــام عـلـيـكــم ورح ـم ــة الـلــه
وبركاته»

المحتفى به :قضيت عمري في مؤسسة قامت
بكتيبة الطليعة من بناة النهضة في بالدي
• «مؤسسة الغرفة بدأت عملها مع تباشير االستقالل في فيء آل الصباح ورئاستهم الفخرية»
ُ
• ُ«بعيد نكبة  1967غادرت دمشق وقصدت الكويت ألعمل في واحدة من أعرق مؤسسات مجتمعها المدني»
خ ــال احتفالية تـكــريـمــه ،ق ــال المستشار
ماجد جمال الدين في كلمته إنه قضى عمره
في «مؤسسة قامت بها وقامت عليها كتيبة
الطليعة من بناة النهضة في بــادي ،فكيف
ال أصــاب بزهو يالمس الغرور أو يكاد ،وقد
قضيت العمر فيها»....
وفيما يلي نص كلمته:
«ال ـعــم الجليل عـلــي محمد ثـنـيــان الـغــانــم؛
الــرئـيــس النبيل محمد جــاســم الـصـقــر؛ األخ
الــزمـيــل رب ــاح عـبــدالــرحـمــن ال ــرب ــاح؛ أصـحــاب
المعالي والسعادة ؛ األخوة األصدقاء؛
كان الليل باهر العتمة ،وكان السكون يلف
المكان إال من صوت حبات المطر تضرب زجاج
غرفة أرنست همنغواي ،الذي كان يجلس وراء
مكتبه ،يحدق في الورق األبيض ،بعد أن عجز
لساعات عن كتابة عبارة واح ــدة من مقالته
لمجلة «اليف» .فجأة ،دوت رصاصة من بندقية
عتيقة ،أنهى بها أشهر روائيي القرن العشرين
حياته ،بعد أن غلبه دمعه وهو يقول« :لم تعد
الكلمات تأتي».
لست بشجاعة همنغواي ،وال أملك بندقية
جديدة وال عتيقة ،فلم يبق لي إال الحزن ،بعد
ً
أن أخفقت م ــرارا فــي أن أج ــرح بـيــاض الــورق
المستلقي على مكتبي ،فالكلمات لم تعد تأتي.
أقلبها ،أنثرها ،أجمعها ،وتشرد مني كإبل
ظمأى تاه شتاتها؛ ما أرضاه ال يأتيني ،وما
يجيئني يقصر عن التعبير عما يغمرني من
مشاعر الفرح بكم ،والعرفان لكم ،واالعتزاز
بالحديث إلـيـكــم .وق ــد عــرفــت اآلن كــم كنت
ً
محقا في خوفي من نفور الكلمات ،بعد أن
أسمعني العم «أبــومــرزوق» ،والرئيس «أبو
عبدالله» ،والصديق «أبو عبدالرحمن» ،أسرارا
عني ،ما وقرت يوما أذني ،وال ندت مرة إلى
فمي .فتركوني بين صحو ووسن؛ أذكر ما
عهدت فيهم من إخــاء وعـطــاء ،فأصدق في

قولهم .ثم أذكر كم أخطأت
وك ــم ق ـص ــرت ،ف ــأرت ــاب فـيـمــا س ـم ـعــت .فيا
لـخـجـلــي م ـن ـهــم ،ك ـيــف أس ـت ـط ـيــع أن أوفـيـهــم
حقهم؟ وأن أعبر عن عرفاني لهم؟ والكلمات
لم تعد تأتي !!!
أيها األعزاء؛
لم تعد الكلمات تأتي ،ليس فقط لضعف
ً
الذاكرة ،بل – أيضا وقبال -لفيض الذكريات.
وإذا كان من العبث أن أحاول في كلمة قصيرة
اعتصار تجربة تمتد على مساحة خمسين
ً
عاما وتزيد ،فإن من المستحيل  -أتت الكلمات
أم أبت  -أن أقف على هذا المنبر بالذات ،في
هذه المناسبة بالذات ،دون أن تلح على الفكر
والخاطر أطياف شخصيات كثيرة ،ما ذكرتها
ً
يوما إال شعرت أني في حضرتها ،فأوشك أن
أقف على قدمي ،أعدل ربطة عنقي ،أغلق أزرار
ً
ً
سترتي ،احتراما لها ،وإقرارا بفضلها ،ووفاء
لذكراها .من بينها األعـمــام األج ــاء ،رحمهم
الـلــه؛ عبدالعزيز الـصـقــر؛ ذو الـقــامــة الـتــي لم
تنحن إال في صالتها ،الحاج يوسف الفليج؛
فصيح الصمت الذي يخفت في حضرة وقاره
كل صوت ،محمد عبدالمحسن الخرافي؛ طيب
السريرة والمسيرة الذي يمشي بتواضع الكبار
ً
ً
وئيدا واثقا ،حمود الزيد الخالد؛ صاحب الذكاء
الوقاد والبداهة الشرود عمقا وحكمة ،محمد
النصف؛ والتكامل المعجز بين واقعية الحياة
ومثالية األخالق ،محمد البحر ،الذي كان في
ً
ً
قــومــه ســريــا ،وف ــي غــوثــه سـخـيــا .عـبــدالــرزاق
الخالد؛ المثقف الذي حمل األصالة دون جمود،
وعمل للحداثة دون جـمــوح ،والـتــزم صراحة
كحد السيف فــي الحالتين ،سعد الناهض؛
النبيل الذي جمع بين هدوء الطبع ودماثته،
وبين شجاعة الرأي وحكمته ،يعقوب الحمد؛
صاحب الـحــدس الصائب والـمــوقــف ال ــذي ال
يوارب .ويوسف إبراهيم الغانم ،الذي تمسك

جمال الدين مع وزير التجارة مازن الناهض
بالكرامة بكلتا يديه ،فلم يبق لديه ما يمسك
به المناصب.
هؤالء ورفاقهم كانوا ضمن كتيبة الطليعة
من بناة النهضة في بــادي .فكيف ال أصاب
بــزهــو يــامــس ال ـغــرور أو يـكــاد ،وق ــد قضيت
العمر في مؤسسة قام بها وقام عليها أمثال
ه ـ ــؤالء .مــؤس ـســة بـ ــدأت عـمـلـهــا م ــع تباشير
االس ـت ـقــال ،فــي ف ــيء آل الـصـبــاح ورئاستهم
الفخرية ،فنهضت بواجبها المهني باقتدار،
حـيــث الـتــزمــت مـنــذ أيــامـهــا األولـ ــى بالحرية
االقتصادية ،والمنافسة المتكافئة ،وبالعدالة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـي ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،والـ ـع ــدال ــة
المستقبلية بين األج ـيــال .وتبنت اإلصــاح
باعتباره عملية متطورة ومستمرة ،تتعثر
خطاها كلما تــراكـمــت مستحقاتها ،وت ــزداد
تكلفتها كلما ت ــرددت قــراراتـهــا .وإلــى جانب
هذا كله وبالتوازي معه ،كانت الغرفة وال تزال
صوت الكويت وقطاعها الخاص في المحافل
والمنابر االقتصادية واإلقليمية والدولية؛ فهي
في طليعة المتحمسين التحاد الغرف العربية

ورسالته ،وصاحبة الدعوة لقيام اتحاد غرف
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي .وه ــي من
مؤسسي الغرفة االسالمية والغرف العربية -
األجنبية المشتركة ،ومن األعضاء الناشطين
في غرفة التجارة الدولية .ولم تقصر الغرفة
يــومــا بواجبها الــوطـنــي كمؤسسة طليعية،
شهدت والدة الدستور فساهمت باستلهام
رؤاه ومنطلقاته .وواكبت قيام مجلس األمة،
فاحتفت برفع قواعده ودعــم تطلعاته .وإني
إذ أهنئ الكويت بغرفتها ،وأهنئ الغرفة على
جدارتها ومنجزاتها ،ألحمد الله الذي أتاح لي
أن أنهل من حكمة وأخالق رجاالتها ،ما أهلني
ألن أكتب بضعة سطور في تاريخها.
األفــاضــل رؤس ــاء وممثلي الـغــرف العربية
واتحاداتها؛ األخوات واالخوة؛
ً
لم يكن من قبيل المصادفة أبدا أن يتزامن
هذا الحفل مع اجتماع مجلس اتحاد الغرف
العربية ،بل هو أمر قصد منه أصحاب التكريم،
أن يتيحوا لي الفرصة ألعرب لكم عما عرفوه

عني من إيمان برسالة االتحاد ،ومن احترام
لقاماته الشامخة ،التي كلما ازددت في هذه
ً
الحياة خـبــرة ،ازددت لها احتراما وافـتـقــادا.
ولئن كنت صعب المراس أحيانا في الدعوة
إلــى تطوير أداء االتحاد وأدوات ــه ،فذلك ألني
كنت وال أزال أنظر إليه باعتباره المؤسسة
االقتصادية الشعبية األولــى التي حملت هم
المشروع االقتصادي العربي على مدى سبعين
سنة ،ال انحرفت بها األحداث عن أهدافها ،وال
فرقت السياسة صفوفها ،وال أضعفت النكسات
إيـمــانـهــا .وه ــذه  -لعمري  -ري ــادة تستوجب
أداء وال أصـعــب ،ومسؤولية تتطلب التزاما
وال أصـلــب .ومــن هــذا المنطلق ،أستميحكم
عذرا في أن أقول؛ إن االتحاد اليوم ،وأكثر من
أي وقــت مضى ،بحاجة إلــى تطوير أجهزته
وهيكليته بما ينسجم مع تحديات المرحلة
ومعطياتها ،وبما يضمن له الموارد المالية
الكافية لتحديث أدواتــه .علما أن أي جهد في
هــذا االتـجــاه سيكون أشبه بحراك عبثي في
نفس المكان ،ما لم يوظف لمصلحة الرسالة.
أص ـح ــاب ال ـم ـعــالــي وال ـس ـع ــادة؛ ال ـس ـيــدات
والسادة:
بـعـيــد نـكـبــة  ،1967غـ ـ ــادرت دم ـش ــق الـتــي
ستبقى رغم عاديات الدهر وتقلبات الدول -عز
الشرق وحاضرة التاريخ ،وبستان الياسمين،
وقصدت الكويت ألعمل في واحــدة من أعرق
مؤسسات مجتمعها المدني ،المتألقة بنخبة
من رجاالتها ورواد نهضتها .ويشهد الله أني
ً
ً
قد أخلصت للكويت جهدا وفكرا ،وأخلصت
ً
ألهلها محبة واحتراما ،وأخلصت لمبادئها
ً
ً
قلما وموقفا .وأشهد أمــام الله ،بالمقابل ،أن
الكويت قــد أكرمتني ،بعطاء األم ــراء وبوفاء
ً
ً
الـنـبــاء ،ف ــإذا هــي  -أي ـضــا  -وط ـنــي ،وإذا أنــا
أشرف بأن أكون من مواطنيها .األمر الذي لم
ً
يزد انتمائي ألمتي إال رصفا ولم يزد حنيني

ً
للشام إال سرفا ،ولم يزد تعلقي بوطني الكويت
ً
إال شغفا.
لكنها الحياة ؛ ال تجامل في سنة التغيير
ً
ً
أحدا ،وال تعفي من صدأ العزيمة واحدا .وإذا
ً
كــان الصعود فــي الحياة ج ـهــدا ،فــإن الـنــزول
عند سنة الحياة فن .وقد بذلت في الصعود
ً
غــايــة استطاعتي ،فــأخـطــأت مـ ــرارا ،وأخفقت
ً
ً
مرارا ،ووفقت مرارا .وها أنذا أنزل آخر درجات
ال ـس ـلــم ،يـغـمــرنــي ارت ـي ــاح عـمـيــق بــرضــا الـلــه
والوطن والضمير ،ألني آثرث ،طوال رحلتي،
سالمة النهج على نهج السالمة .ورغم مشقة
ً
هــذا االخـتـيــار ،فــإنــي لــم أع ــان يــومــا قلة الــزاد
وال وحـشــة الـطــريــق ،ألن مــن عملت برفقتهم
وتوجهاتهم ،كانوا حــداة الظعن الــذي ألقيت
فيه رحلي.
ً
وأخيرا ؛
ً
جاء في أغاني األصفهاني ،أن بدويا سأل
رفـيـقــه :هــل لــك بـيــت؟ فــأجــابــه الــرفـيــق :وكيف
يكون للبدوي بيت؟ قــال األول :إنما قصدت
هل لك زوجة؟
أحمد الله الذي أنعم علي ببيت هو سكني
وسـكـيـنـتــي ،يــذبــل الـيــاسـمـيــن الـمـتـكــئ على
شبابيكه حين أســافــر عـنــه ،وتــزهــر حديقته
كبستان لوز ،إذ أعود إليه.
تسطع باألمل أضــواؤه ،مهما قسا الدهر،
وتحكي لهفة اللقاء األول أصداؤه ،مهما تقدم
العمر.
يا بيتي ،يا أم بدر؛ كيف أوفيك حقك؟ كيف
أجــزي صبرك؟ وقد عــاودت الكلمات نفورها،
فلم تعد تأتي ،في الحديث عنك لم تعد الكلمات
تأتي .اللهم لئن منعت فكم أعطيت ،ولئن أخذت
فكم أبقيت.
فالحمد لــك عـلــى مــا أعـطـيــت ،والـحـمــد لك
على ما أبقيت.
أكرمكم الله ،أسعدكم الله ،أستودعكم الله».
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ً

بعد رحلة عمل تجاوزت الـ  50عاما

الغانم :كان العقل الراجح واللسان الناصح والمنار
المضيء والمشير الصالح للغرفة

ً
«شخصك سيغادر مكانك في الغرفة لكن طيفك سيبقى ماثال في نواحيها»

ً
علي الغانم متحدثا أمس

مجموعة من أعضاء الغرفة خالل التكريم
أكــد الرئيس السابق لغرفة التجارة
علي محمد ثنيان الغانم إن المستشار
مــاجــد ج ـمــال ال ــدي ــن ك ــان عـلــى م ــدى 55
عاما العقل الــراجــح ،واللسان الناصح،
والـمـشـيــر ال ـصــالــح ،لـلـغــرفــة ،مــؤكــدا انــه
سيغادر شخصك مكانك فيها ،لكن طيفك
ً
سيبقى مــاثــا فــي نــواحـيـهــا ،تـقــع عليه
العين ،في كل موضع لك فيه أثر ،أو ينطق
فيه عنك خبر.

السنوات أثبتت
كم أنه ابن ّ
بار
للكويت كلها
ال لغرفة
التجارة
وحدها

وفيما يلي كلمة الغانم خالل التكريم:
«ب ـســم ال ـلــه وال ـح ـمــد ل ـلــه ع ـلــى ســابــغ
نعمه ،وســائــغ كــرمــه ،والـصــاة والسالم
عـلــى أك ــرم خـلـقــه ،وخـيــر مــن ق ــام بحقه،
وعلى آله األطهار ،وصحابته األخيار.
األخ العزيز ماجد بــدر جمال الدين،
مستشار غرفة تجارة وصناعة الكويت،
حـفـظــه ال ـلــه ورع ـ ــاه ،ووف ـقــه إل ــى مــا فيه
رضاه.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...
وبعـد:
ت ــرج ـل ـ ُـت – م ـن ــذ ب ـع ــض ال ــوق ــت ـ عــن
مـنـصــب رئــاســة غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة
ال ـكــويــت ،كـمــا تــرجـلـ َـت أن ــت عــن منصب
ال ـم ـس ـت ـشــار لـ ـه ــا ،ل ـك ـن ـنــي ب ـق ـيــت  -كـمــا
سـتـبـقــى أن ــت ـ ع ـلــى ارت ـب ــاط ب ـهــا ،لــذلــك
تجدني اليوم أمامك ،في حفل تكريمها

الصقر يكرم جمال الدين
لك ،فكأني لم أبرح مكاني ،وكأنك ال تزال
نصب عيني! إنها – أيها العزيز عشقي
وعشقك ،ولسان حالي وحالك معها ،هو
قول القائل في مثلها:
َ
موضع الــروح مني
تخللت
قد
ِ
ً
ولـ ـ ــذا سـ ـم ــي ال ـخ ـل ـي ــل خ ـل ـيــا
سيخلو فيها مـكــانــك ،ولـكــن ستبقى
فـيـهــا مـكــانـتــك ،فـمــا تــركـتــه مــن آث ــار في
مسيرتها ،هو وشم ثابت في سريرتها ،ال

تمحوه األيام ،وال يبلى على ّ
مر األعوام،
وسيكون لسان حالك لمن ينظر بعدك
إليها ،أو يقف عليها:
ت ـ ـل ـ ــك آثـ ـ ـ ـ ُـارنـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ــدل ع ـل ـي ـن ــا
ـار
ف ــانـ ـظ ــروا ب ـع ــدن ــا إل ـ ــى اآلث ـ ـ ِ
لـقــد كـنــت فـيـهــا ،وع ـلــى م ــدى خمسة
ً
وخـمـسـيــن ع ــام ــا م ــن مـسـيــرتـهــا ،الـعـقــل
ال ــراج ــح ،وال ـل ـســان ال ـنــاصــح ،والـمـشـيــر
الصالح ،والفنار الــذي يرشد سفينتها

في البحار ،والمنار الذي يضيء سبيلها
فــي ال ـق ـفــار ،فــا ت ــزال تـهـتــدي بضيائك،
وتستنير بآرائك ،وستبقى كلما أرادت أن
تستعرض مآثرك ،أو تستحضر ذخائرك،
تقول متحدثة عنك:
ٌ
ـاد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ّـي س ـ ــاب ـ ـغ ـ ــة
لـ ـ ـ ـ ــه أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
أ ع ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا وال أ ع ـ ـ ــدد ه ـ ـ ــا
سـيـغــادر شخصك مكانك فيها ،لكن
ً
طيفك سيبقى مــاثــا فــي نواحيها ،تقع

عليه العين ،في كل موضع لك فيه أثر ،أو
ينطق فيه عنك خبر.
إن غرفة التجارة والصناعة في بالدنا
الـغــالـيــة ،هــي قـلـعــة اقـتـصــادنــا الـعــالـيــة،
التي انتصبت فيها القامات االقتصادية
الـعـمــاقــة ،والـخـبــرات العريقة الخالقة،
التي نتذكرها اليوم بكثير من اإلجــال
وال ـتــوق ـيــر ،واإلكـ ـب ــار وال ـت ـقــديــر ،وال ـتــي
ً
كـنــت أن ــت ب ــأدائ ــك ال ــرائ ــع فـيـهــا ،واحـ ــدا

من أكابر مبدعيها ،ولئن كنت اليوم قد
آث ــرت أن تـتــرجــل ع ــن ص ـهــوة حـصــانــك،
ورفيع مكانك فقد تركت فيها من نتاج
جـهــدك ،مــن يرفع الــرايــة مــن بـعــدك ،ومن
يكون فيها خير خلف لخير سلف ،فكأنك
بـمــا تــركــت مــن ال ـخ ـبــرات ال ـتــي هيأتها،
والكفاءات التي أهلتها ،لم تبرح مكانك،
ولم تفقد الغرفة إمكانك ،بل إنني وكافة
زمالئي في مجلس إدارتـهــا ،لننظر إلى
تــرج ـلــك ع ــن ص ـهــوت ـهــا ،ع ـلــى أن ــه بــدايــة
لـمــرحـلــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـطــاء ال ـمــوفــور،
واألداء ال ـم ـبــرور ،فـقــد أثـبـتــت الـسـنــوات
الماضية ،واألي ــام الخالية ،أنــك لــم تكن
ً ً
ابنا بارا لغرفة تجارة وصناعة الكويت
وحدها ،بل للكويت كلها ،وأنك ال ترضى
أن تظفر بالخير وحدك ،بل تريد أن يعم
ويشمل بلدك.
لك أيها الغالي الثمين ،والقوي األمين،
خالص الشكر وبالغ الثناء ،على كل ما
قدمته لبلدك وأهلك من البذل والعطاء،
مــن غــرفــة الـتـجــارة والصناعة بخاصة،
ومن بلدك الكويت وأهلها بعامة ،وتقبل
الـلــه منك صــالــح عملك ،وحـقــق لــك رائــد
أم ـل ــك ،وج ـع ــل س ـع ـيــك س ـع ـيــا م ـش ـكــورا،
وجــزاءك جزاء موفورا ،وحقق فيك قوله
في كتابه المبين« :إن الله ال يضيع أجر
المحسنين».

ّ
الرباح :شخصية فريدة جمعت بين مفاهيم االقتصاد ورقة اللغة العربية
لوحة تعبيرية للمستشار أثناء التكريم

منصور العصيمي والزميل خالد الهالل وصالح العثمان ويوسف العلي وهالل المطيري

في كلمة ألقاها نيابة عن موظفي الغرفة خالل حفل التكريم
قــال رب ــاح عبدالرحمن الــربــاح -المدير
الـ ـع ــام ل ـغ ــرف ــة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ،فــي
كـلـمــة أل ـقــاهــا نـيــابــة عــن مــوظـفــي الـغــرفــة،
خــال حفل التكريم ،إن مــاجــد بــدر جمال
الــديــن« -مستشار الـغــرفــة» كــان يقدم رأيــه
االقتصادي بلغة الشعر ،إن صح التعبير،
ورغ ــم االخ ـتــاف بين جـمــوديــة المفاهيم
االقتصادية ورقة اللغة العربية ،تجد قلم
الـمـسـتـشــار ال يثقله قـيــد وال يــرهـقــه غــل،
ً
يمضي فــي رأي ــه مـعـبــرا عـنــه بلغة تمتاز
ب ــال ـج ــزال ــة ال تـشـعــر مـعـهــا بـ ــأي ث ـق ــل ،بل
ويجعلك تـتـســاء ل أه ــذا اقـتـصــادي قصد
م ـی ــدان أه ــل ال ـف ـصــاحــة وال ـل ـغــة ي ـبــارزهــم
بغزارة لغته ،أم هذا أديب عربي نحا نحو
االقتصاديين يقارعهم بالحجج والبراهين
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي م ـلــك زم ــام ـه ــا ،أم هو
ً
االثنان معا ُجمعا في شخصية فريدة.
وفيما يلي كلمة الرباح:
«العم علي محمد ثنيان الغانم؛
ال ـس ـي ــد م ـح ـمــد ج ــاس ــم ال ـص ـق ــر رئ ـيــس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت؛
أص ـحــاب ال ـس ـعــادة رؤسـ ــاء االت ـح ــادات
والـ ـ ـغ ـ ــرف ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة والـ ـع ــربـ ـي ــة؛ وزيـ ــر
التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مازن
سعد الناهض؛
السادة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة الكويت؛
األخ ماجد بدر جمال الدين؛
حضرات الضيوف والحضور الكرام؛
ً
حـيــن يـقــف ال ـمــرء خـطـيـبــا فــي مناسبة

كـ ـ ـه ـ ــذه ،ه ـ ــي وم ـ ـضـ ــة قـ ـصـ ـي ــرة ب ـم ـق ـيــاس
الزمن ولكنها سانحة ومتفردة بمقياس
المضمون ،تكون الكلمة التي يلقيها هي
أقرب الكلمات إليه ،ولكنها في الوقت ذاته
أصعبها وأثقلها عليه ،ألنها تــدور حول
تكريم رجــل دمــث الخلق ،واس ــع االط ــاع،
كثير المعرفة ،عميق الفكر ،سديد الرأي...
ق ـي ـضــه ال ـل ــه ل ـل ـغــرفــة م ـنــذ م ــا ي ــرب ــو على
ً
خمسين عاما ،فوهبها أكثر مما تنتظره
منه ،وقــدم لها فــوق المفروض عليه ،ولم
ً
يعدل بالغرفة شيئا سـوى مصلحة الكويت
الوطنية ،فكان موضـع الثقة والمستشار
المخلص األمين الــذي اتكأ عليـه مجلس
إدارة الغرفة من المؤسسين والمخضرمين،
ً
فـبـنــوا جـمـيـعــا مــؤسـســة م ـت ـفــردة أصيلة
ً
مهنية وصادقة ،ومضوا جميعا بخير ما
كتب الله لهم ،على الرغم
من تتابع المحن والخطوب التي عصفت
بالكويت وبقطاع أعمالها.
مستشارنا الفاضل
لقد جسدت لنا كيف يكون النجاح عمال
وك ــدا وتـعـبــا ،وكـيــف يـكــون الـتـفــوق جهدا
وتضحية و نـصـبــا ،واقتبسنا منك كيف
يكون حسن البيان والرأي متكامل األركان
سالحين لحسم الحوار إيجابيا واالقناع
ً
علميا فــي ظــل خــافــات كثيرة على أمــور
كثيرة تبقى ببقاء حركة األعمال وتجربة
الكويت الديموقراطية ،وأخذنا عنك ثوابت
يجب أن تبقى فوق كل رأي وأسمى من كل
ً
اجتهاد ،وهي أن تظل الكويث وطنا موحد
األرض والشعب ،ديمقراطي الحوار والقرار،

ً
الرباح متحدثا أثناء التكريم
حر الرأي والفكر واالقتصاد.
إن م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـب ـ ـص ـ ـمـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ل ــن
تـنـســى لـمـسـتـشــارنــا ،أن ــه ك ــان ي ـقــدم رأي ــه
االقتصادي بلغة الشعر ،إن صح التعبير،
ورغ ــم االخ ـتــاف بين جـمــوديــة المفاهيم
االقتصادية ورقة اللغة العربية ،تجد قلم
الـمـسـتـشــار ال يثقله قـيــد وال يــرهـقــه غــل،
ً
يمضي فــي رأي ــه مـعـبــرا عـنــه بلغة تمتاز
ب ــال ـج ــزال ــة ال تـشـعــر مـعـهــا بـ ــأي ث ـق ــل ،بل
ويجعلك تـتـســاء ل أه ــذا اقـتـصــادي قصد
م ـی ــدان أه ــل ال ـف ـصــاحــة وال ـل ـغــة ي ـبــارزهــم
بغزارة لغته ،أم هذا أديب عربي نحا نحو
االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن يـ ـق ــارعـ ـه ــم بــال ـح ـجــج
والبراهين االقتصادية التي ملك زمامها ،أم

هو االثنان معا ُجمعا في شخصية فريدة
تتسم إلى ما سبق بنفاذ البصيرة وذكاء
الـقـلــب والـ ـق ــدرة عـلــى اسـتـقـصــاء األش ـيــاء
والنفوذ إلى أعماقها.
ولعلي أكون قد أوجزت لسان حال جميع
العاملين بالجهاز التنفيذي للغرفة ،حين
أقــول« :لقد أتعبت من بعدك يا أبــا بــدر»...
واضطررت من جد في أثرك إلى مشقة أي
مشقة وعناء أي عناء.
«أخوي العود»
إذا كـنــت دائ ـمــا ت ــروح عــن نـفـســك حين
أغضبك بإلحاحي عليك في إنجاز مهمة
ما ،وألجأ دائما إلى مقولتي لك« :إذا كنت
فاص ْ
ذا حاجة ْ
حبها باللجاجة» ،أرجو هنا

أن تقبل اعتذاري إن ألح علي الوقت هذه
المرة فجاءت كلمتي متعجلة وقصيرة في
ً
حقك ،فما أردت منها إال أن أنقل لك غيضا
ً
م ــن فـيــض وق ـل ـيــا م ــن كـثـيــر م ــا تـلـهــج به
ألسنة كل العاملين بغرفة تجارة وصناعة
الكويت ،وتفكر فيه نفوسهم نحوك .وإن
كنت أردد
في أعماق نفسي قول الشاعر:
ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها
عقود مدح فما أرضى لكم كلمي
فـ ــإن ش ـف ـي ـعــي أنـ ــي أم ـل ــي هـ ــذه الـكـلـمــة
عــن قلب يحب أخــاه الـعــود الــذي صاحبه
ل ـمــا ي ـنــاهــز ال ـثــاثــة ع ـق ــود ،وال أم ـلــي عن
العقل الذي يريد أن يعدد ويبين ما قدمه
محتفانا من جهد وعمل للغرفة يضيق عن
ذكره وفرة الجهد وضيق العبارة ،وحسبي
أنك جعلت من اسمك علما يحمل بذاته أهم
مدلوالته ،وحسبي أنك ستظل في تاريخ
الغرفة مثاال يحتذى به ونموذجا يقتدى
بــه ،وأنـتــم تعلمون جميعا أن الـتــاريــخ ال
يلتفت إال إلى من ترك أثرا ،فأنى له ال يحفل
بمحتفانا صــاحــب الـعـلــم والـقـلــم وال ــرأي
جميعا ،ومــا هــذا التكريم إال دليل صدق
ووفاء على ما نقول.
ً
وق ـب ــل أن أخ ـت ــم ،أسـتـمـيـحـكــم ع ـ ــذرا أن
أس ــوق رسالتين وهـمــا ،الــرســالــة األول ــى؛
ألخي المحتفي به ،والذي أسأل المولى عز
وجل أن يطيل في
ع ـ ـ ـمـ ـ ــره ،وأن يـ ـلـ ـبـ ـس ــه ثـ ـ ـ ــوب ال ـص ـح ــة
والعافية ...أقول له :لقد كرست نفسك ابنا
لـهــذا الـمـكــان ،ال ــذي أص ـبــح ،مــن غـيــر شــك،

يشغل حيزا كبيرا في ذاكرتك ووجدانك.
وإن ك ــان ه ــذا الـتـكــريــم ليعفيك مــن قيود
العمل الرسمية وطقوسه ،فإنه ال يعفيك
في الوقت ذاته من أن تكون مرجعنا الذي
قــد نركن إليه فنزيد علمنا خبرة ونثقل
خبرتنا عمقا ،لذا ال تظن أن احتفالنا بك
يعني غ ــروب أن ــوار فـكــرك ورشــاقــة قلمك،
فغروب الشمس لم يأت إبانها.
الرسالة الثانية؛ لزمالئي من العاملين
في الغرفة ...أقول لهم :لقد حبا الله الغرفة
بجيل من العاملين األوائل الذين أخلصوا
لها وبصدق ،وهذا مصدر فخر وزهو لكم
ومصدر ٍّ
تحد لكم في آن معا ،ألن الغرفة
ل ــن ت ــرض ــى م ـن ـكــم ب ـج ـهــد وإخ ـ ـ ــاص أق ــل
مما تعودت عليه ،فأكملوا مسيرة أولئك
المخلصين ،واعـلـمــوا أن اآلم ــال ال تنقاد
إال لصابر فاستسهلوا الصعب أو تدركوا
المنى ،وأيقنوا بأن الله ال يضيع أجر من
أحسن عمال.
وفـ ــي ال ـخ ـت ــام ال يـسـعـنــي إال أن أنـهــي
كلمتي بما كــان يجب أن أب ــدأ بــه فأتقدم
ب ــال ـش ـك ــر إل ـ ــى الـ ـع ــم ع ـل ــي م ـح ـم ــد ث ـن ـيــان
الـغــانــم ،والـسـيــد رئـيــس الـغــرفــة ،وأعـضــاء
م ـج ـل ــس اإلدارة ،وأ ص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ا لـ ـسـ ـع ــادة
رؤسـ ـ ــاء االت ـ ـحـ ــادات والـ ـغ ــرف الـخـلـيـجـيــة
والعربية ،ومعالي السيد وزيــر التجارة
والصناعة ووزير الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،والشكر موصول
لـ ـلـ ـس ــادة ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،ول ـ ـكـ ــل م ـ ــن شــرف ـنــا
بالمشاركة في هذا الحفل...
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته».

«الغرفة» استضافت االجتماع الـ  59التحاد غرف «التعاون»
العجالن :القطاع الخاص الخليجي يتطلع لإلسراع في تنفيذ برامج التكامل االقتصادي

ً
الوفد السعودي مشاركا في االجتماع

الصقر والعجالن

جراح الناصر

استعرض اجتماع مجلس
اتحاد الغرف الخليجية قرارات
االجتماع الـ  58للمجلس،
وما ورد عنه من توصيات،
والحسابات الختامية المالية
لألمانة العامة لالتحاد لعام
 ،2021والتقرير المقارن بين
إيرادات ومصروفات األمانة
لعام .2022

ً
الوفد البحريني مشاركا

جانب من االجتماع

دع ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس ات ـ ـح ـ ــاد غ ــرف
دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ،رئـيــس
ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ـغـ ـ ــرف الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
عـ ـج ــان ال ـ ـع ـ ـجـ ــان ،ح ـك ــوم ــات
دول المجلس إ لــى تعزيز نمو
االقتصادات الخليجية وأعمال
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص وم ــواصـ ـل ــة
ج ـه ــود ال ـت ـنــويــع االق ـت ـص ــادي،
مشيرا إلــى أن القطاع الخاص
الخليجي يتطلع لــإ ســراع في
تنفيذ كــل م ـب ــادرات ومـشــاريــع
وب ــرام ــج الـتـكــامــل االق ـت ـصــادي
الخليجي التي أقرت ّ
قمة العال
ت ـن ـف ـيــذهــا ب ـح ـلــول عـ ــام ،2025
مثل االتحاد الجمركي والسوق
الـخـلـيـجـيــة الـمـشـتــركــة واألم ــن
الغذائي وشبكة السكك الحديد
الخليجية.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اس ـت ـضــافــة
غرفة تجارة وصناعة الكويت
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـ ـ  59ل ـم ـج ـل ــس
ا تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد غ ـ ـ ـ ــرف دول م ـج ـل ــس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ،أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـ ـ ــذي ع ـقــد
ب ــرئ ــاس ــة ال ـع ـج ــان ،بـمـشــاركــة
رئ ـيــس غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة
الـكــويــت محمد جــاســم الصقر،
وأعـضــاء مجلس إدارة الغرفة،
ال ـن ــائ ــب ال ـث ــان ــي ل ـلــرئ ـيــس فهد
الـ ـ ـج ـ ــوع ـ ــان ،وعـ ـ ـض ـ ــوي م ـك ـتــب
الغرفة أسامة النصف ،وخالد
ال ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــم ،وعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوي م ـج ـل ــس
اإلدارة وفــاء القطامي ،وعمران
ح ـيــات ،والـمــديــر ال ـعــام للغرفة
ربــاح الــربــاح ،وحضور رؤســاء
وأ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ـ ـجـ ــا لـ ــس إدارات
االت ـ ـحـ ــادات والـ ـغ ــرف األع ـض ــاء
في االتحاد.
واف ـت ـت ــح ال ـع ـج ــان اج ـت ـمــاع
مجلس اتحاد الغرف الخليجية
بــدورتــه الـ ـ  ،59بكلمة ترحيب
أكــد خاللها أن االجتماع يعقد
وسط تطورات إقليمية ودولية
ع ــدي ــدة ،قــابـلـتـهــا دول مجلس
ال ـت ـع ــاون ب ــات ـخ ــاذ ال ـع ــدي ــد من

ُ
الصقر في استقبال رؤساء الغرف الخليجية

جانب من الوفد اإلماراتي
اإلجراءات االقتصادية والمالية
لحماية اقتصاداتها والحفاظ
ع ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــراره ــا وم ــواص ـل ــة
نموها ،وخاصة اإلجراءات التي
اتخذتها على صعيد استقرار
أسواق النفط.
واستعرض اجتماع مجلس

اتحاد الغرف الخليجية قرارات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـ ـ ـ  58ل ـل ـم ـج ـلــس،
ومـ ــا ورد ع ـن ــه م ــن ت ــوص ـي ــات،
والحسابات الختامية المالية
لــأمــانــة الـعــامــة لــاتـحــاد لعام
 ،2021والـتـقــريــر ال ـم ـقــارن بين
إي ـ ـ ــرادات وم ـص ــروف ــات األمــانــة

العامة لالتحاد لعام .2022
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاول ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــون فــي
االجـتـمــاع أيـضــا ،برنامج عمل
األم ــان ــة ال ـعــامــة لــات ـحــاد لـعــام
 ،2023والذي يؤكد أهمية العمل
لـتــوثـيــق أواصـ ــر ال ـت ـعــاون بين
األمانة العامة لالتحاد واألمانة

الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـف ـع ـيــل ال ـم ـش ــارك ــة
ب ــاجـ ـتـ ـم ــاع ــات لـ ـجـ ـن ــة الـ ـس ــوق
الخليجة المشتركة التي تعمل
ض ـمــن إط ـ ــار مـجـلــس ال ـت ـعــاون
وال ـل ـقــاء الـمـشـتــرك الـثــانــي بين
ممثلي وزارات العمل والشؤون

االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون ومـمـثـلــي االتـ ـح ــادات
والغرف األعضاء ،ودعم مسيرة
التكامل االقـتـصــادي بين دول
الـمـجـلــس جـنـبــا إل ــى جـنــب مع
القطاع الحكومي ،وذلك تحقيقا
لألهداف المرجوة من االتحاد،

الجانب الكويتي خالل اجتماع اتحاد الغرف

الوفد القطري أثناء االجتماع

جانب من المشاركة العمانية

التي حددها نظامه األساسي،
مـ ـ ــع األخـ ـ ـ ـ ــذ بـ ـعـ ـي ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار
التطورات االقتصادية المتوقعة
للعام المقبل.
كـ ــذلـ ــك اس ـ ـت ـ ـعـ ــرض رؤس ـ ـ ــاء
وأ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ـ ـجـ ــا لـ ــس إدارات
االت ـ ـحـ ــادات والـ ـغ ــرف األع ـض ــاء
ف ــي ات ـح ــاد ال ـغ ــرف الخليجية،
مشروع الموازنة التقديرة للعام
المقبل  ،2023التي تم إعدادها
بـ ـن ــاء ع ـل ــى أول ـ ــوي ـ ــات األم ــان ــة
العامة لالتحاد ،وفقا لبرنامج
العمل المقترح للعام الجديد،
والبيانات التحليلية المقدمة
من اإلدارات العامة في االتحاد.
وفي ختام االجتماع ،عرض
رئيس االتحاد على المشاركين
مشروع جدول أعمال االجتماع
القادم لمجلس االتحاد ،والمقرر
عقده في الـ  24من مايو .2023
وق ـ ــد شـ ـه ــدت غ ــرف ــة ت ـج ــارة
وصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،أي ـ ـضـ ــا،
اج ـت ـمــاعــا خــاصــا ض ـ ّـم رؤس ــاء
االت ـحــادات والـغــرف الخليجية
قبيل االجتماع ال ـ  59لمجلس
االتحاد.

مؤشرا البورصة العام واألول يواصالن الصعود

ً
أسهم مختلطة تسجل نموا في األسعار والسيولة تبلغ  66.7مليون دينار

علي العنزي

ارتفاع معظم
مؤشرات األسواق
الخليجية وتراجع
واضح في مؤشر
السوق السعودي
ومحدود في دبي

للجلسة الثانية على التوالي،
يـتـبــايــن أداء م ــؤش ــري ال ـســوق
ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــام واألول مـ ـ ــع مـ ــؤ شـ ــري
ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ورئ ـي ـس ــي
 ،50حـيــث ربــح الـمــؤشــر الـعــام،
للجلسة الثالثة على التوالي،
ه ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ،وحـ ـق ــق نـسـبــة
ارتـ ـف ــاع بـلـغــت  0.28ف ــي الـمـئــة
ه ــي  20.88نـقـطــة لـيـقـفــل على
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى  7496.36ن ـق ـط ــة
ً
بـسـيــولــة مـتـصــاعــدة تــدريـجـيــا
هــذا األسـبــوع لتصل إلــى 66.7
م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 299.5
مليون سـهــم ،وهــي أكـبــر كمية
أسهم متداولة منذ عــدة أشهر
عــن طــريــق  13261صفقة ،وتم
تداول  134سهما ،ربح منها 78
سهما ،وخسر  42سهما ،بينما
استقر  14سهما دون تغير.
وارتفع مؤشر سوق الكويت
األول بنسبة أكبر ودعم المؤشر
ال ـع ــام ،وك ــان ــت مـكــاسـبــه نسبة
 0.38في المئة ،أي  31.83نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 8422.48
نقطة بسيولة كبيرة بالغة 47
م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 109.6
ماليين سهم عبر  6622صفقة،
وربح  17سهما مقابل تراجع 6
أسهم ،واستقرار  3أسهم دون
تغير ،مقابل استمرار مؤشري

السوقين رئيسي  50والرئيسي
بالتراجع ،وخسر األخير نسبة
 0.14فــي المئة ،أي  7.52نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5534.32
نـقـطــة بـسـيــولــة كـبـيــرة اقـتــربــت
من  20مليون دينار ،وهي المرة
األولى التي تصل بها السيولة
لهذا المستوى منذ عدة أشهر،
وتــم تــداول  189.9مليون سهم
عـبــر  6639صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول
 108سهما ،ربح منها  61سهما،
وخسر  36سهما ،بينما استقر
 11سهما دون تغير.

تداوالت مختلطة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــذ عـ ــدة
أشهر تتداول أسهم من السوق
الرئيسي بسيولة كبيرة فاقت
 4م ــايـ ـي ــن دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وت ـ ـشـ ــارك
س ـه ـمــا أعـ ـي ــان وجـ ــي اف ات ــش
هذا األداء النشيط ،حيث بلغت
سيولة األول  4.2ماليين دينار،
وارتفع بنسبة كبيرة بلغت 4.5
فــي ا لـمـئــة ،بينما حقق الثاني
ارتـفــاعــا مـحــدودا بنسبة  1في
ال ـم ـئــة ،بـ ـت ــداوالت قــريـبــة م ــن 3
ماليين دينار ،لتساهم سيولة
الـســوق الرئيسي فــي السيولة
اإلجمالية وتقترب من حاجز 20

مليون دينار للمرة األولى منذ
ما قبل فترة الصيف.
وكانت بداية السوق إيجابية
بدخول قوي وصريح على سهم
بـيـتــك وأجـيـلـيـتــي ،وبــأفـضـلـيــة
واضحة لألول ،ثم تحركت اسهم
البنك الدولي والذي قفز بنسبة
 3.6في المئة ،واخترق مستوى
 200ف ـل ــس ،ك ـمــا رب ـح ــت أسـهــم
المتكاملة ،وبنك الخليج ،وبنك
وربة ،في المقابل تراجعت اسهم
البنك الوطني تحت ضغط جني
األرباح واستثمارات من السوق
األول ،و س ـه ـم ــي اس ت ــي ســي
والوطنية العقارية من السوق
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،ل ـت ـن ـت ـهــي ال ـجـل ـســة
ً
إي ـج ــاب ـي ــة ج ـ ـ ــدا ب ـع ــد م ـكــاســب
الكبار وبعض األسهم النشيطة
وعــودت ـهــا ال ــى قــائـمــة الـنـشــاط
والسيولة.
ومال أداء معظم البورصات
الخليجية إلى اإليجابية بقيادة
بورصتي الكويت وابوظبي ،ثم
قـطــر والـبـحــريــن وع ـمــان ،وكــان
ال ـتــراجــع واض ـح ــا ف ــي بــورصــة
السعودية بنسبة كبيرة ،ثم دبي
ولكن بخسارة محدودة ،وكانت
أس ـعــار الـنـفــط ت ـت ــداول بـحــدود
مستوى  97دوالرا لبرميل برنت
القياسي.

اقتصاد

16

ةديرجلا

•
العدد  / 5179األربعاء  9نوفمبر 2022م  15 /ربيع اآلخر 1444هـ

economy@aljarida●com

 15.81مليون دينار أرباح «القرين» في النصف األول  12.2مليون دينار أرباح «الصالحية
علي :النتائج تؤكد تعافي القطاعات االستثمارية للشركة من الضغوطات العقارية» في  9أشهر بنمو %110
ً

صباح الصباح :األرباح راجعة إلى تحسن أداء أسواق البتروكيماويات عموما
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـقـ ــريـ ــن
ل ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ال ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــاويـ ـ ــات
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة (ال ـ ـقـ ــريـ ــن) أم ــس
تـحـقـيــق ص ــاف ــي ربـ ــح بـقـيـمــة
 15.81م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،خــال
ا ل ـن ـصــف األول ا لـمـنـتـهــي في
 30سبتمبر  2022من السنة
ا لـمــا لـيــة  ،2023-2022مقابل
 3.35ماليين لذات الفترة من
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،مـتـمـثـلــة في
ر بـحـيــة ب ـم ـقــدار  14.72فلسا
للسهم للفترة المعلنة ،مقابل
 3.27فـلــوس لــذات الفترة من
العام الماضي.
وس ـج ــل إج ـم ــال ــي األص ــول
ال ـم ـج ـم ـع ــة ارتـ ـف ــاع ــا بـنـسـبــة
 %5إلى مبلغ  827.05مليون
د ي ـن ــار ،كـمــا فــي  30سبتمبر
 ،2022مقارنة بمبلغ 784.99
مليونا ،كما في نهاية السنة
ا لـمــا لـيــة ا لـمــا ضـيــة المنتهية
فــي  31م ــارس  ،2022نتيجة
ل ـ ــزي ـ ــادة حـ ـص ــة الـ ـش ــرك ــة فــي
رأسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم

التكنولوجي خالل فترة الربع
األول من السنة المالية.
ب ــدوره ،قــال رئيس مجلس
إدارة شــركــة الـقــريــن سـعــدون
علي« :تؤكد النتائج المعلنة
ت ـ ـ ـعـ ـ ــافـ ـ ــي م ـ ـع ـ ـظـ ــم ق ـ ـطـ ــاعـ ــات
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة م ــن
م ـخ ـت ـلــف الـ ـضـ ـغ ــوط ــات ال ـتــي
ف ــرضـ ـتـ ـه ــا األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة
الـعــالـمـيــة عـلــى بـيـئــة األع ـمــال
منذ عام  ،2020وخصوصا في
قطاع البتروكيماويات الذي
واصل تحقيق النتائج المميزة
منذ بداية العام .ونعمل على
الدوام للبحث عن السبل التي
من شأنها خلق فرص تعظيم
صالح المساهمين».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ـ ــر نـ ــائـ ــب
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ـ ــركــة ال ـش ـيــخ
صـبــاح الـصـبــاح« :عـلــى الرغم
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ال ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــوظ
ف ـ ــي أداء ونـ ـت ــائ ــج ق ـط ــاع ــات
اسـتـثـمــاراتـنــا بالمجمل ،فــإن

سعدون علي

صباح الصباح

السبب الرئيسي في تسجيل
األرباح المعلنة يرجع لتحسن
أداء أســواق البتروكيماويات
بـشـكــل ع ــام ،وق ـيــام مجموعة
إي ـك ــوي ــت ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص بـ ـت ــوزي ــع
أربـ ــاح مــرحـلـيــة نـقــديــة للربع
ال ـثــانــي عـلــى ال ـت ــوال ــي ،بلغت
حصة القرين منها ما يقارب

 8ماليين دينار خــال الفترة
المعلنة ،ونتطلع إلى استقرار
و تـ ـحـ ـس ــن أداء ا سـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
المجموعة المتنوعة وبيئة
االعمال على صعيد القطاعات
المختلفة التي تعمل بها».

النفيسي :مول العاصمة ساهم في دعم المؤشرات المالية
أعلنت شركة الصالحية العقارية تحقيق صافي
ً
ربح بمبلغ  12.2مليون دينار ،بربحية  23.7فلسا
للسهم الواحد عن األشهر التسعة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2022بنسبة زيادة بلغت  110في المئة،
مقارنة مع أرباح بمبلغ  5.8ماليين دينار وربحية
ً
 11.2فلسا للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام
الماضي.
وق ـ ــال غ ـ ــازي ال ـن ـف ـي ـســي ،رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
«الصالحية العقارية» ،إن البيانات المالية للشركة
ً
تـبـيــن ارت ـفــاعــا فــي إجـمــالــي اإليـ ـ ــرادات التشغيلية
خالل تلك الفترة من عام  ،2022لتبلغ  26.2مليون
ً
دينار ،مقارنة مع  13.7مليونا للفترة المقابلة من
العام الماضي ،بــزيــادة قدرها  91في المئة ،بدعم
م ــن إي ـ ـ ــرادات م ـش ــروع ال ـعــاص ـمــة ،أحـ ــدث مـشــاريــع
ً
الشركة التي دخلت مرحلة التشغيل أخيرا .وأشار
إلــى ارتـفــاع صــافــي األرب ــاح التشغيلية بنسبة 89
في المئة ،لتصل إلى  19.5مليون دينار ،مقارنة مع
 10.3ماليين دينار .وأوضــح أن موجودات الشركة
ً
سجلت نموا قدره  6في المئة إلى  408ماليين دينار،
ً
مقابل  385مليونا ،كما بلغت حقوق الملكية 160.9
ً
مليون دينار ،مقارنة مع  157.7مليونا عن الفترة
المقابلة من العام الماضيَّ .
وبين النفيسي أن البيئة
ً
التشغيلية تحسنت كثيرا في الفترة األخيرة ،بعد
انـحـســار وب ــاء كــورونــا ،إضــافــة إلــى ارتـفــاع أسعار
الـنـفــط ،واسـتـقــرار الــوضــع السياسي المحلي ،كل

غازي النفيسي
ذلــك وغـيــره مــن أسـبــاب كــان لــه األثــر فــي دعــم رؤيــة
واسـتــراتـيـجـيــة ال ـشــركــة ف ــي االس ـت ـم ــرار عـلــى نهج
التطوير والمشاركة بقوة في السوق المحلي .وتابع:
«ساهم افتتاح مول العاصمة ،أحد مكونات مشروع
العاصمة ،في دعم المؤشرات المالية للشركة خالل
تلك الفترة ،كما كانت األرباح المحققة بمبلغ يعادل
ً
 4.06ماليين دينار تقريبا من إتمام شركة كي بي آي
(شركة محاصة في المملكة المتحدة مملوكة بنسبة
 50فــي المئة) صفقة بيع قطعة أرض استثمارية
لها أثر إيجابي بشكل كبير في نمو إجمالي صافي
الربح خالل الربع الثالث من عام .»2022

«الوطني» يوفر خدمة التوقيع اإللكتروني للحصول «بوبيان» يواصل PRIME
 Experienceحتى نهاية الشهر
على القروض الشخصية والبطاقات االئتمانية
ً
حــر صــا منه على تقديم أكثر
ً
الخدمات الرقمية تطورا لعمالئه،
بـمــا يـســاهــم فــي حـصــولـهــم على
خدمات مصرفية متميزة بطريقة
ً
سـهـلــة وس ــري ـع ــة ،وت ـمــاش ـيــا مع
ا لـتـطــور التقني وتغير توقعات
العمالء واحتياجاتهم ،أطلق بنك
الـكــويــت الــوطـنــي خــدمــة جــديــدة
تسمح بالتوقيع اإللكتروني على
كل المستندات الالزمة ،للحصول
ع ـلــى خ ــدم ــات مـخـتـلـفــة أه ـم ـهــا:
ق ـ ــرض أو ب ـط ــاق ــة ائ ـت ـم ــان ـي ــة أو
زيادة الحد االئتماني للبطاقات
االئ ـت ـمــان ـيــة ،وال ـت ـقــدم للحصول
ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــة م ــن خـ ــال خــدمــة
«الوطني» عبر اإلنترنت ،وخدمة
ال ــوطـ ـن ــي عـ ـب ــر الـ ـم ــوب ــاي ــل دون
الـحــاجــة إلــى زي ــارة ال ـفــرع ،حيث
يطلق البنك تلك الخدمة للحصول
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض ال ـش ـخ ـص ـيــة ،أو
الـبـطــاقــات االئـتـمــانـيــة ،أو زي ــادة
الحد االئتماني.
وت ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـج ــدي ــدة
ً
اسـتـكـمــاال لـمــا ب ــدأه الـبـنــك الـعــام
الـمــاضــي مــن إط ــاق خــدمــة فتح
ً
الحساب إلكترونيا بالكامل دون
الحاجة لزيارة الفرع.
وحـ ـت ــى تـ ـت ــم االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
تلك الخدمة يحتاج العمالء إلى
ال ـت ـس ـج ـيــل وت ـف ـع ـي ــل تــوقـيـعـهــم
اإلل ـك ـت ــرون ــي الـ ـخ ــاص بــواس ـطــة
أج ـهــزة الـخــدمــة الــذاتـيــة التابعة
للهيئة العامة للمعلومات المدنية
واتباع الخطوات المطلوبة أمام

الـجـهــاز ،ومــن بينها ض ــرورة أن
ت ـكــون الـبـطــاقــة الـمــدنـيــة الــذكـيــة
غير منتهية الصالحية للتمكن
م ــن ال ـت ـس ـج ـيــل ب ــواس ـط ــة ج ـهــاز
الخدمة الذاتية.
بعد تحميل تطبيق «هويتي»،
يجب على العمالء الضغط أوال
عـلــى «إع ـ ـ ــدادات» وإل ـغ ــاء الـهــويــة
الرقمية ،والضغط على «تأكيد»
قبل البدء في التسجيل .وتتوافر
أج ـ ـه ـ ــزة ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة فــي
بعض من فــروع الوطني كالمقر
ال ــرئ ـي ـس ــي واألفـ ـنـ ـي ــوز (ب ـجــانــب
إيكيا) ،وفرع السرة.
وي ـم ـكــن اآلن لـلـعـمــاء الـتـقــدم
للحصول عـلــى ق ــرض أو بطاقة
ً
ائـتـمــانـيــة وال ـتــوق ـيــع الـكـتــرونـيــا
باستخدام الهوية الرقمية على
كل المستندات المطلوبة من خالل
تطبيق «هويتي» الخاص بهيئة
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـمــدن ـيــة بـخـطــوات
سهلة وبسيطة.
وبهذه المناسبة ،قــال المدير
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة بالبنك،
م ـح ـمــد ال ـع ـث ـم ــان« :ن ـس ـع ــى إل ــى
تــوفـيــر تـجــربــة مـصــرفـيــة رقمية
متكاملة يحصل خاللها عمالؤنا
على أحدث الخدمات والمنتجات
الرقمية وحلول الدفع اإللكترونية
التي تلبي احتياجاتهم وتطابق
أحدث المستويات العالمية».
وأض ــاف الـعـثـمــان« :الـخــدمــات
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ض ـ ـ ـ ــرورة

«وربة» يرعى الجمعية األميركية
لمهندسي الميكانيكا بجامعة الكويت

أمينة سر الجمعية جوري الخطيب ومن «وربة» عواطف حمادة
أع ـلــن بـنــك ورب ــة دع ـمــه ورعــاي ـتــه للجمعية األمـيــركـيــة لمهندسي
الميكانيكا فــي كلية الهندسة والـبـتــرول بجامعة الـكــويــت ،مــن أجل
النهوض بأهدافها غير الربحية ،والـتــي تسعى إلــى تطوير الجانب
العملي والعلمي للطلبة ،وتنمية شخصية الطالب ،وكسب خبرات لسوق
العمل في المستقبل.
وق ــال مــديــر قـطــاع الـتـســويــق واالت ـص ــال الـمــؤسـســي فــي بـنــك وربــة
أيمن المطيري إن رعاية البنك للجمعية تأتي ضمن إطار المسؤولية
االجتماعية ،والحرص على تقديم الدعم المتواصل للطلبة والشباب،
وتشجيعهم على البحث العلمي واالبتكار ،السيما المميزين منهم،
والذين يثبتون يوما بعد يوم أنهم بالفعل أمل الكويت ومستقبلها ،في
ظل التطورات الحالية والمستقبلية التي تعتمد على الشباب في مختلف
تحوالتهم ،وتمخضت الرعاية للجمعية في إقامة عدة أنشطة للطلبة
ضمن تخصص هندسة الميكانيكا ،ومنها دورات تعليمية ومسابقات
تخص المواد الدراسية ،إضافة إلى توفير جميع المتطلبات الدراسية
لهم خالل العام الدراسي .وأضاف المطيري أن بنك وربة يأتي في صدارة
البنوك المحلية التي تقدم دعمها للشباب ،إليمانه بدور الشباب في
بناء المستقبل ،ومن أصحاب التخصصات المميزة كالهندسة والطب
والعلوم والتقنيات وغيرها ،مؤكدا أن مثل هذه الرعايات تأتي من باب
المسؤولية االجتماعية لبنك وربة ،وخصوصا شريحة  ،Bloomوهي
الشريحة المصنفة في البنك لمن تتراوح أعمارهم بين  15و 25سنة.
ويقدم حساب  BLOOMالخاص بالشباب مكافأة تقديرية للطالب
المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي  3.5أو أكثر من أصل  4نقاط
بمبلغ  50ديـنــارا تــودع على هيئة نقاط في برنامج الــوالء «المخبة»
المتوفر على تطبيق بنك وربــة ،إضافة إلــى إصــدار وتجديد مجاني
لبطاقة  VISAمسبقة الدفع بنسبة استرجاع لغاية  3%بحد أقصى لقيمة
االسترجاع بقيمة  150دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».
الجدير بالذكر أن بنك وربــة ميز شريحة عمالء  BLOOMبتجربة
مصرفية رقمية فــريــدة مــن نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم،
التي تعتبر ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي خاص واألول من
نوعه ليس فــي الكويت فحسب؛ بــل فــي المنطقة بأسرها ،مستوحى
من تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي ،األكثر استخداما من حيث
التصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار األلوان خصيصا للشباب.

فرضتها ا ل ـظــروف االستثنائية
ال ـ ـت ـ ــي م ـ ـ ــررن ـ ـ ــا ب ـ ـهـ ــا وال ـ ـت ـ ـطـ ــور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي الـ ــذي ال يـتــوقــف،
وهو ما يظهر بوضوح في زيادة
اع ـت ـم ــاد ال ـع ـم ــاء ع ـلــى ال ـق ـنــوات
اإللكترونية إلتمام معامالتهم».
ً
وأكـمــل قــائــا« :نـلـتــزم بتوفير
أحـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـح ـص ــري ــة
ً
لـعـمــائـنــا ك ـمــا ع ـه ــدون ــا دائ ـم ــا،
ً
وتمثل الخدمة الجديدة استكماال
لسلسلة مــن ا ل ـخــد مــات الرقمية
ال ـت ــي ك ـن ــا أول م ــن يـطـلـقـهــا فــي
ال ـكــويــت خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
والـ ـت ــي ن ـه ــدف م ــن خ ــال ـه ــا إل ــى
تـ ـمـ ـكـ ـي ــن عـ ـم ــائـ ـن ــا م ـ ــن إت ـ ـمـ ــام
معامالتهم بسرعة وسهولة مع
الحفاظ على راحتهم وسالمتهم».
واخ ـت ـت ــم ال ـع ـث ـم ــان« :ن ـحــرص
ع ـلــى اس ـت ـم ــرار تـفــوق ـنــا الــرقـمــي
ال ــذي ن ـعــده رك ـي ــزة أســاس ـيــة في
إطـ ـ ــار س ـع ـي ـنــا الـ ــدائـ ــم لـتــرسـيــخ
ريادة الوطني من خالل مواصلة
تنفيذ خريطة ا لـتـحــول الرقمي،
واالسـتـفــادة مــن البنية التحتية
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة الـ ـه ــائـ ـل ــة ال ـت ــي
ش ـي ــدن ــاه ــا ع ـل ــى م ـ ـ ــدار س ـن ــوات
اسـ ـتـ ـبـ ـقـ ـن ــا خـ ــال ـ ـهـ ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ــع،
وواصلنا العمل لكي تنعكس تلك
الجهود على ما نقدمه من حلول
عصرية متطورة توافق تطلعات
عمالئنا» .ويـحــرص البنك على
تـطــويــر خــدمــة بــرنــامــج الــوطـنــي
عبر الـمــوبــايــل بــاسـتـمــرار ،حيث
تم إضافة العديد من التحسينات

محمد العثمان
والخدمات الجديدة إلى البرنامج
في اآلونة األخيرة ،والتي تسمح
ل ـل ـع ـم ــاء ب ـت ـق ــدي ــم طـ ـل ــب ق ــرض
وال ـت ـقــدم لـلـحـصــول عـلــى بطاقة
ائتمانية وزيادة الحد المسموح
لـلـبـطــاقــة االئ ـت ـمــان ـيــة ،وذلـ ــك من
خ ـ ــال خ ـ ـطـ ــوات ب ـس ـي ـطــة تـمـكــن
العمالء من الوصول إلى منتجات
الوطني المصرفية بسهولة.
وأصـبــح بإمكان العمالء فتح
وديعة ثابتة بمختلف العمالت
ب ـش ـكــل أك ـث ــر م ــرون ــة ،وذل ـ ــك إلــى
جانب خدمة االستقطاع الشهري،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ص ـ ـنـ ــاديـ ــق
االسـتـثـمــار ،وإمـكــانـيــة التحويل
إلــى حـســابــات الــوطـنــي لـلـتــداول،
للحصول على تجربة استثمارية
أكثر سهولة ،باإلضافة للتدوين
ال ـت ـل ـق ــائ ــي ب ـم ـج ــرد ت ـل ـقــي كـلـمــة
المرور مرة واحدة عبر الرسائل
القصيرة.

أك ــد بـنــك بــوبـيــان اسـتـمــرار
حـمـلــة PRIME Experience
ل ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب PRIME
حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة ن ــوفـ ـمـ ـب ــر ،فــي
ظ ــل إق ـب ــال كـبـيــر م ــن الـعـمــاء
ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة ف ـي ـهــا ،حيث
ت ـت ـض ـمــن  3ت ـ ـجـ ــارب مـمـتـعــة
خ ــارج ال ـكــويــت ،وال ـعــديــد من
الفعاليات والمفاجآت للشباب
من العمالء الحاليين والعمالء
الجدد.
وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
والخدمات المصرفية الخاصة
في «بوبيان» عبدالله المجحم:
ً
«شهدت الفترة األخيرة إقباال
ً
كـبـيــرا مــن الـشـبــاب الــراغـبـيــن
في تحويل مكافأتهم الطالبية
إلــى (بوبيان) ،لالستفادة من
المزايا العديدة التي يحققها
ال ـح ـســاب ،م ــا يــؤكــد نجاحنا
ف ــي الـ ـت ــواص ــل م ـع ـه ــم ،وف ـهــم
متطلباتهم ،وتقديم خيارات
إضافية تالقي تطلعاتهم».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـم ـج ـح ــم« :م ـنــذ
إع ــادة إط ــاق حـســاب PRIME
ً
كـنــا واثـقـيــن تـمــامــا أنـنــا أمــام
ت ـح ـ ٍّـد ج ــد ي ــد لـفـهــم متطلبات
واحتياجات شريحة مهمة في
المجتمع ،وبحمد الله نجحنا
في التواصل معهم ،من خالل
حمالتنا المختلفة ،والتي كان
آخرها حملة  PRIMEالصيفية،
ومـ ــا تـضـمـنـتـهــا م ــن ع ــروض
وخصومات».

و ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول حـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة PRIME
 ،Experienceأو ض ـ ـ ــح أ ن ـهــا
مستمرة حتى نهاية نوفمبر،
إلت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة ل ـم ــزي ــد مــن
الطلبة لالنضمام إ لــى عائلة
ً
 ،PRIMEمشيرا إلى أن الشباب
ً
دائـ ـم ــا م ــا يـتـطـلـعــون ل ـكــل ما
ه ــو ج ــدي ــد ،وي ـح ـبــون خــوض
تـجــارب مــن الممكن أن تكون
األول ـ ـ ــى لـ ـه ــم ،وه ـ ــو مـ ــا يـمـيــز
جوائز .PRIME Experience
وق ـ ــال ال ـم ـج ـحــم إن جــوائــز
حـمـلــة PRIME Experience
ت ـت ـض ـمــن حـ ـص ــول ال ـف ــائ ــزي ــن
عـلــى مـجـمــوعــة م ــن الـتـجــارب
الـمـمـيــزة ،ومـنـهــا تـعـلــم فنون
ال ـ ـط ـ ـهـ ــي بـ ــال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ــدول ـ ــي
لفنون الطهي في دبي ،ICCA
والـتــدرب على ريــاضــة البادل
ف ـ ــي أك ــاديـ ـمـ ـي ــة  CFلـ ـلـ ـب ــادل،
إضافة إلى تجربة االستمتاع
بحضور سـبــاق الـفــورمــوال 1
في مــارس بالبحرين ،إضافة
إلى تذكرة الطيران واإلقامة.
وأضــاف أن العميل يصبح
ً
مــؤهــا ل ـلــدخــول فــي السحب
بمجرد التسجيل في الحملة،
من خــال الموقع اإللكتروني
واخ ـت ـيــار الـتـجــربــة الـتــي يــود
خوضها.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط دخـ ـ ـ ــول
الـ ـسـ ـح ــب ،أوض ـ ـ ــح ال ـم ـج ـحــم:
ً
«ح ـتــى ي ـكــون الـعـمـيــل مــؤهــا
للدخول في السحب يجب أن
يكون عميال لحساب ،PRIME

«بيتك» يختتم حملته السنوية المتكاملة
للتوعية بسرطان الثدي
اخـتـتــم بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك)،
حملته التوعوية السنوية الخاصة بسرطان
الثدي بعنوان «كوني واعية» ،والتي استمرت
ً
طوال شهر أكتوبر ،تزامنا مع الشهر العالمي
ً
للتوعية بـســرطــان ال ـثــدي ،وتـعــزيــزا لــدوره
الرائد في المسؤولية االجتماعية والمساهمة
في التوعية الصحية.
واشـ ـتـ ـمـ ـل ــت ال ـح ـم ـل ــة عـ ـل ــى الـ ـع ــدي ــد مــن
الفعاليات واألنشطة التوعوية والرياضية
ً
لسيدات المجتمع وللموظفات أيضا ،حيث
اس ـت ـهــدفــت رفـ ــع ن ـس ـبــة ال ــوع ــي إزاء مــرض
سرطان الثدي ،وحث السيدات على ضرورة
ال ـف ـحــص ال ـم ـب ـكــر ،إض ــاف ــة إل ــى ش ــرح طــرق
الوقاية والتعرف على األعراض.
وقالت منسق أول العالقات العامة وإدارة
الفعاليات فــي «بيتك» ،مريم أبــا الخيل ،إن
«بيتك» نظم العديد من األنشطة والفعاليات
خ ــال أك ـتــوبــر ،منها بـطــولـتــان ريــاضـيـتــان
لـلـعـبــة ال ـب ــادل لـلـنـســاء؛ األولـ ــى لـلـعـمـيــات،
والـ ـث ــانـ ـي ــة لـ ـم ــوظـ ـف ــات «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ،وشـ ـه ــدت
ً
البطولتان منافسة رياضية جميلة وإقباال
ً
الفتا ،كما تم تتويج الفائزات بجوائز قيمة
ودروع تذكارية.
وأضــافــت أبــا الخيل أن «بـيـتــك» ،وضمن
إطــار حملة «كوني واعية» ،تواجد في كلية
العلوم اإلداري ــة بجامعة الكويت ،من خالل
جناح متكامل َّقدم العديد من الخدمات على

مريم أبا الخيل
مدار أسبوع كامل ،أبرزها التوعية بمرض
س ــرط ــان الـ ـث ــدي ،وأه ـم ـي ــة إجـ ـ ــراء الـفـحــص
المبكر لتفاديه والحد من خطورته ،وسط
إق ـبــال واس ــع وت ـفــاعــل مــن ط ــاب وطــالـبــات
جامعة الكويت.
وأكدت أن «بيتك» حرص على التواجد في
أكثر األماكن حيوية لنشر الوعي المجتمعي
والمساهمة فــي التوعية الصحية ،منوهة
بــوجــود جـنــاح «بيتك» فــي مجمع األفنيوز
لمدة يومين ،وزع خاللهما رسائل توعوية
بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي.
وأوضحت أن «بيتك» نظم فعالية مميزة
لـمــوظـفــاتــه ،بــالـتـعــاون مــع إح ــدى الـشــركــات

العالمية ،من خــال دورة أقيمت على مدار
يومين بعنوان «صناعة الشموع» بطريقة
يدوية.
ولـفـتــت أب ــا الـخـيــل إل ــى أن «بـيـتــك» وظــف
قـنــواتــه على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
لنشر الوعي ،من خالل رسائل وفيديوهات
تـ ــوعـ ــويـ ــة ،ورس ـ ــائ ـ ــل إع ــامـ ـي ــة وإع ــانـ ـي ــة
ومـســابـقــات وفـعــالـيــات وح ـمــات ول ـقــاءات
وندوات مختلفة ضمن إطار الحملة ،وكذلك
الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون م ــع أط ـب ــاء وطـبـيـبــات
متخصصين ذوي خبرة للحديث عن األمور
المتعلقة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي،
إضافة إلى شرح طرق وأساليب الوقاية من
سرطان الثدي.
ً
تجدر اإلشارة إلى أن لدى «بيتك» سجال
ً
ح ــاف ــا ف ــي م ـج ــال دعـ ــم ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي،
الــذي يعتبر ركيزة مهمة في استراتيجيته
للمسؤولية االجتماعية ،و هــو مــا ينعكس
ف ــي رعــاي ـتــه ودع ـم ــه الـمـسـتـمــر لـلـفـعــالـيــات
وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـص ـح ــي ،مـثــل
ً
فعاليات التوعية بأمراض السكري ،فضال
عن مشاركاته الواسعة في فعاليات اليوم
العالمي لمرضى السكري ،والمشاركة في
أنشطة متنوعة ،إضافة إلى تنظيم سلسلة
دورات في اإلسعافات األولية والتبرع بالدم،
ورع ــاي ــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ـنـ ــدوات وال ـح ـمــات
التوعوية للوقاية من أمراض متعددة.

جناح «بيتك»

عبدالله المجحم
إضــافــة إلــى تحويل المكافأة
ال ـط ــاب ـي ــة ع ـل ــى (بـ ــوب ـ ـيـ ــان)».
وأكـ ـ ــد أن «ب ــوبـ ـي ــان» حــريــص
عـلــى تـقــديــم أعـلــى مستويات
الخدمة لجميع العمالء ،ومن
بينهم شريحة الشباب التي
تــم تخصيص حـســاب خاص
ل ـه ــم ،ه ــو بـمـنــزلــة ب ـنــك داخ ــل
ً
ب ـن ــك ،ان ـط ــاق ــا م ــن طبيعتها
ً
الـخــاصــة ،وحــرصــا مــن البنك
عـلــى مــواك ـبــة أه ــم ال ـت ـطــورات
ً
التي تهم الشباب ،خصوصا
أن لغة الشباب أصبحت تعني
السرعة والتغيير المستمر».
من ناحية أخرى ،تم اختيار
 6رابحين لسبتمبر وأكتوبر،
وم ــع إع ــان الـفــائــزيــن الستة،
ف ــإن ال ـفــرصــة ال تـ ــزال مـتــاحــة
أمام الجميع من عمالء PRIME
ل ـل ـفــوز ب ــواح ــدة م ــن ال ـجــوائــز
القيمة التي تتضمنها الحملة.

 »KIBيشارك في
««»KIB
االحتفال بـ «يوم
األمم المتحدة»
مـ ـلـ ـت ــزم ــا ب ـت ـط ـب ـي ــق مـ ـب ــادئ
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـمـ ــارسـ ــاتـ ــه
الـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــة ،وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل دوره
المجتمعي كعضو فــي اال تـفــاق
الـ ــدولـ ــي ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة (UN
 ،)Global Compactشــارك بنك
ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي ( )KIBضـمــن
ف ـع ــال ـي ــات االحـ ـتـ ـف ــال ال ـس ـن ــوي
بـ ـ «يـ ــوم األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة» ،ال ــذي
أقــام ـتــه مـنـظـمــة األم ــم الـمـتـحــدة
بــال ـكــويــت ف ــي ال ـم ــرك ــز الـثـقــافــي
ال ـ ــدول ـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي ال ـم ــدي ـن ــة
الجامعية بالشدادية ،بالتعاون
مع جامعة الكويت ،والــذي نظم
تحت شعار «طموح الشباب من
أجــل العمل المناخي» ،لتسليط
الضوء على جهود الشباب في
الـكــويــت تـجــاه العمل المناخي،
واالعـتــراف بالمبادرات البيئية
التي يقودها المجتمع المحلي
ل ـل ـت ــوع ـي ــة ب ــأهـ ـمـ ـي ــة الـ ـتـ ـص ــدي
لـلـتـغـيــرات الـمـنــاخـيــة وآث ــاره ــا.
وفي إطار مشاركته المجتمعية
ف ــي ه ــذا ال ـح ــدث ،الـ ــذي تخللته
سلسلة مــن األنشطة التثقيفية
والتوعوية من معارض وندوات
وحلقات نقاش وأنشطة الواقع
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ،اسـ ـتـ ـع ــرض KIB
إنـجــازاتــه فــي المساهمات التي
قــدم ـهــا خ ــال األعـ ـ ــوام الـســابـقــة
ل ــدع ــم أهـ ـ ـ ــداف األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
وقضاياها البيئية والمناخية،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة بـ ـ ـ ــأهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة (،)SDGs

راع استراتيجي
«التجاري» ٍ
لفعاليات رحلة البحث عن الكنز

إقبال الفت على جناح البنك في حديقة الشهيد
أعلن البنك التجاري الكويتي استمرار وجــوده في حديقة
الشهيد كراع استراتيجي لفعاليات رحلة البحث عن الكنز ،التي
نظمتها شركة  ،Find My Cluesحيث شهد االفتتاح نجاحا
الفتا وإقباال كبيرا من الحضور ،وتركز هذه الرعاية على جميع
عمالء البنك التجاري ،وبالتحديد فئة الشباب وأصحاب حساب
 ،YOUوتدعم األنشطة الذهنية والبدنية لحل األلغاز وتحدي
فرق أخرى في الحديقة للفوز بجوائز قيمة .وألن هذه الفعاليات
ستستمر حتى  4مــارس  2023فإنه يمكن للجميع الحضور
والمشاركة في حل األلغاز عن طريق شراء التذاكر من الموقع
اإللكتروني .https://www.findmyclueskw.com
وتـتـمـيــز ه ــذه الـفـعــالـيــة بــأنـهــا ن ـشــاط اجـتـمــاعــي ذو طــابــع
تنافسي يناسب كــل األع ـمــار ،ويشجع على العمل الجماعي
بــروح رياضية ،حيث إن رحلة البحث عــن الكنز لعبة مثيرة
وذات شعبية كبيرة تلقى اهتمام الكبار والصغار على السواء،
ويمكن المشاركة فيها كل سبت ألكثر من  15فريقا ،وسيحصل
المشاركون في حل األلغاز على قسائم مكافآت وهدايا ،ويحصل
الفريق الفائز على هدايا نقدية قد تصل الى  400دينار ،وتأتي
هذه الرعاية من منطلق اهتمام البنك بفئة الشباب وحرصه
على توفير أنشطة ذهنية وبدنية تناسب الجميع.
ويدعو «التجاري» الجميع ،وتحديدا فئة الشباب ،إلى زيارة
حديقة الشهيد كل سبت حتى  4مــارس  ،2023للمشاركة في
هذه الفعاليات المتميزة ،وسيتواجد البنك من خالل الجناح
الخاص به في المرحلة األولــى بحديقة الشهيد ،داخــل صالة
البوابة الرئيسية كل سبت ،للتعريف بمميزات حساب «»YOU
للشباب وغيره من الخدمات المصرفية المتميزة.
وحازت الفعالية إعجاب جميع المشاركين ،كما شهد جناح
البنك إقباال الفتا من الحضور الذين عبروا عن شكرهم للبنك
على رعايته االستراتيجية لهذه األنشطة ،و كــذ لــك إعجابهم
بالمزايا التي يقدمها حساب .YOU
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الجنيه يسجل تراجعات قوية ويصل إلى  24.40مقابل الدوالر
عدلت وكــالــة فيتش للتصنيف االئتماني أمــس نظرتها
المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة ،وأرجعت ذلك إلى
تدهور وضع السيولة الخارجية للبالد وتراجع قدرتها على
الوصول ألسواق السندات ،وأعلنت في بيان تثبيت التصنيف
االئتماني لمصر عند.B+
وتتوقع «فيتش» تراجع عجز حساب المعامالت الجارية
لمصر  3.1في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ( 13مليار
دوالر أميركي) في السنة المالية المنتهية في يونيو ،2023
مــن  3.5فــي المئة مــن الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي فــي السنة
المالية  ،2022و 4.4في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي
في السنة المالية .2021

وتـشـيــر مــراجـعــة الـنـظــرة المستقبلية لمصر أيـضــا إلــى
التوقعات المنخفضة حــول قدرتها على الــوصــول ألســواق
السندات.
كما تعكس أيضا مراجعة النظرة المستقبلية لمصر إلى
سلبية التراجع في وضع السيولة الخارجية للبالد.
وسجل سعر ال ــدوالر فــي مصر ارتـفــاعــات جــديــدة مقابل
الجنيه في تعامالت أمس ،حيث تراوحت أسعار الصرف في
البنوك المصرية بين  24.35جنيه كأعلى سعر صرف للدوالر،
مقابل نحو  24.40جنيها كأقل سعر لصرف الدوالر.
ووف ــق الـتــراجـعــات األخ ـي ــرة ،فـقــد بلغت خـســائــر الجنيه
المصري مقابل الدوالر بأكثر من  24في المئة منذ قرار البنك

المركزي المصري االنتقال إلى سعر صرف مرن بشكل دائم
في نهاية أكتوبر الماضي ،كما انخفض بنسبة تقترب من 55
في المئة منذ التعويم األول في مارس الماضي.
وعلى الرغم من من استمرار النزيف ،فإن التوقعات تشير
إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من االستقرار في سعر
صرف الدوالر ،خصوصا بعد بدء تلقي الحكومة المصرية
حزمة التمويل التي تم إعالنها خالل األيام الماضية ،والتي
تبلغ  9مليارات دوالر ،من بينها  3مليارات دوالر من صندوق
النقد الدولي.
وفي سوق الصرف ،فقد سجل أعلى سعر لصرف الدوالر
فــي  4بـنــوك هــي :البنك الـتـجــاري الــدولــي ،مـصــرف أبوظبي

 stcترعى « »Flare Festivalللعام الثالث
ً
تماشيا مــع األه ــداف الرئيسية ضمن
إط ـ ــار ال ـم ـســؤول ـيــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،أعـلـنــت
شركة االتـصــاالت الكويتية  stcشراكتها
االستراتيجية مــع  Flare Fitnessلرعاية
أحــد أضخم المهرجانات الرياضية على
مستوى المنطقة مهرجان Flare Festival
السابع ،للسنة الثالثة على التوالي ،والذي
اختتمت فعاليته واقيم في مارينا كريسنت
في الفترة من  3إلى  5نوفمبر.
وفي بيان لها ،سلطت  stcالضوء على
اإلق ـبــال الـنــاجــح ال ــذي شـهــده الـمـهــرجــان،
ً
حيث استقطبت المسابقة المتنوعة حشدا
ً
كبيرا من الحضور لمشاهدة الرياضيين
والمتسابقين و هــم يتنافسون على لقب
العديد من المسابقات خالل المهرجان.
وقــد شــارك في المهرجان االضخم من
نوعه في الكويت  2000رياضي ،وحضور
جماهيري ناهز ال ـ  25000شخص خالل
فعاليات المهرجان على مدى ثالثة أيام.
وتـ ــم ت ـكــريــم  stcم ــن ق ـبــل الـمـنـظـمـيــن،
بحضور رئيس اللجنة األولمبية ،الشيخ
فهد ناصر صباح األحمد ،لدورها الرئيسي
ف ــي رع ــاي ــة الـ ـحـ ــدث ،وذل ـ ــك خـ ــال الـحـفــل
الـخـتــامــي ،ومـثــل الـشــركــة مــديــر الـعــاقــات
ال ـعــامــة ووس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
أحمد النويبت المسؤول المباشر عن هذه
الفعالية من قبل .stc
وبهذه المناسبة تقدمت  stcبالشكر إلى
كل من لعب دورا في تنظيم هذا المهرجان
الناجح.
وأعـ ــربـ ــت ال ـش ــرك ــة ع ــن أن م ـشــارك ـت ـهــا
ودعـ ـمـ ـه ــا ل ـم ـثــل ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات داخـ ــل
المجتمع تبنى على سعيها لتعزيز الحياة
الصحية ،خصوصا بين جيل الشباب.

وه ـ ـ ــدف الـ ـمـ ـه ــرج ــان ،ب ـم ــا ي ـض ـم ــه مــن
مجموعة كبيرة من البطوالت والمسابقات،
إلى توفير منصة معترف بها للرياضيين
من أجل المنافسة في رياضاتهم المفضلة،
ليس في الكويت فحسب بل للمشاركين من
جميع أنحاء المنطقة كذلك .حيث حصل
الــريــاض ـيــون ع ـلــى فــرصــة لـلـمـنــافـســة في
إح ــدى الـبـطــوالت المفضلة لديهم والتي
تشمل  The Heatو The Hindrance Race
و  The Student CompetitionوThe
 Barbellو The Gravityو The Padelو
 Sea-Masterو .Knockout
وخالل المهرجان الرياضي ،استقبلت
 stcالحاضرين والرياضيين في جناحها،
حيث أقامت عدة مسابقات ووزعت جوائز
قـيـمــة عـلــى ال ـفــائــزيــن .كـمــا وفـ ــرت ل ـلــزوار
إمكانية الوصول إلى مجموعتها الكاملة
م ــن خ ــدم ــات االتـ ـ ـص ـ ــاالت وال ــرق ـم ـي ــة فــي
الجناح .باإلضافة إلى دورها في الرعاية،
شجعت  stcموظفيها على المشاركة في
البطولة كجزء من دعمها المستمر لتعزيز
أسلوب الحياة الصحي في مكان العمل،
وتشجيعهم عـلــى الـعـمــل الـجـمــاعــي الــذي
سيوفر لهم األدوات الالزمة لالزدهار في
حياتهم المهنية والشخصية ،وهــو نهج
تدعمه الشركة.
من جهتها ،قالت دانة الجاسم ،المديرة
العامة التصاالت الشركات في « :stcسعداء
بتعزيز وتطوير شراكتنا االستراتيجية
مع  Flare Fitnessلرعاية مهرجان Flare
 Festivalل ـل ـع ــام ال ـث ــال ــث ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي.
فرعايتنا لهذه المبادرة والفعالية تنبع
م ــن الـقـيــم األســاس ـيــة الـكــامـنــة وراء إط ــار
المسؤولية المجتمعية للشركات الخاص

«المباني» تحصد جائزة «أفضل عالمة
تجارية» لعام 2022
َ
بفئتي «التطوير العقاري» و«المراكز التجارية» عن األفنيوز

أحمد النويبت يتسلم تكريم  stcبحضور رئيس اللجنة األولمبية الشيخ فهد الصباح
بنا ،والذي يركز بشكل خاص على مجال
الصحة واللياقة البدنية وتثقيف الشباب
حول اهمية تبني نمط حياة صحية».
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـج ــاس ــم إل ـ ــى أن م ـهــرجــان
هــذه السنة شمل العديد مــن المسابقات
وال ـف ـعــال ـيــات ال ـم ـم ـيــزة لـلـكـبــار وال ـش ـبــاب
واألطـفــال على حــد ســواء ،مما كــان لــه أثر
إي ـجــابــي ف ــي تـعــزيــز ت ــواص ــل ال ـشــركــة مع
مختلف ف ـئــات الـمـجـتـمــع ،ضـمــن رؤيـتـهــا
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـب ــرن ــام ــج ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية للشركات.
وأض ــاف ــت« :ل ـطــال ـمــا ك ــان ــت  stcداع ـ ًـم ــا
لـلـمـجـتـمــع ال ــري ــاض ــي ال ـم ـح ـلــي وتـمـكـيــن
الشباب ،باإلضافة الى دعمها المتواصل
للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية
على حــد ســواء كجزء مــن استراتيجيتها
للمسؤولية االجتماعية».
وأك ــدت« :تثمن  stcال ــدور الـفـعــال الــذي

تلعبه كشركة رائــدة في السوق الكويتي،
وف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
لـ ـلـ ـش ــرك ــات ،تـ ـع ــاون ــت ع ـل ــى مـ ــر ال ـس ـن ـيــن
م ــع ال ـعــديــد م ــن ال ـشــركــات ف ــي الـقـطــاعـيــن
الحكومي والخاص لبناء عالقات تعاون
م ـث ـمــرة طــوي ـلــة األمـ ـ ــد ،ول ـع ــب دور فـعــال
فــي الـمـجـتـمــع مــن خ ــال ال ـم ـب ــادرات التي
ستنعكس بشكل إيجابي على جيل الشباب
الذين هم قادة المجتمع في المستقبل».
ً
وتعليقا لــه على مـشــاركــة ورعــايــة stc
للمهرجان ،قال يوسف أحمد الشايع المدير
الشريك فــي «فلير فتنس»« :للعام الثالث
على التوالي شريكنا االستراتيجي هي ،stc
ويسعدنا أن نشهد ،مــرة أخــرى ،مشاركة
كيان رائد في القطاع الخاص لفعالياتنا،
ونقدر بشدة مساهمتها تجاه الجمهور
الكويتي مــن خــال دعــم أضـخــم مهرجان
رياضي في الكويت».

«برقان» يرعى أنشطة في الموسم الثقافي
لدار اآلثار اإلسالمية
أعلن بنك بــر قــان رعايته ألنشطة في
ال ـم ــوس ــم ال ـث ـقــافــي ال ـس ــاب ــع وال ـع ـشــريــن
( )2023 - 2022ل ـ ــدار اآلث ــار االســامـيــة،
والذي يتضمن أنشطة ثقافية وموسيقية
ً
متنوعة ،وعروضا مسرحية كالسيكية،
ً
وفعاليات مختلفة ،تزامنا مع االحتفال
بالذكرى األربعين لتأسيس الدار.
وتـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدرج ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراك ـ ـ ــة ضـ ـم ــن
استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،وحـ ــرصـ ــه ع ـل ــى تــرس ـيــخ
التنمية في الجانب الثقافي في الكويت.
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــم مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الـ ـمـ ـح ــاض ــرات األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ب ـم ـش ــارك ــة
نخبة من الخبراء واألساتذة المحليين

اإلسالمي ،بنك االستثمار العربي ،وبنك المشرق عند مستوى
 24.35جنيها للشراء ،مقابل نحو  24.4جنيها للبيع.
وفي بنوك مصر إيران للتنمية ،األهلي المصري ،األهلي
اليوناني ،ارتفع سعر صرف الــدوالر إلى نحو  24.3جنيها
للشراء ،مقابل نحو  24.35جنيها للبيع.
وصعد سعر صرف الورقة األميركية الخضراء لدى البنك
المركزي المصري إلى مستوى  24.28جنيها للشراء ،مقابل
نحو  24.37جنيها للبيع.
وفي أكثر من  10بنوك أخرى بنك بقيادة بنك بلوم ،تداول
سعر صرف الدوالر عند مستوى  24.25جنيها للشراء ،مقابل
نحو  24.35جنيها للبيع.

والـ ــدول ـ ـي ـ ـيـ ــن ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ورش عـمــل
مـتـنــوعــة ،أبــرزهــا ورش ــة الـخــط الـعــربــي،
و 14أمـ ـسـ ـي ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة مــن
الـكــاسـيـكـيــات ومــوسـيـقــى ال ـت ــراث ،إلــى
الموسيقى الغربية المعاصرة ،فضال عن
عرضين مسرحيين كالسيكيين منهما
م ـســرح ـيــة ال ـع ــاص ـف ــة ل ـل ـكــاتــب الـشـهـيــر
ويليام شكسبير ،إضافة إلى العديد من
األنشطة المخصصة لألطفال ،ومهرجان
الخريف ،ويوم المتحف العالمي.
وص ــرح ــت رئ ـي ـس ــة دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـســويــق
واالتـ ـص ــاالت لـلـمـجـمــوعــة ًف ــي «ب ــرق ــان»،
خ ـلــود رض ــا الـفـيـلــي ق ــائ ـل ــة« :ن ـف ـخــر في
الـبـنــك بــرعــايــة ال ـمــوســم الـثـقــافــي ال ـ ـ 27

والمشاركة فيه ،حيث تؤكد مشاركتنا
هـ ــذه ع ـلــى ان ـف ـت ــاح ث ـقــاف ـت ـنــا ع ـلــى أب ــدع
الـ ـفـ ـن ــون الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وع ـ ـلـ ــى ارت ـب ــاط ـن ــا
كمجتمع بثراء الفنون العربية وتراثنا
العريق».
ومن جهته ،قال مدير إدارة العمليات
فــي دار اآلث ــار اإلســام ـيــة ،ولـيــد تــاكــور:
«يسرنا أن نتعاون مع البنك في مسيرة
االستثمار الثقافي والشبابي من خالل
الشراكة الطويلة والعالقات الراسخة ما
بين المؤسستين ،في إطار دعم فعاليات
وأن ـش ـطــة م ــوس ــم دار اآلث ـ ــار اإلســام ـيــة
الـ .»27

«ديليفرو» ترعى
النسخة األولى من
«برقان للبادل»
فـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
التزامها بالمساهمة الفعالة
في المجتمع المحلي ،ودعم
ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـت ــي ت ــؤم ــن ب ـهــا،
رعت «ديليفرو» بطولة رياضة
ال ـ ـبـ ــادل الـ ـت ــي ي ـن ـظ ـم ـهــا بـنــك
برقان ،والتي أقيمت في عطلة
نهاية األسبوع الماضي ،من
 3إلى  5الجاري.
وأقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة فــي
المالعب الخارجية بأكاديمية
ال ـب ــادل ،الـتــي تـقــع فــي شــارع
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،ح ـ ـيـ ــث ت ـض ـم ـنــت
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة م ــن
الجوائز والمسابقات ،فضال
عــن أنشطة مختلفة لكل من
المشاهدين والعـبــي الـبــادل،
إضــافــة إل ــى دورات تدريبية
لألطفال والكثير من األنشطة
األخرى.
وصــرحــت المديرة العامة
لشركة ديليفرو الكويت سهام
الحسيني« :نحن سعداء بهذه
ال ـشــراك ــة ال ـتــي ع ـقــدنــاهــا مع
ب ـنــك ب ــرق ــان لـجـعــل الـنـسـخــة
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن ه ـ ــذه ال ـب ـط ــول ــة
حدثا ال ينسى .البادل رياضة
م ـش ـهــورة ج ــدا ف ــي ال ـكــويــت،
وتـحـمـسـنــا ك ـث ـيــرا بـمـتــابـعــة
المشاركين ومستواهم العالي
وروحهم الرياضية ،ونتطلع
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــزي ــد
م ــن ال ـم ـفــاجــآت وال ـف ـعــال ـيــات
ال ـخــاصــة لـهــم وألصــدقــائـهــم
وعائالتهم في المستقبل».

أعلنت شركة المباني تحقيقها
إنـجــازيــن جديدين يضافان إلى
رصيدها ،من خالل فوزها بجائزة
الـ ـع ــام ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
لـ ـع ــام  2022عـ ــن ف ـئ ــة ال ـت ـطــويــر
ال ـع ـق ــاري ،ك ـمــا ح ـصــد األف ـن ـيــوز
الجائزة نفسها عن فئة المراكز
الـتـجــاريــة لـلـتـســوق لـعــام ،2022
حيث منحت هذه الجوائز خالل
الـنـسـخــة ال ـ ـ  15مــن حـفــل تــوزيــع
جوائز العالمة التجارية العالمي
 World Branding Awardsالذي
ً
أقيم أخيرا في قصر كنسينغتون
فــي لـنــدن ،وهــو الـحــدث العالمي
ً
األرقــى شأنا الــذي يعنى بتكريم
العالمات التجارية.

ً
المباني الوحيدة عالميا
بـ «جائزتين»

وقـ ـ ـ ــد أعـ ـ ــربـ ـ ــت الـ ـمـ ـب ــان ــي عــن
اعتزازها بحصولها على هاتين
الـجــائــزتـيــن مــن بـيــن الـعــديــد من
الشركات المشاركة ،خاصة أنها
ً
ال ـشــركــة الــوح ـيــدة عــالـمـيــا الـتــي
ح ـصــدت جــائــزت ـيــن ،األمـ ــر ال ــذي
يـعـكــس نـمــو الـمـبــانــي المستمر
وااله ـت ـم ــام ال ـم ـتــواصــل بـتـقــديــم
الجودة وأعلى المعايير العالمية

ف ــي ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـت ــي تـمـتـلـكـهــا
الشركة ،وتقديم حلول استثمارية
مبتكرة تلبي طموحات عمالئها.
كما أوضحت المباني أن فوز
األف ـن ـيــوز مــا هــو إال تــأكـيــد على
ال ـم ـســاعــي وال ـج ـه ــود ال ـم ـبــذولــة
التي تتبعها اإلدارة لتميز عالمة
األفنيوز المستمر على مستوى
ال ـم ـن ـط ـق ــة والـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم م ـ ــن خ ــال
الـتـصـمـيــم الـمـبـتـكــر وال ـخــدمــات
التي يوفرها ّ
لزواره لتقديم أفضل
تجربة تسوق وترفيه.
من جانبه ،قال رئيس مجلس
إدارة مـنـتــدى تـكــويــن الـعــامــات
العالمية ريتشارد رولز:
التجارية
ّ
«بعد فترة تــوقــف طويلة بسبب
الـجــائـحــة ،يـسـعــدنــا اإلعـ ــان عن
عودة جوائز العالمات التجارية

العالمية في قصر كنسينغتون،
ح ـيــث ي ـث ـبــت س ـل ــوك الـمـسـتـهـلــك
ال ـم ـت ـغ ـيــر ب ــاس ـت ـم ــرار وال ـت ـح ــول
فــي مناهج التسويق على مــدار
الـ ـع ــامـ ـي ــن الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن أن ـ ــه مــع
القليل من الخيال واإلبداع ،يمكن
للعالمات الـتـجــاريــة أن تتجاوز
توقعات الجميع ،والجوائز هي
طريقتنا لالحتفال بهذا التطور
مــع كــل عــامــة ت ـجــاريــة تستحق
الفوز هذا العام».
وأضـ ـ ــاف« :هـ ــذا الـ ـع ــام ،ش ــارك
أكـثــر مــن  150أل ــف مستهلك في
عـمـلـيــة الـتــرشـيــح عـلــى مستوى
العالم ،مما يثبت أن الفوز بجائزة
تكوين العالمة التجارية العالمية
ً
ً
يعد بالفعل إنجازا مميزا».

مسك وعنبر
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المسرح
إلى
يعود
حلمي
أحمد
مشاري المطوع« :شيابني هني» خطوة للعالمية
ً
بالسعودية بعد غياب  21عاما
«وجدت صعوبة في الحصول على التمويل لألفالم السينمائية»
يرى المنتج السينمائي مشاري
المطوع أن مشاركته في
فيلم «شيابني هني» تعد
تجربة عملية ،ليثبت من
خاللها اإلمكانيات الجبارة
والطاقات الكامنة لدى الشباب
الخليجيين.

السينما هي
الوسيلة التي
َّ
أتحدث بها
مع العالم
عن ثقافتي
ومعتقداتي
وأروي بها
تاريخي وفق
نظرتي وفهمي
المعتدل

أكد المنتج السينمائي الكويتي
فــي هوليوود مـشــاري المطوع ،أن
الفيلم الكويتي– السعودي (شيابني
هني) يمثل خطوة إيجابية صوب
ً
العالمية ،نظرا لمضامين التجربة،
وأبـ ـع ــاده ــا ،واالح ـت ــراف ـي ــة الـعــالـيــة
المستوى التي تــم بها إنـجــاز هذا
العمل.
وفــي السياق ذاتــهَّ ،
عبر المطوع
عن سعادته الغامرة ،بأن يتكلل هذا
التعاون الكويتي– السعودي بهذه
المحصلة التي ستجد طريقها إلى
عشاق الفن السابع ،وكعرض عالمي
أول ،من خالل مهرجان البحر األحمر
السينمائي الدولي في دورته الثانية
من  1إلى  10ديسمبر المقبل.
ع ــن ب ــداي ــة تـجــربـتــه وحـلـمــه في
عالم السينما ،قال المطوع« :حلمي
بدأ بأن أمثل بلدي الكويت من خالل
السينما العالمية منذ أول زي ــارة
لــي ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة األميركية
وأن ـ ــا ط ــال ــب ف ــي ال ـث ــان ــوي ــة عـنــدمــا
ذهبت مع العائلة إلى استديوهات
دي ــزن ــي ويــون ـي ـڤــرســال ،ه ـنــاك وقــع
ُحــب السينما في قلبي ،وق ــررت أن
تكون السينما هــي الوسيلة التي
أتـحـ َّـدث بها مع العالم عن ثقافتي
ومعتقداتي ،وأروي بها تاريخي،
ً
وفق نظرتي وفهمي المعتدل ،بعيدا
عــن الـتـطــرف الـشــديــد أو االن ـحــال
التام ،فمن خالل السينما أستطيع
إيـ ـ ـص ـ ــال رس ــالـ ـت ــي بـ ـك ــل ص ــراح ــة
ووضــوح بطريقة مسلية ومحببة
للجماهير».
وأضاف المطوع« :بعد مرور أكثر
ً
مــن  25عــامــا مــن العمل المتواصل
والمحاوالت المتكررة التقيت الكاتب
والمخرج د .زياد الحسيني ،عندها
عرفت أنني وجدت الرجل المناسب،
ً
وأن الحلم سوف يرى النور قريبا،
وبذلك أفتخر بــأن أتعاون معه في
أول إنتاج سينمائي كويتي روائي
عالمي بهذا الحجم».
وح ــول افـتـتــاح ص ــاالت العرض

مشاري المطوع

ملصق الفيلم

السينمائية ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،ق ــال:
«ال يمكنني أن أصــف حجم فرحي
بالخبر عـنــدمــا أعـلـنــت السعودية
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ـ ـهـ ــا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت الـ ـ ـع ـ ــرض
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،ف ـق ــد كـ ـ ــان تــوق ـيــت
ً
الخبر متزامنا مع تصوير العمل،
عـ ـن ــده ــا تـ ــواص ـ ـلـ ــت م ـ ــع صــدي ـقــي
وشريكي بالعمل المنتج والمخرج
السعودي حمزة جمجوم ،وقد كان
ً ً
متحمسا جدا للمشاركة في اإلنتاج
ً
والمساهمة ،خصوصا في المشاهد
التي تم تصويرها مع طاقم اإلنتاج
ً
األميركي ،وفي المكسيك أيضا».
وتابع المطوع« :من أكثر األمور
الـصـعـبــة ال ـت ــي واج ـه ـت ـنــي كمنتج
هي الحصول على التمويل لألفالم
ً
السينمائية ،خصوصا أن هذا العمل
ُيعد األول من نوعه ،وال يوجد أمثلة
سابقة يمكننا أن نقيس عليها نسبة
النجاح أو حجم المخاطرة المادية،
فاستمرت رحلة البحث عن التمويل
إلى سنوات عدة قابلنا فيها الكثير
من الشركات ورجال األعمال بالكويت
والخليج مــن دون أي ب ــوادر قبول
للفكرة».
وتـحـ َّـدث عــن أب ــرز المحطات في
ً
مشواره ،قائال« :أذكر واحدة من أهم
المحطات في حياتي ،وهي مقابلتي
لألستاذ مصطفى العقاد المخرج

السينمائي الــراحــل ،وال ــذي كــان له
عظيم األثر في حياتي ،بسبب أعماله
ً
الكبيرة ،خصوصا فيلمي الرسالة
وأسـ ــد ال ـص ـح ــراء ،وع ـنــدمــا قابلته
قبيل وفاته بفترة تم االتفاق على أن
نكمل مسيرته من خالل إنتاج خمسة
أع ـمــال سينمائية ضخمة تجسد
جمال التراث والحضارة اإلسالمية
التي امتدت من الشرق إلــى الغرب،
ً
والي ــزال هــذا المشروع قائما ،لكنه
ينتظر الفرصة المناسبة لتحقيقه».
وع ــن مـشــاركـتــه فــي إن ـتــاج فيلم
«ش ـي ــاب ـن ــي ه ـ ـنـ ــي» ،قـ ـ ــال ال ـم ـط ــوع:
ً
«شخصيا أعتبر مشاركتي في هذا
العمل بمنزلة تجربة عملية ألثبت
م ــن خــال ـهــا اإلم ـك ــان ـي ــات ال ـج ـبــارة
والـ ـط ــاق ــات ال ـكــام ـنــة لـ ــدى الـشـبــاب
الخليجيين ،وقدرتهم على تحدي
األفالم السينمائية العالمية ،وبفضل
ً
الله حققنا ذلك ،وأيضا ألثبت للعالم
أن المجتمع الخليجي لديه العديد
من القصص والمواقف المؤثرة التي
يمكنها أن تصنع أجمل الــروايــات،
فالجمهور العالمي متعطش لمثل
هذه القصص التي يرويها أشخاص
من داخل البيئة نفسها ،بتفاصيلها
وعمقها ،وهذا ما أتمنى أن نحققه من
خالل مشاركتنا في مهرجان البحر
األحمر السينمائي الدولي في جدة».

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة
العامة للترفيه بالسعودية عن تعاونه مع الفنان
المصري أحمد حلمي في عمل مسرحي يعيده
ً
إلى الخشبة ،بعد غياب  21عاما ،وقال في الفيديو:
«مــع النجم العربي اللي أنــا فخور فيه وسعيد
ً
بلقائه ،أحمد حلمي ،ليس غريبا عن السعودية،
فهو من مواليد المملكة ،وعــاش فيها فترة من
الزمن ،أحمد كسبناه في مسرحية إن شاء الله
هتشوفوها عالمية ،وأشياء عالمية جاية».
ً
وتابع آل الشيخ مــازحــا« :أق ــول للفنان كريم
عبدالعزيز ،ال تقابل أحمد إال في فبراير ،عايزينه
سليم» ،ليعقب حلمي« :عشان مسرحية عيون لما
كسرت رجلي» ،ثم َّ
وجه رسالة إلى تركي آل الشيخ
ً
قائال« :أتشرف بالتعامل معك ،وإن شاء الله نعمل
حاجة هتكسر الدنيا» ليرد المستشار« :أنا واثق...
الفكرة التي سمعتها ستكون كذلك».
ً
وكـتــب آل الشيخ معلقا على الـفـيــديــو« :مع
الـنـجــم الـعــربــي الكبير أحـمــد حـلـمــي ،مفاجآت
ً
كثيرة مع هيئة الترفيه قريبا في المملكة ومع
ً
ً
منصة شاهد» ورد حلمي« :سنقدم عمال مسرحيا

أحمد حلمي

ً
كوميديا يكون مفاجأة جديدة تعجب الجمهور،
وتضاف إلى مفاجآت موسم الرياض المستمرة،
ً
ً
وشكرا جزيال معالي المستشار تركي آل الشيخ
على االستقبال الكريم ُ
وحسن الضيافة».

هدى تنشر كواليس «عودة خالتي»
َّروجت الفنانة هدى حسين لمسلسلها الجديد
(ع ــودة خــالـتــي) ،ال ــذي ب ــدأت تصوير مشاهده،
ً
ً
تمهيدا لعرضه قريبا.
وشــاركــت حسين متابعيها ص ــورة جديدة
من كواليس العمل عبر حسابها بـ «إنستغرام»،
واكـتـفــت بكتابة اس ــم المسلسل ،كتعليق على
الـصــورة ،دون كتابة أي تفاصيل أخــرى تتعلق
ً
ً
بــال ـع ـمــل .ول ـق ــي م ـن ـشــورهــا ت ـف ــاع ــا ك ـب ـي ــرا من
جمهورها ،الذين أعربوا عن حماسهم الشديد
ً
للعمل بمجموعة من التعليقات ،منها« :أنيقة دائما
ً
وأبدا ،موفقة»« ،صباح السعادة ،ملكة الفن الكويتي
الراقية بذوقها وجمالها ،كلنا شوق لمشاهدة
المسلسل واالستمتاع بأحداثه».
ً
ويضم العمل ع ــددا مــن نجوم الخليج ،على
رأسهم :سحر حسين ،وقحطان القحطاني ،وفرح
الصراف ،وعبدالله البلوشي ،ونورا.
على جانب آخر ،شاركت الفنانة هدى حسين
ً
أخ ـيــرا فــي مسلسل «س ــت الـحـســن» ،ال ــذي حقق
ً
أصــداء جميلة ،ويضم العمل عــددا من النجوم،

ضمن فعاليات معرض الشارقة للكتاب ،أعلن هيثم
حافظ رئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين
العرب وعضو مجلس أمناء الجائزة ،القائمة القصيرة
للمرشحين بالفوز بجائزة د .عبدالعزيز المنصور
للناشر الـعــربــي -ال ــدورة الــرابـعــة ،فــي رواي ــة الخيال
العلمي  ،2022على أن يعلن اســم الـفــائــز بالجائزة
في معرض الكويت الدولي للكتاب المقرر إقامته في
الشهر الجاري.
وق ــال حــافــظ إن ــه ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ق ــرار لجنة التحكيم،
برئاسة د .إيهاب النجدي ،تعلن الجائزة أسماء دور
النشر المرشحة للجائزة ضمن نسختها الرابعة،
وهي كالتالي:
دار عـصـيــر ال ـك ـتــب -قـصــة «ف ـتــاة ال ـيــاقــة ال ــزرق ــاء»
للمؤلف عمرو عبدالحميد ،و«منشورات» قصة «إبيدي
أرض جوش» للكاتب أحمد جمال ،ودار ملهمون للنشر
والتوزيع ،قصة «خيال واقعي» للمؤلف أحمد األميري،

ومنشورات «تكوين» قصة «الفتاة اآللية واألشجار
آكلة البشر» إلبراهيم فرغلي ،و«كتوبيا» للنشر  -قصة
«رحالت إلى عوالم خفية» للمؤلف حمزة زايد.
ُيذكر أن قيمة الجائزة  20ألف دوالر ( 100في المئة
للناشر) ،وتشترط الجائزة أن يكون موضوع الرواية
في الخيال العلمي للدورة الحالية  ،2022وأن تكون
مكتوبة باللغة العربية في طبعتها األولى ،وليست

العبار والفرس يعرضان أعمالهما بـ «الصفاة»

حتى يستطيع أكبر عدد من الجمهور مشاهدتها
أكد الفنان التشكيلي فاضل
عرض األعمال في
العبار أن ً
الشارع بعيدا عن الصاالت
المخصصة للعرض نهج فني
قديم ،سلكه الكثير من الفنانين
العالميين.

●

فضة المعيلي

ي ـس ـع ــى ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــان ف ــاض ــل
الـ ـعـ ـب ــار وكـ ــامـ ــل ال ـ ـفـ ــرس إل ــى
تقديم شكل جديد للمعارض
الفنية ،حيث قررا أن يخرجا من
رده ــات الـصــاالت المخصصة
ل ـل ـع ــرض ،وت ـق ــدي ــم نـتــاجـهـمــا
ال ـف ـن ــي ل ـلــراغ ـب ـيــن وم ـت ــذوق ــي
الفنون التشكيلية في أمكنة لم
يعتادوا عليها في الكويت ،إذ
قــررا عــرض أعمالهما بساحة
الصفاة وفي فضاء أرحب.
وعـ ــن هـ ــذا ال ـش ـكــل ال ـجــديــد
في العرض ،قال العبار« :فكرة
العرض بساحة الصفاة طرأت
عليه عام  2019بمشاركة الفنان
كامل الفرس ،حيث كانا يقومان
ً
سابقا بعرض أعمالهما الفنية
بصاالت العرض الخاصة ،أو
عبر المجلس الوطني للثقافة
ً
والـفـنــون واآلداب» ،الف ـتــا إلــى
أن مــدة العرض مهما اتسعت
م ــدتـ ـه ــا ،ف ـل ــن ت ـح ـق ــق ال ـه ــدف
المرجو منها ،وهــو مشاهدة
أكبر عــدد ممكن من الجمهور
للوحات واألعمال المعروضة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار ،ف ــي
ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،أن ــه

خالد الصاوي

فاضل العبار
قــرر ،بمشاركة الـفــرس ،القيام
ب ـعــرض أعـمــالـهـمــا فــي ساحة
الـصـفــاة ،حتى يستطيع أكبر
عدد من الجمهور مشاهدتها،
ح ـيــث قــامــا ب ـش ــراء س ـتــانــدات
مخصصة لعرض أعمالهما في
العطل ونهاية األسبوع خالل
الخريف والربيع والشتاء.
ً
وأض ـ ــاف« :ال ـع ــرض أحـيــانــا
ي ـ ـكـ ــون ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع
يومي الخميس والسبت ،في
ً
ح ــال ك ــان الـجــو مــائ ـمــا ،وفــي
بعض األوقات نعرض أعمالنا

معرض العبار والفرس
في ساحة الصفاة

ً
في منتصف األس ـبــوع» ،الفتا
إل ــى أن أس ـعــار األع ـمــال تكون
ً
دائما بمتناول الجميع ،وهو
مــا يشجع الـنــاس على اقتناء
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة ب ــاألسـ ـع ــار
البسيطة والرمزية.
وقـ ــال ال ـع ـبــار إن ــه م ــن شــأن
هــذه الخطوة أن تنقل الحياة
الـفـنـيــة إل ــى الـ ـش ــارع ،السيما
أن تـ ـل ــك الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة م ـن ـت ـشــرة
ف ــي مختلف دول ال ـعــالــم ،من
خـ ـ ــال ف ـن ــان ـي ــن ع ــال ـم ـي ـي ــن ،ال
ً
مجرد هــواة مبتدئين ،مشيرا
إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ق ـ ـ ــرر خ ـ ـ ــوض غ ـم ــار
ه ــذه ال ـت ـجــربــة لـيـشـجــع بــاقــي
الفنانين الكويتيين عـلــى أن
يسلكوا نفس الطريق ،ويقوموا
ب ـع ــرض أع ـمــال ـهــم ال ـف ـن ـيــة في
ساحة الصفاة ،بعد الحصول
على الموافقات المطلوبة من
الجهات المعنية المختلفة.
وحول إقبال الجمهور على
شـ ــراء ال ـل ــوح ــات ،ق ــال الـعـبــار:
«هناك الكثير من المشاهدين
والـمـتــابـعـيــن ل ـنــا ،ويـبـتــاعــون
اللوحات ،وضمن المشاهدين
ألع ـ ـمـ ــال ـ ـنـ ــا ب ـ ـعـ ــض األج ـ ــان ـ ــب
المقيمين في الكويت».

انـ ـتـ ـه ــى ال ـ ـف ـ ـنـ ــان خ ــال ــد
ً
الصاوي تماما من تصوير
آخـ ـ ـ ــر م ـ ـشـ ــاهـ ــد م ـس ـل ـس ـلــه
«أعـمــل اي ــه» ،ال ــذي ُيعرض
حــال ـيــا ع ـلــى ش ــاش ــة قـنــاة
دي إم س ــي ،بـعــدمــا يقرب
مــن  4أشـهــر مــن التصوير
ال ـم ـس ـت ـم ــر ت ـخ ـل ـل ـت ــه ع ــدة
مشكالت.
وبـ ــان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ال ـت ـص ــوي ــر
خ ــرج ال ـصــاوي مــن األزم ــة
الكبيرة التي َّتواجد فيها،
ح ـيــث ل ــم ي ـت ـبــق إال عــرض
 3حـ ـلـ ـق ــات م ـ ــن أص ـ ـ ــل 45
حلقة ،ما جعل فريق العمل
ي ـك ـث ــف ال ـت ـص ــوي ــر بـشـكــل
كـبـيــر لــانـتـهــاء ومــونـتــاج
ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــات ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ع ـلــى
الهواء ،لتسليمها للقنوات
العارضة ،للخروج من تلك
ال ــورط ــة ال ـت ــي دخـ ــل فيها
طاقم العمل.
وبسبب المسلسل اعتذر
الصاوي عن عدم المشاركة
ً
في عدد من األعمال أخيرا،
منها أعـمــال مسرحية في
موسم الــريــاض ،لصعوبة
وجـ ـ ـ ـ ـ ــوده ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مــع
التصوير.

تشارك الفنانة يسرا
المسعودي في فيلم «مندوب
مبيعات» أمام بيومي فؤاد
وأحمد فتحي ،والذي يدور في
إطار كوميدي ،ويتم تصويره
في دبي ،من إخراج حامد
صالح ،ويشارك في بطولته:
إسالم إبراهيم ،وأحمد
سعد ،وأيتن عامر .وتجسد
المسعودي دور «بدرية» زوجة
أحمد فتحي ،وهي بنت من
حارة شعبية تتعرض للتنمر،
وتالحق زوجها في دبي بعد
هروبه من مصر .من ناحية
أخرى ،تشارك المسعودي في
مسلسل «عودة خالتي» في
دور إيمي ،وهي فتاة تونسية.
وعن آخر ما قدمته المسعودي
للسينما كان فيلم «صابر
وراضي» مع النجم أحمد
آدم ومحسن محيي الدين
ورزان مغربي ومحمد مهران،
للمخرج أكرم فريد .كما
شاركت في مسلسل «القاهرة
– كابول» مع النجوم طارق
لطفي وخالد الصاوي وفتحي
عبدالوهاب.

هدى حسين

على رأسهم :عبدالمحسن النمر ،وهند البلوشي،
وأحمد الجسمي ،وسعاد علي ،وسحر حسين،
والعمل تأليف محمد شمس وعلي شمس ،وإخراج
باسم شعبو.

من إحدى الدورات السابقة للجائزة

الصاوي يخرج
من أزمة تصوير
«أعمل إيه»

يسرا المسعودي تشارك
في فيلم «مندوب مبيعات»

نادية الجندي ضحية
تطبيق إلكتروني

إعالن القائمة القصيرة لجائزة عبدالعزيز المنصور للناشر العربي
ً
مترجمة ،ومنشورة ورقيا ،من إصدارات ،2022 - 2021
ً
وأن يكون التأليف فرديا ،وأال تقل الكلمات اإلجمالية
لـلــروايــة عــن  30ألــف كلمة ،ويـحــق لكل نــاشــر عضو
باتحاد الناشرين التقدم بكتاب واحد فقط ،وأال يكون
الكتاب قد فاز بأي جائزة عربية حتى موعد إغالق
استقبال األعمال.
ً
وتضمنت الشروط أيضا ،أن يرسل الناشر على
ً
إيميل المسابقة تعهدا بحقوق الملكية للكتاب ،سواء
الـنــص أو الــرســومــات ،إن وج ــدت ،مــع تقديم خطاب
حديث من االتحاد المحلي يفيد بعضوية الناشر،
والتزامه بقوانين الملكية الفكرية ،ونسخة من الكتاب
ً
( )PDFمتضمنا غــاف الــروايــة ،مــع تعريف بــالــدار،
وسيرة ذاتية للمؤلف ،ونبذة عن الرواية في  200كلمة،
وتعبئة استمارة المشاركة والتوقيع عليها وختمها
من الدار ،وإرسالها مع المرفقات كلها في إيميل واحد
على إيميل المسابقة.

خبريات

انتحل أحد األشخاص صفة
الفنانة نادية الجندي على
تطبيق تيك توك ،وبدأ يتعامل
مع الجمهور باعتباره هي،
وانتشر الحساب بشكل
كبير للغاية ،وبدأ في جمع
مشاهدات بالماليين.
وخرجت الجندي لتحذر
الجمهور من الحساب المزيف،
مؤكدة أنها ال يوجد لها
حساب على «تيك توك» ،وأنها
ليست ضد المعجبين وال أن
ً
ينشئ أحد صفحة أو حسابا،
لكن يجب التنويه أنها
صفحة معجبين ،وأال تتحدث
بلسانها على اإلطالق .وأكدت
أن كل حساباتها وصفحاتها
على مواقع التواصل
االجتماعي موثقة ،ويمكن
معرفتها بسهولة من خالل
عالمة التوثيق الزرقاء.

ةديرجلا
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دوليات
األميركيون يقترعون في «أهم وأغلى» انتخابات نصفية

ً
ً
حظوظ الجمهوريين مرتفعة وأجندة بايدن ستعاني داخليا وخارجيا
تـ ـ ــوجـ ـ ــه األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــون إل ـ ــى
صـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق االق ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراع ،أم ـ ـ ــس،
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ــن
أهـ ـ ـ ـ ــم ان ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـتـ ـج ــدي ــد
الـ ـ ـنـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــي ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي سـ ـيـ ـك ــون
ل ـن ـتــائ ـج ـهــا ت ــأثـ ـي ــرات داخ ـل ـي ــة
عـلــى الــديـمــوقــراطـيــة األمـيــركـيــة
ومسارها المستقبلي ،وخارجية
في وقــت يعيش العالم تغيرات
جيوبولوتيكية كبيرة ،أبرزها
عودة الحرب إلى أوروبا ،وخطر
ال ـح ــرب ال ـن ــووي ــة وش ـب ــح حــرب
باردة بين واشنطن وبكين.
ُ
وأن ـف ـق ــت مــاي ـيــن ال ـ ــدوالرات
على الحملة ،مما يجعل من هذه
االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـصـفـيــة األغ ـلــى
فــي تــاريــخ ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة.
ويعد التصويت في االنتخابات
ً
حاسما بالنسبة للنصف الثاني
من والية الرئيس الديموقراطي
ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن ،وسـ ـلـ ـف ــه دونـ ــالـ ــد
ت ــرام ــب ،فــي الــوقــت ال ــذي يلمح
األخير إلى الترشح لالنتخابات
الــرئــاس ـيــة ع ــام  2024وق ــد أكــد
ب ــال ـف ـع ــل أنـ ـ ــه سـ ـيـ ـق ــوم ب ــإع ــان
مهم األسبوع المقبل .وكعالمة
على ا هـتـمــام األميركيين بهذه
االنـتـخــابــات ،أدل ــى أكـثــر مــن 43
مليون منهم بأصواتهم بشكل
مبكر بحلول مساء أمس األول.

بايدن وترامب عشية االقتراع
وي ـ ـ ـجـ ـ ــري ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـلــى
جـمـيــع م ـقــاعــد مـجـلــس ال ـن ــواب
ً
ال ـ  ،435و 35مقعدا فــي مجلس
الشيوخ (ثلث المقاعد ال ـ )100
أغ ـل ـب ـه ــا ف ـ ــي والي ـ ـ ـ ــات يـسـيـطــر
عـلـيـهــا ال ـج ـم ـهــوريــون .ويشغل
ً
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون ح ــال ـي ــا 222
ً
مـ ـقـ ـع ــدا فـ ــي «الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب» م ـقــابــل
 213لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور يـ ـي ــن ،ب ـي ـن ـمــا
تنقسم مقاعد مجلس الشيوخ
بــال ـت ـســاوي ب ـيــن ال ـحــزب ـيــن (50
لكل منهما) إال أن صــوت نائبة

الــرئ ـيــس ك ـمــاال هــاريــس يعطي
األغلبية للديموقراطيين.
وبعد حملة شرسة ركزت على
الـتـضـخــم ،ي ـبــدو الـجـمـهــوريــون
واثقين مــن فرصهم فــي تجريد
َ
مجلسي
بايدن من أغلبيته في
ال ـكــون ـغــرس .وأظ ـه ــر اسـتـطــاع
للرأي أجرته «رويترز -إبسوس»
أ م ـ ـ ــس األول ت ـ ــرا ج ـ ــع ش ـع ـب ـيــة
ال ــرئ ـي ــس ب ــاي ــدن ن ـق ـطــة واحـ ــدة
لتصل إلى  39في المئة .ويتوقع
مراقبون أن يحصل الجمهوريون

عـلــى أكـثــريــة مــريـحــة ،قــد تكون
ً
األكبر منذ  20عاما ،في مجلس
ال ـنــواب ،وال يستبعد معظمهم
إم ـك ــان ـي ــة ن ـج ــاح ـه ــم ف ــي ال ـف ــوز
بالمقعد الوحيد الذي يحتاجون
إلـ ـي ــه ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـجـلــس
الشيوخ.
وس ـي ـكــون ل ـف ـقــدان الـسـيـطــرة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـل ـ َـس ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس
عواقب وخيمة على بايدن الذي
أعـ ــرب ع ــن «ن ـ ّـي ـت ــه» ال ـتــرشــح في
عـ ــام  ،2024م ـمــا ُي ـن ــذر ب ــإع ــادة

ُّ
تجمع انتخابي مؤيد لترامب في أوهايو أمس األول (رويترز)

مشهد االنتخابات الرئاسية في
 ،2020كـمــا سيقضي ذ ل ــك على
جهود بايدن للحفاظ على حق
اإلجـ ـه ــاض وم ــزاي ــا اجـتـمــاعـيــة
أخـ ــرى ض ـمــن أول ــوي ــات أج ـنــدة
الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن الـتـشــريـعـيــة.
ويخطط الجمهوريون الستخدام
سـقــف الــديــن االت ـح ــادي وسيلة
ضـغــط لـلـمـطــا لـبــة بتخفيضات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ف ـ ـ ــي اإلن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق وجـ ـع ــل
التخفيضات الضريبية لألفراد
ال ـ ـتـ ــي أق ـ ــره ـ ــا ت ـ ــرام ـ ــب ف ـ ــي ع ــام
 2017دائمة ،وكذلك إلى حماية
التخفيضات الضريبية للشركات
ال ـت ــي ح ـ ــاول ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون
إل ـ ـغـ ــاء هـ ــا دون جـ ـ ـ ــدوى خ ــال
العامين الماضيين.
ل ـكــن األم ـ ــر ي ـت ـج ــاوز ال ــداخ ــل
األميركي ،إذ لوح الجمهوريون
ب ـ ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ـ ــراء تـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــات حـ ـ ــول
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب م ـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان
وب ــال ـت ــدق ـي ــق فـ ــي ال ـم ـس ــاع ــدات
الممنوحة ألوكرانيا ،فيما ذهب
ً
قسم منهم أبعد من ذلك متعهدا
ب ــوق ــف ال ـم ـس ــاع ــدات بــال ـكــامــل،
م ـم ــا دفـ ــع ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض إل ــى
ا لـ ـت ــأ كـ ـي ــد أ مـ ـ ــس األول أن د ع ــم
ً
كييف سيتسمر أيا كانت نتائج
االنتخابات وكذلك مكافحة تغير
المناخ وسياسة بايدن للطاقة
س ـي ـك ــون ــان ع ـل ــى الـ ـمـ ـح ــك .وق ــد
ً
تنعكس االنتخابات أيضا على
الخالف بين بايدن والسعودية،
إذ عبرت شخصيات جمهورية
ع ــن ع ــدم رض ــاه ــا عـلــى رد فعل

اإلدارة عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار م ـج ـمــو عــة
«أوب ـ ـ ــك بـ ـ ــاس» األخـ ـي ــر خـفــض
إنتاج النفط ،معتبرين أن بايدن
ّ
يحمل الــريــاض مسؤولية فشل
س ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
بإدارته.
وعشية االق ـتــراع ،دعــا بايدن
الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن إل ـ ـ ــى «ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع عــن
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي م ـس ـعــى
ل ـك ـســب األص ـ ـ ـ ــوات مـ ــن ال ـي ـســار
والوسط عبر تصوير المعارضة
ال ـج ـم ـهــوريــة ع ـلــى أن ـهــا تـهــديــد
ل ـلــدي ـمــوقــراط ـيــة والّـمـكـتـسـبــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،لـ ـك ــن ــه أق ـ ــر ب ــأن
االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ ب ــالـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
ً
المجلسين سيكون «صعبا» دون
أن يستبعد الفوز بهما.
فــي الـمـقــابــل ،ق ــال تــرامــب في
ت ـج ـم ــع بـ ــأوهـ ــايـ ــو« :إذا كـنـتــم
تريدون وضع حد لدمار بالدنا
وإن ـقــاذ الـحـلــم األم ـيــركــي ،يجب
أن تصوتوا للجمهوريين» .كما
وج ــه إه ــان ــات لــرئـيـســة مجلس
النواب نانسي بيلوسي.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الرئيسية انـتـخــابــات محتدمة،
وه ـ ــي ن ـف ـس ـهــا ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـتــي
كــانــت بــالـفـعــل عـلــى الـمـحــك في
رئاسية  .2020وفيما سيستغرق
ً
ف ــرز األصـ ــوات أيــامــا فــي بعض
ُ
الــواليــات ،تسلط األض ــواء على
بـنـسـيـلـفــانـيــا ال ـم ــرك ــز ال ـســابــق
لصناعة الصلب.

لبنان :أسهم أزعور «الرئاسية» تتقدم على قائد الجيش
●

بيروت  -منير الربيع

يعقد الـبــرلـمــان اللبناني ،الـيــوم،
جلسة رابعة النتخاب رئيس جديد
للبالد الـتــي دخـلــت منذ أسـبــوع في
ال ـفــراغ الــرئــاســي ،بعد انـتـهــاء واليــة
الرئيس ميشال عون ،وفشل البرلمان
في انتخاب بديل له.
ووفق المعطيات ،ستفشل جلسة
ال ـ ـيـ ــوم ك ــذل ــك فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب رئ ـي ــس،
والـجــديــد الــوحـيــد ال ــذي قــد تشهده،
قـ ــد يـ ـك ــون تـ ـص ــوي ــت ن ـ ـ ــواب ال ـت ـي ــار
ّ
الحر بزعامة جبران باسيل،
الوطني
ً
لمرشح رئاسي ،بدال من خيار الورقة
ً
ّ
الـبـيـضــاء ،وه ــو مــا سـيـشــكــل إعــانــا
ً
رس ـم ـيــا عــن اخ ـتــاف ال ـم ـقــاربــة بين
باسيل وحزب الله.
وكل المؤشرات تفيد بأن الشغور
الرئاسي سيطول ،والفراغ سيتسع
أ ك ـ ـ ـثـ ـ ــر لـ ـيـ ـشـ ـم ــل م ـ ـج ـ ـمـ ــل اإلدارات
والمؤسسات ،بانتظار تقاطع داخلي

 خارجي قادر على إنتاج تسوية.وبانتظار تلك اللحظة ،هناك شبه
إجماع على أن الرئيس الجديد يجب
ً
أال يكون محسوبا على محور ،مما
يـعـنــي ال ــذه ــاب إل ــى مــرشــح تــوافـقــي
يتمتع بعالقات جيدة مع كل القوى
الـمـحـلـيــة ول ــدي ــه ع ــاق ــات خــارج ـيــة
يـمـكــن أن يـعـكــس م ــن خــالـهــا الثقة
إلع ـ ــادة إطـ ــاق اإله ـت ـمــام ال ـخــارجــي
بلبنان وتقديم المساعدات له بشكل
ً
يكون متوازيا مع إقرار اإلصالحات
ّ
المطلوبة لوضعه على سكة الخروج
من األزمــة االقتصادية ووقــف مسار
االنهيار.
وفيما تجرى محاوالت ّمن حزب
ال ـل ــه إلقـ ـن ــاع ب ــاس ـي ــل ّب ـت ـبــنــي خ ـيــار
سليمان فرنجية ،لتجنب خلق تكتل
مسيحي رافــض لزعيم تيار المردة،
كما حصل عام  ،2015عندما قرر نبيه
بــري وسعد الحريري دعــم فرنجية،
فكان الرد عليهما اتفاق معراب بين

«التيار» و»القوات» ،انتشرت تسريبات
ح ــول اح ـت ـمــال ق ـيــام بــاسـيــل بــزيــارة
إلى العاصمة السورية دمشق للقاء
الرئيس بشار األسد ،وسط تضارب
ف ــي ال ـت ـقــديــرات ح ــول مــوعــدهــا ومــا
يمكن أن ينتج عنها ،وإذا ما ّ سيتمكن
باسيل من إقناع األسد بتبني خياره
أو خيار مختلف عن فرنجية ،أم أن
األسـ ـ ّـد سـيـعـمــل عـلــى إق ـن ــاع باسيل
ب ـت ـب ــن ــي خـ ـي ــار ف ــرن ـج ـي ــة ال ـص ــدي ــق
التاريخي لعائلة األسد.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ـ ـقـ ــول ش ـخ ـص ـيــة
ل ـب ـنــان ـيــة رف ـي ـع ــة ال ـم ـس ـت ــوى ،ول ـهــا
تأثيرها فــي االسـتـحـقــاق الــرئــاســي،
إن الخيار الرئاسي المفضل سيكون
ش ـخ ـص ـيــة وسـ ـطـ ـي ــة ،أي اس ـت ـب ـعــاد
فرنجية وباسيل من السباق ،مشيرا
ال ــى مــرشـحـيــن أســاس ـي ـيــن ،يملكان
المواصفات المطلوبة ،األول هو قائد
الجيش جــوزيــف عــون ،والثاني هو
رئيس دائــرة الشرق األوســط وآسيا

الوسطى في صندوق النقد الدولي
جهاد أزعور.
فاألول كانت لديه تجربة إيجابية
ف ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،وي ـح ـظ ــى
ب ــاح ـت ـض ــان دول ـ ــي وب ـث ـق ــة عـمـيـقــة،
وعالقاته جيدة مع مختلف األفرقاء،
وب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــاح ـظ ــة أن ال ـب ـعــض
ال يــريــد ت ـكــريــس ُعـ ــرف أن ك ــل قــائــد
ً
للجيش يـصـبــح ر ئـيـســا مستقبليا
للجمهورية ،تواجه عون عقبة وحيدة
هي رفضه من قبل باسيل.
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أزعـ ـ ـ ــور ،فـهــو
ص ــاح ــب ت ـجــربــة س ـيــاس ـيــة ومــال ـيــة
قبل سنوات في لبنان ّ
خولته تولي
منصبه في صندوق النقد ،وعالقته
مـتــوازنــة مــع غالبية ال ـقــوى ،واألم ــر
نفسه بالنسبة إلى عالقاته الدولية.
ول ـب ـن ــان ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى شـخـصـيــة
س ـي ــاس ـي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة قـ ـ ـ ــادرة عـلــى
ال ـتــواصــل م ــع الـمـجـتـمـعـيــن الــدولــي
ّ
وال ـع ــرب ــي ل ــوض ــع خ ــط ــة ال ـن ـهــوض.

وهنا ال ّ
بد من اإلشارة إلى أن أزعور
أج ـ ــرى زي ـ ـ ــارات م ـت ـع ــددة ق ـبــل فـتــرة
ضمن زيارات لوفد من صندوق النقد
الــدولــي إلــى السعودية ،حيث كانت
هناك اجتماعات لــوزراء المالية في
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ،وك ــان
ً
مشاركا في قمة المناخ بشرم الشيخ،
حيث كــان لـقــاء لــوفــد الـصـنــدوق مع
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
ول ـقــاءات أخ ــرى ،كما كــان الــوفــد في
زيارة سبقتها إلى دولة اإلمارات.
ووفق المعلومات فإن أزعور عقد
ل ـق ــاءات م ــع مـســؤولـيــن عـ ــرب ،بحث
معهم فرص تقديم مساعدات للبنان،
بالتوازي مع اإلعداد لخطة نهوض،
ووفق ما تقول الشخصية اللبنانية،
ف ــإن أزعـ ــور شخصية غـيــر مستفزة
ألي طــرف ،وقــادر على التواصل مع
الـجـمـيــع ،كـمــا أن ــه غـيــر طــامــح لبناء
زعـ ــامـ ــة س ـي ــاس ـي ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ف ــإن
وصــولــه إل ــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة ال

جهاد أزعور

ً
يـسـتــوجــب اس ـت ـن ـف ــارا م ــن أي طــرف
أو ف ــري ــق ،م ـ ــادام ق ـ ــادرا ع ـلــى تـمــريــر
ال ـمــرح ـلــة بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ـت ـن ـس ـيــق مع
الجميع.

واشنطن وموسكو« :قنوات تواصل» مفتوحة وال تفاوض
حاولت الواليات المتحدة وروسيا التقليل من
أهمية المحادثات بينهما ،التي كشفت صحيفة
وول ستريت جــورنــال أنـهــا كــانــت تـجــري ألشهر
لتجنب امتداد الصراع إلى خارج أوكرانيا وتجنب
مــواجـهــة ن ــووي ــة ،بـعــد أي ــام مــن كـشــف الصحيفة
ذاتها أن واشنطن طالبت أوكرانيا باالنفتاح على
الـتـفــاوض مــع موسكو للحفاظ على استمرارية
الدعم الدولي.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـت ـقــريــر ،ق ــال الـبـيــت األب ـيــض،
إن الــواليــات المتحدة تحتفظ بالحق فــي إجــراء
محادثات مع روسيا على مستوى رفيع عن الحد
من المخاطر ،دون أن ينفي التقرير الذي أفاد بأن
مستشار األمن القومي جيك سوليفان هو من يقوم
بـهــذه الـمـحــادثــات .مــن ناحيته ،اكتفى سوليفان
ب ـتــأك ـيــد وج ـ ــود «قـ ـن ــوات ل ـل ـتــواصــل م ــع االت ـح ــاد
الروسي على مستويات عليا».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :لـ ـق ــد ف ـع ـل ـنــا ذل ـ ــك ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان مــن
الضروري توضيح سوء الفهم المحتمل ومحاولة
الحد من المخاطر وتقليل احتمال وقوع كارثة مثل

االستخدام المحتمل لألسلحة النووية».
وفي موسكو ،قال نائب وزير الخارجية أندريه
رودنكو« :ال نجري مع األميركيين أي مفاوضات
ّ
ح ــول أوك ــرانـ ـي ــا» ،فـيـمــا أك ـ ــدت ال ـم ـت ـحــدثــة بــاســم
ال ـخــارج ـيــة مــاريــا زاخ ــاروف ــا أن االت ـص ــاالت بين
الهيئات الروسية واألميركية مستمرة ،وأن موسكو
ما زالت منفتحة على الحوار.
وأشارت صحيفة الريبوبليكا اإليطالية إلى أن
الواليات المتحدة وحلف شمال األطلسي الناتو
س ـي ـس ـم ـحــان ب ـب ــدء م ـف ــاوض ــات سـ ــام ب ـش ــأن إذا
استعادت أوكرانيا السيطرة على خيرسون ،وهي
المعركة ذات األهمية االستراتيجية والدبلوماسية.
وبحسب الصحيفة ،فإن الهزيمة الكاملة لبوتين،
الذي لم يعد ُيناقش تغيير نظامه كأحد الخيارات
الـغــربـيــة ،س ـتــؤدي إل ــى أس ــوأ ال ـعــواقــب بالنسبة
للواليات المتحدة ،وهي نقل روسيا تحت السيطرة
الكاملة للصين.
في المقابل ،قال مجلس األمن األوكراني إن شرط
الرئيس فولوديمير زيلينسكي األساسي للتفاوض

ً
مع روسيا هو «استعادة وحدة أراضينا» ،متجاهال
القانون الذي أقرته حكومته قبل مدة ،والذي يحظر
التفاوض طالما الرئيس الروسي فالديمير بوتين
موجود في السلطة.
فــي غـضــون ذل ــك ،ق ــال وزي ــر خــارجـيــة روسـيــا
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،إن الـتـحــالــف ال ـغــربــي بـقـيــادة
واشـنـطــن يــزعــزع اسـتـقــرار الـعــاقــات الــدولـيــة في
محاولة للحفاظ على هيمنته ،بينما تتطلع روسيا
ودول أخ ــرى لتشكيل ن ـظــام عــالـمــي عـ ــادل .وفــي
مؤتمر صحافي عقب محادثات مع الفــروف ،قال
وزيــر خارجية الهند سوبر امانيام جايشانكار،
ً
ردا عـلــى س ــؤال ع ــن الـضـغــط ال ـغــربــي بـمــوضــوع
سقف أسعار النفط الروسي ،إن نيودلهي ترغب
في الحفاظ على مزايا في العالقات مع موسكو.
وأشار الوزير الهندي إلى أن المحادثات تركزت
على مناقشة الـنــزاع فــي أوكــرانـيــا وأن الجانبين
سيواصالن مناقشة هذه القضية في المستقبل،
فيما لفت إلى أن الجانبين ناقشا كذلك سبل تطوير
التعاون اإلقليمي.

وذكر أن الجانبين يسيران نحو النهوض بحجم
ً
التبادل التجاري إلى  30مليار دوالر ،مشددا على
اهتمام الهند بتوطيد العالقة مع روسيا في مجال
إمدادات النفط.
كما أش ــار الف ــروف إلــى أن الجانبين الــروســي
وال ـه ـن ــدي نــاق ـشــا آف ـ ــاق ال ـت ـع ــاون ف ــي ال ـم ـجــاالت
التكنولوجية والعسكرية ،بما في ذلك التصنيع
المشترك ألسلحة حديثة ،كذلك التعاون في مجال
الطاقة النووية والفضاء.
من ناحيته ،أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص
إلى الشرق األوسط وإفريقيا ،استعداد بالده للعب
دور الوسيط بين السعودية وإيران في حال طلبت
الرياض وطهران منها ذلك .وقال بوغدانوف ،إن
روسيا على اتصال مع الجانبين ،وإنها تؤيد حل
سوء التفاهم بينهما في إطار حوار بناء.
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سلة أخبار
تونس :جدل بعد حديث
بين بودن وهرتسوغ

نشر مغردون ونشطاء تونسيون
على مواقع التواصل ،أمس
ً
األول ،مقطع فيديو وثق حديثا
ً
وديا دار بين رئيسة الوزراء
التونسية نجالء بودن والرئيس
اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ.
وظهرت رئيسة الحكومة خالل
الصورة التذكارية بمناسبة
مشاركتها في مؤتمر المناخ
بشرم الشيخ المصرية ،في
حديث ودي مع الرئيس
اإلسرائيلي.
ً
وخلق مقطع الفيديو جدال ،حيث
رأى البعض أنها «سقطة غير
مقبولة» لرئيسة الحكومة التي ال
ترتبط بالدها بعالقات مع الدولة
العبرية ،فيما طالب البعض
بتوضيح ما حدث.

ماكرون «يعترف» بمادورو
ُوينهي «برخان»

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون دردشة مع الرئيس
الفنزويلي نيكوالس مادورو،
معترفا برئاسته لفنزويال الغنية
بالنفط ،وهو األمر الذي ال تزال
واشنطن ال ّ
تقر به.
ووعد ماكرون ،خالل الحديث الذي
جرى على هامش قمة المناخ في
شرم الشيخ المصرية أمس األول،
باالتصال بمادورو.
من جهة أخرى ،قالت الرئاسة
الفرنسية ،في بيان ،إن ماكرون
ً
رسميا في خطاب
سيعلن اليوم
يلقيه بمدينة تولون انتهاء عملية
برخان لمكافحة اإلرهاب في
منطقة الساحل ،بعد نحو  3أشهر
من انسحاب قوات برخان من مالي،
ولن تكون لهذا اإلعالن تداعيات
على القوة العسكرية الفرنسية في
المنطقة.

الفلبين ّتسرع اتفاقية
دفاعية مع واشنطن

أعلنت الفلبين ،أمس ،أنها تعمل
على تسريع اتفاقية دفاع معلقة
مع الواليات المتحدة للقوات
والقواعد العسكرية في وقت
يسعى الرئيس فرديناند ماركوس
االبن إلى تعزيز العالقات األمنية
مع حلفائه من القوى الكبرى
وسط تصاعد التوترات مع
الصين .وأكد المتحدث باسم
وزارة الدفاع أرسينيو أندولونغ
تسريع تنفيذ االتفاقية من خالل
تعجيل إنهاء مشاريع تحسين
البنية التحتية وإصالحها في
المواقع المنصوص عليها في
االتفاقية التي تم توقيعها في عام
 2014وتسمح بوجود أميركي
أكبر في القواعد العسكرية
الفلبينية إضافة الى تشييد
وتشغيل مواقع جديدة «من شأنها
بناء موقف دفاع مشترك أكثر
مصداقية».
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رياضة

الخشتي 50 :ألف دينار جوائز لالعبين والجماهير في دوري «زين»
الشركة أطلقت تطبيق «الفانتسي» بنكهة محلية
أعلنت شركة زين الكويت
جوائزها لالعبين والمدربين
والجماهير خالل الحفل الذي
أقامته ،أمس األول ،إلعالن
الشراكة مع االتحاد الكويتي
لكرة القدم ورعايتها للدوري
بدرجتيه مدة  4سنوات.

ً
ّ
ً
نــظـمــت شــركــة «زي ــن» الـكــويــت حـفــا خــاصــا
إلعالن شراكتها مع االتحاد الكويتي لكرة القدم
مـســاء أم ــس األول ،وال ــذي اسـتـعــرضــت خالله
رؤيتها ُ
المشتركة كراع رسمي خالل المواسم
األربـ ـع ــة الـمـقـبـلــة لـبـطــولــة الـ ـ ــدوري بــدرجـتـيــه
الممتاز واألولى.
وأعلن الرئيس التنفيذي للعالقات والشؤون
المؤسسية بشركة «زين» الكويت وليد الخشتي :أن
ُ
الشركة ست ّقدم جوائز نقدية وعينية تصل قيمتها
إلى  50ألف دينار في الموسم الواحد.
وأض ــاف« :تتمثل الـجــوائــز فــي  10000ديـنــار
ألفـضــل العــب فــي الـمــوســم ،و 500ديـنــار ألفضل
العب في الجولة ،و 5000دينار ّ
لهداف الموسم،
ومـثـلـهــا ألف ـضــل حـ ــارس ،و 3000دي ـنــار ألفضل
مدرب ،و 2000دينار ألفضل العب صاعد».
وب ـ ّـي ــن الـخـشـتــي أن ــه ت ــم تـشـكـيــل لـجـنــة تضم
العـبـيــن دول ـي ـيــن ســابـقـيــن مــن أص ـحــاب الـخـبــرة
لــوضــع الـمـعــايـيــر واألس ــس الـتــي سيتم اختيار
ال ـفــائــزيــن بــال ـجــوائــز الـتـشـجـيـعـيــة ب ـن ـ ً
ـاء عليها،
بالتنسيق مع االتحاد الكويتي لكرة القدم ،وهم
ً ّ
سعد الـحــوطــي رئـيـســا للجنة ،ووائ ــل سليمان،
وأسامة حسين ،ومحمد بنيان.
وعن دور «زين» تجاه الجماهير ،قال الخشتي:
«ال نريد أن تقتصر مشاركتنا في الدوري على دعم
ً
الالعبين فقط ،بــل أتفاعل أيـضــا مــع الجماهير،
ُ
بمقابلة الجماهير من جميع األعمار واالستماع

الخشتي والمطيري خالل الحفل
آلرائهم وإتاحة الفرصة لهم لتوصيل رسائلهم
لفرقهم والعبيهم المفضلين».
وكشف الخشتي عن مفاجأة زين الجديدة قائال:
«ستقام للمرة األولى في الكويتُ ،مسابقة «فانتسي»
دوري زين – أول موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف
الذكية لكرة قدم الفانتسي للدوري الكويتي الممتاز،
التي نطمح من خاللها نقل المنافسات الرياضية
الكويتية إلى الساحة الرقمية».
ُ
وأشـ ـ ــار إل ــى أن لـعـبــة «ال ـفــان ـت ـســي» تـعـتـبــر من

عودة «الويك بورد» من بطولة العالم
الشمالي :مشاركة مشرفة واحتكاك ناجح بالخبرات
عاد فجر الثالثاء إلى الكويت
ً
قادما من تايلند ،وفد المنتخب
الـكــويـتــي لــريــاضــة ال ـتــزلــج على
الـ ـم ــاء (الـ ــويـ ــك ب ـ ـ ــورد) ،بــرئــاســة
صالح الدويسان ،وضم الالعبين:
ج ـ ـ ـ ــراح ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي ،وم ـح ـم ــد
الـ ـفـ ـض ــال ــة ،ون ـ ـ ـ ــواف ب ــوهـ ـن ــدي،
ب ـع ــد م ـش ــارك ـت ــه ال ـم ـت ـم ـي ــزة فــي
بـطــولــة ال ـعــالــم ،وال ـتــي اختتمت
منافساتها أمس األول.
وكـ ـ ــان بــاس ـت ـق ـبــال ال ــوف ــد فــي
م ـ ـطـ ــار ال ـ ـكـ ــويـ ــت رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
ال ــزوارق السريعة والــويــك بــورد
ف ــي الـ ـن ــادي ال ـب ـحــري الــريــاضــي
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي،
وأعضاء اللجنة :محمد بركات،
وعبداللطيف العماني ،وعدنان
الـ ـمـ ـسـ ـبـ ـح ــي ،وه ـ ـنـ ــأ ال ـش ـم ــال ــي
الالعبين على المستوى الطيب
ً
الذي قدموه في البطولة ،مشيرا
إلى أن مشاركتهم أتت بثمارها،
كونها األول ــى فــي هــذه البطولة

طالب بتزويده بتقرير الحكم وقرار اتحاد الكرة

الشمالي والعماني وبركات والمسبحي مع العبي المنتخب
فـ ـيـ ـه ــم ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات
والخبرات والثقة بالنفس ،والتي
ً
ستساعدهم كثيرا في المشاركات
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة والـعــربـيــة
المقبلة.

طائرة كاظمة والكويت في نهائي
ً
«التنشيطية» غدا
•

محمد عبدالعزيز

تأهل فريقا كاظمة والكويت إلى المباراة
النهائية لبطولة االت ـحــاد «التنشيطية»
للكرة الطائرة ،إثر فوزهما ،أمس األول ،على
العربي والقادسية بنتيجة  3-1و3-صفر
على التوالي ،في المباراتين اللتين جرتا
على صالة االتحاد بمجمع صاالت الشيخ
سعد العبدالله ضمن منافسات الدور قبل
النهائي للبطولة.
ُ
ً
وتقام المباراة النهائية للبطولة غدا بين
كاظمة والكويت ،في حين يلعب العربي
والقادسية على المركز الثالث.
جــاءت المباراة األولــى سريعة وقوية،

تقام اليوم منافسات الجولة السابعة
م ــن دوري زي ــن ل ـلــدرجــة األول ـ ــى لـكــرة
القدم ،حيث يلتقي الشباب مع اليرموك
على استاد الشباب ،وخيطان مع برقان
على اسـتــاد نــاصــر العصيمي ،وتقام
المباراتان في نفس التوقيت (.)5:30
ويبدو الصراع مشتعال بين الشباب
واليرموك على قمة البطولة ،حيث يأتي
صاحب األرض في المقدمة برصيد 13
نقطة ،بينما يحل منافسه بالوصافة
برصيد  10نقاط.
ويدخل الشباب متربعا على القمة
بفوز ثمين حققه في الجولة السابقة
ع ـلــى ب ــرق ــان ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف ،ويـطـمــح
الفريق إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل
رفع الفارق مع اليرموك إلى  6نقاط.
أما اليرموك فجاء تعادله السلبي مع
برقان بطعم الخسارة ،السيما في ظل
انخفاض المستوى بالفترة الماضية،
لذلك ال بديل عن خطف النقاط الثالث
اليوم لمزاحمة الشباب على القمة.
في المقابل ،ستكون أذهان القائمين
ع ـلــى فــري ـقــي خ ـي ـطــان ال ــراب ــع بــرصـيــد
 3نـقــاط ،وبــرقــان األخـيــر ولــه نقطتان،
عالقة بمباراة الدور األول ،والتي حقق
فيها برقان الفوز بنتيجة  ،2-1قبل أن
يقلب اتـحــاد الـكــرة النتيجة لمصلحة
خيطان  ،3-0بسبب مشاركة األردنــي
حمزة الصيفي.

كاظمة يطعن على قرار «االنضباط» أمام «األولمبية»
•

العالمية ،وقد نجحوا في تمثيل
الكويت بالشكل المشرف ،بغض
النظر عن عدم التأهل للنهائيات،
و مـشــار كـتـهــم منحتهم الفرصة
لــاحـتـكــاك م ــع أب ـط ــال عالميين
والع ـب ـي ــن ذوي خـ ـب ــرة ،وعـ ــززت

أكثر األلعاب اإللكترونية المنتشرة في الدوريات
األوروب ـي ــة ،وقــد أرادت «زي ــن» أن تـقــدم للجماهير
الكويتية نفس التجربة لكن بنكهة محلية  100في
ً
المئة ،وستنطلق هــذه المنصة رسميا مــع بداية
القسم الثاني من الموسم الحالي.
وأوضــح أن الشركة ستقدم «زيــن» جوائز نقدية
للفائزين بــدوري زين للفانتسي بإجمالي 10.000
دينار ،وهي للفائزين بالمراكز الثالثة األولى ،5000
و 3500د.ك ،و.1500

بــدوره ،قال نائب رئيس االتحاد الكويتي لكرة
القدم هايف المطيري« :تــم رفــع قيمة جائزة بطل
دوري زيــن إلــى  100ألــف د.ك ،و 60ألفا للوصيف،
و 40ألفا للثالث ،وهو نتاج وثمرة الشراكة الجديدة
بين االتحاد وزين».
وطــالــب الـمـطـيــري مــؤسـســات الـقـطــاع الـخــاص
الـمـخـتـلـفــة أن ت ـح ــذوا ح ــذو «زيـ ـ ــن» ف ــي م ـثــل هــذه
اإلسـهــامــات الكبيرة التي مــن شأنها أن ترفع من
مستوى الرياضة الكويتية.

مباراتان في دوري
«األولى» اليوم

ً
وقـ َّـدم الفريقان ً
أداء جيدا دانــت األفضلية
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،وب ـش ـكــل ط ـف ـيــف ،لمصلحة
العربي ،واستعاد كاظمة زمام اللقاء ،بفضل
حوائط الصد والضربات الساحقة القوية
من المنطقتين األمامية والخلفية ،لينهي
األشواط الثالثة واللقاء لمصلحته.

الكويت والقادسية
وفـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ال ـت ــي ج ــاءت
ً
متوسطة المستوى ،عانى «األصفر» كثيرا،
لغياب بعض العبيه البارزين لإلصابة،
على رأسهم البرازيلي داغالما ،وراشد عنبر،
وسـعــد صــالــح ،مــا جـعــل الـكــويــت يفرض
كلمته ويظفر بنتيجة اللقاء.

حازم ماهر

طعن مجلس إدارة نادي كاظمة على قرارات لجنة
االنضباط باالتحاد الكويتي لكرة القدم ،أمام اللجنة
األولمبية الكويتية ،أمس األول.
وك ــان ــت ل ـج ـنــة االنـ ـضـ ـب ــاط قـ ـ ــررت إيـ ـق ــاف الع ـبــي
الفريق األول لكرة القدم بالنادي مبارك سعيد ثالث
م ـبــاريــات ،وع ـمــاد الــديــن ع ــزي مـبــاراتـيــن إل ــى جانب
تـغــريــم ك ــل مـنـهـمــا  300دي ـن ــار ،لـمــا ب ــدر مـنـهـمــا في
مواجهة القادسية في الدور األول لبطولة كأس سمو
ولي العهد.
وط ــال ــب ال ـ ـنـ ــادي ف ــي ط ـع ـن ــه ،ال ـ ــذي ق ــدم ــه لـلـجـنــة
األولـمـبـيــة تشكيل لـجـنــة تحقيق لــاسـتـمــاع لحجة
االتحاد لنفي ادعاء النادي وإلغاء عقوبة اإليقاف على
الالعبين ،وما ترتب عليها من آثــار مادية ومعنوية
أضــرت بالفريق بخسارته مباراتين فقد على إثرها
ثالث نقاط مهمة أمام النادي العربي في دوري زين
بنتيجة  2-3وخسارته كأس السوبر أمام الكويت .1-2
كـمــا طــالــب األول ـم ـب ـيــة ب ـض ــرورة ت ــزوي ــده بتقرير

حكم ومراقب المباراة (كاظمة
والقادسية) ،ومحضر اجتماع
لجنة االنضباط والموقعين
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
والتسجيل الصوتي لوقائع
االجـ ـتـ ـم ــاع ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ق ــرار مجلس إدارة االتـحــاد
بــاعـتـمــاد الـعـقــوبــة وكشف
ب ــأس ـم ــاء ال ـح ـض ــور ،حتى
يتسنى للنادي استكمال
ً
إجــراء اتــه القانونية وفقا
صورة
ض
وئ
ية
ع
ن
ك
تا
للقانون .87/2017
ب كاظمة
وتطرق النادي في طعنه
إلى عدم قانونية لجنتي االنضباط واالستئناف ،لعدم
ً
حصول جميع أعضاء اللجنة على مؤهالت قانونية ،تم رفض طعنه ،مع مطالبته بتقديم الطعن وفقا
كذلك انتهاء عملها في يوليو الماضي ،وعدم التجديد للنظام األساسي واللوائح.
ً
ّ
وذكــر الـنــادي اللجنة األولمبية بــدورهــا في حماية
لها بموافقة الجمعية العمومية و فـقــا لما تضمنه
ً
الـطـعــن ،وه ــو مــا ذك ــره أي ـضــا فــي طعنه أم ــام اتـحــاد أعضاء الجمعية العمومية من االتحادات الرياضية ،إذ
الكرة ،من دون الطعن على قرار اإليقاف والغرامة ،لذلك إن كاظمة عضو الجمعية العمومية لهذه االتحادات!

مباراتان في ختام الجولة الثانية من «ممتاز اليد»
•

محمد عبدالعزيز

ت ـقــام ال ـي ــوم م ـب ــارات ــان ف ــي خ ـتــام ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة من
ا ل ــدوري ا لـمـمـتــاز لـكــرة ا ل ـيــد ،حـيــث يلتقي فــي الخامسة
مـســاء السالمية مــع بــر قــان ،ويليها فــي ا لـســا بـعــة مساء
كاظمة والفحيحيل ،على صالة االتحاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي.
في المباراة األولى ،يتطلع السماوي بدون رصيد إلى
تعويض خسارته في الجولة األولى على يد القادسية،
وتحقيق نتيجة ايجابية يوقف بها زحف برقان الثاني
بنقطتين ،وا لـطــا مــح ا لــى تحقيق فــوز آ خــر بعد تخطيه
القرين في افتتاح مشواره بالبطولة.
وسيحاول مدرب السماوي التونسي المنجي البناني
تصحيح مسار فريقه ،وتالفي أخطاء مباراته السابقة
ف ــي الـشـقـيــن الــدفــاعــي وال ـه ـجــومــي ،مــرت ـكــزا ع ـلــى خـبــرة
العبيه خاصة حيدر دشتي والتونسي نور الدين ماوه،

اختتام «ناشئي غرب آسيا» للريشة الطائرة

تاركا مهمة حراسة المرمى على عاتق الجزائري يحيى
زموشي.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـط ـمــح س ـع ـيــد حـ ـج ــازي ف ــي اس ـت ـث ـمــار
م ـع ـنــويــات الع ـب ـيــه ال ـمــرت ـف ـعــة ل ـل ـت ـصــدي ل ـق ــوة وط ـمــوح
الـسـمــاوي ،معتمدا عـلــى ســاحــي الــدفــاع الـمـتـقــدم ،ومــن
الخلف حارسه أحمد الفرحان ،والهجوم السريع المدعوم
بتصويبات العبي الخط الخلفي.

كاظمة والفحيحيل
وفي المباراة الثانية ،يدخل كاظمة والفحيحيل ،وكالهما
«بدون رصيد» ،تحت شعار استعادة االتزان ،بعد خسارتهما
فــي الـجــولــة االفـتـتــاحـيــة أم ــام الـقــادسـيــة وال ـيــرمــوك ،إذ يأمل
البرتقالي نفض غبار الهزيمة وتخطي عقبة الفحيحيل الطامح
كذلك في تعميق جراحه والنهوض من كبوته في مباراة من
المرجح أن تكون صعبة على الطرفين.

الجهراء واليرموك يواجهان
العربي والتضامن في «السلة»
يسعى ا لـجـهــراء إ لــى تحقيق ا نـتـصــار جديد
عندما يلتقي العربي في الخامسة والربع مساء
اليوم ،ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي
في دوري كرة السلة ،كما يلعب اليوم اليرموك
مــع التضامن فــي  ،7:15و تـقــام ا لـمـبــارا تــان على
صــا لــة اال تـحــاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي.
وك ــان ال ـج ـهــراء ح ـقــق االن ـت ـصــار ف ــي الـجــولــة
األو ل ــى عـلــى ا ل ـيــر مــوك لـيـحــرز أول نقطتين لــه،
فيما خسر العربي من الصليبيخات.
وف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة ي ـب ـح ــث ال ـت ـض ــام ــن
واليرموك عن الفوز األول في البطولة ،بعد أن
هزما في الجولة األولى.

َ
رمضان والقالف مدربين لـ «أزرق السلة»

العنزي كشف التعاقد مع خبير تحكيمي سلوفاكي
•

تتويج الفائزين
اختتمت أمس األول (االثنين) بطولة غرب آسيا
للناشئين للريشة ا لـطــا ئــرة ،ا لـتــي استضافتها
الكويت على مدى يومين ،بمشاركة  9منتخبات،
وذلك بتتويج الفائزين.
وجاء األردني أحمد السويدان في المركز األول
ً
بمنافسات تحت  17عاما .وفي منافسات السيدات
َّ
للفئة العمرية نفسها حلت األردنية مريم أبوعربي
فــي ال ـمــركــز األول .وتـ ـ ِّـوج فــي مـنــافـســات زوجــي
ً
الرجال تحت  17عاما السعوديان فهد المالكي
ويزن سابغ ،في حين فازت األردنيتان مرح عمر

ومــريــم أبــوعــربــي فــي زوج ــي الـسـيــدات تحت 17
ً
عاما ،وحل في المركز األول بمنافسات تحت 15
ً
عاما األردني إسماعيل ،وفي منافسات السيدات
َّ
ً
للفئة نفسها حلت األردنية ماريا أبوعربي أوال.
ً
وأسفرت نتائج زوجي الرجال تحت  15عاما
عــن ف ــوز الـســوريـيــن حـســام الــديــن الــراعــي وب ــراء
البرخو بالمركز األولِّ ،
وتوج بمنافسات زوجي
ً
السيدات تحت  15عاما الثنائي األردنــي حنين
غسيلي وماريا أبوعربي.
(كونا)

جابر الشريفي

كشف رئيس االتـحــاد الكويتي لكرة
السلة رشيد العنزي عن الجهاز الفني
الـ ـج ــدي ــد ل ـم ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوطـ ـن ــي األول،
حيث سيتولى قـيــادة «األزرق» المدرب
الـبـحــريـنــي سـلـمــان رم ـض ــان ،والــوطـنــي
ط ــال ال ـقــاف ،بالبطولة الـعــربـيــة التي
ستقام في الكويت ،بعد إتمام الموافقات
الرسمية ،وكــذلــك تصفيات كــأس آسيا
المقررة في فبراير المقبل.
وقال العنزي ،خالل مؤتمر صحافي
عـقــده بمقر االت ـحــاد فــي منطقة صباح
السالم ،أمس األول ،إن لجنة المنتخبات
فــي االتـحــاد وقــع اختيارها على مــدرب
مـنـتـخـبـنــا ل ـل ـش ـبــاب س ـل ـم ــان رمـ ـض ــان،
لمعرفته الجيدة بالالعبين ،حيث عمل
رمضان في االتحاد منذ ثالث سنوات،
كما أن اختيار القالف معه في الجهاز

ً
الفني سيكون دعما للمدرب ،كونه يمتلك
خبرة في الدوري الكويتي.

الخبير التحكيمي

َّ
وقدم العنزي ،خالل مؤتمره لوسائل
اإلعــام ،الخبير التحكيمي السلوفاكي
بيتر سلوبدان ،الذي تعاقد معه االتحاد،
ً
موضحا أن الفترة المقبلة سيتولى بها
سلوبدان تطوير أداء الحكام ،من خالل
خبرته الكبيرة ،إذ عمل سنوات كثيرة
مع االتحاد القطري لتطوير أداء الحكام.
وقــال إن االتـحــاد يمتلك ثالثة حكام
دوليين ،و«منحنا اآلن فرصة لحكمين
آخرين ،ما يعني أننا سنصل إلى خمسة
حكام دوليين ،وهو رقم غير مسبوق في
االتحاد».

المحترف الثالث
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي أن ق ـ ـ ـ ــرار ل ـج ـنــة

ً
العنزي متحدثا وإلى جانبه رمضان والقالف وسلوبدان
المسابقات ،بإضافة محترف ثالث ،جاء
بـنـ ً
ـاء على متطلبات االت ـحــاد اآلسـيــوي
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـف ــرق الـ ـت ــي سـ ـتـ ـش ــارك فــي
الـبـطــولــة اآلس ـيــويــة؛ الـكــويــت وكــاظـمــة،
ً
ب ـن ـظ ــام ال ـ ــذه ـ ــاب واإلي ـ ـ ـ ـ ــاب ،م ـب ـي ـن ــا أن
عـ ـ ـ ــدد الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ك ـ ـشـ ــف ال ـس ـج ــل
(االسكورشيت) في الــدوري المحلي لن
يتأثر بهذا القرار ،إذ سيبقي على العبين

اثنين فقط ،واالتحاد من باب الحيادية
م ـن ــح ج ـم ـيــع األنـ ــديـ ــة أح ـق ـي ــة تـسـجـيــل
محترف ثالث.
وأشـ ـ ــاد بـ ـ ــأداء ال ـك ــوي ــت وك ــاظ ـم ــة في
بطولة األندية العربية األخـيــرة ،والتي
ت ـ ـ ـ ِّـوج ف ـي ـه ــا الـ ـك ــوي ــت ب ــال ـل ـق ــب ،وع ـل ـيــه
سيسعى االتحاد لتحقيق نتائج إيجابية
مع المنتخب الوطني.
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ذاق ريال مدريد مرارة
الخسارة األولى له هذا
الموسم في «الليغا» ،بسقوطه
أمام العنيد رايو فايكانو
«المنقوص» ( ،)3-2في اللقاء
الذي احتضنه ملعب فاييكاس،
في ختام الجولة الـ  13بدوري
الدرجة األولى اإلسباني لكرة
القدم ،لتظل الصدارة تحت
قبضة برشلونة ،الذي انتصر
السبت على ألميريا بهدفين
دون رد.

قـ ـ ـ َّـدم رايـ ـ ــو ف ــاي ـك ــان ــو هــديــة
ً
ثمينة جــدا لبرشلونة ،بعدما
ألـ ـح ــق ب ـ ـجـ ــاره ري ـ ـ ــال م ــدري ــد،
حــامــل الـلـقــب ،الهزيمة األولــى
ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ل ـكــرة
القدم هذا الموسم ،بالفوز عليه
 ،2-3االثنين ،في ختام المرحلة
الـ ـث ــالـ ـث ــة عـ ـش ــرة مـ ــن ال ـ ـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وق ـب ــل م ــرح ـل ــة ع ـل ــى تــوقــف
الــدوري ،بسبب مونديال قطر
الذي ينطلق  20الجاري ،يجد
فريق المدرب اإليطالي كارلو
أنـشـيـلــوتــي نـفـســه فــي الـمــركــز
ً
الـثــانــي ،عــوضــا عــن ال ـصــدارة،
بـ ـع ــدم ــا أت ـ ـبـ ــع تـ ـعـ ـث ــره األول
للموسم (ت ـعــادل فــي المرحلة
الـمــاضـيــة أمـ ــام ج ـيــرونــا )1-1
ب ـهــزي ـمــة أولـ ـ ــى ف ــي «ال ـل ـي ـغ ــا»،
والثانية بالمجمل ،بعد التي
َّ
تعرض لها في دوري األبطال
على يد اليبزيغ األلماني 3-2
في  25الشهر الماضي.
وب ــات ال ـن ــادي الـمـلـكــي بعد
ه ــذه ال ـهــزي ـمــة خـ ــارج ال ــدي ــار،
ً
مـتـخـلـفــا ب ـف ــارق نـقـطـتـيــن عن
غريمه برشلونة ،الفائز السبت
عـلــى ألـمـيــريــا  - 2صـفــر ،فيما
رفع فايكانو بانتصاره الثالث
ً
تواليا والسادس للموسم مع
محافظته على سجله الخالي
من الهزائم للمرحلة الخامسة

على الـتــوالــي رصـيــده إلــى 21
نقطة في المركز الثامن.
وب ـعــد عــودتــه إل ــى تشكيلة
الفريق في الفوز على سلتيك
االس ـك ـت ـل ـنــدي  ،1-5األربـ ـع ــاء،
ف ــي ال ـجــولــة األخ ـي ــرة م ــن دور
المجموعات ل ــدوري األبـطــال،
عـ ــاد الـ ـه ــداف ال ـفــرن ـســي كــريــم
بـنــزيـمــة لـلـغـيــاب ع ــن تشكيلة
ريـ ــال ق ـبــل أق ــل م ــن أسـبــوعـيــن
ع ـلــى ان ـط ــاق م ــون ــدي ــال قـطــر،
ب ـس ـبــب انـ ــزعـ ــاج ف ــي ع ـضــات
الفخذ كان أبعده عن المباريات
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث الـ ـ ـت ـ ــي سـ ـبـ ـق ــت لـ ـق ــاء
منتصف األسبوع.
وكانت البداية صعبة على
ً
الريال ،الذي افتقد أيضا نجم
وسطه األلماني توني كروس
ن ـت ـي ـجــة اإلي ـ ـقـ ــاف ،لـ ـط ــرده فــي
ال ـث ــوان ــي األخـ ـي ــرة م ــن م ـبــاراة
ال ـمــرح ـلــة ال ـمــاض ـيــة ،إذ وجــد
ً
نـفـســه مـتـخـلـفــا م ـنــذ الــدقـيـقــة
ال ـخ ــام ـس ــة ب ـع ــد ع ــرض ـي ــة مــن
ف ــرانـ ـسـ ـيـ ـسـ ـك ــو غـ ــارس ـ ـيـ ــا مــن
الجهة اليمنى ،لتصل الكرة إلى
سانتياغو كوميسانيا ،الذي
أطلقها قوية في شباك الحارس
البلجيكي تيبو كورتوا.
ً
وكان فايكانو قريبا من هز
ش ـبــاك ضـيـفــه لـلـمــرة الـثــانـيــة،
لـ ــوال ت ــأل ــق كـ ــورتـ ــوا ف ــي وج ــه
أ لـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارو غـ ــار س ـ ـيـ ــا ( ،)14ثــم

الـ ـمـ ـح ــاول ــة الـ ـبـ ـعـ ـي ــدة إلي ـس ــي
باالسون (.)30

ركلة جزاء لريال مدريد
لكن النادي الملكي عاد إلى
اللقاء بفضل ركلة جزاء انتزعها
مــاركــو أسـيـنـسـيــو ،واحتسبت
بعد اللجوء إلى «في أيه آر» ضد
فرانسيسكو غارسيا ،فانبرى
لها المخضرم لوكا مودريتش،
وأودع الكرة في شباك الحارس
ال ـم ـق ــدون ــي ال ـش ـمــالــي سـتــولــي
ديميترييفسكي (.)37
ً
ول ـ ـ ــم ي ـن ـت ـظ ــر ريـ ـ ـ ــال ط ــوي ــا
لتسجيل هــدف التقدم برأسية
قوية من البرازيلي إيدر ميليتاو
على يمين ديميترييفسكي ،إثر
ركلة ركنية ( ،)41لكن سرعان ما
رد فايكانو بهدف التعادل عبر
تـســديــدة رائ ـعــة «ع ـلــى الـطــايــر»
ومـ ـ ــن زاوي ـ ـ ـ ــة ص ـع ـب ــة ألل ـ ـفـ ــارو
غارسيا ،الذي وصلته الكرة من
باالسون ( ،)44لينتهي الشوط
األول والفريقان على المسافة
ذاتها.
وب ـ ــدأ ري ـ ــال الـ ـش ــوط ال ـثــانــي
بـتــوغــل ألسينسيو ،ال ــذي مــرر
الـ ـك ــرة ل ـل ـب ــرازي ـل ــي رودري ـ ـغـ ــو،
فـ ـ ـ ـس ـ ـ ــدده ـ ـ ــا األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ــارج
ال ـخ ـش ـبــات الـ ـث ــاث ( ،)47ورد
فايكانو بتسديدة بعيدة قوية

أنشيلوتي يأسف للهزيمة
أبـ ــدى اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي،
مـ ــدرب ريـ ــال م ــدري ــد ،أس ـفــه للهزيمة
بنتيجة  3 - 2أم ــام راي ــو فايكانو،
األول ـ ــى لـفــريـقــه ه ــذا ال ـمــوســم في
ال ـل ـي ـغــا اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،م ــا تــرتــب
عليه تصدر غريمه برشلونة
ل ـج ــدول ال ـ ــدوري وتــراجــع
الفريق الملكي للوصافة
بفارق نقطتين.
وصـ ـ ـ ــرح أن ـش ـي ـل ــوت ــي
ليلة االثنين «لم ننجح في
م ـجــاراة الـخـصــم ،واجهنا
صعوبات في التقدم بالكرة
من الخلف ،افتقدنا المهارات
ال ـف ــردي ــة والس ـت ـغ ــال ال ـك ــرات
الـثــانـيــة ول ـل ـجــودة ال ـتــي لــم تكن
كافية لمعادلة الكفة».
وأقر المدرب «الفريق كان يعاني
مــن المستوى األقــل لــه مــن ناحية

أنشيلوتي

استغالل الفرص بسبب األخطاء الفردية».
وت ــاب ــع «ع ـن ــدم ــا ت ـعــانــي ف ــي ال ـخ ــروج
بالكرة فإن الالعبين يعانون بشكل أكبر.
ال ـي ــوم فـيـنـيـسـيــوس ورودري ـ ـغـ ــو ،ال ـلــذان
عــادة ما يؤديان بشكل جيد ،عانيا أكثر
من الالزم».
واعـتــرف الـمــدرب اإليطالي بــأن فقدان
الصدارة يجعل الفريق «مستاء ومحبط
ب ـس ـبــب ال ـه ــزي ـم ــة» ،ل ـك ـنــه دعـ ــا الــاعـبـيــن
ل ــ»ال ـتــرك ـيــز ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـق ــادم ــة» أم ــام
ق ـ ـ ــادش يـ ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ،وال ـت ــي
ستكون األخيرة قبل توقف الدوري بسبب
مونديال قطر ،مؤكدا «عــدم فقدانه األمل
في الفريق».
وأوضح «كان ينقصنا حدة المنافسة
والـتــركـيــز» ،مشيرا فــي الــوقــت نفسه إلى
أن ال ـفــريــق يـصــل لـفـتــرة ال ـتــوقــف بسبب
المونديال ،وهو يعاني بدنيا «بسبب لعب
الكثير من المباريات».

ي ـت ـس ـلــم ال ـم ـه ــاج ــم ال ـبــول ـنــدي
روبـ ـ ـ ــرت ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي ال ـي ــوم
ج ــائ ــزة ال ـح ــذاء الــذه ـبــي لموسم
 ،2022-2021ب ــا ع ـت ـب ــاره ه ــداف
الدوريات األوروبية.
وسـ ـج ــل ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي مــع
بايرن ميونيخ الموسم الماضي
 35هـ ــدفـ ــا ف ـ ــي ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا،
مـ ـتـ ـج ــاوزا ك ـي ـل ـي ــان م ـب ــاب ــي (28
هــدفــا مــع بــاريــس س ــان جــرمــان)
واإلي ـ ـطـ ــالـ ــي تـ ـشـ ـي ــرو اي ـم ـب ــول ــي

جانب من مباراة رايو فايكانو وريال مدريد
ل ـفــران ـس ـي ـس ـكــو غ ــارس ـي ــا عـلــت
العارضة بقليل (.)61
وحصل فايكانو على فرصة
ذهبية كــي يتقدم على الـنــادي
ً
الملكي مجددا ،بعدما احتسبت
ل ــه ركـ ـل ــة ج ـ ـ ــزاء ،ب ـس ـبــب لـمـســة

برشلونة يدرس إمكانية ضم زاها
أشــارت تقارير صحافية إلى
أن نادي برشلونة يدرس إمكانية
ض ــم مـهــاجــم كــريـسـتــال ب ــاالس،
ويلفريد زاها ،الذي ينتهي عقده
مع النادي اإلنكليزي في يونيو
القادم.
ً
ووفـ ـق ــا لـصـحـيـفــة «س ـب ــورت»
ال ـك ـت ــال ــون ـي ــة ،ي ـ ــرى ال ـ ـنـ ــادي أن
الـ ــاعـ ــب اإليـ ـ ـ ـف ـ ـ ــواري قـ ــد ي ـك ــون
بـ ـمـ ـن ــزل ــة عـ ـنـ ـص ــر مـ ـكـ ـم ــل ل ـخــط
الهجوم ،على الرغم من أن البرشا
ال يعاني نقصا في هذه المنطقة.
ومع ذلك ،يدرس البلوغرانا
إمكانية التوقيع مع صاحب
ا ل ـ ـ ـ  29ع ــام ــا ل ـت ـعــويــض رح ـيــل
م ـم ـف ـيــس ديـ ـب ــاي ال ـ ــذي يـنـتـهــي
عقده نهاية الموسم الجاري.

والحقيقة هــي أن زاه ــا العب
قـ ــادر ع ـلــى ه ــز ال ـش ـبــاك ب ــوف ــرة،
ففي الموسم الماضي ،سجل 14
هدفا في  31مباراة ،وفي الموسم
الـجــاري وقــع على  6أه ــداف في
 12مباراة.
كما أنــه قــادر على اللعب في
ك ــل م ــراك ــز الـ ـهـ ـج ــوم ،وحـ ـ ــال تــم
ال ـتــوصــل لـسـعــر جـيــد ق ــد يــأخــذ
الـ ـب ــرش ــا خـ ـي ــار ض ـم ــه ب ـج ــدي ــة،
السيما أن زاها كان بالفعل على
رادار الـ ـن ــادي ال ـك ـتــالــونــي ،لكن
كــري ـس ـتــال ب ـ ــاالس ط ـلــب وقـتـهــا
مبلغا كبيرا مقابل التخلي عنه.
(إفي)

ويلفريد زاها

ليفاندوفسكي

فاز رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بجائزة غولدن بوي (الفتى الذهبي)،
ـ«موسم ساحر».
كأفضل رئيس ٍ
ناد لعام  ،2022والتي اعتبرها إقرارا ب ُ
وصرح بيريز ،صاحب الـ 75عاما« ،إنه لشرف كبير أن أمنح مثل هذه الجائزة المتميزة
من أجــل تاريخ ريــال مــدريــد .الموسم الماضي كــان ساحرا وسنظل نتذكره دائما ألنه
أحد أفضل المواسم في التاريخ .لقد فزنا عمليا بكل شيء .مدريد لم يستسلم أبدا .إنها
هويتنا .نقاتل حتى النهاية».
وحصل بيريز ،الذي يترأس ريال مدريد منذ  ،2009والذي سبق أن ترأس النادي الملكي
في مرحلة سابقة  ،2006-2000على أعلى نسبة تصويت من جانب لجنة تحكيم األساطير
التي ضمت صحيفة توتوسبورت اإليطالية ،والمكونة من العبين سابقين مثل فان دير
سار ،وتشابوسات ،وستويتشكوف ،وماتيوس ،وإيتو ،وشيفتشينكو ،ونيدفيد ،ولوكا
(إفي)
توني ،وفيرون ،كوستاكورتا ،وروي كوستا ،وإيميليو بوتراجينيو.

اإلط ــاق ،وسيسمح لها بإنهاء العام رابعة في تصنيف رابطة
المحترفات ،فــي مركز سبق لها أن وصلت إليه عــام  2018قبل
أن تتراجع نتائجها بسبب اإلصــابــات المتكررة وفـقــدان الثقة
بالنفس ،مــا أدى إلــى تراجعها حتى المركز الــرابــع والسبعين
نهاية العام الماضي.
ووصلت غارسيا إلى تكساس بمعنويات مهزوزة بعض الشيء
بعد القرار المفاجئ لمدربها برتران بيريه بالرحيل ،لكنها كانت
ً
ً
صلبة معنويا وبدنيا حتى في ظل اإلرهاق الذي تعاني منه جميع
الــاعـبــات فــي نهاية هــذا الـمــوســم ،ونجحت فــي أن تـتــوج بأكبر
ألقابها ،حارمة سابالينكا ( 24عاما) من إحراز اللقب الشخصي
الحادي عشر أيضا واألهم كذلك في مسيرتها.
غارسيا تحمل كأس البطولة

هوكس يلحق الهزيمة األولى بباكس
ألحق أتالنتا هوكس بضيفه ميلووكي باكس الهزيمة
األول ــى للموسم بالفوز عليه  ،98-117أمــس األول ،في
دوري كــرة الـسـلــة األمـيــركــي للمحترفين ،فيما تنفس
ً
غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الصعداء ووضع حدا
لمسلسل هزائمه المتتالية عند خمس مباريات بفوزه
على جاره ساكرامنتو كينغز .113-116
ويدين هوكس بفوزه السابع للموسم في  10مباريات
الى «المبتدئ» آيه دجاي غريفين الذي دخل من مقاعد
البدالء في غياب نجم الفريق تراي يونغ بسبب إصابة
ف ــي ال ــذق ــن ،لـيـسـجــل  24نـقـطــة ف ــي أف ـضــل أداء ل ــه على
اإلطالق ،فيما ساهم ديغونتاي موراي بـ 25نقطة مع 8
ً
ً
ً
متابعات و 11تمريرة حاسمة ،ليلعب دورا أساسيا أيضا
في الهزيمة األولى لباكس في  10مباريات حتى اآلن.

 49نقطة لكوري

كابيال نجم هوكس يسجل في سلو باكس

وفـ ــي سـ ــان فــران ـس ـي ـس ـكــو ،أن ـه ــى سـتـيـفــن ك ــوري
مسلسل الهزائم المتتالية لووريرز حامل اللقب عند
 5مباريات ،بتسجيله  47نقطة قاد بها فريقه لحسم
المباراة أمام جاره ساكرامنتو كينغز .113-116
وان ـت ـظــر فــريــق ال ـم ــدرب سـتـيــف كـيــر حـتــى الــربــع
األخير ليحسم اللقاء وفــوزه الرابع للموسم في 11
مباراة ،وذلك بفضل كوري الذي سجل  17من نقاطه

فلورنتينو بيريز

شفيونتيك ال تزال في صدارة التصنيف

غارسيا تتوج موسمها بلقب «دبليو تي إيه»
اختتمت الفرنسية كــارو لـيــن غارسيا موسمها االستثنائي
ً
بأفضل طريقة مــن خــال فــوز المصنفة ســاد ســة عالميا بلقب
بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم محترفات كرة المضرب،
للمرة األولى في مسيرتها ،بعد تغلبها في المباراة النهائية على
البيالروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة  )4-7( 6-7و4-6
االثنين في تكساس.
وأصبحت ابنة مدينة ليون ،البالغة  29عاما ،ثاني فرنسية
تحرز البطولة التي تجمع أفضل ثماني العبات في العالم ،بعد
أميلي موريسمو المتوجة أمام مواطنتها ماري بيرس في .2005
ورفـعــت غــارسـيــا عــدد ألقابها لـهــذا الـمــوســم الــى أربـعــة ،وفي
مسيرتها الى  ،11لكن تتويجها في هذه البطولة هو األهم على

يــد فــي المنطقة المحرمة على
دان ــي ك ــارف ــاخ ــال ،لـكــن كــورتــوا
ت ــأل ــق فـ ــي وجـ ـ ــه األرج ـن ـت ـي ـن ــي
أوسكار تريخو ،قبل أن ينحني
فــي المحاولة الثانية المعادة
نتيجة تقدم الحارس البلجيكي

عــن مــرمــاه ،ونـجــح تــريـخــو في
ترجمتها هذه المرة (.)67
ً
وحاول ريال جاهدا أن ينقذ
نقطة ،لكن فايكانو ،الذي خسر
مدربه أندوني إيراوال بعد طرده
في الدقيقة  ،61صمد في وجه

رجال أنشيلوتي ،وسار بالنقاط
الثالث إلى بر األمان ،بعدما كان
ً
قريبا من االكتفاء بالتعادل ،لكن
ُ
رودريغو لم يحسن التعامل مع
عرضية أسينسيو ،وأطاح الكرة
فوق العارضة (.)89

فلورنتينو بيريز أفضل رئيس ناد في 2022

ليفاندوفسكي يتسلم الحذاء الذهبي
(الت ـس ـيــو  ،)27 -وك ــري ــم بنزيمة
(ريال مدريد .)27 -
وسـيـتـسـلــم مـهــاجــم برشلونة
الجائزة فــي احتفالية بالمدينة
الـ ـكـ ـت ــال ــونـ ـي ــة ،بـ ـحـ ـض ــور رئ ـي ــس
ال ـبــرشــا جـ ــوان الب ــورت ــا ،والع ــب
البرشا السابق كارليس بويول،
والمدرب تشافي هرنانديز.
وت ـ ـم ـ ـنـ ــح الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة مـ ـ ــن ق ـبــل
رابطة وسائل اإلعــام الرياضية
(إفي)
الرئيسية في أوروبا.

رياضة

ال ــ 47في هــذا الربع ليلعب الــدور الرئيس في تفوق
فريقه .25-37
وب ـعــد غ ـيــاب ل ـثــاث م ـبــاريــات بـسـبــب ال ـم ــرض ،عــاد
العمالق الكاميروني جويل إمبيد بقوة ونجح في جميع
ً
محاوالته الـ 16عن خط الرميات الحرة ،منهيا اللقاء بـ33
نقطة ليقود فيالدلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على
فينيكس صنز .88-100
وتعملق جايسون تايتوم بتسجيله  39نقطة قاد بها
بوسطن سلتيكس وصيف البطل للفوز على ممفيس
ً
غريزليز  106-109في لقاء برز خالله أيضا نجم األخير
جا مورانت بتسجيله  30نقطة ،بينها  5ثالثيات ،من
ً
دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة األولى
على ملعبه والرابعة بالمجمل هذا الموسم.
وحقق يوتا جاز فوزه الثاني في غضون أربعة أيام
على لــوس أنجلس ليكرز ،وهــذه المرة بنتيجة كبيرة
 116-139فــي ل ـقــاء افـتـقــد فـيــه األخ ـيــر لنجمه لـيـبــرون
جيمس ولوني ووكر وباتريك بيفرلي بسبب اإلصابة
الـتــي أجبرته على السفر الــى ســولــت اليــك سيتي بــ11
ً
العبا فقط.
وسجل جــوش هــارت سلة ثالثية قاتلة فــي الثانية
األخيرة حسم بها فوز فريقه بورتالند ترايل باليزرز على
مضيفه ميتمي هيت  ،107-110فيما فاز داالس مافريكس
على ضيفه بروكلين نتس ونجمه كيفن دورانت .94-96

بعد تتويجها بلقب بطولة «دبليو تي ايه» الختامية ،تقدمت الفرنسية
كارولين غارسيا إلــى المركز الــرابــع في تصنيف رابطة المحترفات
الصادر الثالثاء ،بعد ساعات من إنجازها.
ورغم خسارتها في نصف نهائي البطولة ذاتها أمام سابالينكا ،ما
زالت البولندية إيغا شفيونتيك تحلق بعيدا في الصدارة ،وستنهي العام
في القمة للمرة األولى في مسيرتها .لدى الرجال ،خرق الدنماركي الشاب
هولغر رونه قائمة العشرة األوائــل للمرة األولــى ،بعد تتويجه بدورة
باريس  -بيرسي للماسترز على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش
الذي خسر مركزا .وبات أول دنماركي يدخل قائمة العشرة األوائل ،إثر
تقدمه  8مراكز بعد أن أصبح أصغر العب يتوج في العاصمة الفرنسية
منذ األلماني بوريس بيكر في  ،1986مزيحا في طريقه خمسة العبين
ضمن العشرة األوائل ليصبح أول العب يحقق ذلك في بطولة واحدة.

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
الدوري اإلسباني

9:00

إشبيلية – ريال سوسيداد

beINSPORTS HD1

10:00

إسبانيول  -فياريال

beINSPORTS HD2

11:30

ريال مايوركا – أتلتيكو مدريد beINSPORTS HD1
الدوري اإليطالي

8:30

ساسولو  -روما

STARZ PLAY

8:30

ليتشي  -أتاالنتا

STARZ PLAY

10:45

فيورنتينا  -ساليرنيتانا

STARZ PLAY

10:45

إنتر ميالن  -بولونيا

STARZ PLAY

كأس رابطة المحترفين اإلنكليزية
10:45

أرسنال  -برايتون

beINSPORTS PR4

10:45

نوتنغهام  -توتنهام

beINSPORTS PR3

11:00

مانشستر سيتي  -تشلسي

beINSPORTS PR1

11:00

ليفربول – ديربي كاونتي

beINSPORTS PR2

ً
باق  ١١يوما
ٍ

البرازيل مرشحة فوق العادة في المجموعة السابعة
يسعى المنتخب البرازيلي
إلى تفادي حدوث أي
مفاجآت وحسم صدارة
المجموعة السابعة في
مونديال قطر 2022
الذي ينطلق هذا الشهر،
وتضم المجموعة إلى جانب
ً
السيليساو كال من سويسرا
وصربيا والكاميرون.

ستكون البرازيل مرشحة فوق
العادة لتخطي دور المجموعات
ً
والـ ــذهـ ــاب ب ـع ـي ــدا ف ــي مــونــديــال
 ،2022وربما إحــراز اللقب للمرة
ال ـســادســة فــي تــاريـخـهــا ،بفضل
عــروضـهــا الــرائـعــة فــي الـسـنــوات
األخ ـيــرة وتــألــق معظم نجومها
ً
حاليا ،ال سيما في خط المقدمة
ب ــوج ــود ن ـي ـم ــار وف ـي ـن ـي ـس ـيــوس
جــون ـيــور ورودري ـ ـغـ ــو ،ف ــي حين
ً
س ـي ـك ــون الـ ـ ـص ـ ــراع م ـ ــري ـ ــرا عـلــى
البطاقة الثانية ضمن المجموعة
السابعة بين سويسرا وصربيا
والكاميرون.
وض ــع مـ ـ ّ
ـدرب ال ـب ــرازي ــل تيتي
فــري ـقــه ع ـلــى ال ـس ـكــة الـصـحـيـحــة
ونـ ـ ـف ـ ــض ع ـ ـنـ ــه غـ ـ ـب ـ ــار الـ ـه ــزيـ ـم ــة
التاريخية أمــام ألمانيا  7-1في
ن ـصــف ن ـهــائــي م ــون ــدي ــال ،2014

م ــن خ ــال ق ـيــادتــه إل ــى الـتـتــويــج
بكوبا أميركا عام  2019ثم خاض
تصفيات أ مـيــر كــا الجنوبية من
دون أي هزيمة.
ورف ـ ــع ت ـي ـت ــي ال ـس ـق ــف ب ـقــولــه
ل ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ذي غـ ـ ـ ـ ــارد يـ ـ ـ ـ ــان»
البريطانية في يونيو الماضي،
«يجب أن نبلغ النهائي ونصبح
األبطال .هذه الحقيقة .في روسيا
كنت المدرب في ظروف مختلفة
(ب ـعــد إق ــال ــة دون ـغ ــا) .ال ـي ــوم لــدي
ف ــرص ــة إكـ ـم ــال دورة ال ـس ـن ــوات
األرب ــع .التوقعات مرتفعة لكني
مركز على العمل».
تتمتع جميع خطوط المنتخب
ً
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ب ــال ـخ ـب ــرة ب ـ ـ ــدءا مــن
ح ـ ـ ـ ــارس لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
أل ـي ـس ــون ،وق ـط ـبــي ق ـلــب ال ــدف ــاع
ت ـيــاغــو سـيـلـفــا ومــارك ـي ـن ـيــوس،
ً
مـ ـ ـ ـ ــرورا ب ـخ ــط الـ ــوسـ ــط ب ــوج ــود
كــازي ـم ـيــرو وم ــروح ــة رائ ـع ــة من
المهاجمين بقيادة نيمار.
في المقابل ،تريد سويسرا أن
تواصل مفاجآتها بعد أن أخرجت
فــرنـســا مــن الـ ــدور ثـمــن النهائي
لـكــأس أوروب ــا صـيــف عــام 2021
بالفوز عليها بركالت الترجيح،
ً
ع ـل ـم ــا أنـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـت ـخ ـلــف فــي
النتيجة  3-1في الوقت األصلي
حـتــى الــدقـيـقــة  75قـبــل أن تقلب
الطاولة على منافستها.
ول ـ ــم يـ ـت ــردد رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
السويسري لكرة القدم دومينيك
بــان فــي التعبير عــن طموحات
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـ ـ ـ ـ ــاده ف ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــرس
الكروي في قطر اثر التأهل للمرة

تيتي إلعادة األمجاد وختام مسيرته بنجاح
الع ــب ذو مـسـيــرة مـتــواضـعــة لـكـنــه مـ ــدرب ذائ ــع
الصيت ،أعاد أدينور ليوناردو باتشي ،المعروف بـ
ً
«تيتي» ،إلى المنتخب البرازيلي بعضا من بريقه بعد
الخسارة المذلة في نصف نهائي كأس العالم على
أرضه أمام ألمانيا .7-1
تسلم مهامه مع أصحاب القمصان الصفراء في
ً
يــونـيــو  2016خـلـفــا ل ـكــارلــوس دون ـغــا الـعــائــد على
عجلة بعد كارثة  ،2014ونجح في قيادة البرازيل إلى
نهائيات مونديال روسيا  2018على الرغم من بداية
سيئة في التصفيات ،قبل أن يفوز عام  2019بمسابقة
كوبا أميركا ،حيث أقصى في طريقه إلى التكريس
غريمه التقليدي في القارة منتخب األرجنتين في
نصف النهائي.
بـنــى «تـيـتــي» سمعته خ ــال حقبة إش ــراف ــه على
ثــاث فترات على نــادي كورنثيانز في ســاو باولو،
فقاده إلحــراز األلقاب والكؤوس المحلية والقارية،
ب ـي ـن ـه ــا ك ـ ــأس الـ ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة بـ ـ ـف ـ ــوزه عـلــى
ب ـطــل أوروب ـ ــا تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي (،)2012
وك ــوب ــا ل ـي ـبــرتــادوريــس ( ،)2012وريـكــوبــا
ســودامــري ـكــانــا ( ،)2011إض ــاف ــة إل ــى لقب
الدوري المحلي عامي  2011و.2015
وأعلن في فبراير الماضي أن مونديال
ق ـط ــر س ـي ـك ــون األخ ـ ـيـ ــر لـ ــه مـ ــع مـنـتـخــب
البرازيل« :فزت بكل شيء في مسيرتي ،وكل
ما ينقصني هو كأس العالم».

التوازن بين الدفاع القوي ومهارات فردية ساحرة،
بمن فيهم نيمار الذي يعتبر المدافع األول عنه ،حيث
رد المدرب عام  ،2018بينما كانت االنتقادات تنهال
على نجم بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي لدموعه
السخية وسقطاته المبالغ فيها بعد كل اعتراض،
«لقد س ــاروا عليه ،ليس هناك ما ُيـقــال ،علينا فقط
المشاهدة».
ويأمل عشاق البرازيل أن تنسحب مسيرة تيتي
الناجحة كمدرب لألندية على تجربته مع «راقصي
السامبا» ،ليجلب نجمة ذهبية سادسة الى قميص
ً
سيليساو للمرة األولــى منذ  20عاما ،تاريخ إحراز
البرازيل لقبها الخامس بطلة للعالم ،بـ ـف ــوزه ــا
عـلــى ألـمــانـيــا  - 2صـفــر عـلــى ملعب
ي ــوك ــوه ــام ــا ف ــي الـ ـي ــاب ــان بـهــدفـيــن
سجلهما المهاجم رونالدو.

دفاع قوي ومهارات فردية
المدرب البرازيلي تيتي

ويـعـتـمــد تـيـتــي على

ً
ال ـخ ــام ـس ــة ت ــوالـ ـي ــا ف ــي أك ـتــوبــر
الماضي «نعم ،الفريق يرغب في
ً
التتويج بطال للعالم».
اس ـت ـل ــم ال ـس ــوي ـس ــري ال ــدول ــي
ً
س ـ ــابـ ـ ـق ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــراد يـ ــاك ـ ـيـ ــن م ـه ـم ــة
اإلش ــراف على تــدريــب المنتخب
ً
خلفا لبيتكوفيتش واعتمد كرة
هـجــومـيــة أك ـثــر مــن سـلـفــه وبــات
الـمـنـتـخــب أك ـثــر ص ــاب ــة ،بــدلـيــل
ً
ع ــدم خـســارتــه أي ــا مــن مـبــاريــاتــه
الثماني في تصفيات كأس العالم،
على الرغم من إصــابــات عــدة في
ص ـفــوفــه وفـ ــي م ـج ـمــوعــة ضمت
إيطاليا بطلة أوروبا األخيرة.

ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ــألـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــارس يـ ــان
ســومــر بـشـكــل الف ــت فــي صفوف
مونشنغالدباخ ،لكنه أصيب في
أربطة الكاحل في  18أكتوبر وهو
ً
يتعافى حاليا.
ّ
أم ـ ـ ــا صـ ــرب ـ ـيـ ــا ،ف ـ ـت ـ ـعـ ــول ع ـلــى
مـهــاجـمـيـهــا الـعـمــاقـيــن دوش ــان
ف ـ ــاه ـ ــوف ـ ـي ـ ـت ـ ــش ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف
ي ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوس ،وألـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدر
م ـي ـت ــروف ـي ـت ــش الـ ـمـ ـت ــأل ــق فــي
صفوف فولهام اإلنكليزي.
سـتـكــون م ـب ــاراة صربيا
وســوي ـســرا فــي خ ـتــام دور
المجموعات في الثاني
مـ ـ ـ ـ ــن ديـ ـ ـسـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر،

منافسة على البطاقة الثانية
وي ـ ـتـ ــألـ ــق ن ـ ـجـ ــوم ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـ ـس ـ ــوي ـ ـس ـ ــري ف ـ ـ ــي أنـ ــدي ـ ـت ـ ـهـ ــم،
ً
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدءا ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـق ـ ـ ــائ ـ ـ ــد غـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــت
تـشــاكــا فــي صفوف
أرس ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــذي
س ـ ـجـ ــل  4أه ـ ـ ـ ــداف
هـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،وال
يـ ـ ــزال ك ـت ـلــة ن ـش ــاط فــي وسط
الملعب مع تخليه عن مشاكساته
الـ ـت ــي خ ـل ـقــت ل ــه ال ـم ـت ــاع ــب مــع
الحكام في السابق.
كمأ تأقلم المهاجم بريل
إمبولو في صفوف موناكو
المنتقل إلـيــه مــن بوروسيا
مــونـشـنـغــادبــاخ األل ـمــانــي،
وقلب الدفاع مانويل أكانجي
الـ ــذي ان ـضــم إل ــى مانشستر
ً
سـيـتــي ق ــادم ــا م ــن بــوروس ـيــا
دورتموند.

العبو المنتخب البرازيلي في مباراة سابقة

ُ
نيمار على خطى عمالقة «السيليساو»
Croatia

يملك النجم البرازيلي نيمار،
ً
ً
ال ــذي ي ـقــود ج ـيــا رائ ـع ــا يسعى
إلى التتويج بكأس العالم للمرة
األولـ ـ ــى م ـنــذ عـ ــام  ،2002فــرصــة
دخــول أسـطــورة كــرة القدم خالل
م ــون ــدي ــال ق ـط ــر ،ال ـ ــذي يـخــوضــه
ً
منتخب «الـسـيـلـيـســاو» مــرشـحــا
بقوة إلحراز اللقب.
ب ـ ُـعـ ـم ــر الـ ـث ــاثـ ـي ــن ،س ـي ــرت ــدي
م ـه ــاج ــم بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ــرم ــان
الـفــرنـســي ،ال ـق ــادم مــن برشلونة
اإلسباني عام  2017مقابل صفقة
قياسية بلغت  222مليون يورو،
زي القائد الذي ال غبار عليه في
صفوف البرازيل ،بطلة العالم 5
مــرات (رقــم قياسي) ،والتي تقدم
ً
عروضا رائعة ،وأنهت تصفيات
أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة م ــن دون أي
ُخـ ـس ــارة ،ع ـلــى أمـ ــل ال ـس ـيــر على
خطى البرازيليين الكبار الذين
يـتـقــدمـهــم ال ـجــوهــرة بيليه بطل
العالم ثالث مرات.
ً
وإذا ك ـ ـ ــان ا لـ ـتـ ـت ــو ي ــج ه ــد ف ــا
ً
جماعيا  ،فــإن نيمار يسعى إلى
تحقيق رقم قياسي آخر ،من خالل
تخطي عدد األهداف التي سجلها
األس ـ ـطـ ــورة ب ـي ـل ـيــه م ــع مـنـتـخــب
ً
بــاده .وسجل «الملك»  77هدفا،

Costa Rica

وهـ ــو رقـ ــم ق ـي ــاس ــي ف ــي ص ـفــوف
Iranنيمار
«سيليساو» ،وال يبتعد عنه
Japan
سوى بثالثة أهداف.
ي ـس ـت ـط ـيــع ن ـي ـم ــار بـ ـل ــوغ ه ــذا
الهدف في دور المجموعات ،حيث
منتخب بالده مرشح فوق العادة
فــي مــواجـهــة مـنـتـخـبــات صربيا
وسويسرا والكاميرون.
Saudi Arabia
Senegal
ت ـ ــأل ـ ــق ن ـ ـي ـ ـمـ ــار ف ـ ـ ــي صـ ـف ــوف
ً
المنتخب البرازيلي أخـيــرا ،كما
ي ـ ـخـ ــوض أف ـ ـضـ ــل مـ ــواس ـ ـمـ ــه فــي
ص ـف ــوف ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان،
ً
حيث سجل حتى اآلن  13هدفا،
المحلي،
بينها  11فــي الـ ــدوري
Uruguay
Wales
وتسع تمريرات حاسمة.
الشائعات التي طالته بإمكانية
ال ــرحـ ـي ــل عـ ــن فـ ــريـ ــق ال ـع ــاص ـم ــة
الفرنسية خالل الصيف لم تؤثر
عليه.

ِّ
ً
«إنه يحلق حاليا»

وبــالـنـسـبــة ل ـمــدرب المنتخب
ت ـي ـت ــي ،ف ـ ــإن ال ـ ـعـ ــروض ال ــرائ ـع ــة
لنيمار تـعــود إلــى العمل الكبير
الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــام ب ـ ــه الـ ـ ُـم ـ ـعـ ــد ال ـب ــدن ــي
لـلـمـنـتـخــب ال ـب ــرازي ـل ــي ري ـك ــاردو
ً
روزا ،مـ ـبـ ـع ــدا عـ ـن ــه اإلصـ ــابـ ــات

ً
تشكيلة الـ  26العبا

حــراســة الـمــرمــى :ألـيـســون بيكر (لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي) ،إيــدرســون
(مانشستر سيتي اإلنكليزي) ،ويفيرتون (بالميراس)
الدفاع :داني ألفيش (بوماس المكسيكي) ،دانيلو وأليكس ساندرو

Canada

Cameroon

Brazil

الـمـتـكــررة الـتــي تـعــرض لها منذ
France
Germany
عام Ghana.2017
وقـ ـ ـ ـ ــال تـ ـيـ ـت ــي فـ ـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر
الماضي« :المردود الفني لالعبين
الـمـحـتــرفـيــن الـمـمـيــزيــن مرتبطة
بسرعة التفكير والتنفيذ .يجب
أن ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـسـ ــرعـ ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذ
متناسقتين،
Poland
وهي حال ِّنيمار في Portugal
Qatar
الوقت الحالي ،فهو يحلق اآلن».
أم ـ ـ ـ ــا ك ـ ــاف ـ ــو ،ق ـ ــائ ـ ــد م ـن ـت ـخــب
الـ ـب ــرازي ــل ال ـف ــائ ــز ب ـك ــأس ال ـعــالــم
ع ــام  2002فــي كــوريــا الجنوبية
ً
والـيــابــان والـفــائــز باللقب أيضا
الواليات المتحدة،
عام  1994في
Switzerland
Tunisia
United States
ف ـق ــال« :ف ــي ظ ــل ال ـحــالــة الـبــدنـيــة
الـحــالـيــة لـنـيـمــار ،لــديـنــا حظوظ
كبيرة للفوز بكأس الـعــالــم ،ألنه
STYLISED FLAGS
العب يصنع الفارق على أرضية
الملعب».
وس ـ ـ َّـج ـ ــل ن ـ ـي ـ ـمـ ــار  8أه ـ ـ ـ ــداف
بتصفيات أميركا الجنوبية في
 10مباريات خاضها ،وهو ثاني
أفضل مسجل فيها بعد البوليفي
مارسيلو مارتنس مورينو.

Australia

Belgium

England

Ecuador

Netherlands

Morocco

Spain

South Korea

مجسمات لنيمار وميسي ورونالدو وضعت في أحد أنهار الهند
FOOTBALL FLAGS

المنتخب البرازيلي في سطور

تشكيلة نهائية مع ألفيش ومن دون فيرمينيو
سيكون الظهير المخضرم دا ن ــي ألفيش ضمن قائمة المنتخب
البرازيلي المشارك في مونديال قطر بقيادة نجم باريس سان جرمان
الفرنسي نيمار ،في وقت قرر المدرب تيتي استبعاد مهاجم ليفربول
اإلنكليزي روبرتو فيرمينيو من التشكيلة النهائية التي أعلنها االثنين.
ً
ويأتي ضم ألفيش ( 39عاما) الى تشكيلة «سيليساو» ،الساعي الى
لقبه المونديالي األول منذ  2002والسادس في تاريخه ،رغم أنه لم
يخض أي مباراة منذ شهرين.
وسيكون ألفيش أكبر العب برازيلي يدافع عن ألوان المنتخب في
ً
كأس العالم ،ماحيا رقم دجالما سانتوس الذي خاض نهائيات 1966
بعمر السابعة والثالثين.

حاسمة على األرجــح في تحديد
هــويــة الـمـنـتـخــب ال ــذي سـيــرافــق
البرازيل.
وكانت القرعة أوقعت منتخبا
صربيا وســويـســرا مــع الـبــرازيــل
ً
أيضا قبل  4سنوات في مونديال
 ،2018ففازت البرازيل  - 2صفر
ع ـلــى األول ـ ــى وت ـع ــادل ــت  1-1مع
الثانية.
أم ــا ال ـكــام ـيــرون التي

ح ـ ـلـ ــت ثـ ــال ـ ـثـ ــة فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــأس األمـ ـ ــم
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة الـ ـت ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا
مطلع الـعــام الـحــالــي ،فتضم في
صـفــوفـهــا بـعــض ال ـن ـجــوم الــذيــن
ي ـت ــأل ـق ــون فـ ــي صـ ـف ــوف األن ــدي ــة
األوروبـيــة أبرزهم حــارس مرمى
إن ـت ــر اإلي ـط ــال ــي آن ــدري ــه أون ــان ــا،
والعـ ـ ــب وس ـ ــط ن ــاب ــول ــي آن ــدري ــه
فــرانــك زامـبــو انغيسا باإلضافة
إلى إريك مكسيم تشوبو موتينغ

الذي يتألق في صفوف بايرن
مـيــونـيــخ األل ـمــانــي فــي اآلون ــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة وزم ـ ـي ـ ـلـ ــه ف ـ ــي خــط
ال ـم ـقــدمــة ف ـن ـســان أبــوب ـكــر مع
النصر السعودي.

وبريمر (يوفنتوس اإليـطــالــي) ،ماركينيوس (بــاريــس ســان جرمان
الفرنسي) ،تياغو سيلفا (تشلسي اإلنكليزي) ،إيــدر ميليتاو (ريــال
مدريد اإلسباني) ،أليكس تيليس (إشبيلية اإلسباني)
الوسط :كازيميرو وفريد (مانشستر يونايتد اإلنكليزي) ،فابينيو
(ليفربول اإلنكليزي) ،برونو غيمارايش (نيوكاسل اإلنكليزي) ،لوكاس
باكيتا (وست هام اإلنكليزي) ،إيفرتون ريبيرو (فالمنغو)
الهجوم :نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)،
راف ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــا (بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي)،
فينيسيوس جونيور
ورودري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
(ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي)،
ري ـش ــارل ـي ـس ــون
(توتنهام اإلنكليزي) ،أنتوني (مانشستر يونايتد اإلنكليزي) ،غابريال
جيزوس وغابريال مارتينيلي (أرسنال اإلنكليزي) ،بيدرو (فالمنغو).

داني ألفيش

كأس العالم :المشاركة الـ ( 22الوحيد شارك
في كل النسخ)
أف ـضــل نـتـيـجــة :بـطــل  1958و 1962و1970
و 1994و2002
كوبا أميركا 37 :مشاركة
أف ـضــل نـتـيـجــة :بـطــل  1919و 1922و1949
و 1989و 1997و 1999و 2004و 2007و2019
تصنيف فيفا1 :
اللقب :سيليساو
رئيس االتحاد :إيدنالدو رودريغيش
التأهل :تصدرت البرازيل تصفيات أميركا
الـجـنــوبـيــة بــرصـيــد قـيــاســي بـلــغ  45نقطة من
 17مباراة
ً
ال ـم ــدربُ :عـ ّـيــن تيتي ( 61عــامــا) ع ــام ،2016
وضمد جراح الخسارة المذلة أمام ألمانيا 7-1
على أرضــه فــي نصف نهائي مونديال ،2014
كما ّ
عوض بداية بطيئة في تصفيات مونديال

روس ـيــا  2018تـحــت إشـ ــراف ال ـم ــدرب الـســابــق
ً
ً
ً
دونـغــا .بنى فريقا صلبا ومـتــوازنــا لالحاطة
ً
بنيمار ،لكن أيضا لتعويض غياباته المتعددة
ُ
بـسـبــب اإلص ــاب ــة .انــت ـقــد ف ــي ال ـب ــرازي ــل بسبب
خـيــاراتــه الــدفــاعـيــة ،لكن سيليساو حلقت في
ُ
وت ّ
عد المرشحة
تصفيات مونديال قطر ،2022
األقوى لنيل اللقب السادس في تاريخها وتعزيز
رقمها القياسي .أحــاطــت بها بعض الشكوك،
إثر الخسارة ضد األرجنتين في نهائي «كوبا
أميركا»  2021في ملعبها األسطوري ماراكانا
في ريو دي جانيرو ،ولم يواجه منتخب البرازيل
أي خصم أوروبي منذ .2019

ّ
مونديال المكسيك  ...1970برازيل بيليه األعظم وصدة القرن

بيليه يحتفل بعد الفوز بمونديال  1970وفي اإلطار ملصق البطولة

على وقع نــزول اإلنسان على
س ـطــح ال ـق ـمــر ُ وان ـت ـش ــار األق ـمــار
الـصـنــاعـيــة ،نـقـلــت ك ــأس الـعــالــم
 1970م ــن ا لـمـكـسـيــك ّ
ألو ل مــرة
ب ـ ـ ــاألل ـ ـ ــوان ،وشـ ـ ـه ـ ــدت م ـح ـطــات
تــاري ـخ ـيــة أب ــرزه ــا ح ـفــر بــرازيــل
الجوهرة بيليه اسمها بأحرف
ذه ـب ـيــة ،مـحـتـفـظــة ب ـك ــأس جــول
ري ـم ـيــه إل ــى األب ـ ــد ،ب ـعــد تـتــويــج
اسـتـعــراضــي ل ـ «أف ـضــل منتخب
في التاريخ».
بعد سنتين من استضافتها
ّ
األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــاد ،حـ ــطـ ــت ال ـن ـس ـخــة
التاسعة رحالها في المكسيك،
عـ ـل ــى عـ ـل ــو ت ـ ـ ـ ــراوح بـ ـي ــن 1800
و2600م فوق سطح البحر.
ّ
التطور التكنولوجي،
بموازاة
ُس ـم ــح بــال ـت ـبــديــات ّ
ألول م ــرة،
ُ
واع ــت ـم ــدت ال ـب ـطــاقــات ال ـص ـفــراء
والحمراء دون أن ُيطرد أحد ،بعد
اخـتـبــارهــا فــي أولـمـبـيــاد ،1968

وأقيم أول مونديال خارج أوروبا
وأميركا الجنوبية.

المايسترو بيليه
ب ـقــي ال ـل ـقــب ال ـعــال ـمــي الـثــالــث
ال ــذي حـقـقــه بـيـلـيــه مــع ال ـبــرازيــل
بمثابة تحفة فنية رائعة لـ «الملك»
الذي أبهر عشاق الكرة المستديرة
ً
طـ ــوال ال ـب ـطــولــة ،مــدفــوعــا ب ــروح
االنتقام من خيبة .1966
وأقسم حينها بيليه المكسور،
الذي بات عرضة لإلصابات ،أنه
ً
لن يلعب في كأس العالم مجددا،
حيث لــم يــرتــد القميص األصفر
مدة عامين.
بعد أن رفض بداية استدعاءه
من أجــل التصفيات ،بــات إيمانه
أك ـبــر عـنــدمــا وافـ ــق زاغ ــال ــو على
ت ــول ــي زم ـ ــام ال ـق ـي ــادة ع ـلــى رأس
الجهاز الفني.

واستعاد بيليه لياقته البدنية
ً
وبـ ـ ــدا ع ــن  29ع ــام ــا أف ـض ــل مــن
أي وقـ ــت م ـض ــى ل ـك ـتــابــة أج ـمــل
صفحات تاريخه ،فرفع رصيده
ً
إلى  12هدفا في  14مباراة خالل
المونديال.
وفــي خدعة غير مألوفة ضد
تـشـيـكــوسـلــوفـكـيــا ( )1-4ح ــاول
إسـ ـق ــاط الـ ـك ــرة «ل ـ ــوب» م ــن خــط
وسط الملعب فوق الحارس .وفي
ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،ق ــام الـحــارس
االنكليزي غــوردون بانكس بما
ّ
«تصدي القرن» عندما
أطلق عليه
أبعد رأسية بيليه بشبه معجزة
من على خط المرمى.
وفـ ــي ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ،وف ــي
أول مـ ــواج ـ ـهـ ــة بـ ـي ــن ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل
ً
واألوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي فـ ــي  20ع ــام ــا،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادت الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ش ـبــح
«م ـ ــاراك ـ ــان ـ ــازو» ع ـن ــدم ــا سـقـطــت
ال ـب ــرازي ــل  2-1ع ـلــى أرض ـه ــا في

الدور النهائي ،لكن بيليه مسح
دمـ ــوع ال ـبــرازي ـل ـي ـيــن ب ـمــن فيهم
وال ــده ال ــذي بـكــى فــي ذاك الـيــوم
المشؤوم.

الهدف رقم 100
اقـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــت س ـ ــاع ـ ــة ال ـح ـق ـي ـق ــة
وال ـح ـســم ف ــي مــواج ـهــة إيـطــالـيــا
ف ــي ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ،إذ كــان
مرة أخرى على الموعد ،بعد أن
افتتح التسجيل برأسية ّ
جسدت
قيمة وموهبة بيليه االستثنائية،
ً
مسجال هدف البرازيل رقم 100
في كأس العالم .احتفل باالرتماء
فـ ــي أح ـ ـضـ ــان ج ــاي ــرزي ـن ـي ــو فــي
مشهدية أيقونية.
ومـ ـض ــى س ـي ـل ـي ـســاو ،وح ـقــق
ا لـ ـف ــوز  ،1 - 4إذ ت ـ ــرك بـصـمـتــه
األخيرة في هدف ال يزال يصفه
الكثيرون حتى اآلن كأحد أفضل

األهداف الجماعية في كرة القدم،
وكـ ـ ـ ّـرس االع ـت ـق ــاد بـ ــأن منتخب
البرازيل  1970هو أفضل من لعب
الكرة على ّ
مر العصور.
وحـمـلــه رف ــاق ــه عـلــى االك ـتــاف
ً
في نهاية المباراة ،تماما قبل 12
ً
عاما حين سجل كمراهق هدفين
ف ــي ن ـه ــا ئ ــي  ،1958إال أن ه ــذه
المرة بيليه لم يبك ووجد نفسه
ً
عاريا دون قميص ،فكتب تاريخا
ً
ً
ذهبيا وترك إرثا ال يقدر بثمن.
وبـ ـتـ ـت ــويـ ـجـ ـه ــا م ـ ـ ـ ـ ّـرة ث ــالـ ـث ــة،
ح ـص ـل ــت ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ع ـل ــى ك ــأس
جول ريميه الى األبد ،لكن الكأس
ً
ُس ـ ِـرق ــت الح ـق ــا ع ــام  ،1983ولــم
ُيعثر عليها كما في .1966

ةديرجلا
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سويسرا تعول على غرانيت
تشاكا لتحقيق المفاجأة
يسعى المنتخب السويسري
إلى تحقيق مفاجأة والوصول
إلى أبعد ما يمكن ،عندما
يخوض نهائيات مونديال
 2022في مجموعة صعبة
تضم البرازيل والكاميرون
وصربيا.

يأمل المنتخب السويسري ،الذي
أقصى فرنسا بطلة العالم من كأس
أوروبا العام الماضي ،بقيادة العب
وسطه غرانيت تشاكا المزدهر أخيرا
فــي أرسـنــال ،تحقيق مفاجأة أخــرى
والـ ــذهـ ــاب ب ـع ـيــدا ف ــي كـ ــأس ال ـعــالــم
قطر .2022
«ن ـع ــم ،الـمـنـتـخــب يــريــد أن يـكــون
ً
ب ـطــا لـلـعــالــم» ،ه ــذا مــا أك ــده بـجــرأة
دوم ـي ـن ـي ــك ب ـ ـ ــان ،رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
ال ـســوي ـســري ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،الـخــريــف
الـمــاضــي فــي أع ـقــاب تــأهــل منتخب
بـ ــاده لـلـنـهــائـيــات الـعــالـمـيــة لـلـمــرة
الخامسة على التوالي.
وال يتعين العودة في الزمن كثيرا
لــرؤيــة هــذا الـبـلــد الجبلي الصغير،
العاشق للتزلج والهوكي على األقل
بقدر كرة القدم ،يتعثر في كل بطولة
كبرى بسبب عــدم قدرته على الفوز
بمباراة فــي االدوار االقصائية منذ
عام .1938
ل ـك ــن فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ــروم ــان ـي ــة
ب ــوخ ــارس ــت ،ف ــي م ـس ــاء  29يــونـيــو
 2021خالف «ال ناتي» كل التوقعات
وفاز بمباراة إقصائية للمرة االولى
في بطولة كبرى منذ مونديال ،1938
ليس فقط بإقصائه أبطال العالم في
الدور ثمن النهائي لليورو ،بل فعلوا
ذلك بعد أن كانوا متأخرين بهدفين
قبل  15دقيقة من نهاية المباراة ،قبل
أن يتعادلوا  3-3ويفرضوا شوطين
إضافيين ويحسموها الحقا بركالت
الترجيح.
ورغـ ــم خــروج ـهــم م ــن ال ـ ــدور ربــع
الـنـهــائــي ،فــإنـهــم أح ــرج ــوا إسبانيا

المنتخب السويسري
في سطور

تشاكا نجم المنتخب السويسري خالل «يورو »2020
بـطـلــة أوروبـ ـ ــا مــرت ـيــن وال ـع ــال ــم عــام
 ،2010بعد أن تمكنوا من ّ
جر المباراة
( )1-1أيضا الى ركالت الترجيح (- 3
 )1بفضل ح ــارس مــرمــاهــم المتألق
يـ ــان س ــوم ـي ــر ،ب ـط ــل ال ـم ـل ـح ـمــة ضــد
فرنسا أيضا.

مهمة أصعب
و لـ ـك ــن إذا مـ ــا أرادت س ــو ي ـس ــرا
تحقيق أي مفاجأة ،عليها أن تقوم
أقله ببداية أفضل من تلك التي كانت
فــي البطولة الـقــاريــة عندما تأهلت
كأحد أفضل المنتخبات التي احتلت
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ب ـعــد فـ ــوز وت ـع ــادل
وخسارة.
في المونديال ،فقط بطل ووصيف
المجموعة يتأهالن لثمن النهائي،
وعليها أن تكون جاهزة للمواجهات
الثالث ضد الكاميرون ( 24نوفمبر)

والـ ـب ــرازي ــل ( 28م ـن ــه) وص ــرب ـي ــا (2
دي ـس ـم ـبــر) ،لـتـخــوض بـعــدهــا ال ــدور
الثاني ضد أحد صاحبي المركزين
األول ـ ـيـ ــن مـ ــن ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـثــام ـنــة
(األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ،ك ــوري ــا
الجنوبية ،غانا).
بـعــد الـ ـي ــورو ،خـلــف م ــراد ياكين
م ــواطـ ـن ــه ف ــادي ـم ـي ــر بـيـتـكــوفـيـتــش
عـ ـل ــى رأس الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ،وه ــو
م ــدرب يعتمد اللعب المباشر أكثر
من سلفه .واكتسب المنتخب الثقة
بشأن صالبة مجموعته التي تأهلت
لـقـطــر بـفـضــل ث ـمــانــي م ـب ــاري ــات من
دون ه ــزي ـم ــة ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات رغ ــم
إصابات عدة في صفوفها ،وتصدرت
مجموعتها أمام إيطاليا الغائبة عن
المونديال للمرة الثانية على التوالي.
وب ـع ــد ب ــداي ــة ك ــارث ـي ــة ف ــي دوري
األمـ ــم االوروب ـ ـيـ ــة ،أث ــر ث ــاث هــزائــم
على التوالي امام إسبانيا وتشيكيا

والـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ،تـ ـمـ ـك ــن ال ـم ـن ـت ـخ ــب
السويسري من التغلب عليها جميعا
في مباريات االياب.

كاحل سومر
كـمــا يـتــألــق الع ـبــو الـمـنـتـخــب في
أنــديـتـهــم ،ب ــدءا مــن ال ـقــائــد غــرانـيــت
ت ـشــاكــا ف ــي أرسـ ـن ــال ( 4أهـ ـ ــداف و3
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة هـ ــذا ال ـم ــوس ــم)،
م ـ ــرورا بــال ـمــدافــع مــانــويــل أكــانـجــي
وال ـم ـه ــاج ــم ب ــري ــل إم ـب ــول ــو ال ـلــذيــن
خــاطــرا بمغادرة البوندسليغا قبل
أشهر من المونديال ،لكنهما تأقلما
وتألقا سريعا مع مانشستر سيتي
االنكليزي وموناكو الفرنسي على
التوالي.
ول ـ ـكـ ــن عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ،فـ ـ ــإن الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـت ــي
ستتوجه الــى قطر تشوبها العديد

مــن االصــابــات ،وحتما أكثرها قلقا
الـتــواء الكاحل األيـســر الــذي تعرض
له الحارس سومر في  18أكتوبر مع
بوروسيا مونشنغالدباخ االلماني،
خــاصــة أن الـحــارس الثاني يوناس
أوملين (مونبلييه الفرنسي) أصيب
ب ــدوره فــي كاحله فــي  23مــن الشهر
ذاته ،قبل أن يتعرض أكانجي إلصابة
في الفخذ اليسرى في  29منه.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،هـنــاك ثالثة
العبين ُيرتقب مصيرهم :قلب الدفاع
نيكو إلفيدي الذي أصيب في الركبة
ف ــي أوائ ـ ــل س ـب ـت ـم ـبــر ،مـ ــدى إصــابــة
الجناح الشاب روبن فارغاس العب
أوغـ ـسـ ـب ــورغ االلـ ـم ــان ــي ،وم ـس ـتــوى
جـ ـ ـي ـ ــردان ش ــاكـ ـي ــري ال ـم ـن ـت ـق ــل ه ــذا
الموسم الى شيكاغو فاير االميركي
ويتدرب حاليا في لوغانو خالل فترة
التوقف في الواليات المتحدة.

ريغوبير سونغ المدرب والقائد في الكاميرون
بدأت مسيرة المدرب ريغوبير سونغ بمعجزة،
وأعقبتها أخــرى ألسطورة كرة القدم الكاميرونية
ً
ال ــذي وج ــد نـفـســه م ـج ــددا فــي خــدمــة األسـ ــود غير
المروضة ،أجمل قصة حب في حياته.
ف ــي م ـبــاراتــه الـثــانـيــة عـلــى رأس اإلدارة الفنية
لمنتخب بــاده ،نجح سحر سونغ مــرة أخــرى في
الــدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر ،بهدف من
ك ــارل تــوكــو إيـكــامـبــي لـيـهــزم ال ـجــزائــر ( 1 - 2بعد
التمديد) التي كانت سجلت للتو هــدف التعادل،
ً
ف ـعـ ّـوضــت ال ـكــام ـيــرون ال ـخ ـس ــارة ص ـفــر  1 -ذهــابــا
ولحقت بركب المتأهلين للعرس العالمي.
«غــران مانيان» (التي تعني «األخ األكبر» بلغته
األم) أنقذ البلد مرة أخرى.
ويـتـمـتــع ريـغــوبـيــر ســونــغ بــاهــانــاغ ،بــاإلضــافــة

ً
الدنمارك تعلن قائمة من  21العبا
أع ـلــن م ــدرب الـمـنـتـخــب الــدنـمــاركــي
كاسبر هيولماند االثنين عن تشكيلة
ً
من  21العبا فقط لنهائيات مونديال
ق ـط ــر الـ ـت ــي ت ـن ـط ـلــق ف ــي  20الـ ـج ــاري،
بينهم كريستيان إريكسن ،مع اإلبقاء
ً
عـلــى خمسة أس ـمــاء لــانـضـمــام الحـقــا
الى الفريق.
ومــن المفترض أن يعلن هيولماند
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـك ــام ـل ــة مـ ــن اآلن وح ـتــى
االثنين المقبل كحد أقـصــى ،أي حتى
موعد سفر المنتخب الى قطر لخوض
النهائيات وفق ما أفاد المدرب االثنين
في كوبنهاغن.
التشكيلة غير المكتملة:
ح ــراس ــة ال ـمــرمــى :كــاسـبــر شمايكل
(نيس الفرنسي) ،أوليفر كريستنسن
(هيرتا برلين األلماني)
الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع :س ـ ـي ـ ـمـ ــون ك ـ ــاي ـ ــر (م ـ ـيـ ــان
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي) ،أن ـ ــدري ـ ــاس كــري ـسـتـن ـســن
(برشلونة اإلسباني) ،يواكيم مايهلي

(أت ــاالن ـت ــا اإليـ ـط ــال ــي) ،ي ـنــس سـتــريـغــر
الرسن (طرابزون سبور التركي) ،يواكيم
أندرسن (كريستال باالس اإلنكليزي)،
فيكتور نلسون (غلطة سراي التركي)،
راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد
اإلنكليزي) ،دانيال فاس (بروندبي)
الوسط :ماتياس ينسن (برنتفورد
اإلنكليزي) ،توماس دياليني (إشبيلية
اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي) ،ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان إريـ ـكـ ـس ــن
(مانشستر يونايتد اإلنكليزي) ،بيار
إميل هويبيرغ (توتنهام اإلنكليزي)
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم :ي ـ ـس ـ ـبـ ــر ل ـ ـي ـ ـنـ ــدس ـ ـتـ ــروم
(أي ـن ـت ــراخ ــت ف ــران ـك ـف ــورت األلـ ـم ــان ــي)،
م ــارت ـي ــن ب ــراي ـث ــواي ــت (س ـي ـل ـك ـي ـبــورغ)،
كاسبر دولـبــرغ (إشبيلية اإلسباني)،
أن ـ ـ ــدري ـ ـ ــاس ك ــورنـ ـيـ ـلـ ـي ــوس (أف ســي
كونبهاغن) ،أنــدريــاس سكوف أولسن
(بـ ــروج الـبـلـجـيـكــي) ،ميكل دامـسـغــارد
(برنتفورد اإلنـكـلـيــزي) ،يــونــاس ويند
(فولفسبورغ األلماني).

إلى ألقابه (في التسمية) الكثيرة ،بشعبية جارفة
والـ ـع ــدي ــد مـ ــن األرقـ ـ ـ ــام ال ـق ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ك ـ ــرة ال ـق ــدم
الكاميرونية وحتى اإلفريقية.

أرقام قياسية
يحمل سونغ الرقم القياسي في عدد المباريات
الدولية ( 137مـبــاراة) ،وهــو أيضا الالعب الوحيد
الذي شارك في ثماني نهائيات لكأس األمم اإلفريقية
(فاز مرتين في عامي  2000و ،)2002ولم يلعب أي
شـخــص فــي ال ـق ــارة ال ـس ـمــراء أك ـبــر ع ــدد مـمـكــن من
المباريات في العرس القاري 36 :مباراة.
مدافع قوي وقتالي ،كما أنه الالعب ّ
األول الذي
ُ
طرد مرتين في نهائيات كأس العالم قبل ان ينضم

قرر مدرب منتخب أستراليا غراهام أرنولد الرهان
على المراهق غارانغ كــوول ،المهاجم المستقبلي
لنيوكاسل اإلنكليزي ،في مونديال قطر الذي ينطلق
 20الجاري.
ً
تشكيلة الـ  26العبا:
حـ ــراسـ ــة ال ـ ـمـ ــرمـ ــى :م ــاث ـي ــو راي ـ ـ ــن (ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن
الدنماركي) ،أندرو ريدماين (سيدني أف سي) ،داني
فوكوفيتش (سنترال كوست مارينرز).
الدفاع :عزيز بهيتش (داندي يونايتد ) ،ميلوش
ديغينيك (كولومبوس كرو ) ،جويل كينغ (أودنسي
بولدكلوب ) ،ناثانيال أتكينسون (هارتس ) ،فران
كــارات ـش ـي ـتــش (بــري ـش ـيــا ) ،ه ـ ــاري س ــوت ــار (س ـتــوك
سيتي ) ،كاي رولز (هارتس ) ،كريغ غودين (أدياليد
يونايتد) ،توماس دنغ (أربيريكس نييغاتا الياباني).
الوسط :آرون موي (سلتيك ) ،جاكسون إيرفاين
(ســانــت بــاولــي ) ،أيــديــن هــروسـتـيـتــش (ف ـيــرونــا )،
كاميرون ديفلين (هارتس ) ،بايلي رايت (سندرالند
) ،رايلي ماكغري (ميدلزبره ) ،كيانو باكوس (ساينت
ميرين ).

ال ـه ـج ــوم :أويـ ــر مــاب ـيــل (ق ـ ــادش ) ،مــاث ـيــو ليكي
(مـ ـلـ ـب ــورن سـ ـيـ ـت ــي) ،م ــارتـ ـي ــن ب ــوي ــل (ه ـي ـب ــرن ـي ــان
األسكتلندي) ،جيمس ماكالرين (ملبورن سيتي)،
جايسون كامينز وغــارانــغ كــوول (سنترال كوست
مارينرز) ،ميتشل ديوك (فاجيانو أوكاياما ).

ً
وأ ّض ــاف «وفـقــا آلخــر المعلومات
المتوفرة لـ ّ
ـدي ،هناك حوالي عشرة
آالف فــرنـســي حـصـلــوا عـلــى بطاقة
ّ
هـ ّـيــا ،وه ــذا يعني أن هـنــاك 10.000
ّ
فرنسي على األقل سيأتون إلى قطر

لحضور كأس العالم ،فهذا دليل على
ّ
أن الصورة التي لدينا في فرنسا هي
ً
إيجابية أيضا».
كـ ـم ــا كـ ـش ــف ال ـس ـف ـي ــر ال ـف ــرن ـس ــي
ّ
أن بـ ـ ــاده س ـت ــرس ــل إل ـ ــى ق ـط ــر 300

عنصر من وزارتي الدفاع والداخلية
للمشاركة في ضمان أمن المونديال،
«هــذه مساهمتنا ألمــن كــأس العالم
وألمن المشجعين وألمن دولة قطر».

يومية سياسية مستقلة

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

تشكيلته األولية للمونديال
• حـ ــراسـ ــة ال ـ ـمـ ــرمـ ــى :يـ ـ ــان س ــوم ــر (ب ــوروسـ ـي ــا
مــونـشـنـغــادبــاخ األل ـمــانــي) ،يــونــاس أوملين
(م ــون ـب ـل ـي ـي ــه الـ ـف ــرنـ ـس ــي) ،غ ــريـ ـغ ــور كــوب ـيــل
(بوروسيا دورتموند األلماني) ،إيفون مفوغو
(لوريان الفرنسي)
• ال ــدف ــاع :مــانــويــل أكــانـجــي (مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي) ،نـ ـيـ ـك ــو إل ـ ـف ـ ـيـ ــدي (بـ ــوروس ـ ـيـ ــا
م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ األل ـ ـمـ ــانـ ــي) ،ف ــابـ ـي ــان ش ــار
(نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي) ،إيراي كومرت
(فالنسيا اإلسباني) ،سيلفان فيدمر (ماينتس
األلـمــانــي) ،كيفن مبابو (فولهام اإلنكليزي)،
ري ـ ـكـ ــاردو رودريـ ـغـ ـي ــز (ت ــوريـ ـن ــو اإليـ ـط ــال ــي)،
جوردان لوتومبا (نيس الفرنسي)
• الــوســط :ريـمــو فــرويـلــر (نــوتـنـغـهــام فوريست
اإلنكليزي) ،غرانيت تشاكا (أرسنال اإلنكليزي)،
جبريل سو (أينتراخت فرانكفورت األلماني)،
مـيـشــال أبـيـشــر (بــولــونـيــا اإلي ـطــالــي) ،فابيان
فري (بازل) ،دنيس كزريا (تشلسي اإلنكليزي)
• ال ـه ـجــوم :بــريــل إمـبــولــو (مــونــاكــو الـفــرنـســي)،
هاريس سيفيروفيتش (غلطة سراي التركي)،
سيدريك إيتن (يونغ بويز) ،جيران شاكيري
(ش ـي ـكــاغــو ف ــاي ــر األمـ ـي ــرك ــي) ،ن ـ ــواه أوك ــاف ــور
(سـ ــالـ ــزبـ ــورغ الـ ـنـ ـمـ ـس ــوي) ،روب ـ ـ ــن ف ــارغ ــاس
(أوغ ـ ـس ـ ـبـ ــورغ األل ـ ـمـ ــانـ ــي) ،ريـ ـن ــات ــو سـتـيـفــن
(لوغانو) ،ستيفن تسوبر (أيك أثينا اليوناني).

أعلن االتحاد الياباني لكرة القدم ،أمس،
أن المهاجم شوتو ماتشينو سيحل بدال من
الظهير يوتا ناكاياما المصاب في تشكيلة
الـيــابــان لـكــأس الـعــالــم  2022فــي قطر التي
تنطلق في  20من الشهر الحالي.
فيما يلي تشكيلة الـ 26لمونديال قطر:
ح ـ ــراس ـ ــة ال ـ ـمـ ــرمـ ــى :ش ــوي ـت ـش ــي غ ــون ــدا
(شـ ـيـ ـمـ ـي ــزو بـ ـ ــولـ ـ ــس) ،إي ـ ـجـ ــي ك ــاواشـ ـيـ ـم ــا
(سـتــراسـبــورغ الـفــرنـســي) ،دان ـيــال شميدت
(ساينت ترويدن البلجيكي)
الدفاع :يوتو ناغاتومو (أف سي طوكيو
الياباني) ،مايا يوشيدا (شالكه األلماني)،
تاكيهيرو تومياسو (أرسـنــال اإلنكليزي)،
ه ـيــروكــي س ــاك ــاي (أوراوا ري ـ ــدز) ،شــوغــو
ت ــان ـي ـغ ــوت ـش ــي (كـ ــاواسـ ــاكـ ــي ف ــرونـ ـت ــال ــي)،
كــو إي ـتــاكــورا (بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي) ،م ـي ـك ــي ي ــام ــان ــي (ك ــاوس ــاك ــي

ف ــرون ـت ــال ــي) ،ه ـيــروكــي إي ـتــو (ش ـتــوت ـغــارت
األلماني).
ال ـ ــوس ـ ــط :واتـ ـ ـ ـ ــارو إن ـ ـ ــدو (ش ـت ــوت ـغ ــارت
األلماني) ،هيديماسا موريتا (سبورتينغ
البرتغالي) ،أو تاناكا (فورتونا دوسلدورف
األلـ ـم ــان ــي) ،داي ـت ـش ــي ك ــام ــادا (أي ـن ـتــراخــت
فرانكفورت األلماني) ،جونيا إيتو (رينس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي) ،ك ـ ـ ـ ــاورو م ـي ـت ــوم ــا (ب ــرايـ ـت ــون
اإلن ـك ـل ـيــزي) ،تــاكــومــي مينامينو (مــونــاكــو
الفرنسي) ،يوكي سوما (ناغويا غرامبوس)،
غــاكــو شيباساكي (ليغانيس اإلسـبــانــي)،
ت ــاكـ ـيـ ـف ــوس ــا كـ ــوبـ ــو (ري ـ ـ ـ ـ ــال س ــوسـ ـيـ ـي ــداد
اإلسباني) ،ريستو دوان (فرايبورغ األلماني).
ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم :داي ـ ـ ـ ـ ـ ــزن م ـ ــايـ ـ ـي ـ ــدا (س ـل ـت ـي ــك
االس ـك ـت ـل ـن ــدي) ،ت ــاك ــوم ــا أس ــان ــو (ب ــوخ ــوم
األلماني) ،أياسي أويدا (بروج البلجيكي)،
شوتو ماتشينو (شونان بيلماري).

المنتخب الصربي في سطور

تشكيلته األولية للمونديال

عناصر من الشرطة الفرنسية خالل مباراة هذا الموسم

• كأس العالم :المشاركة الثانية عشرة
• أفضل نتيجة :ربع نهائي  1934و 1938و1954
• كأس أوروبا 5 :مشاركات
• أفضل نتيجة :ربع نهائي 2021
• تصنيف فيفا15 :
• اللقب :ناتي (المنتخب الوطني)
• رئيس االتحاد :دومينيك بالن
• التأهل :تصدرت مجموعتها ضمن التصفيات
األوروب ـي ــة وال ـتــي ضـمــت إيـطــالـيــا الـغــائـبــة عن
المونديال
• المدربُ :ع ّين السويسري -التركي مراد ياكين (48
ً
عاما) على رأس منتخب سويسرا في أغسطس
 ،2021بعد رحـيــل م ــدرب المنتخب منذ 2014
فالديمير بتكوفيتش.
خاض المدافع الدولي السابق  49مباراة دولية
مــع «نــاتــي» ،وحـمــل ش ــارة القائد  3م ــرات ،قبل أن
يستهل مشواره التدريبي في الدوري السويسري
عــام  ،2006وغــادره مــرة يتيمة في موسم - 2014
 2015مع سبارتاك موسكو الروسي.
• الـنـجــم :غــرانـيــت تـشــاكــا .بـعــد فـتــرة خـصــام مع
جـمــاهـيــر أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،يـعـيــش قــائــد ال
ً
ناتي ( 106مباريات دولية و 12هدفا) أجمل أيام
مسيرته .بعد انخراطه في مهام دفاعية ،انتقل
للعب في المركز الرقم  ،8فتألق الالعب االعسر
بتمرير الكرات ،وسجل  4أهــداف هذا الموسم،
ً
فضال عن كراته الحاسمة .يخوض ابن مدينة
بازل موندياله الثالث ،ويتعين عليه توفير رؤية
في اللعب مع شجاعة تقترب من العدوانية :في
كأس أوروبا األخيرة ،عندما خاضت سويسرا
ً
تـمــديــد ال ــوق ــت مــرتـيــن ت ــوال ـي ــا ،قـبــل الـخـضــوع
بركالت الترجيح أمام إسبانيا في ربع النهائي،
ً
ً
لعب دورا معنويا في حث زمالئه على العطاء
أكثر ،في ظل انهيارهم البدني.

ً
ماتشينو بدال من ناكاياما
في صفوف اليابان

• كأس العالم :المشاركة الثالثة كصربيا
• أفضل نتيجة :دور المجموعات في  2010و2018
• كأس أوروبا :لم تتأهل كصربيا
• تصنيف فيفا21 :
• اللقب :أورلوفي (النسور)
• رئيس االتحاد :نيناد بييكوفيتش
• ال ـت ــأه ــل :ت ـص ــدرت صــرب ـيــا مـجـمــوعـتـهــا ف ــي الـتـصـفـيــات
األوروبية
• المدربُ :ع ّين دراغان ستويكوفيتش عام  2021ونجح في
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اليه الفرنسي زيــن الــديــن زي ــدان .بعد رؤيـتــه للون
األحـمــر ضــد الـبــرازيــل فــي ســن السابعة عـشــرة في
مونديال الواليات المتحدة عام  ،1994في مباراته
الثانية ،حصل على بطاقتين صفراوين في المباراة
ضد تشيلي في الجولة الثالثة االخيرة من الــدور
االول لمونديال فرنسا عام .1998
أخيرا ،هو اإلفريقي الوحيد مع مواطنيه وزميليه
السابقين صامويل إيتو (أصبح رئيسا له ،على رأس
االتحاد الكاميروني للعبة) وجاك سونغو شاركوا
أربع مرات في العرس العالمي ( 1994و 1998و2002
و.)2010
بفضل قوة الشخصية على الطريقة الكاميرونية،
زرع سونغ رغبته في االنتصار من طفولة صعبة.

المراهق كوول في تشكيلة أستراليا

ّ
 10آالف مشجع و 300عسكري من فرنسا إلى المونديال

أعـلــن الـسـفـيــر الـفــرنـســي فــي قطر
ّ
جـ ـ ــان  -ب ــات ـي ـس ــت ف ـي ـف ــر أن ع ـشــرة
ّ
آالف م ـش ـ ّـج ــع ف ــرن ـس ــي ع ـل ــى األق ـ ــل
س ـي ـح ـضــرون ال ـم ــون ــدي ــال وأن 300
عسكري وشرطي فرنسي سيشاركون
ً
في تأمينه ،رافـضــا فكرة «مقاطعة»
العرس الكروي.
ّ
وفي مقابلة تلفزيونية بثت مساء
ّ
ً
االثنين ،حل السفير الفرنسي ضيفا
ّ
على قناة «الكأس» الرياضية المحلية
ّ
حيث تكلم باستفاضة وبلغة عربية
متقنة عن موقف بالده من الدعوات
التي أطلقت لمقاطعة المونديال الذي
تنطلق مباراته األولى في  20الجاري.
وق ــال «ه ـنــاك أن ــاس ي ـســألــون عن
مــوقــف فــرن ـســا؟ ه ــل ه ـنــاك مقاطعة
ً
من جانب فرنسا؟ الجواب هو طبعا
كال ،ففرنسا لن تقاطع كأس العالم».
ولفت لوفيفر إلى استطالع للرأي
ً
ّ
أجري أخيرا في بلده وأظهر أن «60
في المئة من الفرنسيين سيتابعون
كأس العالم ،وهذا يعني  10في المئة
أك ـث ــر م ـمــا ك ــان ــت عـلـيــه ال ـن ـس ـبــة في
مونديال روسيا».

رياضة

نسج فــريــق ق ــادر على توفير النتائج ب ـمــوازاة المواهب
الفردية لالعبيه ،اخفق المنتخب بالتأهل للبطوالت الكبرى،
على غرار كأس أوروبا األخيرةُ .ي ّ
عد من أبرز العبي الوسط
ً
فــي تــاريــخ الـبــاد (يــوغــوســافـيــا ســابـقــا) ،وخ ــاض رحلة
تدريبية مع ناغويا الياباني حيث انهى مشواره كالعب
وغوانغجو أر أند أف الصيني قبل تولي مسؤولية بالده.
• ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـم ـث ــال ـي ــة :راي ـك ــوف ـي ـت ــش  -ف ـي ـل ـي ـكــوف ـي ـتــش،
مـيـتــروفـيـتــش ،بــافـلــوفـيـتــش  -جـيـفـكــوفـيـتــش ،لــوكـيـتــش،
ايليتش ،تاديتش ،كوستيتش  -ميتروفيتش ،فالهوفيتش

• حراسة المرمى :بردراغ رايكوفيتش (ريال مايوركا اإلسباني) ،ماركو دميتروفيتش (إشبيلية اإلسباني)،
فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (تورينو اإليطالي)
• الدفاع :ميلوش فيليكوفيتش (فيردر بريمن األلماني) ،ستراهينيا إيراكوفيتش (النجم األحمر) ،إرهان
ماشوفيتش (بوخوم األلماني) ،سردجان بابيتش (ألميريا اإلسباني) ،ستيفان ميتروفيتش (خيتافي
اإلسباني) ،فيليب مالدينوفيتش (ليغيا وارسو البولندي) ،أليكسا ترزيتش (فيورنتينا اإليطالي)
• الوسط :نيمانيا غوديلي (إشبيلية اإلسباني) ،سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (التسيو اإليطالي) ،ساشا
لوكيتش (تورينو اإليطالي) ،فيليب كوستيتش (يوفنتوس اإليطالي) ،أوروش راتشيتش (براغا البرتغالي)،
نيمانيا مكسيموفيتش (خيتافي اإلسباني) ،إيفان إيليتش (فيرونا اإليطالي) ،أندريا جيفكوفيتش (باوك
اليوناني) ،داركو الزوفيتش (فيرونا اإليطالي)
• ال ـه ـجــوم :ألـكـسـنــدر مـيـتــروفـيـتــش (فــول ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي) ،سـتـيـفــان مـيـتــروفـيـتــش (الـنـجــم األح ـم ــر) ،فيليب
دجوريتشيتش (سمبدوريا اإليطالي) ،نيمانيا رادونييتش (تورينو اإليطالي) ،لوكا يوفيتش (فيورنتينا
اإليطالي) ،دوشان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي) ،دوشان فالهوفيتش (يوفنتوس اإليطالي)

اإلعالنات:

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 :

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

انتخابات غير ًمسبوقة
ومؤثرة عالميا

ومتى يداوم
ّ
محقق المخفر؟!

أ .د .غانم النجار

كيف ستؤثر انتخابات «الكونغرس» النصفية ،التي جرت أمس ،على
الواقع السياسي داخل أميركا وخارجها؟ فهي انتخابات غريبة بكل
المقاييس ،ليس فقط في تكاليف الدعاية االنتخابية التي زادت على
 10مليارات دوالر ،ولكن في حجم الشحن واالنقسام الحاد في أميركا،
ً
الذي تبدو مالمحه في ازدياد ،وقد تشكل تهديدا للديموقراطية.
ً
يـسـيـطــر الــدي ـمــوقــراط ـيــون حــال ـيــا عـلــى الــرئــاســة و«ال ـكــون ـغــرس»
بمجلسيه ،وعادة ما يخسر الحزب الحاكم االنتخابات النصفية ،في
حالة وجوده بالرئاسة ،ويحتاج الحزب الجمهوري إلى الحصول على
 ٥مقاعد للسيطرة على مجلس النواب ومقعد واحد لمجلس الشيوخ.
ّ
ويــركــز الـطــرفــان على مــا ُيـعــرف بــالــواليــات المتأرجحة ،وأهمها
أريزونا وجورجيا وميتشغان وبنسلفانيا وويسكانسون ونيفادا،
إال أن االنقسام الداخلي والعنف المصاحب له حـ ّـوال السياسة إلى
حالة احتراب ،أضاف لها الرئيس السابق ترامب اشتعاالت ال تنطفئ،
وهو َمن دفع حتى يومنا هذا بادعاءات بأن انتخابات  ٢٠٢٠قد ّ
تمت
سرقتها ،يدعمه في ذلك عدد ال بأس به من المرشحين والسياسيين،
ً
بل إن عددا من المرشحين الترامبيين يخططون لرفض النتائج إن
لم يفوزوا بها.
م ـنــذ  ١٩٧٧بـجــامـعــة بـتـسـبــرج ب ــوالي ــة بـنـسـلـفــانـيــا ،وأنـ ــا أتــابــع
أكثر خالل انتخابات حاكم
االنتخابات األميركية ،وزادنــي التعرف ّ
واليــة بنسلفانيا وعمدة بتسبرج ،ولــم أتــوقــف منذ ذلــك الحين عن
ً
متابعة أكثر االنتخابات إثارة في العالم ،وبما أنها في الدولة األقوى،
ً
ً
فإن متابعتها تصبح شأنا دوليا ،وصارت المتابعة أسهل مع التطور
التكنولوجي ،الذي ّ
تحول إلى ساحة حرب تكنولوجية بقيام عدد من
الدول بالتأثير على االنتخابات األميركية.
ّ
ّ
ومــن المتوقع أن ت ــؤدي االنـتـخــابــات إلــى إع ــان مبكر لمرشحي
ً
ً
الرئاسة ،وقد أعلن ترامب أنه سيعلن إعالنا كبيرا في  ١٥نوفمبر.
األسئلة الكبرى التي ستجيب عنها انتخابات نوفمبر الجاري،
وفق خدمة «هيل» ،تتمحور حول حجم خسارة الديموقراطيين ،على
فرضية أنهم خاسرون ال محالة ،وحجم فوز ماغا( ،مجموعة ترامب)،
وتأثيرها على قضية اإلجـهــاض ،ودرجــة كسب الديموقراطيين
لألصوات الالتينية ،ودرجة قبول مرشحي الرئاسة لعام .٢٠٢٤
القضايا الـمـطــروحــة محلية واقـتـصــاديــة بــالــدرجــة األول ــى ،ومن
الـمـتــوقــع ،فــي حــالــة فــوز الجمهوريين بمجلس ال ـنــواب ،أن يـبــدأوا
بإجراءات انتقامية ،قد تصل إلى درجة عزل الرئيس بايدن .أسلوب
ّ
االنتخابات األميركية يتسم بالغرابة ،فلكل واليــة نظامها ،وربما
تتأخر النتائج في بعض الواليات لمدة طويلة.
أمــا انتخابات الرئاسة ،فتعتمد نظام المجمع االنتخابي ،ومن
المفارقات أن أقرب الدول لذلك النظام ،بالطبع مع اختالف التفاصيل،
هي الصومال.
ً
بين َ
شهري أكتوبر ونوفمبر جرى انتخابان هما األكثر تأثيرا على
ُّ
العالم ،البرازيل بسبب تأثيرها على التغير المناخي ،وانتهت بخسارة
اليميني المتطرف جايير بولسونارو ،واآلن انتخابات أميركا ،ومع
ّ
أنها ليست انتخابات رئاسية ،إل أن تأثيرها على العالم سيكون
ً ً
ً
كبيرا ،بل كبيرا جدا.

ّ
حــذرت شركة أبل األميركية عمالء ها من
أن ــه سيتعين عـلـيـهــم االن ـت ـظــار ف ـتــرة أطــول
للحصول عـلــى أح ــدث طـ ــرازات آي ـفــون التي
تنتجها ،بعد فرض قيود مكافحة الفيروس

ّ
«الحداق» يتحول إلى طريدة

تفاصيل ،لكنه قــال إن المصنع الــذي تديره
شــركــة فــوكـسـكــون وس ــط مــديـنــة تشنغتشو
«يعمل بطاقة منخفضة بشكل كبير».
وقالت «أبل» في بيان« :نتوقع اآلن شحنات
أقل من آيفون  14برو وآيفون  14برو ماكس
ً
مما توقعنا سابقا ،وســوف ينتظر العمالء
ّ
فترة أطول لتسلم منتجاتهم الجديدة».
وكانت مجموعة فوكسكون للتكنولوجيا
قد قالت ،في وقت سابق ،إنها فرضت تدابير
لمكافحة الفيروس على المصنع في مدينة
تشنغتشو في أعقاب تفشي الفيروس ،وذلك
ضـمــن سـيــاســة الـصـيــن ال ـصــارمــة لمكافحة
الوباء والمعروفة باسم «صفر كوفيد».
وقــالــت شــركــة فوكسكون فــي بـيــان ،أمس
األول ،إنـهــا بـصــدد مراجعة توقعاتها لهذا
الربع بسبب اإلغالق.
وع ــادة مــا يـكــون الــربــع األخ ـيــر مــن الـعــام
ً
ً
مـ ّـوسـمــا مــزدحـمــا لـشــركــات مثل فوكسكون؛
ألنـهــا تكثف اإلنـتــاج قبل ذروة عطلة نهاية
العام.

خ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج م ـ ـ ــاثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو غـ ـ ـ ـ ــورن
فـ ــي رحـ ـل ــة صـ ـي ــد تــرف ـي ـه ـيــة
بأستراليا ،دون أن يدري أن
هذه الرحلة ستعرضه لخطر
الموت ،بعدما باغتته أخطر
الحيوانات البحرية.
وذكرت صحيفة ديلي ميل
البريطانية ،في الخبر الذي
نـقـلــه «س ـك ــاي ن ـي ــوز» ،أم ــس،
أن ماثيو كــان يـقــود الـقــارب
ال ـص ـغ ـي ــر الـ ـط ــول ــي ال ـش ـكــل
«ك ـيــاك» ،فــي خليج سبنسر،
بجنوب أستراليا ،عندما وقع
الحادث.
وكان الرجل يضع كاميرا
ع ـل ــى قـ ّـب ـع ـتــه ح ـي ــث رص ــدت
اقـتــراب سمكة قــرش عمالقة
طولها  3أمتار.
تكتف السمكة بالمرور
ولم
ِ

غاز الضحك ينتشر
في المغرب

اكتشفت «مواد كيميائية سامة» مرتبطة بعدد كبير من
األمراض واالضطرابات في منتجات لألطفال تم أخذ عينات
منها في دراسة جديدة.
ووجدت االختبارات التي أجرتها مجموعة العمل البيئية
ً
( ،)EWGوالـتــي تتخذ مــن واشـنـطــن مـقــرا لـهــا ،م ــواد تضم
مركبات تحتوي على نسبة عالية من الفلور ومتعددة الفلور
( )PFASعلى األلعاب والمالبس والفراش.
و PFASعنصر شــائــع فــي المالبس واألدوات المنزلية
األخرى ،ألنها متينة ،ويمكنها صد الشحوم والماء والبقع
والحرارة.
لكن العلماء حذروا من أنها يمكن أن تتالشى مثل الغبار،
ثم يستنشقها الصغار ،كما يمكنها البقاء في البيئة فترات
طويلة من الزمن.
وربـ ـط ــت الـ ـم ــواد ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ب ــزي ــادة خ ـطــر اإلص ــاب ــة
بالسرطان والعيوب الخلقية والتوحد والعقم.
وقــال سيدني إيفانز ،المحلل في ُ EWG
ومعد الدراسة
التي نشرها موقع روسيا اليوم ،أمس ،إن مخاطرها «تفوق
بكثير أي نوع».

وفيات
سعد رفاعي سعيد بن علي

عالية عبدالرحمن محمد المشاري

زوج ـ ـ ــة :ف ـي ـصــل ع ـبــدال ـم ـح ـســن عـبــدالـلـطـيــف
الخترش
ً
 67عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت:
66880668 ،99683137

علي السيد محمد باقر سلطان بهبهاني

ً
 63عاما ،شيع ،الرجال :بيان ،ق ،12طريق الملك
خالد بن عبدالعزيز ،مسجد اإلمام الحسن ،ت:
99467641 ،94443453

يوسف حسن عباس

مواعيد الصالة
حصة ماجد القريفة

أرملة :ثامر محمد النامي
ً
 68عاما ،شيعت ،الصديق ،ق ،7ش ،713م،299
ت97571700 ،97381010 :

سلطان ً علي سليمان الشرجي

 75عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة،
النساء :خيطان ،ق ،3ش ،92م ،73ت99802345:

محمد عبدالله محمد سالمين

ً
 90عاما ،يشيع عصراليوم ،الرجال :بيان ،ق،5
ش ،10م ،22ديــوان سالمين ،النساء :العدان،
ق ،2ش األول ،م ،17ت،55203322 ،99975099 :
65707077

جميل سعود عبداللطيف المحمد العروج

ً
 88عــامــا ،شيع ،الــرجــال :بيان ،مسجد اإلمــام
الحسن ،النساء :الرميثية ،ق ،10ش أبوحنيفة،
ج ،101م ،16ت99866696 :

ً
 57عاما ،يشيع في التاسعة من صباح اليوم،
الــرجــال :سلوى ،ق ،10ديــوان الـعــروج( ،خلف
مسجد الجاسم) ،ت64441919 ،98554554 :

ً
 63عــامــا ،شـيــع ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت:
50100990 ،97454244

ً
 79ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـظ ـهــر ،ق ،5ش ،1م ،56ت:
66115110

محمد إبراهيم محمد عبدالرحمن
عبدالله عاشور حسين دشتي

ً
 39ع ـ ــام ـ ــا ،شـ ـي ــع ،صـ ـب ــاح الـ ـس ــال ــم ،ق ،5ش
األول،ج ،21م ،29ت99534536 ،99664094 :

ال ـ ـعـ ــابـ ــر ،إذ حـ ــامـ ــت أس ـف ــل
ال ـ ـقـ ــارب ال ـص ـغ ـي ــر ،وع ـنــدمــا
حـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ــرجـ ـ ــل الـ ـتـ ـج ــدي ــف
لــابـتـعــاد عــن ال ـم ـكــان ،الــذي
ً
كـ ـ ــان ق ــريـ ـب ــا م ـ ــن الـ ـش ــاط ــئ،
بـ ــاغ ـ ـت ـ ـتـ ــه س ـ ـم ـ ـكـ ــة الـ ـ ـق ـ ــرش
وح ــاول ــت انـ ـت ــزاع ال ـم ـجــداف
الذي كان بحوزته.
وأقــر الصياد بخطئه في
عدم جلب الدرع الحامية من
سمك القرش إلى القارب.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
المجلس المحلي إن المنطقة
الـســاحـلـيــة تـحـظــى بشعبية
بين الصيادين ،لكونها غنية
بأسماك الكنعد والنهاش.

منتجات لألطفال
تسبب السرطان
والعقم والتوحد

تواصل ُّ
السلطات األمنية في المغرب
مـ ـط ــاردتـ ـه ــا لـ ـم ــروج ــي غـ ـ ــاز أوك ـس ـي ــد
ً
النيتروز الكيميائي ،والمعروف أيضا
بــاســم «غ ــاز ال ـض ـحــك» ،ال ــذي ُيستعمل
ألغراض طبية ،قبل أن يتحول إلى نوع
من أنــواع المخدرات التي ُيقبل عليها
الشباب والمراهقون.
وأعـ ـلـ ـن ــت ُسـ ـلـ ـط ــات األمـ ـ ـ ــن ب ـمــدي ـنــة
طنجة  -شمال المغرب ،فــي بيان نقله
م ــوق ــع س ـك ــاي ن ـي ــوز ،أمـ ــس ،تــوق ـيــف 5
أشخاص تتراوح أعمارهم بين  21و33
س ـنــة ،لــاشـتـبــاه بـتــورطـهــم فــي حـيــازة
وتــرويــج غــاز أوكـسـيــد الـنـيـتــروز ،الــذي
ً
يتم استعماله كمادة مخدرة عوضا عن
مجاالت استعماله األصلية.
وق ــال بـيــان للمديرية الـعــامــة لألمن
ال ــوط ـن ــي ،إن ــه ج ــرى تــوق ـيــف المشتبه
بهم «في إطار األبحاث المتواصلة التي
تجريها الشرطة القضائية ،على خلفية
ً
حجز  520قنينة تحتوي على  1133لترا
مــن هــذا الـغــاز داخ ــل مـسـتــودع بمدينة
ً
ط ـن ـجــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن عـمـلـيــة أخ ــرى
ً
أسـفــرت عــن حجز  1075لـتــرا إضافية،
ليصل مجموع المحجوزات إلى 2208
لترات.
ُ
وي ـع ــرف غ ــاز الـنـيـتــروز باستعماله
فــي التخدير الطبي ،وفــي عــاج بعض
اآلالم ،داخل المستشفيات والمصحات
ال ـخ ــاص ــة ،ق ـبــل أن ي ـت ـحــول اسـتـعـمــالــه
األص ـ ـلـ ــي إل ـ ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ألغ ـ ــراض
ترفيهية.

ً
 78عــامــا ،شـيــع ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت:
97218595 ،98877833 ،99539907 ،66600922

nashmi22@hotmail.com

ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق فـ ـ ـ ــي «حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادث م ـ ـ ـ ـ ـ ــروري»
ّتـ ـ ـ ـ ـ ْـج ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــرك أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـ ـ ــدور
ال مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق ـ ـ ــق ي ـ ـ ـ ْن ـ ـ ـجـ ـ ــز الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــروري
وال مـ ـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ـ ــل ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــزوم بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور
ك ـ ـ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اراجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــه واثـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــت حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــوري
بـ ـ ـ ـ ــس اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــح ذاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـح ـ ــور
مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه خ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ــي وال ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد ر شـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــوري
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه ّ
دم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـف ـ ـ ــور
ّ
و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم َ َد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواَ ...ر د ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم َر د فـ ـ ـ ــوري
خـ ـ ـ ـ ــل يـ ـ ـم ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــر( ...ب ـ ـ ـكـ ـ ــل عـ ـ ـن ـ ــف وغـ ـ ـ ـ ـ ــرور)
ِچ ـ ـ ـ ــن يـ ـبـ ـيـ ـن ـ ّـي ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم ...أب ـ ـ ـ ـ ــدي ل ـ ـ ــه س ـ ـ ـ ــروري
وچ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــد نـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــره ب ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــه وس ـ ـ ـ ـ ــرور
ي ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـِــاح ا ل ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ــا ورده ُ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري
ّ
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـصـُ ـ ـ ـ ـ ــدري الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـط ـ ـ ــور
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورق م ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــوس ف ـ ـ ـ ــي داخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوري
وم ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق خ ـ ــال ـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـضـ ــور!!

ّ
«كورونا» يؤخر تسليم آيفون 14
ع ـل ــى م ـص ـنــع أحـ ــد ال ـم ـت ـع ـهــديــن ف ــي وس ــط
الصين.
ولــم يذكر التصريح الصادر عن الشركة،
ونـقـلــه مــوقــع «ال ـح ــرة ن ــت» ،أم ــس األولّ ،
أي

وضاح

خليفة غالب دابس العازمي

الفجر

04:45

الشروق

06:07

الظهر

11:32

العصر

02:35

المغرب

04:57

العشاء

06:16

الطقس والبحر
العظمى 28
الصغرى 16
ً
أعلى مد  01:10ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا
 11:55م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  06:48صب ــاحـ ـ ــا
 0641م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

