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ّ
ولي العهد :نعول على «غرف التجارة»
إلنهاض االقتصاد العربي

الثانية

المعجل يعتمد عدم هدم
المباني الحكومية المنشأة
قبل  40عامًا

سموه أكد خالل استقبال رؤساء الغرف الخليجية والعربية ضرورة تنمية االقتصادات لخدمة المجتمعات
لإلعالم الخاص دور في نشر القيم
القيادات العربية
أوصيكم بالتواصل للقطاع الخاص دوره ندرك األدوار الحيوية لغرف
وانجرافه نحو تغيير الحقائق يؤثر
التجارة في بلداننا وسعيها لمعالجة تعمل جاهدة من أجل
اإليجابي مع الجهات الحيوي في مسيرة
ً
سلبا على المجتمعات
مصالح شعوبها
األوضاع االقتصادية
االقتصاد
الحكومية

محليات

«الكلية العسكرية»:
 2201متقدم للدفعة
« »49اجتازوا المقابلة
النهائية

٠٣

محليات
ولي العهد والصقر يتوسطان رؤساء غرف التجارة الخليجية والعربية أمس

ُ
الصقر :لوال رعاية سموكم لما ع ِقد أول مؤتمر مشترك في تاريخ الغرف العربية

هذه األرض ُع ِرفت منذ القدم باسم ضمير المجتمع الكويتي فخور بأن القطاع الخاص البذرة التي
هدفنا خدمة األمة العربية
يعتمد عليها االقتصاد
بالده «عزوة للعرب»
واقتصادها وتوجهاتها القومية «الكويت بالد العرب»

ندوتان جامعيتان
تناقشان الدستور
في عامه الستين

رئيس الغرفة :نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك وتفعيل دور القطاع الخاص

َّثمن التحاد الغرف العربية موافقته على إدراج موضوع دعم صندوق ووقفية القدس على جدول األعمال

مهلهل للرشيد :ما أثر رفع فائدة الدوالر على «الدينار والتضخم»؟

١١-١٠

سيناريوهان إلنقاذ منطقة صباح
الناصر من غرقة األمطار

ُّ
إرجاء خريطة أولويات «االنعقاد» لعدم تسلم اللجنة قوائمها من الحكومة وأغلبية اللجان البرلمانية
• خطة «المئة يوم» لـ «التشريعية» النزاهة وتعارض المصالح وتعديل الالئحة وتنظيم القضاء إنشاء خطين من األنابيب ...وخزان مياه بالقرب من مدينة الشدادية
• وزير البلدية لـ «المرافق» :سنراجع الئحة النظافة وفق اقتراحكم
●

محيي عامر

ان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــى اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ل ـج ـن ــة
األولـ ــويـ ــات ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،ال ــذي
عقد أمس بحضور وزير الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة وزيـ ــر
الــدولــة ل ـشــؤون اإلس ـكــان عمار
العجمي ،دون وضــع الخريطة
التشريعية لدور االنعقاد األول
م ــن الـفـصــل الـتـشــريـعــي ال ـ ـ ،17
ً
ك ـم ــا كـ ــان م ـ ـقـ ــررا؛ ل ـع ــدم تـسـلــم
اللجنة أولويات أغلبية اللجان
البرلمانية والحكومة.
وقالت مصادر لـ «الجريدة»،
إن الـلـجـنــة ل ــم تتسلم 02

الهارون والنوري والبدر وميرزا حسن
أعضاء «خبرة» في «المركزي»
●

محمد اإلتربي

كشفت مصادر مطلعة أنه من المقرر
اخـتـيــار كــل مــن الـنــائــب الـســابــق ،وزيــر
التخطيط األسبق عبدالوهاب الهارون،
ووزير المالية األسبق محمود النوري،
ورئ ـي ـســة ع ــدد م ــن ال ـشــركــات الـمــدرجــة

●

جورج عاطف

ً
تــأكـيــدا لخبر «ال ـجــريــدة» المنشور
فــي عــددهــا الـثــاثــاء الـمــاضــي بعنوان
«الـ ـش ــؤون ت ـحــدد  3ش ــرائ ــح لـمــواقـيــت
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات» ،أص ـ ــدرت

وزيــرة الشؤون االجتماعية والتنمية
الـمـجـتـمـعـيــة ،وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـم ــرأة وال ـط ـفــولــة م ــي الـبـغـلــي ال ـقــرار
الوزاري رقم (/189ت) لسنة  ،2022بشأن
تنظيم العملية االنتخابية في االتحاد
والجمعيات التعاونية.
02

ج ــان ــب مـ ــن غـ ـ ــرق الـ ــدائـ ــري
السادس الشتاء الماضي

مكاسب عريضة لمؤشرات
البورصة ومتغيراتها
الرئيسية

●

دوليات

سيد القصاص

قــالــت م ـص ــادر مـطـلـعــة ف ــي الـهـيـئــة الـعــامــة
للطرق والنقل البري ،إن الهيئة وضعت خطة
إن ـق ــاذ ل ـت ـفــادي غ ــرق مـنـطـقــة ص ـبــاح الـنــاصــر
المصنفة
02

َّ
لقاء إماراتي  -إيراني والمحتجون مهددون بالطرد

َّ
«انفصاليين من البلوش» ...وإضراب في «أربعين زاهدان»
طهران تعدم
العوضي في حوار لـ «الجوهر»:
دخول المرأة المعترك السياسي
تصحيح للمسار ...والعائق األهم
الثقافة الذكورية
١٣

اقتصاد

٠٨

وغير المدرجة فاطمة البدر ،والدكتور
مـيــرزا حسن المدير التنفيذي وعميد
مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك
ال ــدول ــي (واش ـن ـط ــن) ،أع ـض ــاء م ــن ذوي
الخبرة فــي مجلس إدارة بنك الكويت
المركزي.
و يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــم م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة 02

البغلي تحدد مواقيت انتخابات
«التعاونيات» وفق  3شرائح

٠٦

بـعــد أي ــام مــن كـشــف وســائــل إعــام
أمـ ـي ــركـ ـي ــة ع ـ ــن ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات س ـع ــودي ــة
وأم ـي ــرك ـي ــة م ــن اح ـت ـم ــال ق ـي ــام إيـ ــران
أراض
بـ ـقـ ـص ــف ش ـ ـمـ ــال ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــراق أو
ٍ
س ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف األنـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــار ع ــن
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ،وهـ ـ ــو مـ ــا اس ـت ــدع ــى

ً
ً
اسـتـنـفــارا عسكريا فــي المنطقة ،برز
أمس لقاء بين رئيس لجنة العالقات
الخارجية في البرلمان اإليراني عباس
كلرو وسفير اإلمارات لدى إيران سيف
عبيد الزعابي في طهران.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل إع ـ ـ ــام 02

شي جينبينغ للجيش:
تجهزوا للقتال
واالنتصار

١٥

رياضة

ال «موجة حمراء» وال عودة قوية لترامب في «النصفية»

الجمهوريون يتجهون النتزاع مجلس النواب ...ومعركة متقاربة في «الشيوخ»
أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة
والنتائج األولـيــة النتخابات التجديد
الـنـصـفــي األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ج ــرت ،أمــس
األول ،أن الجمهوريين لم يحققوا «موجة

َ
مجلسي الكونغرس
حمراء» مكتسحين
ً
كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا بــالـنـظــر إل ــى تــراجــع
شعبية الرئيس الديموقراطي جو بايدن،
وإحـ ـب ــاط الـنــاخـبـيــن بـسـبــب الـتـضـخــم،

ك ـم ــا أن ال ـمــرش ـح ـيــن ال ـم ــدع ــوم ـي ــن مــن
دونالد ترامب ّ
تكبدوا خسائر في والية
مفتاحية ،مــا ُيظهر أن صمت الرئيس
الجمهوري عامين ،لم ينتج عنه عودة

قوية ،وذلــك قبل أيــام من إعــان متوقع
بترشحه النتخابات  2024الرئاسية.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـت ــوقـ ـع ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
وب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج األولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ي ـت ـج ــه

الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون بـ ـثـ ـب ــات الن ـ ـتـ ــزاع
األغ ـل ـب ـيــة ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب من
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـيـ ـي ــن ،ف ـ ــي حـيــن
ً
ُ
يتواصل الفرز مظهرا 02

مباراتان في آخر جوالت
القسم األول للدوري
الممتاز اليوم ١٦

ةديرجلا

الثانية

•
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األمير يهنئ ملك كمبوديا
بالعيد الوطني

ولي العهد يهنئ كمبوديا
بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ببرقية
تهنئة إلى ملك مملكة كمبوديا الصديقة نــورودوم سيهاموني،
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا سـمــوه لــه مــوفــور الصحة والـعــافـيــة ،ولمملكة كمبوديا
وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى
مـلــك مملكة كـمـبــوديــا الـصــديـقــة نـ ــورودوم سـيـهــامــونــي ،ضمنها
سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،راجيا له
وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يستقبل بن ناجي و«األعلى للقضاء»
سموه هنأ ملك کمبوديا بالعيد الوطني

ً
رئيس الوزراء مستقبال رئيس وأعضاء المجلس األعلى للقضاء

المباني
هدم
عدم
يعتمد
المعجل
ً
الحكومية المنشأة قبل  40عاما
اعتمد وزير الدولة لشؤون
الـبـلــديــة عـبــدالـعــزيــز المعجل
ت ــوص ـي ــة ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة فــي
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي ،بـ ـش ــأن
م ـخــاط ـبــة ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
ل ـل ـث ـق ــاف ــة وال ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب
قـبــل إصـ ــدار تــراخـيــص الـهــدم
للمباني الحكومية التي مضى
على بنائها أكثر من  40سنة،
وعدم إصدار البلدية تراخيص
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ـم ـبــانــي
المحيطة والمالصقة للمباني
التاريخية والتراثية المسجلة
لـ ـ ــدى ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي إال
ب ـعــد م ـخــاط ـب ـتــه ،والـتـنـسـيــق
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـج ـل ــس
الـبـلــدي والـبـلــديــة والمجلس
الوطني في استعجال تعديل
قـ ــانـ ــون اآلثـ ـ ـ ــار ل ـس ـن ــة ،1960
وتكثيف األنشطة والفعاليات

فــي جميع المباني والمواقع
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة والـ ـت ــراثـ ـي ــة ل ــدى
المجلس الوطني ،والتشديد
على تطبيق اشتراطات األمن
وال ـس ــام ــة واإلطـ ـف ــاء بجميع
المباني والمواقع التاريخية
والتراثية.
وواف ـ ــق الـمـعـجــل م ــن خــال
مـ ـ ـص ـ ــادقـ ـ ـت ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى م ـح ـض ــر
اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي
رق ــم  2022/6المنعقد فــي 10
أكتوبر الماضي على تشكيل
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ل ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر األراض ـ ـ ـ ـ ــي
الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة خ ــال ــد
ال ـم ـط ـيــري ون ــاص ــر ال ـجــدعــان
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــررا وع ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــة ك ـ ـ ــل م ــن
عبدالله العنزي ،وعبداللطيف
الدعي ،وناصر الكفيف ،وفهد
ال ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـحـ ــادر ،وإس ـم ــاع ـي ــل
بهبهاني.

عبدالعزيز المعجل

استقبل رئيس مجلس ال ــوزراء ،سمو الشيخ
أحمد نواف األحمد ،في قصر السيف ،أمس ،رئيس
المجلس األعلى للقضاء ،رئيس محكمة التمييز،
رئيس المحكمة الدستورية ،المستشار محمد بن
ناجي ،وأعضاء المجلس.

مــن جـهــة أخـ ــرى ،بـعــث س ـمــوه بـبــرقـيــة تهنئة
إل ــى مـلــك مملكة کـمـبــوديــا الـصــديـقــة ،نـ ــورودوم
سيهاموني ،بمناسبة العيد الوطني لبالده.

ّ
توقعان الكويت تجدد الدعوة لدعم «أونروا»
الكويت والجبل األسود
مذكرة تفاهم في النقل الجوي وتنتقد عرقلة إسرائيل لعمل الوكالة
وقعت اإلدارة العامة للطيران المدني مذكرة تفاهم مع
سلطة الطيران المدني في جمهورية الجبل األسود ،تسمح
بـتـشـغـيــل رحـ ــات ج ــوي ــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن م ــن دون أي قـيــود
بممارسة الحريات الخاصة في مجال النقل الجوي «الثالثة»
و«الرابعة» و«الخامسة».
وأكــد المدير العام لــإدارة ،يوسف الفوزان ،في تصريح
صحافي عقب توقيع االتفاقية بالعاصمة بودغوريتشا،
أن «توقيع المذكرة يأتي استمرارا لسياسة الطيران المدني
نحو توسيع شبكة ربط المطارات العالمية مع مطار الكويت
الدولي ،وفتح خطوط جديدة لتلبية متطلبات سوق النقل
الجوي الكويتي».
وأضــاف الفوزان أن المذكرة ضمت جميع األمــور الفنية
والـقــانــونـيــة للتوقيع الـنـهــائــي عـلــى اتـفــاقـيــة تنظيم النقل
الجوي بين البلدين الخاصة بتشغيل الناقالت الجوية وفق
اإلجراءات الدستورية لكل دولة.
وأوضــح أنــه تم االتـفــاق على أن تكون إج ــراء ات التوقيع
النهائي في أقــرب فرصة ممكنة ،لتتمكن الناقالت الجوية
من البدء بالتشغيل ،الفتا الى أنه تم إدخــال مبدأ التعيين
المتعدد للناقالت الجوية بين البلدين.

جددت دولة الكويت دعوتها للمجتمع الدولي إلى
تقديم الدعم المطلوب لوكالة األمم المتحدة لغوث
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونــروا) ،لضمان
اضـطــاعـهــا بـمـســؤولـيــاتـهــا ف ــي حـمــايــة الــاجـئـيــن
الفلسطينيين مــن مخاطر الفقر ،وتفشي البطالة،
وتقلص توفير الخدمات األساسية.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه الملحق
الدبلوماسي محمد الصواغ ،مساء أمس األول ،أمام
اللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة خالل
مناقشة اللجنة للبند المعنون «وكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدنى (أونروا)».
وقــال الـصــواغ إن الــدعــم يضمن تحقيق التنمية
المستدامة لالجئين الفلسطينيين عبر االستثمار في
قطاعات الصحة والتعليم ،ومنحهم الفرص للحصول
على مستقبل أفضل وتحقيق سبل الحياة الكريمة،
مؤكدا استمرار وثبات موقف دولة الكويت مع األشقاء
الفلسطينيين ومواصلة دعم «أونروا».
وأوضح أن منتسبي الوكالة يسخرون اإلمكانات
المتاحة في سبيل توفير الخدمات الضرورية ألكثر

من  5.7ماليين الجئ فلسطيني في مختلف مناطق
ً
عملياتها الخمس ،مشددا على رفضه ألي محاوالت
للمساس بواليتها أو تغيير مهامها ،أو أي محاولة
لنقل مسؤولياتها إل ــى جـهــة أخ ــرى حـتــى يـتــم حل
القضية حال عادال وفق القرار (.)194
وأعرب الصواغ ،في هذا الصدد ،عن القلق البالغ
إزاء األوضـ ـ ـ ــاع ال ـص ـع ـبــة ف ــي م ـخ ـي ـمــات الــاجـئـيــن
الفلسطينيين ،وبشكل خــاص الــواقـعــة فــي سوريا
ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة ،ونقل إدانة
دول ــة الـكــويــت لـلـمـحــاوالت الممنهجة المتواصلة
لسلطات االحتالل اإلسرائيلية ضد وكالة (أونــروا)
عبر سعيها نحو عرقلة خدماتها ،وكذلك إغالق مراكز
أنشطتها في مدينة القدس ،والعمل على استبدالها
بمؤسسات احتاللية خاصة في قطاع التعليم.
ودع ـ ــا الــدب ـلــومــاســي ال ـكــوي ـتــي الـ ـ ــدول األع ـض ــاء
ال ــى الـتـصــويــت لمصلحة م ـشــروع ال ـق ــرار الـقــاضــي
ب ـت ـمــديــد ت ـفــويــض والي ـ ــة (أون ـ ـ ـ ـ ــروا) ،والـ ـ ــذي سيتم
طرحه خــال األيــام القادمة ،في سبيل دعــم الوكالة
لمواصلة رسالتها اإلنسانية حتى عودة الالجئين
الفلسطينيين.

الشيخ :لإلعالم دور مهم بتعزيز األنشطة األممية «فنية البلدي» ترجئ حسم أراضي المستشفيات
●

●

ربيع كالس

أكــد ممثل األمـيــن الـعــام لألمم
الـمـتـحــدة والـمـنـســق الـمـقـيــم في
ال ـكــويــت ،ط ــارق الـشـيــخ« ،أهـمـيــة
دور اإلع ـ ـ ــام ف ــي دع ـ ــم وت ـعــزيــز
أن ـش ـط ــة األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،ون ـقــل
صورة واضحة ودقيقة لمختلف
الفعاليات الـتــي تـقــوم بها األمــم
المتحدة في الكويت».
وفـ ـ ــي ت ـص ــري ــح ع ـل ــى ه ــام ــش
حـفــل اسـتـقـبــال أق ــام ــه لمناسبة
زيارة مديرة مركز األمم المتحدة
ل ـ ــإع ـ ــام ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وسـ ــوريـ ــة
واألردن والـكــويــت ،مــارغــو حلو،
الــى البالد ،إلجــراء محادثات مع
المسؤولين عن اإلعالم وعدد من
الجهات اإلعــامـيــة بغية توثيق
الـتـعــاون الثنائي اإلعــامــي بين
األمم المتحدة واإلعالم الكويتي
ف ـي ـمــا يـ ـخ ـ ّـص ت ـغ ـط ـيــة األحـ ـ ــداث
المحلية والدولية ذات االهتمام
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،أوضـ ـ ـ ــح الـ ـشـ ـي ــخ أن

محمد جاسم

أبقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي
ع ـلــى جــدول ـهــا تـخـصـيــص أراض حكومية
لمصلحة وزارة الصحة لبناء مستشفيات
أهلية في مختلف المحافظات ،لحين دعوة
وزارتـ ــي الـصـحــة والـمــالـيــة «أم ــاك ال ــدول ــة»،

ً
الشيخ متوسطا حلو والصحافيين خالل اللقاء
«مـ ـ ـ ــارغـ ـ ـ ــو ح ـ ـلـ ــو م ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــامـ ــات
اإلعــام ـيــة الـ ـب ــارزة ال ـتــي تتمتع
بحضور قوي على مستوى األمم
المتحدة؛ سواء إقليميا أو دوليا»،
مشيرا إلى «حرص األمم المتحدة
على استمرار التواصل مع وسائل
اإلعــام والمؤسسات الصحافية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة» ،وم ـب ـي ـنــا أن «إدارة
اإلعالم الدولي في األمم المتحدة

مهلهل للرشيد :ما أثر رفع فائدة...
سوى أولويات اللجنة التشريعية ألول مئة يــوم ،وأولويات عدد
ً
ضئيل جدا من اللجان ،ومنها «ذوي اإلعاقة» ،مضيفة أن الحكومة
ً
لم تقدم كشفا بأولوياتها التشريعية للدور األول ،مما أدى إلى رفع
ً
االجتماع ،ومخاطبة اللجان المتأخرة مجددا لتسليم أولوياتها،
في حين لم تجر أي تغييرات على جدول أعمال جلسة  15الجاري،
والـمـتـمـثــل ف ــي اسـتـكـمــال مـنــاقـشــة ال ـخ ـطــاب األمـ ـي ــري ،وت ـقــريـ َـري
«التشريعية» بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبيد
الوسمي وحامد البذالي.
إلى ذلك ،وفي تصريح له أمس ،قال رئيس «التشريعية» النائب
مهند ال ـســايــر ،إن الـلـجـنــة ح ــددت خــريـطــة عملها لـ ـ «الـمـئــة يــوم»
والمتمثلة في تعديالت على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
وتعارض المصالح وتعديل الالئحة الداخلية وتنظيم القضاء،
ً
موضحا أن اللجنة خاطبت األعضاء من أجل اإلسراع في تزويدها
باقتراحاتهم الخاصة بتلك المواضيع.
على صعيد متصل ،علمت «الجريدة» من مصادرها ،أن وزير
الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل اتفق مع لجنة المرافق
الـعــامــة فــي اجتماعها أم ــس ،عـلــى مــراجـعــة الئـحــة نـظــافــة الـطــرق
والمناطق وفق اقتراحها بهذا الشأن ،بعد أن أبدى أعضاء اللجنة
استياءهم من المستوى المتدني للشركات العاملة في تلك الخدمة،
ً
الفتة إلى أن المعجل أبدى اهتماما باقتراح النائب عيسى الكندري
خ ــال االج ـت ـمــاع ب ـض ــرورة فـتــح ال ـب ــاب أم ــام ال ـشــركــات األجـنـبـيــة
المتخصصة في هذا المجال.
ً
ً
يأتي ذلك في وقت وجه النائب مهلهل المضف سؤاال برلمانيا
إلــى وزيــر المالية وزيــر الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار
عبدالوهاب الرشيد ،قال في مقدمته« :في ظل االرتفاعات المتوالية
التي قررها المجلـس االحتياطي الفدرالي األميركي لسعر الفائدة
حتى تجاوزت الفائدة على الدوالر لنظيرتها على الدينار بواقـع
 100نقطة أساس أي ما يعادل  1في المئة ،إلى جانب االرتفاعات
التـي شهدتها العمالت األخرى فـي سلة العمالت كاليورو والجنيه
اإلسترليني وغـيــرهــا ،مــا األدوات التي استخدمها بنك الكويت
الـمــركــزي لتالفي أي آث ــار سلبية ممكن أن تـطــرأ على االقتصاد
الكويتي من هذا الوضع المستجد؟».
وأض ــاف« :هـل يمثل ارتـفــاع سعر الفائدة على ال ــدوالر مقارنة
بالدينار أي ضغوط علـى العملة المحلية؟ وهـل يـؤثر علـى سعر
صرف الدينار؟ وهـل يؤدي هـذا الوضع إلى ارتفاع قيمة الواردات
إلى البالد بعملة الدوالر مما يـؤثر على أسعار السلع فـي السوق

هي المسؤولة عن دعم الموظفين
اإلعــام ـي ـيــن ف ــي األمـ ــم الـمـتـحــدة
م ــن خ ـ ــال وض ـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
للمكاتب اإلقليمية التابعة لها»،
مشيرا إلــى أنــه يتم تحديث هذه
االستراتيجية دوريا.
بدورها ،أكدت حلو أن زيارتها
ليست األولى للكويت ،لكنها تزور
ال ـب ــاد بـشـكــل س ـنــوي للتنسيق

م ــع م ـك ـتــب األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة فــي
الكويت ،حيث يتم إجراء لقاء ات
مــع الـمـســؤولـيــن عــن اإلعـ ــام في
ال ـك ــوي ــت لـتـسـلـيــط الـ ـض ــوء على
أهداف التنمية المستدامة وخلق
استراتيجية مــا ئـمــة تتسق مع
تلك األهــداف ،بما في ذلك توفير
المواد والحمالت اإلعالمية.

المحلي؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى تزويدي باإلجراءات التي
اتخذها البنك المركزي لتالفي أي منها» .كما سأل عن السياسات
التي اتخذها «المركزي» لمواجهة التضخم في البالد ،والمستوى
ً
المستهدف من البنك للتضخم المقبول محليا.
04

الهارون والنوري والبدر وميرزا حسن...

ً
ً
«المركزي» كال من :محافظ البنك باسل الهارون رئيسا ،مع عضوية
سحر الرميح نــائــب المحافظ ،ووكـيــل وزارة المالية ،ووكـيــل وزارة
التجارة والصناعة ،بحكم مناصبهم ،إلى جانب  4من ذوي الخبرة
عن القطاع الخاص.

سيناريوهان إلنقاذ منطقة صباح...
بـ «الحرجة» ،خالل موسم األمطار الحالي ،عبر سيناريوهين
ً
ي ـت ـض ـم ـنــان حـ ـل ــوال آن ـي ــة وأخ ـ ـ ــرى دائ ـ ـمـ ــة .وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ـص ــادر
لـ«الجريدة» ،أن الحل الدائم سيكون بإنشاء خزان مياه بطول 500
ً
متر وعرض  120مترا وعمق يتجاوز المترين ،بالقرب من المدينة
الجامعية في الشدادية مقابل منطقة صباح الناصر ،الستيعاب
نحو  150ألف متر مكعب من مياه األمطار ،الفتة إلى أن هذا الخزان
ً
سيكون قادرا على استيعاب تدفقات المياه حتى في حاالت الذروة،
ُ
على أن تنقل إلى مكان آخر لتصريفها.
وعــن الحلول العاجلة ،كشفت المصادر عــن تنفيذ خطين من
األنابيب؛ األول يستوعب المياه القادمة من غرب الجليب والشدادية،
على أن ُي َ
ربط بالبحيرة الكائنة على طريق الدائري السادس ،واآلخر
سيكون من شارع أم المؤمنين في «صباح الناصر» بموازاة الخط
األول لسحب المياه من المنطقة الداخلية حتى ال تتعرض للغرق.
ً
وكانت وزيــرة األشـغــال العامة د .أماني بوقماز أبــدت اهتماما
ً
كـبـيــرا ،خــال اجـتـمــاع لجنة األم ـطــار أمــس األول ،بمنطقة صباح
الناصر ،مشددة على ضرورة اإلسراع في تنفيذ الحلول العاجلة حتى
ال تتعرض للغرق مع هطول األمطار كما غرقت في السنوات الماضية.
ُيذكر أن مياه األمطار التي تتجمع على «الدائري السادس» كانت
ً
ً
سببا رئيسيا في غرق المنطقة المذكورة خالل السنوات الماضية.

البغلي تحدد مواقيت انتخابات...

ً
ووفقا للقرار ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ،تم تعديل
المادة ( )11من القرار لتكون كاآلتي« :تحدد مدة االقتراع على النحو

والـمـخـطــط الـهـيـكـلــي ون ــائ ــب ال ـمــديــر الـعــام
لشؤون التنظيم في البلدية.
كما أبقت اللجنة ،خالل اجتماعها أمس،
برئاسة العضو د .حسن كمال ،على الجدول،
االقتراح المقدم بشأن العقارات المهجورة،
لحين دعوة رئيس لجنة العقارات المتهالكة
واآليـ ـل ــة لـلـسـقــوط وال ـم ـه ـج ــورة ،م ــع تـقــديــم

ع ــرض م ــرئ ــي ،وأب ـق ــت ع ـلــى الـ ـج ــدول أيـضــا
تعديل المالحظة الواردة في بند المالحظات
ب ـج ــدول ت ــوزي ــع قـســائــم الـمـخـطــط الهيكلي
الـخــاص بـمـشــروع التنظيم  2-1فــي منطقة
السالمية ،مع دعوة األمانة العامة لألوقاف،
ومدير بلدية حولي ،ومديري إدارات المسافة
والملكية والتدقيق والمتابعة الهندسية.

«السكنية» 720 :قسيمة جاهزة إليصال
الكهرباء بمشروع «جنوب عبدالله المبارك»
ذكر نائب المدير العام لشؤون التنفيذ
بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية راشد
العنزي أن المؤسسة أنهت أعمال شبكتي
الضغط المتوسط والمنخفض المغذية
ل ــ 720قسيمة سكنية فــي مـشــروع جنوب
عـبــدالـلــه ال ـم ـب ــارك ،مـبـيـنــا أن الـمــواطـنـيــن
مالكي تلك القسائم يمكنهم التقدم بطلبات

إيصال التيار الكهربائي من خالل خدمات
المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي.
وقـ ــال ال ـع ـنــزي ،ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي ،إن
مشروع جنوب عبدالله المبارك اإلسكاني
يشتمل عـلــى  3260قسيمة سكنية ،و تــم
االنتهاء فعليا من األعمال الخاصة بعدد
 720قسيمة سكنية ،وسيتم االنتهاء من

التالي 3 ،ساعات للجمعيات التي ال يتعدى عدد مساهميها 5000
مساهم ،و 4ساعات للجمعيات التي فيها  5001مساهم وال يزيد
على  10آالف ،وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد عدد مساهميها
على  10آالف مساهم ،كما يجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف
واألحوال التي تراها الوزارة».
وتضمن القرار ُجملة تعديالت أخرى لتتوافق واآللية الجديدة
المعروفة بـ «التصويت اإللكتروني» ،إضافة إلى السماح بالتصويت
ً
وفــق تطبيق «هــويـتــي» المعتمد حــالـيــا بين جـهــات الــدولــة كافة
إلثبات الشخصية.

لقاء إماراتي  -إيراني والمحتجون...
إيرانية إن عباس كلرو أكد للدبلوماسي اإلماراتي أن «الجمهورية
اإلسالمية تعتبر أمن دول المنطقة من أمنها ،لكن وجــود بعض
العناصر لن يخدم المنطقة» ،وذلــك في وقــت يواصل قــادة إيــران
إلقاء اللوم على الواليات المتحدة وإسرائيل ودول خليجية في
تأجيج االحتجاجات المطالبة بالتغيير والمتواصلة في البالد
منذ منتصف سبتمبر الماضي.
وق ــال ك ـلــرو لـلــزعــابــي ،ال ــذي ع ــاد إل ــى ط ـهــران أواخـ ــر أغسطس
الماضي في إطار اتفاق استئناف العالقات ،إن «إيران تؤمن بتطوير
العالقات المتبادلة بين البلدين» ،كما جدد سفير اإلمارات تأكيده
أن بالده تتطلع إلى تعزيز العالقات الثنائية وتحقيق المصالح
أجل إيجاد فصل جديد في عالقاتها مع إيران.
المشتركة من ّ
إلــى ذلــك ،حــذر وزيــر االستخبارات اإليــرانــي إسماعيل خطيب
بريطانيا من أنها ستدفع ثمن محاوالت «زعزعة األمن» في بلده.
ً
وذك ــرت وكــالــة «إرن ــا» الرسمية أن خطيب اتهم أيـضــا السعودية
بتمويل وسائل إعالم تدعم موجة االضطرابات.
في األثناء ،هدد قائد القوات البرية للجيش ،كيومرث حيدري،
المحتجين «مثيري الشغب» بطردهم من البالد إذا أمــر المرشد
األعلى علي خامنئي بحملة أكثر صرامة ضد االحتجاجات.
وف ــي حـيــن تــواصـلــت االحـتـجــاجــات بـعــدة مـنــاطــق مـتـفــرقــة في
مقدمتها مدن بانيه وكرمانشاه ومريفان وسنندج وسقز ،مسقط
رأس مهسا أميني ،التي أشعلت وفاتها «الحراك الشعبي» ،أقدمت
السلطات اإليــرانـيــة على إع ــدام سجينين مــدانـيــن ،ينتميان إلى
«جيش العدل» ،وهي جماعة سنية انفصالية بمحافظة سيستان
بلوشستان المتاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان ،كما أقالت
أحمد طاهر قائد القوات األمنية بالمحافظة التي شهدت صدامات
دامية منذ بدء االحتجاجات أسفرت عن مقتل نحو .150

أعمال بقية القسائم تباعا ،علما أن أعمال
المشروع تنتهي تعاقديا في ،2023/06/14
حـيــث إن ــه تــم االنـتـهــاء مــن ه ــذا ال ـجــزء من
المشروع قبل الموعد التعاقدي بخمسة
أشهر.

ً
ً
ً
وبدأت المدن اإليرانية إضرابا تضامنيا في ذكرى مرور  40يوما
على «مجزرة زاهدان» ،مركز سيستان بلوشستان ،التي قتلت خاللها
قوات األمن نحو  100شخص خالل احتجاجات بعد مزاعم عن قيام
قائد أمني باغتصاب فتاة بلوشية قاصر خالل احتجازها للتحقيق.
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ال «موجة حمراء» وال عودة قوية...
معركة متقاربة في مجلس الشيوخ.
وبـعــد تــوقـعــات بــأن يسجل انـتـكــاســة ،يـبــدو أن بــايــدن حـ ّـد من
ً
األضــرار ،لكن يبقى معرفة إلى أي ٍّ
حد سيكون ذلك كافيا لمنحه
دفعة جديدة ،حتى عام  2024أو بعده.
لكن في حال تمكن من االحتفاظ باألغلبية في مجلس الشيوخ،
وهــو أمــر غير مضمون ،فــإن األغلبية البسيطة للجمهوريين في
مجلس النواب ستكون قــادرة على عرقلة أولويات بايدن ،ريثما
يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته.
وفي ظهوره األول عقب غلق مراكز االقتراع ،قال الرئيس السابق
ً
ً
دونالد ترامب حصريا لشبكة «نيوز نيشين»« :حسنا ،أعتقد أنه إذا
فازوا (الجمهوريون) ،يجب أن أحصل على كل الفضل ،وإذا خسروا
فال ينبغي إلقاء اللوم ّ
علي على اإلطالق».
وتنافس الحزبان الجمهوري والديموقراطي على جميع مقاعد
ً
مجلس النواب البالغ عددها  435مقعدا ،وعلى  35من مقاعد مجلس
ً
الشيوخ الـ ،100كما يتنافسان على  36منصبا من مناصب حكام
الواليات الـ .50
وف ــي واحـ ــدة م ــن ال ـم ـعــارك الـمـثـيــرة ه ــزم الــدي ـمــوقــراطــي جــون
فيترمان محمد أوز مرشح الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ في
بنلسفانيا ،والمدعوم من ترامب .كما واجه مرشح ترامب لمنصب
الحاكم في الوالية نفسها اليميني المتطرف دوغ ماستريانو هزيمة
كبيرة أمام الديموقراطي الوسطي جوش شابيرو.
وأظهرت النتائج األولية فوز الديموقراطية مورا هيلي لتصبح
أول حاكمة مثلية لــوال يــة ماساشوستس ،والديموقراطية بيكا
بالينت أول سيناتورة مثلية لفيرمونت ،كما أصبح ويــس مور
أول حاكم أســود لمريالند ،والجمهورية ســارة هوكابي ساندرز
أول حاكمة الركانساس ،وأصبح ماكسويل اليخاندرو فروست (٢٥
ً
عاما ) أول شخص من «الجيل زد» يدخل الكونغرس بفوزه بمقعد
في مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي.
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محليات
ّ
البغلي تعدل مواقيت انتخابات «التعاونيات» حسب الكثافة السكانية
ً
• تأكيدا لخبر ةديرجلا• بشأن الشرائح ًالثالث المحددة بـ  3و 4و 5ساعات
• السماح باالقتراع بـ «هويتي» استعدادا إلطالق «التصويت اإللكتروني»
ً
تأكيدا لخبر «الـجــريــدة» المنشور في
عددها الصادر الثالثاء الماضي بعنوان
«ال ـ ـش ـ ــؤون» ت ـح ــدد  3ش ــرائ ــح لـمــواقـيــت
انتخابات «التعاونيات» ،أصــدرت وزيــرة
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية،
وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة ،مي
البغلي ،القرار الوزاري رقم (/189ت) لسنة
 ،2022بشأن تنظيم العملية االنتخابية في
الجمعيات واالتحادات التعاونية.
ً
ووفقا للقرار ،الذي حصلت «الجريدة»
على نسخة منه ،تم تعديل المادة  11من
القرار السالف ذكره لتكون كاآلتي« :تحدد

جورج عاطف

مدة االقتراع على النحو التالي 3 ،ساعات
للجمعيات التي ال يتعدى عدد مساهميها
 5000مساهم ،و 4ساعات للجمعيات التي
فيها  5001مساهم وال يزيد على 10000
آالف ،وخمس ساعات للجمعيات التي يزيد
عدد مساهميها على  10000آالف مساهم،
كما يجوز تمديد هذه المدة حسب الظروف
واالحوال التي تراها الوزارة».

التصويت بـ «هويتي»

وتضمن القرار ُجملة تعديالت أخرى
لـتـتــوافــق واآلل ـي ــة ال ـجــديــدة الـتــي دشنها

آلية جديدة للتحقيق ومراجعة أعمال الجمعيات
أصدرت الوزيرة البغلي القرار الوزاري رقم (/190ت)
لسنة  ،2022بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة
ع ـل ــى أعـ ـم ــال وحـ ـس ــاب ــات ال ـج ـم ـع ـي ــات واالتـ ـ ـح ـ ــادات
والتعاونية.
ً
ووفقا للقرار ،الذي حصلت «الجريدة» على نسخة
م ـن ــه ،ف ــإن ــه ي ـتــم الـتـحـقـيــق بــال ـم ـخــال ـفــات الـمـنـســوبــة
لـلـجـمـعـيــات واالت ـ ـحـ ــادات الـتـعــاونـيــة يـتــم ب ـنــاء على
شـكــوى مـقــدمــة ل ـل ــوزارة أو تـقــريــر مــن إح ــدى إدارات
قطاع التعاون ،ويحيل وكيل القطاع الشكوى ،بعد
موافقة وكيل الوزارة ،إلى قسم متابعة شؤون التعاون
إلعداد قرار بتشكيل لجنة تتولى التحقيق تضم في

وكيل «األشغال» قدم
استقالته إلى بوقماز
•

سيد القصاص

ق ــدم وك ـيــل وزارة األش ـغ ــال الـعــامــة بالتكليف
المهندس محمد بن نخي ،صباح أمس ،استقالته
لوزيرة األشغال وزيــرة الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة د .أماني بوقماز.
وق ـ ــال ب ــن ن ـخ ــي« :ق ــدم ــت اس ـت ـقــال ـتــي ل ــوزي ــرة
األشغال بعد ما يربو على  31عاما قضيتها في
خدمة الوزارة بمختلف القطاعات وخدمة وطني
الحبيب ،وتشرفت بالعمل في مختلف المواقع،
وحــاولــت جــاهــدا أن
أقدم ما استطعت،
وأتمنى التوفيق
لجميع العاملين
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
خالل المرحلة
المقبلة».

محمد بن نخي

عضويتها قانونيين ومحاسبين اثنين ،على أال يقل
عدد األعضاء عن  5وال يزيد على  7بمن فيم الرئيس.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بشهر ،يمكن تمديده
مرة أخــرى مماثلة ،ويتعين على اللجنة عند انتهاء
التحقيق إعــداد تقرير بما توصلت اليه ،مع تحديد
نوعية المخالفات ومدى جسامتها والنتائج المترتبة
عليها ،مع تحديد المسؤول عنها ،واقتراح العقوبة
الـمـتــرتـبــة عـلــى ارت ـك ــاب تـلــك ال ـم ـخــال ـفــات ،كـمــا تـقــوم
اللجنة بإعداد جدول بالمخالفات ،وفق ترتيب ورودها
بالتقرير يتضمن نوع المخالفة والسند القانوني ،وفق
ّ
المعد لذلك.
النموذج

وزير الشؤون السابق
فـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــري ـ ـ ـعـ ـ ــان
ف ـ ـ ـ ــي  22س ـب ـت ـم ـب ــر
الماضي والمعروفة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــت
اإلل ـك ـت ــرون ــي» ،الـتــي
ق ــام ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»
بنشرها في عددها
ال ـص ــادر بـتــاريــخ 3
أك ـتــوبــر ال ـمــاضــي،
وأب ـ ــرزه ـ ــا إض ــاف ــة
مادة جديدة قضت
بأنه «للوزارة اتباع
النظام الورقي أو
نظام التصويت
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي،
ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــب م ـ ــا
ً
تـ ـ ـ ـ ـ ــراه مـ ــائ ـ ـمـ ــا
ً
للظروف» ،فضال
ع ــن إض ــاف ــة م ـ ــادة تـحـظــر وضـ ــع الـمـقــار
االنتخابية للمرشحين أو تعليق إعالناتهم
داخ ــل مــراكــز االق ـت ــراع ،كـمــا حـظــرت على
الـمـنــدوبـيــن والـنــاخـبـيــن تعليق الـكــروت
وال ـب ـطــاقــات ال ـتــي تـحـمــل أس ـم ــاء وص ــور
المرشحين.
كما ّ
عدل القرار نص المادة ( )14الخاصة
بالتصويت بالطاقة المدنية األصلية،
بــإضــافــة ف ـقــرة تسمح بــالـتـصــويــت وفــق
ً
تطبيق «هويتي» المعتمد حاليا بين جهات

صورة

ضوئية لخبر «ال

كل الدولة إلثبات الشخصية ،والمادة ()19
الـتــي تتيح لمندوبي المرشحين داخــل
لجان االقتراع االطالع على أوراق التصويت
أثـنــاء عملية الـفــرز ،بإضافة فقرة «كذلك
االطـ ــاع عـلــى صـفـحــات الـتـصــويــت على
ً
األجهزة اآللية في حالة التصويت آليا».
يذكر أن «التصويت اإللكتروني» عبارة
ُ
عن شاشات ثابتة تشبه األجهزة اللوحية
ّ
الذكية ستكون موزعة داخل لجان االقتراع

العوضي التقى «المستودعات» لمعالجة نقص األدوية
•

عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة لـ «الجريدة» أن
وزير الصحة ،د .أحمد العوضي ،اجتمع أمس
مع المسؤولين في قطاع األدوية بالمستودعات
الطبية ،حيث تمت مناقشة أسباب نقص األدوية
ومحاوالت التغلب على هذه المشكلة.

ووصفت المصادر االجتماع بـ «الصريح»،
الفـتــة إل ــى أن وزي ــر الصحة ع ــازم على إيجاد
ح ـل ــول ج ــذري ــة لـمـشـكـلــة ن ـقــص األدوي ـ ـ ــة الـتــي
تعانيها المستشفيات والمراكز الصحية خالل
الفترة الماضية .وأشــارت إلى أن العوضي أكد
لمسؤولي األدوي ــة والمستودعات الطبية أن
مشكلة نـقــص األدوي ـ ــة وحـلـهــا سـتـكــون تحت

شاركت طبيبتان كويتيتان في
مؤتمر الطبيبة العربية األول في
المملكة األردنية الهاشمية تحت
شعار«وقاية قيادة وتحديات».
وق ــال ــت اس ـت ـشــاريــة ال ـجــراحــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وج ـ ـ ــراح ـ ـ ــة ال ـم ـن ــاظ ـي ــر
والـسـمـنــة والـعـنــايــة ال ـمــركــزة في
مستشفى األميري ورئيسة لجنة
الجراحات في جمعية الجراحين

يـسـتـطـيــع ال ـنــاخــب م ــن خــال ـهــا اخـتـيــار
مرشح واحد فقط من ُجملة أسماء وصور
ال ـمــرش ـح ـيــن ال ـت ــي سـتـظـهــر أم ــام ــه على
الشاشة ،وعقب االختيار ستظهر للناخب
أيقونة أخرى لتأكيد اختياره ،وفور الضغط
عليها تنتهي عملية التصويت.

صالح شاركت في مؤتمر
«الهيموفيليا» بالمغرب

مالحظته الدقيقة واهتمامه الكبير خالل أيام.
ّ
وأوضحت المصادر أن وزيــر الصحة كلف
وكيل الوزارة لالجتماع بالمسؤولين في قطاع
األدوي ــة بالمستودعات الطبية ،للوقوف على
أسباب نقص األدويــة والمعوقات التي تواجه
القطاع ،للعمل على حل هذه المشكلة ،وتوفير
األدوية الناقصة خالل الفترة المقبلة.

الراشد :تطوير أداء الطبيبات بتحسين بيئة العمل
الكويتية د .أس ـمــاء ال ــراش ــد إنها
ق ــدم ــت م ـحــاضــرت ـيــن األول ـ ـ ــى عن
وب ــاء السمنة ،كــانــت مــع الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـق ـط ــاع ال ـط ـب ــي فــي
مـعـهــد دس ـم ــان لـلـسـكــري ،د .إب ــاء
الـعــزيــري ،إضــافــة إلــى مشاركتها
في المحاضرة الثانية حول «المرأة
فــي الـطــب وال ـق ـيــادة» حيث قدمت
محاضرة عن «المرأة في الجراحة

جريدة» ا
لثالثاء الماضي

وتطورها الوظيفي» ،واستعرضت
فيها تجربة جراحات الكويت منذ
نشأتها وتجربة لجنة الجراحات
في جمعية الجراحين الكويتية.
وذك ـ ـ ــرت الـ ــراشـ ــد أن الـطـبـيـبــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ــديـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ل ـت ـط ــوي ــر
ً
ً
ً
نفسها فنيا وأكــاديـمـيــا ومهنيا
مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة

والبعثات الدراسية لدراسة الطب
والـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات بـ ـع ــد ال ـت ـخ ــرج
ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــرهـ ــا وزارة ال ـص ـحــة
والتعليم العالي ومعهد الكويت
لــاخ ـت ـصــاصــات ال ـط ـب ـيــة ،لكنها
تحتاج لدعم أكثر من خالل تحسين
بيئة العمل ودعم المجتمع المحيط
بها لتشجيعها في االستمرارية.

هديل صالح خالل المؤتمر
شاركت استشارية أمراض الدم والسرطان والسيولة
والتخثر رئيسة رابطة أمراض الدم د .هديل صالح في
المؤتمر الرابع لشبكة شرق المتوسط للهيموفيليا،
والذي عقد في الدار البيضاء بالمغرب من  3حتى 6
نوفمبر الجاري.
وقالت صالح ،في تصريح صحافي ،إن المؤتمر ضم
نخبة من أطباء الشرق األوسط وشمال افريقيا ،حيث
تم خالله مناقشة الحاالت المتعددة ألمراض النزاف،
وتم طرح الحلول وتوحيد البروتوكوالت العالجية
لتتماشى مع حاجات المنطقة.

 »49اجتازوا المقابلة النهائية
الكلية العسكرية 2201 :متقدم للدفعة ««»49
العتيبي :نتفهم رغبة الجميع في االلتحاق وهناك معايير للقبول
•

محمد الشرهان

أعـ ـل ــن آم ـ ــر ك ـل ـيــة ع ـل ــي ال ـص ـبــاح
العسكرية ب ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ،العميد
الـ ــركـ ــن خـ ــالـ ــد ال ـع ـت ـي ـب ــي ،أن ع ــدد
المتقدمين ل ــدورة الطلبة الضباط
من حملة الشهادة الجامعية وحملة
شهادة الدبلوم بالدفعة  49بلغ 16
ألـفــا و 267مـتـقــدمــا ،بــاإلضــافــة إلــى
نحو  8آالف خريج جامعي يتوقع
االن ـت ـه ــاء م ــن ف ـحــوصــات ـهــم أواخـ ــر
ديسمبر المقبل ،منوها إلى أن جميع
إجراءات التسجيل عن طريق الموقع
اإللكتروني من بداية التسجيل إلى
االنتهاء من عملية القرعة ،الفتا إلى
أن عــدد مــن اجـتــاز المقابلة ووصــل
للقرعة  2201متقدم.
وأض ــاف العتيبي ،خــال مؤتمر
صـحــافــي ع ـقــده ف ــي وزارة ال ــدف ــاع،
ص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،ان ـ ـ ــه ت ـ ــم فـ ـت ــح ب ــاب
الـتـسـجـيــل ف ــي الــدف ـعــة « »49خــال
الفترة من  6إلى  23يوليو الماضي،
ً
إال أنه حرصا من القيادة العسكرية
على دخول أكبر عدد تم تمديد عملية
الـتـسـجـيــل إلـ ــي ت ــاري ــخ  31يــولـيــو،
مضيفا :وكــذلــك بالنسبة للثانوية
العامة تــم تعديل العمر المسموح
به من  21سنة إلى  23سنة بالنسبة
لحاملي الشهادة الثانوية ،ولشهادة
الدبلوم تم التعديل من  22سنة إلى
 24سنة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح جـ ـمـ ـي ــع
التخصصات للمتقدمين الحاصلين
على الشهادة الجامعية ،باإلضافة
إلــي تمديد عملية التسجيل إلــى 8
أغسطس الـمــاضــي ،وتعديل العمر
ً
م ــن  26سـنــة إل ــى  30س ـنــة ،مــؤكــدا
تفهم رغبة الجميع بااللتحاق بكلية
عـلــى الـصـبــاح والـعـمــل عـلــى خدمة

ْ
الوطن في هذا المجال ،ولكن هناك
أسس ومعايير لهذا القبول كما هو
حاصل في جميع الكليات المدنية
وال ـع ـس ـكــريــة «اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـق ـبــول»،
وبنسب محددة للنجاح.

الفحص الطبي
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس لـجـنــة
الفحص الـطـبــي ،العميد د .سعود
الـ ـص ــاي ــغ ،أن «صـ ـح ــة الـمـتـقــدمـيــن
وحالتهم الصحية والـحـفــاظ على
ً
أرواح ـه ــم هــي مــا ننشده دائ ـمــا من
خ ــال عملنا فــي ه ــذا الـمـجــال ،وأن
الفحص الطبي للمتقدمين للكلية
العسكرية وضع للتأكد من لياقتهم
ال ـص ـح ـي ــة ،وق ــدرتـ ـه ــم ع ـل ــى ال ـق ـيــام
بأعمالهم خــال ال ــدورة العسكرية،
وأن هذا الفحص الطبي الدقيق وضع
ً
إيضا لمنع أي حوادث مستقبلية».
ّ
وب ــي ــن ال ـع ـم ـيــد ال ـص ــاي ــغ انـ ــه قد
ت ــم تـشـكـيــل ل ـج ـنــة ط ـب ـيــة بتكليف
مــن رئـيــس هيئة الـخــدمــات الطبية
ال ـتــي تـضــم أط ـب ــاء أخـصــائـيـيــن في
جميع التخصصات ،باإلضافة الى
الـفـحــوصــات المختبرية واألش ـعــة
وال ـطــب النفسي ،حيث يتم فحص
الطالب فحصا شامال م ــرورا ،ومن
ثــم ينتقل الملف الطبي إل ــى لجنة
طبية أخرى يتم فيها اعتماد الطبي
للمتقدم.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ك ــراس ــة ش ــروط
اللياقة الطبية للمتقدمين للخدمة
العسكرية في الجيش ،التي نعتمد
عليها في فحوصاتنا الطبية ،هي
النسخة المحدثة للكراسة الموحدة
لدول مجلس التعاون الطبعة الثالثة
( )2017الـتــي تــم اعتمادها مــن قبل
الرئاسة العامة ألركان الجيش ،مشيرا
إلــى أنــه عند وج ــود أي سبب لعدم

اللياقة يعتبر المتقدم غير الئق في
حينه ،ولو كانت حالته قابلة للعالج.

فئة الطيارين

وبـ ّـيــن العميد الـصــايــغ أن هناك
فحصا للمتقدمين للقوة الجوية فئة
(الطيارين) ،حيث إن هذا التخصص
بحاجة إلى فحص يختلف تماما عن
باقي الفحوصات الطبية ،ويصنف
بفحص المستوى األول ،ويجب على
المتقدم أن يكون بدرجة متميزة من
اللياقة الطبية خاليا من األمــراض،
ومـ ــن ال ـع ـي ــوب الـخـلـقـيــة الــداخ ـل ـيــة
والخارجية.
وتابع :هناك كثير من المتقدمين
غـيــر الئـقـيــن بـفـحــص ال ـع ـيــن ،مثال
على ذلــك فحص النظر يختلف عن
فحص ضغط العين ،وهذا الفحص
شرط أساسي لقبول المتقدم كطيار
في جميع الكليات الجوية العالمية.
ً
وردا على اجتياز الطالب الفحص
الطبي في وزارة الداخلية أو الحرس
الوطني ،وعــدم اجتيازه في فحص
ال ـج ـي ــش ،أوض ـ ــح ان ذل ـ ــك بسبب
اختالف شروط الفحص ،ومن بينها
ف ـحــوصــات «ع ـم ــى األل ـ ـ ــوان – فــات
فوت -الطول».

إجراءات ومعايير
ومــن جهته ،قــال مدير التوجيه
ال ـم ـع ـنــوي وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة في
الـجـيــش الـكــويـتــي ،الـعـمـيــد محمد
العوضي ،إن المؤتمر جــاء لشرح
وتوضيح آلية التسجيل ،وإجراءات
وم ـعــاي ـيــر ال ـق ـب ــول لــدف ـعــة الـطـلـبــة
ال ـض ـب ــاط ( )23ل ـح ـم ـلــة ال ـش ـه ــادة
الجامعية ،ودفعة الطلبة الضباط
( )49ل ـح ـم ـل ــة ش ـ ـه ـ ــادة ال ــدبـ ـل ــوم
والـثــانــويــة الـعــامــة ،حيث يتم عقد

هــذا المؤتمر ً
بناء على توجيهات
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ـشـ ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه
الـعـلــي ،وتعليمات رئـيــس األرك ــان
العامة للجيش الفريق الركن خالد
الصالح.
ولفت العوضي إلــى أن الجيش
ً
الـكــويـتــي دائ ـم ــا يـحـفــز ويــدعــم كل
م ــن ي ــرغ ــب م ــن أب ـن ــاء ال ـك ــويــت في
االلتحاق بشرف الخدمة العسكرية
م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـع ــاه ــد والـ ـكـ ـلـ ـي ــات
العسكرية التابعة له.

الصايغ

الجيش
الكويتي يدعم
من يرغب في
شرف الخدمة
العسكرية

العوضي

ّ
«التربية» تشكل لجان
إعداد المخيم الكشفي
أصدر وكيل وزارة التربية
باإلنابة ،فيصل املقصيد،
ً
قرارا بشأن تشكيل لجان
إعداد وتجهيز املخيم
الكشفي السنوي السادس
والسبعني ،الذي سيقام
بنادي الكشافة البحرية
في منطقة الفنطاس خالل
الفترة من الخميس 29
ديسمبر املقبل الى الخميس
 5يناير  ،2023على أن
تكون مهام لجان اإلعداد
للمخيم الكشفي هي إعداد
املشاريع الريادية وبوابات
القيادات الفرعية والقيادة
العامة وإعداد برنامج املخيم
العام وإعداد وتجهيز ورش
البرامج واملالعب وإعداد
وتجهيز معارض املخيمات
الفرعية والقيادة العامة
واإلشراف على تدريب فقرات
حفل االفتتاح ،واإلشراف
على متابعة استعدادات
املخيم من خدمات وصيانة
وإعداد ومتابعة إصدارات
املخيم الكشفي واملتابعة
اإلعالمية قبل وأثناء املخيم
الكشفي وإعداد وتجهيز
القيادة العامة والقيادات
الفرعية وإعداد كشوف تكليف
ومزاولة املخيم وإحصاءات
املخيمات الفرعية.

«زكاة سلوى» لدعم «إحساس»
لمساعدة المتعففين

أكد مدير زكاة سلوى ،التابعة
لقطاع البرامج واملشاريع
في جمعية النجاة الخيرية،
م .ثامر السحيب أن وقف
«إحساس» سينفق ريعه في
رعاية األسر املتعففة داخل
الكويت وخارجها ،والكفالة
التعليمية للطالب املعسرين،
وجميع أوجه الخير ،داعيا
املحسنني إلى املساهمة في
هذا الوقف املبارك ،الذي يعد
من الصدقات الجارية.
وأشار السحيب إلى أن وقف
«إحساس» عبارة عن عقار
قيمته  600ألف دينار ،وباب
املساهمة فيه مفتوح للجميع
كل على حسب استطاعته.
وأوضح أنه مع زيادة
مصاريف إيجار السكن
واملدارس أصبحت بعض
األسر املتعففة تعيش ظروفا
صعبة ،ما دعا إلى إطالق
وقف «إحساس» لرعاية
الشرائح الضعيفة من
املجتمع وتلمس حاجاتها،
والسعي لتحقيق االستدامة
للمشاريع الخيرية التي تنفذ
ملساعدة املحتاجني داخل
الكويت.

الوقف اإلنساني :زراعة أشجار
الزيتون لمساعدة المحتاجين

جانب من المؤتمر الصحافي لـ «الدفاع» (تصوير :نوفل إبراهيم)

فحص الطالب
بجميع
التخصصات
الطبية للتأكد
من سالمته

سلة أخبار

 4أقسام للمقابالت الشخصية
تنقسم المقابالت الشخصية للمتقدمين
إلى  4أقسام هي:
أوال :المقابلة األولية ،وتنقسم إلى:
*مــرح ـلــة ال ـتــدق ـيــق( :ي ـتــم الـتــدقـيــق على
اإلثـبــاتــات الرسمية للمتقدم ،وكــذلــك على
الشهادات حسب شروط وزارة التربية).
هناك  235حالة ال تنطبق عليها شروط
التسجيل الصحيحة ،وهناك  1747متقدما
سجلوا في الموقع ،ولم يتقدموا الستكمال
إجراءات التسجيل ،واجتاز  14285متقدما
مرحلة التدقيق فــي المقابلة األولـيــة ،وتم
اعتماد الملفات اإللكترونية الخاصة بهم،
وتم إرسال ملفاتهم للمقابلة األولية.
* الفحص الطبي األولي( :الطول ،والوزن،
وسالمة النطق ،وعمى األلوان)
تم استقبال  14285ملفا إلجراء الفحص
الطبي األولــي للمتقدمين ،واجتاز 10396
متقدما هذا الفحص ،واستبعد .3889
ً
ثانيا :الفحص الطبي:
بعد المرحلة األولى تم استقبال 10396

ملفا لعمل إجــراء الفحص الطبي الشامل،
حسب اإلجراءات الطبية المعتمدة رسميا،
حيث جاءت نتائج الفحص الطبي كاآلتي:
 357متقدما لم يحضروا للفحص الطبي
عـلــى الــرغــم مــن إعـطــائـهــم اك ـثــر مــن فرصة
ح ـســب ال ـت ــوج ـي ـه ــات ،و 5958م ـت ـقــدمــا لم
يجتازوا الفحص الطبي ،و 4081متقدما
اجتازوا.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا :اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات( :ال ـل ـغ ــة
اإلنـكـلـيــزيــة ،الـمـعـلــومــات ال ـعــامــة ،الـتــربـيــة
البدنية).
انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل 4081م ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــا إل ـ ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات 137 ،م ـن ـه ــم لــم
يحضروا االختبارات.
رابـ ـع ــا :الـمـقــابـلــة الـشـخـصـيــة( :تـتـكــون
اللجنة من  5أعضاء من كبار ضباط الجيش
ولكل عضو درجة في التقييم).
وت ــم اس ـتــدعــاء  3944مـتـقــدمــا للمقابلة
الشخصية ،لــم يحضر منهم  ،51وا جـتــاز
المقابلة األولية ،2201و 1692لم يجتازوا.

أعلنت الجمعية الكويتية
للوقف اإلنساني والتنمية
أن حصاد مشروع أشجار
الزيتون الوقفي في األردن
بلغ  860شجرة ،يصرف من
ريعها على األرامل واأليتام
واملحتاجني في عدة دول.
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية نصار العبدالجليل
إن الجمعية أطلقت في
وقت سابق مشروع أشجار
الزيتون الوقفي على مساحة
 12ألف متر مربع ،بهدف
زراعة األشجار املثمرة،
بمساهمات من املتبرعني،
تتضمن حصة من أرض
املزرعة ونسبة من تكاليف
التطوير والتجهيزات.
وأوضح العبدالجليل أن
الجمعية استهدفت إنشاء
املشروع في مدينة الرمثا
األردنية املشهورة بزراعة
أشجار الزيتون ،نظرا
ملالءمة التربة واألجواء
املناخية لزراعتها ،وهو ما
يؤدي إلى غزارة إنتاجيتها.

«األولويات» للدور األول تتعثر
خريطة
ّ

نافذة نيابية

• اللجنة أرجأت تحديد القائمة لعدم تسلمها اقتراحات أغلب اللجان والحكومة
• الساير :أولويات «التشريعية» مكافحة الفساد وتعارض المصالح والالئحة والقضاء
 5نواب :سحب الجنسية وإسقاطها
ليس من أعمال السيادة

مهند الساير

محيي عامر

خاطبت اللجنة التشريعية
أعضاء مجلس األمة بشأن ما
حددته من الحزم التشريعية
ألول مئة يوم عمل ،مطالبة
األعضاء بتقديم اقتراحاتهم
بما يتسق مع الحزم التي تم
التوافق عليها؛ ليتسنى للجنة
دراستها وإنجاز تقاريرها
بشأنها.

الحكومة في اجتماع «األولويات»
ان ـ ـت ـ ـهـ ــى اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ل ـج ـن ــة
األول ــوي ــات ،ال ــذي عـقــد أمــس
بحضور  ٣وزراء ،دون وضع
الـخــريـطــة الـتـشــريـعـيــة ل ــدور
االن ـع ـق ــاد األول م ــن الـفـصــل
ال ـت ـش ــري ـع ــي الـ ـس ــاب ــع ع ـشــر،
ً
كـمــا ك ــان م ـق ــررا ،وذل ــك لعدم
ت ـس ـل ـم ـهــا أول ـ ــوي ـ ــات أغ ـل ـب ـيــة
اللجان البرلمانية والحكومة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر
لـ ـ ـ ـ ـ «ا ل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــدة» ،إن ل ـج ـن ــة
األول ــوي ــات لــم تـتـسـلــم ســوى
أولويات اللجنة التشريعية
ألول م ـئ ــة يـ ـ ــوم ،وأولـ ــويـ ــات
ً
عدد ضئيل جدا من اللجان،
ومـنـهــا لـجـنــة ذوي اإلع ــاق ــة،
كما لم تقدم الحكومة كشفا
بأولوياتها التشريعية للدور
األول ،مـ ـم ــا أدى إ لـ ـ ــى ر ف ــع

وزير البلدية لـ «المرافق»:
سنراجع الئحة النظافة
علمت «الجريدة» من مصادرها ،أن وزير الدولة لشؤون
ال ـب ـلــديــة ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـعـجــل ات ـفــق م ــع لـجـنــة ال ـمــرافــق
العامة في اجتماعها أ مــس ،على مراجعة الئحة نظافة
الطرق والمناطق وفق اقتراح اللجنة بهذا الشأن ،بعد أن
أ بــدى أعضاء اللجنة استياء هم من المستوى المتدني
لـلـشــركــات الـعــامـلــة فــي تـلــك الـخــدمــة ،كـمــا أب ــدى المعجل
ً
اهتماما باقتراح النائب عيسى الكندري خالل االجتماع
بضرورة فتح الباب أمام الشركات األجنبية المتخصصة
في مجال النظافة.

االجتماع ،ومخاطبة اللجان
ً
ال ـم ـت ــأخ ــرة م ـ ـجـ ــددا لـتـسـلـيــم
أولوياتها ،في حين لم تجر
أي تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات عـ ـل ــى ج ـ ــدول
أعـ ـم ــال ج ـل ـســة  15الـ ـج ــاري،
والـ ـمـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال
مـنــاقـشــة ال ـخ ـطــاب األم ـي ــري،
وتقريري «التشريعية» بشأن
رفـ ــع ال ـح ـصــانــة الـبــرلـمــانـيــة
عن النائبين عبيد الوسمي
وحامد البذالي.
وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ ــه أم ـ ــس،
قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس «ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة»
الـ ـن ــائ ــب م ـه ـن ــد الـ ـس ــاي ــر ،إن
الـلـجـنــة خــاطـبــت ال ـنــواب من
أجـ ـ ــل إرس ـ ـ ـ ــال أي ت ـع ــدي ــات
على قوانين مكافحة الفساد
وت ـعــزيــز ال ـن ــزاه ــة وت ـعــارض
الـ ـمـ ـص ــال ــح ل ــدراسـ ـتـ ـه ــا قـبــل
رف ـع ـه ــا إل ـ ــى م ـج ـل ــس األم ـ ــة،
ً
مشيرا إ لــى أن «التشريعية»
أع ـل ـنــت ف ــي ال ـســابــق ان ـطــاق
فكرة حملة الـ  100يوم األولى
ً
للجنة التي تتبنى حاليا عدة
حزم تشريعية.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـس ــاي ــر أن مــن
ضمن تلك الحزم التشريعية
اقـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـقـ ـ ــوان ـ ـ ـيـ ـ ــن
ومشروعات بقوانين لتعزيز
ال ـنــزاهــة وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد،
وتعارض المصالح ،واقتراح
بقانون بشأن تعديل الالئحة
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،واالق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات
ب ـق ــوان ـي ــن فـ ــي ش ـ ــأن تـنـظـيــم
العمل أمام القضاء.
وب ـي ــن أنـ ــه ت ـمــت مـخــاطـبــة
ال ـ ـنـ ــواب ال ـخ ـم ـس ـيــن لـتـقــديــم

م ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـل ــك
الـتـشــريـعــات وســرعــة إرس ــال
ً
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة سـ ـتـ ـع ــد الـ ـتـ ـق ــاري ــر
عـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــزمـ ــة األول ـ ـ ــى
فــي بــدايــة ال ـ ـ  100ي ــوم ،وفــي
الجلسات القادمة خصوصا
االق ـتــراحــات بـقــوانـيــن بشأن
م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد وت ـع ــزي ــز
النزاهة.
ورأى أن إ لـ ـ ـغ ـ ــاء قـ ــا نـ ــون
ت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح م ــن
المحكمة الدستورية تسبب
فـ ــي وج ـ ـ ــود ف ـ ـ ــراغ ت ـشــري ـعــي
واستعجال الكتاب الموجه
من الحكومة والعمل عليها
ً
ال ــذي ج ــاء م ـتــواف ـقــا مــع آراء
ال ـ ـنـ ــواب ب ـ ـضـ ــرورة مـكــافـحــة
الفساد وتعارض المصالح،
ً
الف ـت ــا إل ــى أه ـم ـيــة ه ــذا األم ــر
خاصة بعد تعديل المادتين
 97و 98من الالئحة الداخلية
للمجلس.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاي ـ ـ ــر حـ ــاجـ ــة
«ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة» إل ـ ــى تـنـظـيــم
الـعـمــل ورق ــاب ــة الـ ــرأي ال ـعــام،
ً
مـعــربــا عــن تـقــديــره للجهود
النيابية والحكومية في هذا
اإلطار.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن مـ ـش ــروع
الحكومة السابق فيما يخص
تـ ـ ـع ـ ــارض الـ ـمـ ـص ــال ــح أب ـ ــدت
اللجنة مــا حـظــات عـلـيــه ،إال
أن حكم «الدستورية» ألغاه،
ً
الف ـت ــا إل ــى أن «الـتـشــريـعـيــة»
سلمت للحكومة في اجتماع
ل ـج ـنــة األول ـ ــوي ـ ــات بـحـضــور

رئـ ـ ـي ـ ــس وأعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة
التنسيقية الحكومية نسخة
ال ـت ــي ت ــم تـسـلـيـمـهــا ل ـل ـنــواب
بشأن تلك التشريعات.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ف ـ ـ ــي إق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ه ـ ــذه
الـ ـ ـق ـ ــوانـ ـ ـي ـ ــن ،ألنـ ـ ـ ــه ال ي ـم ـكــن
تــأ جـيـلـهــا أو عـ ــدم مناقشتها
ً
سـ ـ ـ ــدا ل ـ ـل ـ ـفـ ــراغ الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي،
ً
مؤكدا أن المقترحات ستتم
دراستها بأسرع و قــت خالل
ال ـ ـ  100ي ــوم األولـ ــى ،ويمكن
أن تـنـتـهــي خ ــال اسـبــوعـيــن
أو ثالثة أسابيع ،مشيرا إلى
أن الــرســالــة الـتــي وردت إلــى
«ال ـت ـشــري ـع ـيــة» ت ــوض ــح مــدى
جـ ــديـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة وتـ ـف ــاع ــل
النواب.
ولفت الساير إلى أن بعض
ال ـت ـق ــاري ــر س ـي ـتــم تـجـهـيــزهــا
ورف ـع ـهــا لـمـجـلــس األمـ ــة ،في
حين سيتم إدراج المقترحات
ال ـت ــي ل ــم ي ـت ــم رفـ ــع ف ـي ـهــا أي
تـ ـق ــري ــر ف ـ ــي حـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـ ـ ـ 100
يــوم التالية ،و لــن يتم إغفال
أي ج ــزء م ــن االق ـت ــراح ــات أو
األولويات األخرى.

ّ
وج ــه ال ـنــائــب مـهـلـهــل الـمـضــف س ــؤاال
برلمانيا إلــى وزيــر المالية وزيــر الدولة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
عبدالوهاب الرشيد بشأن التأثير السلبي
الرتفاع الفائدة األميركية.
وقـ ـ ــال ال ـم ـض ــف ف ــي سـ ــؤالـ ــه :ف ـ ــي ظـ ــل
االرتـ ـف ــاع ـ ـ ــات ال ـم ـت ــوال ـي ـ ــة ال ـت ـ ــي قــرره ـ ــا
المجلـس االحتياطي الفدرالي األميركي
لسعر الفائـدة حتـى تـجـاوزت الفائـدة عـلـى
ال ـ ــدوالر لنظيرتهـا علـى الـ ــديـنــار بواقـع
 100نقطـة أسـاس ،أي ما يعادل  1بالمئة،

مهلهل المضف

فهاد :قناة إلشراك
المواطن في صنع القرار
أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
فـ ـه ــاد إن ـ ـشـ ــاء قـ ـن ــاة ت ــواص ــل
مـ ــع ال ـم ــواط ـن ـي ــن الس ـت ـق ـبــال
مقترحاتهم البرلمانية.
ً
وقال فهاد« :تأكيدا لموقفنا
من أهمية إشراك المواطن في
ص ـنــع الـ ـق ــرار وت ـع ــزي ــز دوره
الرقابي ،ننطلق معكم بقناة
ت ــواص ــل م ـبــاشــرة السـتـقـبــال
كل االقتراحات واالستفسارات
البرلمانية».
عبدالله فهاد

الوسمي إلعفاء أهالي المطالع
من القيمة الرمزية لألرض
أع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــائ ــب د .عـبـيــد
ال ــوس ـم ــي ت ـق ــدم ــه ب ــاق ـت ــراح
برغبة بإعفاء أهالي مدينة
المطالع السكنية من القيمة
ال ــرم ــزي ــة لـ ـ ــأرض ال ـم ـق ـ ّـدرة
بمبلغ  3آالف دينار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي ،ف ــي
مـقـتــرحــه ،نـظــرا للعديد من
المشاكل التي واجهت أهالي
م ــدي ـن ــة ال ـم ـط ــاع ب ـع ــد ب ــدء
أ عـمــال الحفر فــي قسائمهم
التي أصدروا لها تراخيص
الـبـنــاء ،حـيــث وج ــدوا طبقة
ص ـخ ــور قــاس ـيــة ف ــي الـحـفــر
العميق ا لـتــي تسبق و ضــع
األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــات ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ارتفاع أسعار الحفر والبناء،
مـمــا يجعل الـحـفــر فــي هــذه

سـ ــأل ال ـن ــائ ــب ح ـســن جــوهــر
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـ ـ ــراك الـ ـشـ ـيـ ـت ــان عــن
ال ـح ـي ــازات ال ــزراع ـي ــة ومنحها
للمواطنين.
وق ـ ـ ــال جـ ــوهـ ــر ،فـ ــي م ـعــرض
س ــؤال ــه ،إن ال ـغ ــرض م ــن إنـشــاء
الهيئة العامة لـشــؤون الــزراعــة
والثروة السمكية تمثل في تنمية
ال ــزراع ــة بـقـطــاعــاتـهــا الـنـبــاتـيــة
والحيوانية وتطويرها وتنمية
ال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة وحـمــايـتـهــا
ً
والحفاظ عليها طبقا للقانون
رقم  94لسنة  1983وتعديالته،
وطـ ـل ــب ج ــوه ــر ف ــي س ــؤال ــه:
بـيــان إجـمــالــي مساحة أراض ــي
الهيئة المخصصة لها لتوزيعها
ك ـح ـي ــازات بـمـخـتـلــف أنــواع ـهــا
وإرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـسـ ــاحـ ــة األراضـ ـ ـ ـ ــي

حسن جوهر

المستغلة منها وغير المستغلة
حتى تاريخه ،وبيان تطور أعداد
توزيع الحيازات حسب تخصصها
(الـخـضــر والـمـحــاصـيــل ،األب ـقــار،
األغنام والماعز ،الدواجن ،وغيرها

نقل النائب فيصل الكندري عن مسؤولين في وزارة التعليم
العالي موافقتهم على زيادة المخصصات المالية للمبتعثين.
وقــال الكندري في تصريح :تم التواصل مع المسؤولين في
«التعليم العالي» بما يخص زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين
من قبل الوزارة فقط «ونبشر أبناء نا الطلبة بأنه تمت الموافقة
على زيادة المخصصات ورفعها لوزارة المالية».
وأ ض ــاف« :فيما يخص الطلبة المبتعثين مــن قبل الجهات
األخرى ،فإننا نطالب بمساواتهم بطلبة التعليم العالي».

الوضـع إلـى ارتـفــاع قيمـة ال ـ ــواردات إلـى
الـ ـبـ ــاد بعملـة ال ـ ــدوالر ،ممـا يـ ــؤثــر علـى
أ سـعار السـلـع فـي السـوق المحلـي؟ إذا
كــانـ ــت اإلجــاب ـ ــة بــنعم ،يــرجـ ــي تزوي ــدي
باإلجراءات التي اتخذتها البنك المركزي
لتالفي أي منها.
وت ــاب ــع :مــا الـسـيــاسـ ــات ال ـتــي اتـخــذهــا
بنك الكويت المركزي لمواجهة التضخم
فــي ال ـب ــاد ،والـمـسـتــوى الـمـسـتـهــدف من
المركزي للتضخم المقبول محليا؟

عبيد الوسمي

ال ـم ـن ـط ـق ــة أعـ ـل ــى ق ـي ـم ــة مــن
الـ ـمـ ـش ــاري ــع األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ــذا،
تقدمت باالقتراح.

سعود العصفور

جوهر يسأل الشيتان عن الحيازات
الزراعية وبيان تطور توزيعها

ً
فيصل الكندري نقال عن «التعليم العالي»:
زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين

مهلهل المضف يسأل عن ارتفاع الفائدة على الدينار
إل ــى جــانـ ــب االرتـفــاع ـ ــات الـتـ ــي ش ــهدتها
ال ـع ـم ـ ــات األخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي سـ ـلـ ــة ال ـع ـمـ ــات
كاليورو والجنيـه االسترليني وغيرهـا،
مـا األدوات التـي اسـتخدمها بنـك الكويـت
المر كـزي لتال فـي أي آ ثـ ــار سلبية ممكن
أن تطرأ على االقتصاد الكويتي من هذا
الوضع المستجد؟
وأضاف :هـل يمثـل ارتفـاع سعر الفائـدة
علـى الـدوالر مقارنـة بـالـدينار أي ضغوط
علـى العملـة المحليـة؟ و هـل يـؤثر علـى
سـعـر صـ ــرف الـ ــديـنــار؟ وهـ ــل يـ ــؤدي هـذا

أعلن  5نــواب ّ
تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى
المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم  23لسنة  1990بشأن قانون
تنظيم القضاء.
ويـقـضــي االق ـت ــراح ال ــذي ت ـقـ ّـدم بــه ال ـنــواب ثــامــر الـســويــط وخــالــد
العتيبي ومبارك الحجرف وسعود العصفور وعبدالله فهاد ،بعدم
اعتبار الـقــرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من
أعمال السيادة.
ونــص االقـتــراح على أن تضاف إلــى الـمــادة الثانية من المرسوم
بالقانون رقم  23لسنة  1990بشأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصها
اآلتي« :وال ّ
تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية».
وعلى رئيس مجلس الوزراء والــوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ
هذا القانون.
ونصت المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون على أن المواطنة
انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن ،وهي حق وشرف لكل كويتي،
وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها ،والهوية الوطنية
دليل عليها .وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية ،وهي حق
أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد ألب كويتي أو منحت له.

م ــن ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـع ـت ـمــدة
مسمياتها لدى الهيئة ومساحة
كل منها) خالل السنوات الـ 12
الماضية حتى تاريخه ،كما طلب
بـيــان عــدد الـحـيــازات بمختلف
أنـ ــواع ـ ـهـ ــا ال ـم ـس ـل ـم ــة لـ ــأفـ ــراد
وال ـشــركــات ومـســاحــة كــل منها
خالل السنوات الـ  12الماضية،
وب ـي ــان ت ـط ــور ك ـم ـيــات اإلن ـت ــاج
لجميع أنواع األصناف المعتمدة
لدى الهيئة المدرجة تحت كل من
(الخضراوات المثمرة ،األشجار
المثمرة ،اللحوم الحمراء ،لحوم
ال ـ ــدواج ـ ــن والـ ـبـ ـي ــض ،الـحـلـيــب
ال ـســائــل ،األس ـم ــاك والــروب ـيــان)
خالل السنوات الـ 8الماضية.
وطـلــب بـيــان نسبة االكـتـفــاء
الـ ـ ـ ــذاتـ ـ ـ ــي لـ ـجـ ـمـ ـي ــع األص ـ ـن ـ ــاف
المستهدفة لــدى الهيئة خالل
السنوات الـ  8الماضية.

فيصل الكندري

ةديرجلا

•
العدد  / 5180الخميس  10نوفمبر 2022م  16 /ربيع اآلخر 1444هـ

local@aljarida●com

٥

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

عبدالعزيز الصقر ومسار العمل البرلماني
كان الصقر أحد أبرز
الوجوه المشاركة
في المجلس
التأسيسي واضع
دستور 1962

ً
اختير وزيرا
للصحة في أول
وزارة بعد االستقالل
وشهد عهده افتتاح
أكبر مستشفى
بالمنطقة

وافق على تخفيض
مبلغ التأمين
المودع من  90ألف
ً
دينار إلى  45ألفا

كان صمام األمان
ً
للمجلس وخبيرا
ً
محنكا في إدارة
البرلمان

ج ـ ـ ــاء ت دع ـ ـ ــوة ال ـش ـي ــخ ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ــال ــم
ً
ً
وإصـ ــداره مــرســومــا أمـيــريــا بعد شهرين من
االسـتـقــال؛ لتترجم أقــوالــه إلــى أفـعــال؛ حيث
عبدالله السالم الصباح أمير
ورد فيها« :نحن ً
دولة الكويت؛ رغبة منا في إقامة نظام الحكم
ً
على أسس واضحة ،وتمهيدا إلصدار دستور
للبالد يستمد أحكامه من ظروفها ،ويستند
إلى المبادئ الديموقراطية ،ويستهدف رفاهية
آت:
الشعب وخيره ،رسمنا ما هو ٍ
المادة األولى :تؤلف هيئة التنظيم من اآلتية
أسماؤهم :حمد صالح الحميضي ،ومشعان
عـبــدالــرحـمــن الـخـضـيــر ،وحـمــد عبدالمحسن
الـمـشــاري ،ومحمد يوسف النصف ،وحمود
الزيد الخالد ،ونصف يوسف النصف ،وخالد
سليمان العدساني ،ويوسف إبراهيم الغانم،
وعبدالحميد الـصــانــع ،ويــوســف عبدالعزيز
الفليج ،وعبدالعزيز حمد الصقر.
المادة الثانية :يتكون من أعضاء المجلس
األعلى ،وأعضاء هيئة التنظيم السالف ذكرهم
مجلس مشترك يتولى إلى جانب األعمال التي
يقوم بها في الوقت الحاضر ،وضع مشروع
قانون النتخاب أعضاء المجلس التأسيسي
الذي يتولى عند تأليفه إعداد دستور البالد».
وتــم االت ـفــاق بين هيئة التنظيم وأعـضــاء
المجلس األعلى ،الذي أخذ يطلق عليه تسمية
«ال ـم ـج ـلــس ال ـم ـش ـتــرك ف ــي عـ ــام  ،»1961بعد
اختالف في وجهات النظر ،على تقسيم الكويت
إل ــى  10دوائـ ــر انـتـخــابـيــة ،تنتخب كــل دائ ــرة
نائبين عنها للمجلس في اقتراع سري مباشر،
وح ـ ــدد الـ ـق ــان ــون ب ـعــض ال ـ ـشـ ــروط لـلـمــرشــح،
منها أن يجيد قراء ة اللغة العربية وكتابتها،
ً
وأال يقل عمره عن ثالثين عاما ،وأن يستمر
ً
المجلس ويكون قائما كما ورد في النص مدة
عام واحد من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات،
ما لم يقرر الدستور الذي سيضعه المجلس
التأسيسي غير ذلك .وبالفعل وكلت إليه مهمة
التحضير لوضع األسس اإلصالحية للبالد،
واإلعداد لالستقالل المرتقب.
وجرت انتخابات المجلس التأسيسي في
ً
 30ديسمبر  ،1961وخاضها  73مرشحا ،وبلغ
ً
عدد الفائزين بها  16نائبا.
وبعد االطــاع على أسماء الفائزين ،تبين
أن ال ـم ـج ـل ــس م ـث ـلــه أغـ ـل ــب فـ ـئ ــات الـمـجـتـمــع
الكويتي ،وأن الشيعة شــاركــوا للمرة األولــى
فــي تــاريــخ الـكــويــت بمجلس اس ـت ـشــاري؛ ألن
المجالس التشريعية السابقة كانت تخلو من
هــذا التمثيل ،و كــا نــت مقتصرة على النخبة
التجارية فـقــط ،وهــو مــا أعـطــى مــن دون شك
هـيـبــة وق ــوة لـلـمـجـلــس ،وأك ــد االن ـف ـتــاح الــذي
شـهــدتــه الـكــويــت إب ــان تــولــي الـشـيــخ عبدالله
السالم حكم البالد.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف مـ ـ ــن انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ال ـم ـج ـل ــس
ً
ّ
التأسيسي محصورا في أمرين:
ّ
األول :وضع دستور للكويت خالل عام ،على
ّ
أل يتأخر عن يناير .1963
ّ
النيابي في
الثاني :القيام بمهام المجلس
وضع القوانين والتشريعات.
وفــي  6سبتمبر  1961صــدر الـقــانــون رقم
ّ
المتضمن نظام انتخاب المجلس
20/1961
ّ
التأسيسي ،وأجريت االنتخابات على إثر ذلك.
ً
وأصدر األمير مرسوما لتشكيل أول وزارة
ً
ً
م ــن أرب ـع ــة عـشــر وزيـ ـ ــرا وف ـق ــا لـلـمــرســوم رقــم
 2/1962ف ــي  17يـنــايــر 1962م ،وتـ ـ َّـم اخـتـيــار
ثالثة مــن األعـضــاء المنتخبين ل ـلــوزارة ،هم:
ً
حمود الزيد الخالد وزيرا للعدل ،وعبدالعزيز
ً
حمد الصقر وزيــرا للصحة ،ومحمد يوسف
ً
النصف وزيــرا للشؤون االجتماعية والعمل.
ّأمــا باقي ال ــوزراء فقد كانوا من أبناء األســرة
ال ـحــاك ـمــة؛ وهـ ــم :ص ـبــاح ال ـســالــم ولـ ـ ّـي العهد
ً
رئيسا لمجلس الوزراء ،وجابر األحمد ،وجابر
العلي ،وخالد العبدالله السالم ،وسالم العلي،
وس ـعــد الـعـبــدالـلــه ال ـســالــم ،وص ـبــاح األح ـمــد،

ً
عبدالعزيز الصقر عندما كان وزيرا للصحة

1967 - 1961م

عبدالعزيز حمد الصقر رئيس مجلس األمة الكويتي عام ١٩٦٣م
وعـبــدالـلــه ال ـجــابــر ،وم ـب ــارك الـحـمــد ،ومـبــارك
عبدالله األحمد ،ومحمد األحمد .وبذلك تكون
ً
االن ـت ـخــابــات قــد أس ـفــرت عــن ف ــوز  20عـضــوا
ً
منتخبا مــن قبل الشعب ،وأضـيــف إليهم 11
ً
عضوا ،هم الوزراء من أبناء األسرة الحاكمة؛
ليصبح عدد أعضاء المجلس التأسيسي 31
ً
ع ـض ــوا ،يمكن تقسيمهم إل ــى أب ـنــاء األس ــرة،
والتجار ،وبعض القوى األخرى.
وعلى الرغم من أن عبدالعزيز الصقر لم يكن
َمن ذوي االختصاص الطبي أو الصحي ،فإنه
َ
ق ِبل التحدي ،وواكب كل ما يستجد ويخدم في
ً
هذا المجال ،كما سنرى الحقا.
ولم يمنع اختيار عضو المجلس التأسيسي
ً
الـ ـف ــائ ــز ب ــاالنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وزيـ ـ ـ ــرا ل ـل ـص ـحــة فــي
الـحـكــومــة األول ـ ــى بـعــد االس ـت ـق ــال ،أن يـكــون
لــه دور ورأي فــي دور انـعـقــاد هــذا المجلس،
فقد كــانــت خبرته االقـتـصــاديــة حــاضــرة رغم
ً
كونه وزيرا ،إذ نراه يناقش ويبدي رأيه فيما
يخص القضايا الوطنية ،التي لم يغفل عنها
ً
أبــدا .ولعل من المناسب التطرق لما جاء في
الـمـحــاضــر مــن بـعــض ال ـعــوامــل االقـتـصــاديــة،
ً
والصحية ،والخدمية ،التي شكلت منعطفا
ً
كبيرا في جلسات المجلس ،وقد أتاح المجلس
ً
ً
الـتــأسـيـســي دورا ك ـب ـيــرا ل ـم ـمــارســة السلطة
التشريعية لــدورهــا ،كما قــرر بعض األدوات
الرقابية على السلطة التنفيذية.
وقد كشف لنا تسلسل الجلسات وتتابعها،
ومناقشة نصوص القوانين وتنظيمها مدى
فعالية الصقر ،عضو المجلس ،فقد كان يدلي
ب ـص ــوت ــه ،وس ـج ـلــت ل ــه ال ـم ـحــاضــر ح ـضــوره
الـمـمـيــز ،ومــواق ـفــه ،ومــوافـقــاتــه عـلــى ع ــدد من
القوانين ،التي يبدو أنها كانت سابقة لذلك
الزمان ،ومنها قانون براءة االختراع ،والرسوم
والنماذج الصناعية.
وراف ـ ـ ـ ـ ـ ــق م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة م ـ ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال
استحقاقات في الجانب االقتصادي والتجاري؛
وكـ ـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ي ـق ـت ـض ــي تـ ـع ــدي ــل بـ ـع ــض ب ـن ــود
قانون التجارة الكويتي بما يتوافق مع هذه
المرحلة الجديدة ،وكذلك فيما يخص الشقين
االق ـت ـصــادي وال ـت ـج ــاري ،فـقــد عـقــد المجلس
التأسيسي بتاريخ  17يوليو  1962جلسته
الـخــامـســة عـشــرة الـتــي ك ــان مــن ضـمــن جــدول
أعمالها مناقشة موضوع تعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )24لسنة  ،1960المتعلق بعمل
ش ــرك ــات الـتــأمـيــن ف ــي ال ـكــويــت ،وق ــد واجـهــت
هــذه الجلسة عــدم اكتمال النصاب القانوني
ألعضاء لجنة الشؤون التشريعية؛ ولذلك قرر
رئ ـيــس الـمـجـلــس عـبــدالـلـطـيــف مـحـمــد ثنيان
الغانم تكليف ا ل ـنــواب :محمد رفيع معرفي،

كان يرى أن الغاية
من شركات التأمين
حفظ حقوق
المواطنين

اعتبر تدخل مجلس
الوزراء في تحديد
ً
اإليجارات مناقضا
لمبدأ التجارة
الحرة

ً
اختير رئيسا ألول
مجلس أمة عام
 1963بالتزكية

المستشفى األميري

وأحمد خالد الفوزان ،ويوسف خالد المخلد
المطيري ،إضافة إلى عضو اللجنة التشريعية
علي ثنيان صالح األذينة؛ القيام بمهمة عرض
تعديل قانون شركات التأمين .وفي مداخلة
ّ
الوزير الصقر أكد أن مشروع القانون سبقت
دراسته من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت،
إال أن الجلسة حدث فيها خالف بالرأي فيما
يتعلق بتعديل الـمــادة السابعة مــن القانون
التي جــاء فيها« :يجب على كل شركة تأمين
أن تودع في أحد البنوك الكويتية ،أو في فرع
أجنبي مــوجــود فــي الـكــويــت وديـعــة كضمان
لقيامها بــالـتــزامــاتـهــا ،وت ـقـ ّـدر ه ــذه الــوديـعــة
باآلتي:
 - 1خمسة وأربعين ألف دينار كويتي من
أعمال التأمين على الحياة ،وضمان رؤوس
األموال والتأمين باألقساط ،أو أحدها.
 - 2عشرين ألف دينار كويتي عن كل نوع من
أنواع التأمين األخرى ،بحيث ال يزيد المجموع
عــن خمسة وأربعين ألــف ديـنــار كويتي ،عدا
الـمـبـلــغ الـمـنـصــوص عـلـيــه فــي الـبـنــد ( )1من
هذه المادة».
وب ـ ـعـ ــد مـ ــواف ـ ـقـ ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
التشريعية على تعديل ا لـمــادة السابعة من
القانون ،طالب العضو محمد حسين معرفي
بزيادة مبلغ وديعة شركات التأمين في البنوك
بـمـقــدار ( )135ألــف ديـنــار كــويـتــي ،وأي ــده في
ذلــك الــوزيــر الصقر ،الــذي كانت وجهة نظره
أن الـغــايــة مــن شــركــات التأمين حفظ حقوق
ً
المواطنين؛ مبينا في الوقت نفسه أن المبلغ
المودع للتأمين قبل تعديل القانون يقدر بـ
( )90ألف دينار ،بينما أصبح بموجب التعديل
ً
الجديد ال يزيد على ( )45ألفا.
ً
وانطالقا من مبدأ االنتقال والتحول الذي
صــاحــب الـكــويــت عشية االنـتـقــال مــن مرحلة
ما قبل االستقالل إلى ما بعده ،تحولت دائرة
الصحة ،وكان هذا مسماها قبل االستقالل ،إلى
وزارة الصحة بعده ،وكــان وزيرها األول هو
عبدالعزيز الصقر ،وتعد من الوزارات الخدمية
التي يجب أن توفر الرعاية واالهتمام ألبناء
الــوطــن ،مــع وجــود أحــدث األجـهــزة ،والـكــوادر
الفنية ،واستيراد كل ما يلزم للعمل من أجهزة
ومعدات؛ لتأسيس منظومة صحية مترابطة
قادرة على مواجهة وتحمل أعبائها ،والقيام
بمهامها ودورهـ ــا عـلــى أكـمــل وج ــه؛ ل ــذا كــان
تأسيس المراكز الصحية ،وإصــدار القوانين
الناظمة للعمل على أحدث نسق.
وب ـ ـح ـ ـضـ ــور وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة ت ـ ــم افـ ـتـ ـت ــاح
مستشفى الصباح في  20يونيو 1962م ،الذي
يعد مــن أهــم أعـمــال وزارة الصحة الكويتية،

وأك ـ ـبـ ــر ص ـ ــرح ط ـب ــي ع ـل ــى م ـس ـت ــوى مـنـطـقــة
الخليج العربي بشكل عام ،وقامت «الصحة»
بتنسيق الرعاية الصحية ،وتقديم خدماتها
عبر المستوصفات والمستشفيات الموجودة
على أرض الكويت.
ً
ً
وقـ ـ ّـدم ال ــوزي ــر الـصـقــر ت ـقــريــرا مـفـصــا عن
طبيعة خطة الوزارة فيما يخص توسيع نطاق
الخدمات لتشمل مناطق الكويت جميعها في
ضــوء التوسع العمراني ،الــذي كانت تشهده
البالد في ذلك الوقت .وعلى الرغم من مشاغله
ً
الـكـثـيــرة بصفته وزيـ ــرا للصحة ،ف ــإن الحس
االقتصادي والتجاري لم يغب عنه ،حيث أدلى
بدلوه في محاضر المجلس التأسيسي ،التي
تثبت مناقشته في الجلسة الثامنة بتاريخ
 27م ــارس 1962م ش ـكــوى مـقــدمــة مــن بعض
أصحاب المحالت التجارية في الكويت بشأن
غالء اإليجارات في شارع فهد السالم ،وسوق
واجف.
وكان من المفترض منه وهو وزير للصحة،
أن يمثل الجانب الحكومي ،غير أن مداخلته
عال ،إذ قال« :أي تدخل
عبرت عن حس وطني ٍ
من مجلس الــوزراء بشأن تحديد اإليجارات،
ً
ً
يعني تناقضا كليا مع مبدأ التجارة الحرة
ف ــي ال ـك ــوي ــت» ،ف ــي مــوقــف ي ـبــرز دور الـصـقــر
ً
ً
عضوا ال وزيرا.
ونــاحــظ ذلــك فــي الجلسة المنعقدة فــي 3
أبريل 1962م عند الحديث عن إيصال الكهرباء
لبعض قرى الكويت ،وكانت مالحظته بشأن
تنظيم القرى ،إذ أشــار إلى أن الهدف ينبغي
أال يقتصر على تعبيد الطرق ،وفتح الشوارع،
وإي ـص ــال الـكـهــربــاء ،بــل يـتـعــداه ليشمل فتح
الـمــدارس ،والمستوصفات ،ومراكز الشرطة،
وما شابه ذلك من خدمات ضرورية وأساسية
تخدم سكان تلك القرى.

رئاسة مجلس األمة 1963
بدأت انتخابات مجلس األمة في  23يناير
ً
1963م ،وبلغ عدد المرشحين لها  197مرشحا
ً
في انتخابات حرة نزيهة؛ الختيار  50عضوا
يمثلون الشعب الكويتي ،وافتتح أمير الكويت
الشيخ عبدالله السالم الجلسة االفتتاحية التي
عقدت في  29يناير  ،1963وأوضح في كلمته
التي ألقاها لمحة عن السياسة العامة التي
ستسير عليها الكويت ،متضمنة المستويين
الداخلي والخارجي ،وأبدى حرصه على كل ما
يمكن أن ينهض بالكويت في شتى المجاالت،
ّ
كما أك ــد الــدعــم الكامل لــإخــوة واألش ـقــاء من
المحيط إلى الخليج ،والسعي الحثيث ،وبذل
كل مجهود لحل القضية الفلسطينية.
وتــم انـتـخــاب رئـيــس مجلس األم ــة ونائبه
في الجلسة ذاتها ،ولما لم يكن هناك مرشح
ل ــرئ ــاس ــة ال ـم ـج ـلــس سـ ــوى ع ـبــدال ـعــزيــز حمد
الصقر؛ فقد تم اختياره بالتزكية ،بينما نافس
ع ـلــى مـنـصــب ن ــائ ــب الــرئ ـيــس ك ــل م ــن جــاســم
الـقـطــامــي ،وس ـعــود ال ـع ـبــدالــرزاق ،وق ــد حظي
األخير به.
وناقش هذا المجلس برئاسة الصقر جملة
م ــن ال ـقــوان ـيــن الـمـتـعـلـقــة ب ـكــل م ــن الـقـطــاعـيــن
ً
الحكومي والـخــاص ،ونــاقــش كذلك ع ــددا من
ال ـمــواض ـيــع ،م ـثــل دع ــم ال ـن ـقــابــات ،وتحسين
المستوى المعيشي ،والخدمي في الكويت.
ّ
وتـظـهــر الــوثــائــق أن مجلس األم ــة فــي ظــل
ً
ً
ً
رئــاســة الـصـقــر ك ــان يمثل دورا رائـ ــدا عربيا
ً
ًّ
شخصيا ،أنه عندما تم
وقوميا ،ويحسب له
االعتداء البريطاني على اليمن انفرد مجلس
األمة عن مجلس الوزراء في إعالن االستنكار،
بوصفه سلطة تشريعية تمثل إرادة الشعب
ال ـكــوي ـتــي ،وبــال ـتــالــي تسجيله ه ــذا الـمــوقــف
القومي تجاه شعب عربي.
وكــانــت مــواقــف مـجـلــس األم ــة تـتــرجــم إلــى
أف ـعــال وقـ ـ ــرارات ،فـمــوضــوع إقـ ــراض الـجــزائــر
عام  1963عشرة ماليين دينار كويتي إلعادة
بنائها ،وتمويل مشاريعهاّ ،
يعد بادرة أخوية
طـيـبــة ،وت ــم الـتـصــويــت عليه بـمــوافـقــة جميع
أعضاء المجلس ،في دليل واضح على إيمان
المجلس بالقضايا العربية ،كما ذهب المجلس
إلــى المطالبة بــإصــدار بيان يدين انتهاكات
فرنسا في الجزائر ،ومنها استخدام صحرائها
للتجارب النووية ،ووافق األعضاء باإلجماع
ً
على ذلك أيضا.
وي ـح ـســب لـلـمـجـلــس ك ــذل ــك دوره ف ــي دعــم
إم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـسـ ــاحـ ــل الـ ـمـ ـتـ ـص ــال ــح مـ ـ ــن خـ ــال
المساعدات التي كان لها حضور في محاضر
ج ـل ـس ــات ال ـم ـج ـلــس ب ــرئ ــاس ــة ال ـص ـق ــر؛ حـيــث
نوقشت أسباب عزل الشيخ صقر بن سلطان
القاسمي حاكم إمــارة الشارقة في  24يونيو
 1964بسبب قبوله المساعدات الكويتية ،حيث
كــانــت بريطانيا قلقة مــن الـمــد القومي الــذي
يجتاح الخليج العربي ،فعزلته من منصبه.

ندوتان جامعيتان تناقشان الدستور في عامه الستين

الفيلي :الدستور الكويتي نتاج التوافقية والواقعية
حمد العبدلي

دستورنا
متكامل
ّ
حول الكويت
إلى دولة
مؤسسات

النجار

الدستور
تعاقدي جاء
باالتفاق
بين الحاكم
والشعب

الثنيان

في الذكرى الستين لصدور الدستور
الـكــويـتــي ،استضافت جامعة الكويت
نــدوتـيــن ناقشتا نـشــأة الــدسـتــور ،وما
رافق ذلك من أحداث وتطورات.
وفي ندوة بعنوان «صدور الدستور
الكويتي» ،نظمتها اللجنة الثقافية في
كلية العلوم االجتماعية ،أكــد الخبير
الدستوري أستاذ القانون الدستوري
فــي كلية الـحـقــوق بجامعة الـكــويــت د.
ً
ً
محمد الفيلي أن هناك مؤثرا خارجيا
عـلــى إن ـش ــاء ال ــدس ـت ــور ،لـكـنــه ال يجوز
اعـتـبــاره األس ــاس فــي والدة الــدسـتــور،
ً
مشددا على أن الدستور بشكله الحالي
يمتد إلى عام  ،1756واستند إلى قواعد
دستورية غير مشرعة «عرفية» ،حدد من
خاللها أسلوب اختيار الحاكم بأن يكون
مــن أس ــرة الـصـبــاح ،وأس ـلــوب ممارسة
الحاكم للحكم «قاعدة الشورى والبيعة».
وأضاف د .الفيلي ،أن أي تجربة لها
خـصــوصـيــة ،وإذا أردت أن تبحث في
خصوصية الــدسـتــور الـكــويـتــي يمكن
اإلش ــارة إلــى عــدد مــن المفاتيح ،أولها
الواقعية ،فالدستور فيه وثيقتان؛ األولى
م ـحــاضــر ل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــور وم ـحــاضــر
المجلس التأسيسي ،موضحا أن دستور
 1962به كثير من المالمح الواقعية بعد
فشل تجربة  ،1938التي انتهت بمواجهة
بـيــن الـحــاكــم وأن ـص ــار الـمـجـلــس ،ومــن
األسباب أنها كانت تجربة نخبوية.
وأضاف أنه «في عام  ١٩٦٢كان لدينا
دستوران ،واحد في  ٦يناير  ،١٩٦٢وهو
المؤقت ،ودستور تم التصديق عليه في
نوفمبر ،ودخل حيز التنفيذ في يناير»،
ً
متابعا« :اننا أمام دستور شاركت فيه

ً
النجار متحدثا في إحدى الندوتين
كل القوى السياسية الموجودة آنذاك»،
وهذا الدستور نتاج توافقية ،فهو يمثل
الحد األدنــى بالنسبة إلى كل األطــراف
المشاركة فيه ،ولكن ال يمثل رغبة كل
ً
األط ــراف ،فهذه التوافقية أيـضــا تعود
للواقعية.

الوثيقة الوحيدة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذكـ ـ ــر أس ـ ـتـ ــاذ ال ـع ـل ــوم
الـسـيــاسـيــة بـجــامـعــة ال ـكــويــت د .حمد
ال ـث ـن ـي ــان ،أن ال ــدسـ ـت ــور ه ــو الــوث ـي ـقــة
الوحيدة التي تحدد معالم القوى في
ً
المجتمع ،مؤكدا أن «دستور  1962يعد
أول دستور يصدر في الجزيرة العربية،
ً
والطريق إليه لم يكن سهال ،بل مررنا
بتجارب برلمانية ونيابية كثيرة».
وأضاف أن الدستور الكويتي يتميز
بأنه تعاقدي جاء باالتفاق بين الحاكم
ً
والشعب ،الفتا إلــى أن الشيخ عبدالله

فتح االلتحاق بـ «شواغر التطبيقي»
نهاية ديسمبر
للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات بالتخصصات غير المستغلة

صورة أرشيفية لصالة القبول والتسجيل

•

أحمد الشمري

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب،
بفتح بــاب التقديم على خطة الـشــواغــر للعام
ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــي  2023-2022ل ـح ـم ـل ــة ا لـ ـشـ ـه ــادات
الثانوية في كليات ومعاهد الهيئة عبر الموقع
اإللكتروني للهيئة خالل نهاية ديسمبر المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن باب التقديم مفتوح
للطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط ،الفتة
إ لــى أن اعتماد آلية التحاق المتقدمين تكون
بعد عقد اجتماع اللجنة العليا خــال الفترة

المقبلة ،ويــأتــي ذل ــك بـعــد رف ــع ع ـمــادة القبول
ً
والتسجيل تصوراتهم وفقا للطاقة االستيعابية
في مختلف الكليات والمعاهد لخطة الشواغر.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن ال ـع ـمــادة ستطرح
التخصصات التي لم تستغل من المقبولين في
ً
خطة القبول األصلية التي تم إعالنها مؤخرا
ً
وفقا للميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول
وترتيب الرغبات في مختلف الكليات والمعاهد.
وت ــاب ـع ــت ال ـم ـص ــادر أن ال ـع ـم ــادة ل ــن تفتح
تخصصات اكتفت بأعداد المقبولين بها ،الفتة
إلى أن التقديم سيتاح لمن لم يسبق لهم التقدم
أو ألغوا قبولهم أو سحبوا أوراقهم.

ال ـســالــم أص ــر عـلــى إشـ ــراك الـشـعــب في
صياغة ووضع وإعداد الدستور ،ليكون
من الشعب وإليه.
وأوض ـ ــح أن تـغـيـيــر ال ــدس ـت ــور أمــر
وارد ،لكن يجب االلتزام بآلية تنقيحه،
وأن تكون هناك أسباب عملية وأخرى
منطقية لعمل تلك التغييرات ،وتعزيز
الديموقراطية وديمومة البلد ،ويكون
ه ـن ــاك مــؤت ـمــر ش ـع ـبــي ل ـم ـنــاق ـشــة تلك
المسألة.

دستور متكامل
ً
وفي ندوة تحت عنوان «ستون عاما
على إص ــدار الــدسـتــور» ،والـتــي نظمها
مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية
في الحرم الجامعي بالشويخ أمس ،أكد
أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت
د .غانم النجار أن الكويت إحدى الدول
ً
األكثر سلمية في االنتخابات ،مضيفا

أن أمير البالد الشيخ عبدالله السالم،
ً
رحمه الـلــه ،كــان ملما بثقافة خارجية
واس ـع ــة ،ول ــدي ــه ثـقــافــة الــديـمــوقــراطـيــة
وفهم األحــزاب ،كما كان الرئيس جمال
عبدالناصر يشيد بشخصية الشيخ
عبدالله السالم وفكره المتقدم.
وشـ ــدد د .ال ـن ـجــار ع ـلــى أن «رئ ـيــس
المجلس التأسيسي علي ثنيان الغانم،
وأم ـيــر الـكــويــت آنـ ــذاك عـبــدالـلــه السالم
الـصـبــاح ،لــم تــأت صورتهما الشهيرة
إال بعد مقدمات من االنفتاح السياسي،
ح ـص ـلــت ب ـت ـغ ـي ـيــر ط ـب ـي ـعــة الـمـجـتـمــع
ال ـك ــوي ـت ــي واسـ ـتـ ـق ــال دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
فالنظام االنتخابي المتكامل في الكويت
ما هو إال نتاج الدستور».
وأضــاف أن «الجو العام في الكويت
منذ عــام  1950كــان جو تـفــاؤل ،وبــدأت
ال ـ ــوف ـ ــرة آن ـ ـ ـ ــذاك مـ ــن صـ ـ ـ ـ ــادرات ال ـن ـفــط
والتنمية بمختلف المجاالت الصحية
واإلسـ ـك ــانـ ـي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـتــوظ ـيــف
وتـحـسـيــن دخ ــل الـ ـف ــرد ،ث ــم أت ــت فـكــرة
الدستور لتنظيم الحياة ،فهو دستور
يمثل الشعب ،وذلك بانتخاب المجلس
التأسيسي الذي أصدر نظام الحكم في
الكويت».
وأشــار إلى أن «للمستشارين العرب
ً
ً
دورا مهما في صياغة الدستور ،ففي
لجنة الدستور تمت مناقشة كل مادة
ً
لمدة  11شهرا ،ليخرج كدستور متكامل
ج ــام ــد ي ـص ـع ــب ت ـغ ـي ـي ــره ،ف ـه ــو ح ــول
ً
الــدولــة إلــى دولــة مــؤسـســات» ،مضيفا:
«ان ـنــا نشعر ال ـيــوم بـحــالــة ت ـفــاؤل بين
المواطنين ،وعلى الرغم من الكالم الذي
قيل عن الدستور فإنه وجد ليبقى».

«التعليم العالي»:
أسبوع للتعريف
بالمكاتب الثقافية
أعـلـنــت الـنــاطـقــة الــرسـمـيــة ب ــوزارة
الـتـعـلـیــم ال ـعــالــي الــوكـیـلــة الـمـســاعــدة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــات وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــادالت
والـعــاقــات الثقافیة ،فاطمة السنان،
أن وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي تخصص
ً
ً
أسبوعا من كل شهر ،بــدء ا من األحد
 13ال ـج ــاري ،عـبــر وســائــل الـتــواصــل،
للتعريف بالمكتب الثقافي وتسليط
الضوء على المهام الثقافية والمالیة
واألكــادیـمـیــة ،وإب ــراز أهــم اإلن ـجــازات
التي قامت بها.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـس ـ ـنـ ــان ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـحــافــي ،إل ــى أن األس ـب ــوع يتضمن
اس ـت ـق ـبــال اس ـت ـف ـس ــارات الـمـبـتـعـثـیــن
والرد عليها عبر الحسابات الرسمية
للوزارة في وسائل التواصل ،من خالل
رئيس أو الملحق الثقافي في المكاتب
الثقافية.
ً
وقالت إن هذا التوجه يأتي إيمانا
م ــن وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي بــأهـمـيــة
متابعة شؤون الدارسين في الخارج
وال ـتــواصــل مـعـهــم ،وتــذلـیــل العقبات
الـ ـت ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــم وإيـ ـ ـج ـ ــاد ال ـح ـل ــول
المناسبة لهم.
وأض ــاف ــت أن ال ـ ـ ــوزارة ب ــاش ــرت في
اتخاذ خطوات جــادة نحو إبــراز دور
العمل في المكاتب الثقافیة ،وتقویة
الـ ـت ــواص ــل ب ـي ـن ـهــا وبـ ـی ــن ال ــدارسـ ـی ــن
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،م ــن خـ ــال ف ـتــح ق ـنــوات
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ع ـ ـبـ ــر ح ـ ـسـ ــابـ ــات وسـ ــائـ ــل
التواصل الرسمي للوزارة في «تویتر»
و«إنستغرام».

مسابقة فادية السعد إلى العالمية العام المقبل
السعد :المبرة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة في المجتمع وتطوير التنمية
•

عادل سامي

أعلنت مبرة السعد للمعرفة
والبحث العلمي انطالق مسابقة
الشيخة فادية السعد العلمية
إلى العالمية بداية من دورتها
ا لـمـقـبـلــة  2024 -2023لتشمل
كــل دول الـعــالــم بـعــد أن حققت
ً
ً
نجاحات طيبة محليا وخليجيا
ً
وعربيا.
وقالت رئيسة مجلس إدارة
ال ـم ـب ــرة ال ـش ـي ـخــة ف ــادي ــة سعد
العبدالله خالل مؤتمر صحافي،
إن ال ـم ـســاب ـقــة ال ـت ــي خصصت
لـلـطــالـبــات مـنــذ انـطــاقـتـهــا في
ع ــام  1999سيتم إطــاقـهــا إلــى
ً
العالمية للطالب والطالبات معا
لتبادل الخبرات واالستفادة من
تجارب اآلخرين.
وأش ــارت إلــى أن المشاركات
ف ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة ف ـ ــادي ـ ــة ال ـس ـع ــد
للطالبات جــاء ت مــن ســت دول
عربية على مستوى الـمــدارس
المتوسطة والثانوية باإلضافة
ال ــى الـ ــدول الـخـلـيـجـيــة ،مــؤكــدة
أنها «فاقت التوقعات وحققت
ً
ً
المسابقة نجاحا كبيرا بجهود
القائمين عليها الــذيــن أدخلوا
عليها العديد من التحديثات،
وك ــان ــوا إض ــاف ــة لـهــا م ــا دفعنا
الــى االن ـطــاق نحو العالمية»،

«منتسبي التطبيقي» بحثت مع وزير التربية
تعيين مدير للهيئة
•

أحمد الشمري

بحثت لجنة منتسبي الهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي
والتدريب مع وزيــر التربية وزير
التعليم العالي والبحث العلمي،
د .ح ـمــد الـ ـع ــدوان ــي ،ال ـع ــدي ــد من
المواضيع أبرزها التعيين المرتقب
للمدير العام للهيئة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صحافي ،أنها أوصلت إلى الوزير
ً
توصياتهم بأن يكون التعيين وفقا
للمعايير الموضوعية المطلوب
توافرها في شغل منصب المدير
الـ ـ ـع ـ ــام ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن ال ــوزي ــر
ط ـ ـمـ ــأن أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة ووع ـ ــد
بأخذ توصياتهم بعين االعتبار،
ّ
وتعهد بتوفير بيئة عمل إيجابية

ّ
بالهيئة تحفز على اإلنجاز وتراعي
متطلبات جميع منتسبيها.
ُيذكر أن لجنة منتسبي الهيئة
مـكــونــة مــن «راب ـطــة أع ـضــاء هيئة
ا ل ـتــدر يــس للكليات التطبيقية»،
و«راب ـط ــة أع ـضــاء هيئة الـتــدريــب
في الكليات التطبيقية» و«رابطة
أع ـضــاء هيئة ال ـتــدريــب» و«نـقــابــة
العاملين في التطبيقي».
مــن ناحية أخ ــرى ،طــالــب أمين
صـ ـن ــدوق االت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام لطلبة
ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـق ــي وال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ،سـيــف
الـقـطـيـنــان ،أع ـضــاء مجلس األمــة
بتبني مطلب االتحاد حول صرف
مكافأة لطلبة التدريب الميداني
بكلية الـتــربـيــة األســاس ـيــة ،أســوة
بزمالئهم طلبة التربية العملية

سيف القطينان

بكلية التربية في جامعة الكويت،
لتحقيق ال ـعــدل وال ـم ـس ــاواة بين
أبناء الوطن الواحد.

ً
فادية السعد تتوسط عددا من الحاضرات
متوقعة مشاركة أكبر من الدول
العربية في دورتها المقبلة.
وذك ـ ــرت أن مـعـظــم مـشــاريــع
الفتيات في السنوات الماضية
كانت تتجه نحو البيئة وكيفية
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ـي ـهــا وال ـت ـح ــول
الـ ـ ـ ـ ـ ــى االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر
واالعتماد على الطاقات البديلة
والمتجددة بما يخدم البشرية
وي ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـ ـلـ ــى تـ ـقـ ـلـ ـي ــل ح ـجــم
األض ـ ـ ــرار ال ـب ـي ـئــة ال ـنــات ـجــة عن
االحتباس الحراري.

و ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــت إن ا لـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدف م ــن
الـمـســابـقــة هــو إعـ ــداد جـيــل من
الطالبات الموهوبات والفائقات
فــي الـمـجــاالت العلمية وصقل
مــوهـبــة الـطــالـبــات فــي الـمـجــال
الـ ـعـ ـلـ ـم ــي وال ـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ــي والـ ـعـ ـم ــل
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي وت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة خـ ـي ــال
الطالبة العلمي وربطه بمجالي
الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـت ـق ـن ـي ــة والـ ـ ـق ـ ــدرة
على حل المشكالت من الواقع
وتحفيز الطالبات نحو االبتكار.
وقالت ان المبرة تهدف الى

ال ـم ـشــاركــة ف ــي ت ـطــويــر عملية
التنمية البشرية وتعزيز تمكين
ال ـمــرأة فــي المجتمع مــن خــال
تقديم االستشارات والدراسات
والتدريب وتنظيم المسابقات
وت ــزك ـي ــة روح ال ـت ـنــافــس حــول
ال ـمــواض ـيــع الـعـلـمـيــة والـسـعــي
لـتـقــديــم ح ـلــول تــربــويــة علمية
وإبــداعـيــة لمجابهة التحديات
التي تواجه المعنيين بالتنمية
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي
واإلقليمي.

الرويسان 3.5 :ماليين دينار وديعة
جمعية الصليبيخات والدوحة

جانب من المعرض

بحثت رابطة أعضاء هيئة
التدريب للكليات التطبيقية
في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب،
برئاسة فيصل الضاحي،
مع أمين سر مجلس األمة
النائب أسامة الشاهين،
القضايا العالقة التي تهم
الهيئة التدريبية بالكليات
التطبيقية ،وأبرزها إنصاف
المدربين من حملة الدبلوم،
وحصولهم على ترقياتهم،
فضال عن تقديم كتب
مراسالت الهيئة المرسلة
لديوان الخدمة بهذا الشأن.
وطالب نائب رئيس الرابطة
خليل الشطي بضرورة
تفعيل قرار مجلس إدارة
الهيئة في عام  ،2014بشأن
صرف مبلغ  200دينار
لحملة الماجستير ،و400
دينار لحملة الدكتوراه
من أعضاء هيئة التدريب
في كليات الهيئة ،أسوة
بالمعلمين حملة الشهادات
العليا في وزارتي التربية
واألوقاف.

«قبول الجامعة» نظمت
ورشة تدريب للتوجيه

افتتاح مهرجان مستلزمات البر

«االتصاالت» استضاف معرض «واعي»
نظم المعهد العالي لالتصاالت والمالحة في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب معرض «واعــي» للتوعية بالمخدرات ومخاطرها،
بمشاركة جمعية المحامين الكويتية والقائمين على حملة «واع ــي»
التوعوية .وأفادت مساعدة مدير المعهد للشؤون التدريبية م .معصومة
بوشهري ،بأن الهدف من استضافة هذا المعرض هو تسليط الضوء على
اآلثار السلبية والمدمرة للمخدرات على المجتمع ،والمساهمة في الحد من
انتشارها بين فئة الشباب والمراهقين الذين هم أكثر عرضة لمخاطرها.
وأضــافــت بــوشـهــري أن المعهد حــريــص على الـمـشــاركــة الــدائـمــة في
ً
القضايا المجتمعية الهامة التي تؤثر على جميع فئاته ،وذلــك إيمانا
بأهمية المسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة المختلفة في تقديم
الدعم واإلرشاد بجميع الوسائل المتاحة.

ذكر مدير أكاديمية الموهبة
المشتركة «بنين» بدر
الهاجري أن األكاديمية
إحدى صروح ومنارات
العلم في الكويت ،بفضل
جهود وثيقة التعاون بين
وزارة التربية ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي،
ممثلة في مركز صباح
األحمد للموهبة واإلبداع.
وأكد الهاجري ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
لألكاديمية دورا كبيرا في
استقطاب وصقل المواهب
العلمية والعملية لطالب
الكويت الموهوبين ،من
أجل إعداد جيل يستطيع
مواكبة التطورات العلمية
على مستوى العالم ،معربا
عن تمنياته دعم واستمرار
األكاديمية والتوسع في
إنشاء مراكز متعددة على
مستوى المحافظات من أجل
التفوق العلمي واألكاديمي
على مستوى الكويت.
وأشار إلى أن األكاديمية
استغلت فرصة إعادة
النشاط المدرسي ،من خالل
تقديم العديد من الورش
والفعاليات المختلفة في
شتى المجاالت المعنية
بمتعلميها المميزين
والموهوبين لجعل
األكاديمية واجهة حضارية
تعليمية لمستقبل الكويت.

«مدربو الكليات»
إلنصاف المدربين

«اتحاد التطبيقي» لصرف مكافأة لطلبة التدريب
وأش ــار القطينان ،فــي تصريح
صحافي أمــس ،إلى أن االتحادات
ال ـســاب ـقــة طــال ـبــت مـ ـ ــرارا وت ـك ــرارا
بهذا المطلب المستحق لمساعدة
الطلبة عـلــى اجـتـيــاز ه ــذه الفترة
الـتــي تــزيــد فيها األع ـب ــاء المالية
على الطالب ،مما يجعله في ّ
أمس
ً
الحاجة إلــى هــذه المكافأة ،نظرا
لزيادة مصروفاته وتنقالته خالل
هذه الفترة.
وأضاف أن هذه المكافأة أقرت
لطلبة الـتــربـيــة الـعـمـلـيــة بجميع
ت ـخ ـص ـص ــات ك ـل ـي ــة ال ـت ــرب ـي ــة فــي
جــامـعــة الـكــويــت مـنــذ ع ــام ،2008
ً
وال يـ ـ ـ ـ ــزال م ـ ـع ـ ـمـ ــوال ب ـ ـهـ ــا ح ـتــى
اآلن ،وال ب ـ ّـد م ــن إق ــراره ــا لطلبة
التربية األساسية لتحقيق العدل
والمساواة.

«أكاديمية الموهبة» :التوسع
في إنشاء مراكز بالمحافظات

«الشؤون»
وافقت على
تسيير رحلة عمرة
للمساهمين

أع ـلــن ال ـمــديــر الـمـعـ ّـيــن ف ــي جـمـعـيــة الـصـلـيـبـيـخــات وال ــدوح ــة
التعاونية ،المهندس مشعل الرويسان ،زيــادة وديعة الجمعية
بـ  ٢٠٠ألــف ديـنــار ،ليصبح اإلجمالي  ٣ماليين و ٥٠٠ألــف ،مما
ً
يعكس قوة المركز المالي للجمعية ،الفتا إلى أن زيادة الوديعة
ً
تأتي انطالقا من االستراتيجية الشاملة الهادفة إلى تعزيز المركز
المالي للجمعية.
وأوضــح الرويسان ،عقب افتتاحه مهرجان مستلزمات البر،
أنه تم توفير قاعة متكاملة من المستلزمات والمكشات بأسعار
التكلفة ،بالتعاون مع كبريات الشركات المتخصصة في األدوات
ً
والمستلزمات البرية ،الفتا إلى أنه تم وضع القاعة بجانب فرع
لوازم العائلة بمنطقة الصليبيخات حتى تكون جميع األدوات
الكهربائية والصحية ومستلزمات البر في مكان واحد لتوفير
العناء عن األهالي.
ولفت الرويسان إلى أن وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية وافقت على تسيير رحلة عمرة لمساهمي جمعية
الصليبيخات والدوحة ،حيث سيتم طرح مناقصة رحلة العمرة
على الـشــركــات المتخصصة فــي مـجــال الـسـفــريــات والسياحة،
ً
اعتبارا من االسبوع المقبل ،وبعد ذلك يتم فتح مظاريف العطاء
ً
بإشراف الوزارة ،ليتم فتح باب تسجيل المساهمين الحقا.

نظمت إدارة التسجيل في
عمادة القبول والتسجيل
بجامعة الكويت ورشة عمل
تدريبية لموظفي مكاتب
التوجيه واإلرشاد لمختلف
كليات جامعة الكويت،
في مركز نظم المعلومات
بجامعة الكويت أخيرا،
والتي ّ
قدمتها رئيسة
قسم الجدول الدراسي مي
المفتاح.
وأشارت اإلدارة ،في بيان
صحافي أمس ،إلى أن إدارة
التسجيل تهدف خالل
طرح مثل هذه الورش
التدريبية إلى خدمة طلبة
الجامعة من خالل تدريب
الموظفين والكوادر اإلدارية
المؤهلة في مكاتب التوجيه
واإلرشاد.
وأفادت بأن الورشة
تضمنت شرحا تفصيليا
للموظفين حول إدخال
الجدول الدراسي على نظام
معلومات الطالب بأسرع
وقت وأقل جهد ممكن.

ةديرجلا
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ليست قطر لوحدها فكلنا
مستهدفون
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
اشـتــدت خــال األســابـيــع القليلة الماضية الهجمة اإلعالمية
ضد دولة قطر وتنظيمها لبطولة كأس العالم ،وتنوعت األكاذيب
واالفتراءات من التقليل في حقها بالتنظيم وإساءة لمجهودها
خالل سنوات متتالية ،وتشكيك في قدراتها في إدارة هذا التجمع
الـضـخــم ،واالنـتـقــاص مــن مــوروثـهــا الثقافي المرتبط بــاإلســام
والعروبة ،وهذا هو السبب الرئيس في تلك الحملة.
ال يــريــد الـغــرب نـجــاح الـعــرب فــي أي مهمة ولــو كــانــت بطولة
جماعية ،ال يريد الغرب تسلم العرب زمام المبادرة في أي شأن
ولو كان من قبيل الهوايات ،ال يريد الغرب عودة العرب إلى سكة
العمل والتفوق ولو في مجاالت رياضية ،ليست تلك هي القصة
فحسب إنما ال يمكن للغرب إخفاء غله وخوفه من عودة االنتماء
بين العرب وتقوية الروابط بين الشعوب ،ومن ثم استعادة الوالء
مع الدول اإلسالمية ،وهو ما يظنه الغرب أكبر مهدد لسطوتهم
وتـحـكـمـهــم فــي األنـظـمــة الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة وال ـتــوازنــات
العسكرية حول العالم.
لن تنتهي األمــور ههنا ،يريد الغرب فــرض وصايته الدينية
واألخــاق ـيــة عـلــى المنطقة تـحــت دعـ ــاوى ال ـحــريــات الشخصية
(كذبوا) والحقوق اإلنسانية وهي كذبات اخترعوها لفرض ما
يريدونه من أهوائهم وأجنداتهم ومصالحهم الخـتــراق البيئة
اإلسالمية وتحطيم فؤادها من الداخل ،وهو ما نراه بجنون في
دعمهم دعاوى اإللحاد والشذوذ والنسوية ،ثالثي الشيطان في
هدم الفطرة اإلنسانية وتعميم النموذج الساقط للبشر ،وهذه هي
خالصة مخططات الغرب وتوجهاتهم العامة بمختلف أحزابهم
وأنظمتهم ومؤسساتهم تجاه دولنا العربية واإلسالمية.
ً
يــريــد الـغــرب الـتــوغــل فــي هزيمة الـعــرب نفسيا ،يــريــد الغرب
استمرار فرض الهيمنة الفكرية على المجتمعات العربية ،يريد
الغرب استمرار الشعور بالخسارة والضعف عند األجيال العربية،
يريد الغرب استمرار احتياجنا لهم بالصناعة والتجارة والزراعة،
لذلك من الطبيعي أن يهاجم الغرب أي مشروع عربي ناجح ولو
لم يكن له عالقة باألمة والــديــن والعقيدة ،فهم يــريــدون تحطيم
يستقيم بناء االكتفاء،
العتبة األولى حتى ال يبنى سلم العودة وال
ّ
وتظل دولنا ومجتمعاتنا خاضعة لهم ،ولكن سنة الحياة تقول
إن دوام الحال من المحال ،والتغيير ال بد منه بالعمل واإلنجاز
وبناء المجتمعات وتقوية االقتصادات والتمسك بديننا اإلسالمي
العزيز.
والله الموفق.

د .أوليكسندر باالنوتسا*

البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وأهداف «عسكرية» أخرى
المــادة  52من الملحق األول اإلضافي إلى
اتفاقيات جنيف  1977تقول« :ال تكون األعيان
ً
المدنية محال للهجوم أو لهجمات الــردع»،
لـكــن روس ـيــا تتجاهل بــاسـتـمــرار ،وال تنكر
المعايير المقبولة عموما للمجتمع البشري
فحسب ،بل كذلك مبادئ القانون الدولي ،لذلك
يشن االتـحــاد الــروســي صــواريــخ ومسيرات
على مرافق البنية التحتية الحيوية للطاقة
في أوكرانيا.
في الفترة بين فبراير وأغسطس استهدفت
روس ـي ــا م ـصــافــي ال ـن ـفــط وم ـن ـشــآت تـخــزيــن
ً
المنتجات النفطية ،فضال عن محطات الطاقة
التي تشغل السكك الحديدية األوكرانية ،ولكن
منذ  10أكتوبر  2022غيرت روسيا تكتيكاتها
و ب ــدأت هجوما مكثفا على منشآت البنية
التحتية الحيوية للطاقة.
ل ـم ــاذا تـقـصــف روس ـي ــا ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
المدنية األوكرانية؟
ت ـ ــواص ـ ــل أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ع ـم ـل ـي ــات ال ـه ـج ــوم
المضاد ،فقد تــم تحرير مــا يقرب مــن 9000
كـيـلــومـتــر مــربــع مـنــذ  1سـبـتـمـبــر ،والـحـيــاة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة (ب ـم ـع ـن ــى وج ـ ـ ــود الـ ـم ــواص ــات
والبريد والمدفوعات االجتماعية والشرطة
والمياه والغاز والكهرباء) تعود إلى المناطق
المحررة ،وأدرك الكرملين أنه سيخسر الحرب
ضــد أوكــران ـيــا ،فكثف ارت ـكــاب جــرائــم حــرب
في أوكرانيا في محاولة فاشلة لبث الذعر
بين األوكرانيين .تهدف الهجمات اإلرهابية

الروسية على أوكرانيا إلى هدفين رئيسيين:
 -1ح ــرم ــان الـمــواطـنـيــن األوكــران ـي ـيــن من
الكهرباء والتدفئة والمياه الساخنة خالل
فترة التدفئة .2023 /2022
 -2تعطيل تصدير الكهرباء وتفاقم أزمة
الطاقة في الدول األوروبية.
ما الضرر الناجم عن الهجومات الروسية؟
تم تدمير أو إضرار نحو  ٪40من منشآت
الطاقة األوكرانية من جراء الهجمات الروسية،
وسـجـلــت الـجـهــات المختصة فــي أوكــرانـيــا
تدمير أو إضرار  5315شبكة مياه وكهرباء
و 60982منشأة بنية تحتية مــدنـيــة ،وهــذا
يعني أن العديد مــن الـمــدن األوكــرانـيــة ،بما
في ذلــك مدينة كييف مضطرة الــى اقتصاد
الطاقة :يتم إيقاف تشغيل أضــواء الشوارع
وإشارات مرور وتدفئة المجمعات السكنية
عندما تنخفض درجة الحرارة إلى  7أو أقل،
في صباح يوم  31أكتوبر أطلقت روسيا أكثر
من  50صاروخا على جميع أنحاء أوكرانيا،
مـمــا تـسـبــب فــي ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي
والـتــدفـئــة وتـعـطــل إم ـ ــدادات ال ـم ـيــاه ،وخــال
ثمانية أشهر الماضية ،استخدمت روسيا
قرابة  4500صاروخ ضد أوكرانيا.
ووفقا للتقرير المقدم من حكومة أوكرانيا
والمفوضية األوروبية والبنك الدولي ،تقدر
تكلفة إعادة اإلعمار في أوكرانيا الناجمة عن
حرب روسيا العدوانية ،بأكثر من  349مليار
دوالر أميركي.

من يدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا؟
يعاني األوكــران ـيــون يوميا مــن مسيرات
«ك ــامـ ـيـ ـك ــازي» ال ـت ــي ت ـش ـتــري ـهــا روسـ ـي ــا مــن
بلدان ثالثة ،واعتبارا من  1نوفمبر ،أسقط
المدافعون األوكرانيون أكثر من  300مسيرة
من طراز «شاهد» التي استهدفت المدنيين.
ُ
ك ـي ــف ي ـم ـك ـن ـنــا ت ـس ـم ـيــة دولـ ـ ــة ت ـس ـت ـخــدم
إمداداتها العسكرية لروسيا لتدمير البنية
التحتية المدنية الحيوية و قـتــل المدنيين
فــي جميع أن ـحــاء أوكــران ـيــا؟ إن تـلــك الــدولــة
متواطئة في جريمة العدوان وجرائم الحرب
واألعمال اإلرهابية التي يرتكبها الكرملين
ضد أوكرانيا واألوكرانيين ،وسيشمل الرد
األوك ــران ــي عـلــى ه ــذا ال ـنــوع مــن الـتـهــديــدات
القرارات السياسية والدبلوماسية ذات الصلة.
ُ
متى ستجرى محادثات السالم مع روسيا؟
ل ــن ت ـكــون أي م ـفــاوضــات ال ـس ــام ممكنة
إال بعد االنسحاب الكامل للقوات الروسية
م ــن أوك ــران ـي ــا ،ون ــرف ــض أي م ـف ــاوض ــات مع
اإلرهـ ــاب ـ ـي ـ ـيـ ــن ،وال ن ـق ـب ــل أي تـ ـ ـن ـ ــازالت مــع
الـكــرمـلـيــن ،وم ــن الـ ـض ــروري إي ـق ــاف روسـيــا
نهائيا لضمان األمن األوروبي والعالمي.
نحث جميع الدول والهيئات الدولية على
االستمرار في سياسة عزل روسيا ،ونعتقد
أن ــه ي ـجــب إن ـه ــاء أو تـعـلـيــق ع ـضــويــة دول ــة
إرهابية في العالم المتحضر.
* سفير أوكرانيا لدى دولة الكويت

عواقب الغطرسة
جيمس زغبي*
المؤرخون الذين سيكتبون في المستقبل عن السياسة الخارجية
األميركية في الشرق األوســط خالل ربع القرن الماضي يجب أن
ً
ً
تتضمن كتاباتهم فصال مطوال بعنوان «الغطرسة األميركية»،
فالغطرسة هــي نقيصتنا الـقــاتـلــة ،إنـهــا عــدم قــدرتـنــا على رؤيــة
اآلخ ــري ــن ك ــأن ــداد لـنــا أو االك ـت ــراث بـتـصــوراتـهــم ،وتـكــويــن أحـكــام
مغلوطة حول قدراتنا.
كان العقد األخير من القرن العشرين فترة زمنية عصيبة ،فكنا
نعتقد أن انهيار االتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة جعالنا
ً
القوة العظمى الوحيدة في العالم ،وبناء على ذلك ،حشدنا تحالفا
ً
دوليا لتحرير الكويت ،وعقدنا مؤتمر مدريد للسالم لحل الصراع
اإلسرائيلي -الفلسطيني ،وعقدنا في البيت األبيض مراسم التوقيع
على اتفاقيات «أوسلو» ،وأذكت الغطرسة األميركية الشعور بأن
ً
قـيــادتـنــا جعلت كــل ش ــيء مـمـكـنــا اآلن ،وبـعــد م ــرور عــامـيــن على
اتفاقية أوسلو ،اتضح أن السالم لم يتحقق ،وتزايدت المستوطنات
اإلسرائيلية وتزايدت معها البطالة واإلحباط الفلسطينيان ،وحين
أرسلت إلى الرئيس بيل كلينتون مذكرة تحدد العواقب المدمرة
للسلوك اإلسرائيلي ،كان رد «فريق السالم» ،في الواقع ،هو«اترك
األمر لنا ،فنحن نعرفُ ما سنفعله».
ً
ولم يفعلوا شيئا ،وفنيت «عملية السالم» أمام أعينهم ،ثم جاء رد
إدارة جورج دبليو بوش على  11سبتمبر ،فقد كان العالم مستعدا
للتصدي بشكل جماعي آلفة اإلرهاب ،لكن غطرستنا دفعتنا إلى
شن حملة شعواء ليس لغزو واحتالل أفغانستان والعراق فقط،
ً
لكن أيضا إلعــادة تشكيلهما في دولتين ديموقراطيتين «لنشر
الديموقراطية في جميع أنحاء الشرق األوسط».
وغطرسة رؤيــة «المحافظين الـجــدد» هــذه أعمتهم عــن الفشل
المتكرر ،فقد أنـكــروا التمرد الـعــراقــي ،ووصـفــوه بأنه «حفنة من
أنصار النظام السابق الساخطين» ،واحتقروا الحلفاء الرئيسيين
فــي أوروب ــا الــذيــن رفـضــوا دعــم مغامرتنا واصفين إيــاهــم بأنهم
يمثلون «أوروبا القديمة» ،وحين أظهرت استطالعات الرأي غضب
العراقيين من احتاللنا ،تعمدوا تحريف النتائج قائلين :إننا نكسب
قـلــوب العراقيين و عـقــو لـهــم ،ففي حمى غطرستهم ،لــم يتمكنوا
مــن االعـتــراف بــالــواقــع ،وخــال سـنــوات حكم بــوش االبــن ،أجرينا
ً
استطالعا للرأي عبر العالم العربي لفهم رأي العرب في أميركا.
فقد أشار الرئيس بوش إلى أن العرب يكرهوننا ويكرهون قيمنا
في الديموقراطية والحرية ،لكن من خــال استطالعنا في دولة
بعد أخرى ،علمنا أن العرب يحبون قيمنا ومنتجاتنا وإنجازاتنا
وشعبنا ،لكن ليس الطريقة التي تعاملنا بها معهم ،فسياساتنا،
ال قيمنا ،كانت السبب في تقلص التأييد لنا ،وبدأ الرئيس أوباما
ً
واليته عازما على تغيير هذا االتجاه ،فقد تناول خطابه في القاهرة
يف بوعده ،وفي بعض األحيان،
الغطرسة ووعد بالتفاهم ،لكنه لم ِ
كان يسألني عن استطالعاتنا للرأي.
وعلى الرغم من حالة الصعود االرتدادي المبكر ،تراجع التأييد
للواليات المتحدة إلــى مستويات عهد بــوش ،وكــان هــذا بسبب
تــراجــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عــن االض ـط ــاع ب ــدوره ــا فــي معالجة
القضية الفلسطينية ،ووقوع العراق في قبضة تحالف مؤيد إليران،
والمفاوضات الهادئة ،لكنها محمومة للتوصل إلى اتفاق نووي
إيراني دون معالجة تدخل إيران اإلقليمي ،وفي المرة األخيرة التي
سأل فيها عن استطالعات الرأي ،أخبرته عن االنخفاض الحاد.
وكان رده «كانت توقعاتهم كبيرة للغاية» ،وكانت إجابتي «أنت
من حددت هذه التوقعات الكبيرة» ،وأخذ دونالد ترامب غطرسة
لسان حالها يقول «وحدي الذي أستطيع إصالح األمر» ،وأقصى
ترامب الحلفاء بخرق االتفاقات الدولية من جانب واحــد وطرح
خيار «إمــا أن تقبل أو ترفض» أمــام الصراع العربي اإلسرائيلي،
وبهذا ترك ترامب العرب في األرجوحة المدوخة التي ابتدعها.
وورث الــرئـيــس جــوزيــف بــايــدن هــذه الـفــوضــى ،ومــا زال الحد
األدنى من أهدافه للفلسطينيين وبقية الشرق األوسط لم يتم الوفاء
ً
بأغلبها ،وعداؤه تجاه المملكة العربية السعودية الذي يالئم جيدا
قاعدة مؤيديه ،يقترن بتحيز مناهض للسعودية مزدوج المعايير
وواضح للعالم العربي.
ومطالبتنا المستمرة بالحق في القيادة األخالقية والسياسية
في العالم ،على الرغم من تركتنا الكارثية في العراق ،والدفاع بال
حدود عن إسرائيل ،واالستجابة المتخبطة تجاه الربيع العربي،
هــي عــامــة أخ ــرى عـلــى غطرستنا ،ويـمـكــن قــول الـمــزيــد عــن هــذه
اإلدارات األميركية وسياسة الواليات المتحدة حول العالم ،لكن
خــاصــة الـقــول هــي أن عالقاتنا فــي الـعــالــم الـعــربــي تخبطت في
الغطرسة.
ونحن ال نعرف المنطقة وال نهتم فيما يبدو بشعوبها ورغباتهم
وتصوراتهم عنا ومعاملتنا لهم ،ورؤيتنا من خالل العدسة الضيقة
للمصلحة الذاتية (وبسبب السياسة الداخلية ،أي سياسة إسرائيل)
داع  ،ونفشل ،وبسبب الغطرسة ،ال
تجعلنا نخطئ ،ونهين بــا ٍ
ً
يمكننا فهم هذه اإلخفاقات باعتبارها نتاجا لسلوكياتنا نحن،
بل نرى أن الخطأ في الذين تزدريهم أعيننا.
*رئيس المعهد األميركي العربي في واشنطن.

وحدها «الهوية الوطنية»
القادرة على الصمود
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ثمة كتاب علمي ّ
قيم للغاية للعالم الفيزيائي البارز مارتن
ريز ،حمل العنوان «موطننا الكوني» ،شدد فيه على أن كوننا
هائل للغاية ،ففي مجرتنا درب التبانة وفيها مليارات النجوم
والـكــواكــب ،وفــي الـكــون مـلـيــارات الـمـجــرات ،لكن كــل هــذا الكم
ّ
يتكون
الهائل ال يشكل سوى  %2من الكون ،في حين  %98منه
من مادة وطاقة غامضتين ُيطلق عليهما اسم المادة المظلمة
والطاقة المظلمة ،والعلماء ال يعرفون شيئا عنها قط ،لكنهم
يعرفون أنها موجودة عبر الجاذبية التي تمارسها في الكون.
عالوة على هذا الغموض في كوننا ،ربما يكون هناك أكوان
أخرى ال نهاية لها تولد من الثقوب السوداء كل يوم ،وربما
ً
ً
أيـضــا هـنــاك أك ــوان مـتــوازيــة الحـصــر لها تقطن أب ـعــادا فوق
األبعاد الثالثة التي نعرفها نحن البشر.
شيء مخيف ،أليس كذلك؟ بالطبع ،لكن ،رغم هذا المجهول
ّ
والمدوخ ،هناك حقيقة واحدة مؤكدة :الكل ،من أصغر
الكبير
ذرة إلى أكبر مجرة مترابط بشكل ال فكاك فيه ،والكل يعتمد
على الكل ،وكل جزء يحتوي على الكل في «هولوغرام» واحد،
ً
كما أن كال من الكون أو األكوان الهائلة ولدت وتولد من كيان
أصغر بمليارات الـمــرات من إلكترون واحــد ،ومــن هنا القول
األثـيــر حــول الـفــرد اإلن ـســان :أتحسب أنــك كــوكــب صغير وقد
انطوى فيك العالم الكبير؟
حين ننزل من الفضاء إلى األرض ،وبالتحديد إلى وطننا
لبنان ،أول ما يجب عمله هو تطبيق قانوني الكون األساسيين
هذين على حياتنا االجتماعية والــوجــوديــة ،أي ال انفصال
وتــرابــط كــل ش ــيء مــع كــل ش ــيء ،وإخـ ــراج وعـيـنــا مــن أوهــامــه
المركزية األنانية ،لكن كيف ،ونحن ننقسم إلى عشرات الطوائف
ٌ
والمذاهب والعقائد ،وحتى ننقسم على التاريخ الذي يقرأه كل
وفق مزاجه أو مخاوفه أو طموحاته؟
هنا يبرز الدور الهائل والحاسم لمسألة الهوية ،فوحدها
المجتمعات التي تبلور هوية وطنية قوية وصلبة وقادرة على
التأقلم مع معطيات الثورة التكنولوجية الرابعة ،سيكون في
وسعها الصمود والبقاء على قيد الحياة.
ل ـمــاذا الـهــويــة الــوطـنـيــة الـلـبـنــانـيــة وحــدهــا الـ ـق ــادرة ،ليس
فقط على تمكين الوطن من الصمود في وجه هذه األعاصير
ً
والتسوناميات العاتية ،بــل أيـضــا على إيـجــاد الحلول لكل
الكوارث االقتصادية واالجتماعية الراهنة التي تهدد وجوده
نفسه؟ ألنها ترتكز على ثالثة مداميك مترابطة :حب الوطن،
وحب كل مواطنيه ،وحب طبيعته البيئية وتقديسها.
لقد طرح منتدى التكامل اإلقليمي ،في وثيقة «ميثاق الهوية
الوطنية اللبنانية» ،هذا الشعار الثالثي وهــو :تحب وطنك؟
ً
عليك إذا أن تحب كــل مواطنيه بــا ا سـتـثـنــاء ،ومعهما حب
البيئة الطبيعية للوطن ،وبكل حماسة واندفاع ونصرة كل
كائناتها ومكوناتها.
***
ما سبق عبارة عن لوحة وطنية رسمها الكاتب والزميل
سعد محيو في محاضرة له في بيروت عن «الهوية الوطنية»
استقطعت منها ما يصلح لمقال ،وهو بتلك الترنيمة ينبض
ً
حبا بوطننا الــذي نحلم به ،وهويتنا التي نسعى إليها كي
تكون مظلتنا األولى واألخيرة.

مكانك راوح

نورييل روبيني*

عصر التهديدات الجسيمة
بات من الواضح اآلن أن مجموعة متنوعة من التهديدات الجسيمة
تعرض مستقبلنا للخطر ،ليس وظائفنا ودخلنا ،وثروتنا ،واالقتصاد
ً
العالمي فقط ،بل السالم النسبي أيضا ،واالزدهار ،والتقدم الذي تحقق
خــال السنوات الخمس والسبعين األخـيــرة ،فعلى مــدار أربعة عقود
من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية ،لم يكن تغير المناخ والذكاء
االصطناعي الــذي يحل محل الوظائف التي يقوم بها البشر ليخطر
على بال أي إنسان ،ولم نكن نعرف مصطلحات مثل «انحسار العولمة»
و«الحرب التجارية» ،ولم نكن نتذكر حتى الجوائح ال َـم َـرضية العالمية من
الماضي ،اندلعت آخر جائحة عالمية كبرى في عام  ،1918وبعد انفراج
العالقات بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي في سبعينيات
القرن العشرين وانفتاح الواليات المتحدة على الصين ،اختفى خطر
اندالع حرب تقليدية أو نووية بين القوى العظمى ،والذي كان منخفضا
آنذاك بالفعل.
كان النمو قويا ،ونجحنا في احتواء الــدورات االقتصادية ،وكانت
ف ـتــرات ال ــرك ــود قـصـيــرة وضـحـلــة ،بــاسـتـثـنــاء ال ــرك ــود التضخمي في
سبعينيات القرن العشرين؛ وحتى في ذلــك الحين ،لم تحدث أزمــات
ديون في االقتصادات المتقدمة ألن نسب الديون الخاصة والعامة كانت
منخفضة ،ولم يكن هناك دين ضمني مرتبط بأنظمة معاشات التقاعد
والرعاية الصحية ألن المدد من العمال الشباب كان في نمو في حين
كانت نسب الشيخوخة معتدلة .نجح التنظيم السليم وضوابط رأس
المال في إخضاع دورات االزدهار والكساد وإبعاد خطر األزمات المالية
الكبرى ،فقد كانت االقتصادات الرئيسة تحكمها أنظمة ديموقراطية
ليبرالية قوية خالية من االستقطاب الحزبي المتطرف ،وانحصرت
النزعات الشعبوية والسلطوية في مجموعة متخلفة من البلدان األكثر
فقرا.
لننتقل اآلن سريعا إلى عام  ،2022سنالحظ على الفور أننا مغمورون
بتهديدات جسيمة جديدة شديدة القسوة ولم تخطر على بال إنسان
من قبل ،لقد دخل العالم ما أسميه «الكساد الجيوسياسي» ،حيث توجد
(على األقل) أربع قوى تحريفية رجعية -الصين ،وروسيا ،وإيران ،وكوريا
الشمالية -تتحدى النظام االقتصادي ،والمالي ،واألمني ،والجيوسياسي
الذي أنشأته الواليات المتحدة وحلفاؤها بعد الحرب العالمية الثانية.
اآلن ينشأ خطر متزايد بشكل حاد ليس فقط من احتمال اندالع حرب
بين القوى العظمى بل أيضا من نشوب صراع نووي ،ففي العام المقبل،
قد تتصاعد حرب العدوان التي تشنها روسيا في أوكرانيا لتتحول
إلى صراع غير تقليدي يشمل حلف شمال األطلسي (الناتو) ،وقد تقرر
إسرائيل -وربما الواليات المتحدة -شن ضربات ضد إيران ،التي أصبحت
في طريقها إلى بناء قنبلة نووية.
م ــع ن ـجــاح الــرئ ـيــس الـصـيـنــي ش ــي جـيــن بـيـنــغ ف ــي تــوطـيــد حكمه
االستبدادي بدرجة أكبر ،ومع استمرار الواليات المتحدة في تشديد
قيودها ضد الصين ،تصبح الحرب الباردة الصينية األميركية الجديدة
أشد برودة بمرور كل يوم .األسوأ من ذلك أنها قد تتحول بسهولة شديدة
إلى حرب ساخنة حول وضع تايوان ،التي أعلن شي التزامه بإعادتها
إلى البر الرئيسي ،والتي يبدو الرئيس األميركي جو بايدن ملتزما في
ظاهر األمــر بالدفاع عنها .من ناحية أخــرى ،تسعى كوريا الشمالية
المسلحة نوويا مــرة أخــرى إلــى جــذب االنتباه بإطالق صواريخ فوق
اليابان وكوريا الجنوبية.
حتى مع استبعاد تهديد الصراع النووي ،أصبح خطر نهاية العالم
بسبب الكوارث البيئية في المستقبل شديدا على نحو متزايد ،خصوصا
الصـفر واالستثمار في المشاريع البيئية
أن معظم الحديث عن صافي ِ
واالجتماعية والحوكمة ليس أكثر من «تمويه أخضر» ـ أو «تمنيات
خضراء» ،وأصبح التضخم األخضر الجديد على أشده بالفعل ،حيث
تبين أن تكديس المعادن الالزمة النتقال الطاقة يتطلب قدرا كبيرا من
الطاقة الباهظة الثمن.
ال يخلو األمر أيضا من خطر متزايد الحدة يتمثل في اندالع جوائح
َم َـرضية جديدة قد تكون أسوأ حتى من فاشيات الطاعون التاريخية،
ـصـلة بين الدمار البيئي واألم ــراض الحيوانية المنشأ ،فقد
بسبب ال ِ
أصبحت الحياة البرية التي تحمل مسببات أمــراض بالغة الخطورة
على اتصال أوثق وأكثر تواترا مع البشر والماشية ،لهذا السبب ،شهدنا
بالفعل جوائح وأوبئة أكثر تكرارا وخبثا (فيروس نقص المناعة البشرية،
وسارس ،ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية ،وإنفلونزا الخنازير ،وزيكا،
وإيبوال ،وجائحة مرض فيروس كورونا  )2019منذ أوائل ثمانينيات
القرن العشرين ،وكل األدلــة تشير إلى أن هذه المشكلة ستزداد سوءا
على سوء في المستقبل.
والوضع االقتصادي ليس بأفضل ،فللمرة األولــى منذ سبعينيات

٧

زوايا ورؤى

د .سلطان ماجد السالم
القرن العشرين ،نواجه تضخما مرتفعا واحتمال حــدوث ركــود ـ ركود
تضخمي ،وعندما يأتي هذا لن يكون الركود قصيرا وضحال بل طويال
وشديدا ،ألننا قد نواجه أيضا أزمات ديون غير مسبوقة ،بسبب ارتفاع
نسب الدين العام والخاص إلى عنان السماء على مــدار العقود القليلة
األخيرة .أنقذتنا نسب الديون المنخفضة من هذه النتيجة في السبعينيات،
ورغــم أننا عانينا بالتأكيد مــن أزم ــات ديــون فــي أعـقــاب انهيار ،2008
نتيجة لديون األســر والبنوك والحكومات المفرطة ،فقد عانينا أيضا
االنكماش ،وكانت صدمة طلب وأزم ــة ائتمانية كــان بوسعنا التعامل
معهما باالستعانة بقدر هائل من التيسير النقدي والمالي واالئتماني.
اليوم ،نشهد أسوأ العناصر في كل من أزمة السبعينيات وأزمة ،2008
فقد تزامنت صدمات العرض السلبية مع نسب ديون أعلى حتى مما كانت
عليه أثناء األزمة المالية العالمية ،ومع اضطرار البنوك المركزية إلى إحكام
سياستها النقدية بسبب الضغوط التضخمية ،حتى رغم الركود الذي
يلوح في األفق ،سترتفع تكاليف خدمة الديون إلى عنان السماء ،كما تعني
الشيخوخة ضمنا التزامات ضخمة غير ممولة من جانب القطاع العام-
سداد مزايا معاشات التقاعد والرعاية الصحية -التي أصبحت في ضخامة
الدين العام الصريح ،ويجب أن يكون الجميع مستعدين للتعامل مع ما
قد نتذكره بعد ذلك على أنه أزمة الديون الركودية التضخمية العظمى.
ثم مرة أخــرى ،رغم أن البنوك المركزية تحاول جاهدة أن تبدو أكثر
تشددا ،ينبغي لنا أن نتشكك في استعدادها المعلن لمحاربة التضخم بأي
ثمن ،فبمجرد أن تجد نفسها في فخ الديون ،ستضطر إلى غض الطرف،
ُ
ومع ارتفاع نسب الديون إلى هذا الحد ،تـفـضي جهود مكافحة التضخم إلى
انهيار اقتصادي ومالي غير مقبول سياسيا ،وستشعر البنوك المركزية
الكبرى كما لو أنها ال اختيار أمامها غير التراجع ،وسيصبح التضخم،
وانخفاض قيمة العمالت الورقية ،ودورات االزدهار والكساد ،واألزمات
المالية أكثر حدة وتكرارا ،مما يؤدي إلى فوضى نقدية ومالية.
في الوقت ذاته ،ستستمر الصراعات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة
باألمن القومي في تغذية الحروب التجارية والمالية والتكنولوجية،
وسيؤدي هذا إلى تسارع عملية انحسار العولمة ،وسيصبح االقتصاد
العالمي وسالسل التوريد واألسواق أكثر تفتتا بسبب عودة سياسات
الحماية واالنفصال الصيني األميركي ،مما يجعل مجموعة واسعة من
ّ
السلع والخدمات أكثر تكلفة .كما َحـل «دعم األصدقاء» محل نقل التصنيع
إلى الخارج و«التجارة اآلمنة العادلة» محل التجارة الحرة.
ب ـم ــرور ال ــوق ــت ،سـيـعـمــل ال ـت ـقــدم ف ــي م ـج ــاالت ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
والروبوتات واألتمتة (التشغيل اآللي) على تدمير المزيد من الوظائف ،حتى
لو شيد صناع السياسات جدران حماية أعلى في محاولة لخوض الحرب
األخيرة .من خالل تقييد الهجرة والمطالبة بزيادة اإلنتاج المحلي ،ستخلق
االقتصادات المتقدمة حافزا أقــوى لدى الشركات لتبني تكنولوجيات
موفرة للعمالة ،والتي ال يمكنها على نحو متزايد أداء األعمال الروتينية
فقط ،بل األعمال التي تتطلب اإلدراك واإلبداع أيضا ،حتى اإلنسان العاقل
قد يصبح في نهاية المطاف من طراز عتيق أثري.
ستساهم هذه التهديدات الجسيمة في زيادة اتساع فجوات التفاوت في
الديموقراطيات
الدخل والثروة ،التي تفرض
بالفعل ضغوطا شديدة على ُ َ
ُ
الليبرالية (مع تمرد أولئك الذين ت ِـركوا خلف الركب على الـنـخـب) ،وتغذي
صعود األنظمة الشعبوية الراديكالية والعدوانية في مختلف أنحاء العالم.
يتمثل جزء من السبب وراء وصولنا إلى هذه النقطة الخطيرة في أننا
أبقينا رؤوسنا غائصة في الرمال لفترة طويلة ،واآلن نحن في احتياج إلى
تعويض الوقت الضائع ،ففي غياب التحرك الحاسم من جانب الحكومات
والقطاع الخاص على الصعيدين المحلي والعالمي ،ستكون الفترة المقبلة
أقل شبها بالعقود األربعة التي تلت الحرب العالمية الثانية وأقرب إلى
العقود الثالثة بين عام  1914وعام  .1945لقد أفسح ما بدأ بالحرب العالمية
األولــى وجائحة اإلنفلونزا المجال النهيار وول ستريت في عام 1929
والكساد العظيم ،والحروب التجارية وحروب العملة الشرسة ،والتضخم،
والتضخم المفرط ،واالنكماش ،واألزمات المالية وأزمات الديون التي أدت
إلى انهيارات هائلة وحاالت تخلف عن سداد الديون واسعة االنتشار.
في نهاية المطاف ،ظهرت أنظمة استبدادية مولعة بالحرب في إيطاليا،
وألمانيا ،واليابان ،وإسبانيا ،وأماكن أخرى ،وبلغت هذه الحال ذروتها
بالحرب العالمية الثانية والمحرقة ،وإذا لم نكن مستعدين الستقبال
سلسلة مماثلة من الكوارث ،فربما يكون هذا ألنها بدأت بالفعل.
* أستاذ االقتصاد الفخري في كلية ستيرن إلدارة األعمال في جامعة
نيويورك ،وكبير خبراء االقتصاد في  ،Atlas Capital Teamوهو
مؤلف الكتاب المرتقب «تهديدات جسيمة :عشرة اتجاهات خطرة تهدد
مستقبلنا ،وكيف ننجو منها».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

مقدار كلمات الشكر وكمية الثناء التي وجهت للحكومة ورئيسها
خــال فترة الصيف هو الــدافــع األول واألخـيــر لكتابة هــذا المقال،
والتي ما زلت أتذكرها جيدا وأتذكر رأيــي الــذي ما زلت متمسكا
فيه (فنتفاء ل ولـكــن ب ـحــذر!!) .حقيقة األم ــر أن الحكومة تستحق
الثناء والشكر طبعا وليس هذا انتقادي بل أحب أن أسلط الضوء
على المبالغات في المسألة هنا ،كذلك فإن حقيقة المسألة ال تخفى
على القراء والتي أستغرب شخصيا منها ومما حصل إثر بعض
التحركات لبعض القضايا (الملحة وغيرها) واإليجابية للحكومة
خالل فترة الصيف ،لكن أوليس هذا من واجبها ومن صميم عمل
الوزراء والقياديين أصال ،كل حسب موقعه؟!!
بالطبع اإلجــابــة عــن ه ــذا هــي (ن ـعــم) ،لـكــن وبـبـســاطــة فالشعب
ً
متعطش الى أي إنجاز مهما كان بسيطا ،ومن صلب حقوقه ،ولو
كان هذا اإلنجاز على شكل زيادة أو تحرك ضئيل أو إحالة أحدهم
الى التقاعد!!
ً
إذا فلنستذكر األيام الخوالي مع بدايات تلك الجائحة الملعونة
(ك ــورون ــا) وكـيــف ك ــان ال ـنــاس فــي ال ـش ــارع الـكــويـتــي والتجمعات
والدواوين ووسائل اإلعالم اإللكتروني يمجدون ويطبلون للحكومة
السابقة وقراراتها آنذاك؟ أولم يكن كل فريق حكومي جديد مع رئيس
ً
ً
جديد لـلــوزراء (مــع حفظ المسميات واألل ـقــاب) إصالحيا وجيدا
ً
وحبيبا للشعب وعلى ه ــواه ،إلــى أن تنتهي المسألة بالمطالبة
برحيله؟! ومــن الجهة األخــرى ،هل يمكن أن يكون الموضوع كله
ً
ً
وببساطة انـتـقــادا سياسيا لمجرد االنـتـقــاد وال ـعــداء للسلطات
التنفيذية والقيود لمجرد الـعــداء لتلك التصرفات ،أم أن الناس
فعال المست وأحست بضرر بعض القرارات وخالفه وتأثيرها على
ً
حياتها اليومية؟!! بالطبع وبدهي جدا أن الموضوع ليس مسألة
شخصية بتاتا وعداء للسلطة وال يتعلق باألسماء وال الوجوه ،لكن
الوضع السياسي في الدولة بحاجة إلى إعادة تقييم واصالحات
عدة ،ولعل أكبر مؤشر على اعتالل واختالل الموازين هو متابعة
الشارع الكويتي لألمور السياسية وعن كثب كذلك ،ففي كل بقاع
العالم تجد المواطن يولي السياسي مهامه ويمارس حياته بشكل
طبيعي ،وعليه يكون قد أدى دوره ،طبعا هذا إال في الكويت تجد
المواطنين (أو أغلبهم) يراقبون األوضاع العامة واألمور السياسية
عن كثب خوفا من قادم األيام وما تحمله من مفاجآت وال يكتفون
بإيصال من يمثلهم من الساسة.
حسنا ،ومــاذا بعد كل ذلــك؟! عقدت االنتخابات وأبلت السلطة
التنفيذية بالء حسنا في إدارتها ،وبعد دخول الفصل التشريعي
اآلن نجد أن معظم التحركات والقرارات جيدة وتصب في المصلحة
العامة ،ومع هذا كله نجد أن المواطن البسيط ما زال يتوجس في
نفسه خيفة ويترقب أي اختالل مرة أخرى في موازين التجاذبات
ً
السياسية ،ذلك ألنه وببساطة أصبح فاقدا الثقة ولمدة طويلة بأي
تحرك حكومي.
الخالصة هنا وببساطة ،أني ال أرى سببا حقيقيا لالستبشار
وال ـفــرح ألنـنــا فــي هــذه الـحــالــة لـسـنــوات طويلة ومــن دون آلـيــة أو
معيارية واضحة ألي شيء ،فلن أبتسم شخصيا أو أتفاءل إال إذا
رأيت إصالحات سياسية أمام عيني غير مرتبطة باألسماء والوجوه
بل مرتبطة بإصالح النظام السياسي ،ووضع خطة وبرنامج عمل
مستقبلي يفيد البلد حقيقة وفي مواقيت معروفة قابلة للقياس
والتطبيق .ولعل الفرصة الذهبية اآلن للحكومة تتمثل باستغالل
ً
برنامج عملها القادم على أن يكون موائما للحالة الكويتية متضمنا
إصالحات اقتصادية وسياسية حقيقية من جهة ،ومن جهة أخرى
تسكين الشواغر القيادية التي فاقت المئة منصب على مستوى
الدولة ،ولكن وبرأيي الشخصي ،على الحكومة اآلن أن تستغل هذه
الشواغر وأن تخفف من األعباء على كاهلها في إلغاء بعض الهيئات
والمؤسسات ذات الطبيعة المتشابهة في العمل ،وتمكن القياديين
األكفاء مع موجة اإلصالحات التي أشرت إليها.
على الهامش:
خرج علينا خبر في األسبوع الماضي فحواه أن الوزراء عاودوا
استقبال معامالت النواب مرة أخرى بعد توقف دام قرابة الثالثة
أشهر!! يختصر هذا الخبر إن صح كل المخاوف التي (تستوطن)
قلوب المواطنين ممن كانوا يأملون مضي عجلة النظام العام بكل
شفافية.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

األرباح التشغيلية للشركات في الربع
الثالث تنعش الصناديق االستثمارية

«كامكو لمؤشر السوق األول» األفضل أداء في  10أشهر
محمد اإلتربي

ارتفع مؤشر مورغان ستانلي
الخليجي بنسبة  2.8في المئة،
لينهي تداوالت الشهر مغلقا
عند مستوى  761.9نقطة،
في ظل تذبذب التداوالت
وتسجيل مكاسب خالل
األسبوعين األول والثالث،
وهو األمر الذي قابله جزئيا
انخفاضات خالل األسابيع
األخرى من الشهر.

ع ــادت الـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة للمنطقة
اإليجابية بـقــوة ،بعد أن حقق  13صندوقا؛
 10تقليدية و 3إسالمية مكاسب جيدة من
بداية العام ،حيث ّ
تصدر األداء صندوق كامكو
لمؤشر السوق األول بنسبة  % 11.25من بداية
ال ـعــام عـلــى مـسـتــوى الـصـنــاديــق التقليدية،
فيما جاء صندوق صندوق الــدرة اإلسالمي
بــالـمــرتـبــة األولـ ــى عـلــى مـسـتــوى الـصـنــاديــق
اإلسالمية بعائد  % 7.05منذ بداية العام.
وكما سبق أن أشارت «الجريدة» ،فإن أرباح
األشهر التسعة ستكون حاسمة في اتجاهات
السوق وتحديد بوصلة أداء الصناديق وكبار
الالعبين المؤسين فــي الـســوق ،فقد نجحت
الصناديق في تحقيق أرباح إيجابية متباينة
الشهر الـمــاضــي ،ونجحت صناديق جديدة
دخــول نــادي األرب ــاح بعد تقليص الخسائر
الدفترية التي ُمنيت بها خالل فترة التباين
وعدم االستقرار وتحولت إلى أداء إيجابي.
وعمليا ،اتضحت الصورة بشكل كبير على
صعيد أداء العام الحالي ،حيث أثبت القطاع
المصرفي كفاء ة واستمر في مواصلة األداء
القوي وتحقيق نتائج نامية بأفضل من الفترة
السابقة ،مما يؤشر إلى استدامة التوزيعات
النقدية ورفد السوق بسيولة جديدة.
أيضا حسب تأكيدات مصادر استثمارية
ن ـتــائــج ال ـش ــرك ــات الـتـشـغـيـلـيــة ال ـق ـيــاديــة في
الـ ـب ــورص ــة ك ــان ــت م ـح ــل ت ــرح ـي ــب ك ـب ـي ــر مــن
المستثمرين األجــانــب وكبريات الصناديق
وال ـش ــرك ــات ال ـم ــدي ــرة ل ــأص ــول ف ــي بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث ك ــان ــت ن ـس ــب ال ـن ـم ــو كـبـيــرة
ومفاجئة مقارنة بالمستويات العالمية.
ي ــذك ــر أن ك ـت ـل ــة ال ـس ـي ــول ــة األج ـن ـب ـي ــة فــي
ال ـبــورصــة تـشـهــد نـمــوا مـسـتـمــرا ،س ــواء عبر
ّ
التحسن اآلتي من استعادة القيمة التي كانت
قبل فترة التذبذب أو دخــول سيولة جديدة
من أفراد ومؤسسات وسيولة خليجية ،وذلك
استعدادا لموسم التوزيعات ،حيث يتم بناء
مراكز بشكل انتقائي وهادئ بمتسوط سري

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

8.503

7.571

5.600

2.824 3.220 3.234
أداء الصناديق من بداية العام حتى آخر أكتوبر 2022
صناديق كويتية تقليدية

أداء الشهر األداء منذ بداية العام

مدير الصندوق
كامكو إنفست

% 2.89

% 11.25

صندوق كامكو لمؤشر السوق األول

كامكو إنفست

% 3.29

% 9.81

صندوق فرصة المالي

المركز المالي الكويتي

% 4.50

% 9.70

صندوق الساحل االستثماري

الساحل للتنمية واالستثمار

% 3.06

% 9.23

صندوق الوسم

الكويتية للتمويل واالستثمار

% 3.75

% 8.63

صندوق المركز لالستثمار والتطوير

المركز المالي الكويتي

% 3.90

% 8.00

صندوق الرائد لالستثمار

الكويتية لالستثمار

% 3.85

% 7.23

صندوق الوطنية االستثماري

االستثمارات الوطنية

% 4.22

% 5.98

الصندوق األهلي الكويتي

أهلي كابيتال

% 3.76

% 5.93

صندوق وفرة

وفرة لالستثمار الدولي
الكويت والشرق األوسط
لالستثمار المالي  -كميفك

% 4.00

% 1.31

% 1.47

% 3.81-

صندوق الرؤية

صناديق كويتية إسالمية
% 3.28

% 7.05

صندوق الدرة اإلسالمي

كامكو إنفست

% 4.96
% 3.70

صندوق الكويت االستثماري

الكويتية لالستثمار

% 2.84

صندوق المركز اإلسالمي

المركز المالي الكويتي

% 2.00

% 3.52-

صندوق كاب كورب المحلي

كاب كورب لالستثمار

% 1.59

صناديق خليجية تقليدية
منخفض بهدف تعظيم العوائد.
وب ــال ــرغ ــم م ــن ف ـت ــرة ال ـضــاب ـب ـيــة وال ـغ ـيــوم
التي أحاطت بالسوق ،فقد تالحظ استمرار
الشركات الكبري في تنفيذ صفقات وعميالت
هيكلة لألصول في الداخل والخارج ،وكذلك
الحصول على تمويل ّمــن البنوك بثقة غير
مسبوقة كانت محل ترقب ،وأثبت استمرار
الشركات الكبرى بعمليات االستحواذ ،كما
فعلت أجيليتي بشأن شركة مينزز ،وكذلك
استثمار مبالغ كبيرة في السعودية في مجمع
لوجيستي ،وكذلك في مشروع مشابه بمصر،
علما بأن تلك األسهم من المكونات الرئيسية
للعديد من الصناديق.
ت ـف ــاؤل تــدري ـجــي ي ـعــود إل ــى ال ـس ــوق بعد
اتضاح المشهد على صعيد خريطة األرباح
ومالمح برنامج عمل الحكومي الذي سيمنح
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص م ـســاحــة ج ـيــدة مستقبال،
وسيكون هذا الملف أكبر داعم نفسي للسوق
لتحقيق مزيد من المكاسب اإليجابية.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـ ـس ـ ــوق ،فـقــد
ارت ـف ــع مــؤشــر م ــورغ ــان سـتــانـلــي الخليجي
بنسبة  ،% 2.8لينهي تداوالت الشهر مغلقا
عـنــد مـسـتــوى  761.9نـقـطــة ،فــي ظــل تــذبــذب

التداوالت وتسجيل مكاسب خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
األسـبــوعـيــن األول والـثــالــث ،وهــو األمــر
الذي قابله جزئيا انخفاضات خالل األسابيع
األخرى من الشهر.
فـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،عـ ـ ــادت الـ ـم ــؤش ــرات
القياسية الكويتية مرة أخرى لتسجيل نمو
في أكتوبر  2022باالنسجام مع االتجاهات
التي شهدتها أس ــواق دول مجلس التعاون
الخليجي.
وسجل مؤشر السوق األول ومؤشر السوق
العام مكاسب بنسبة  ،% 3.0متفوقين بذلك
على أداء مؤشر السوق الرئيسي الذي ّ
سجل
مكاسب بنسبة  ،% 2.8وسجل مؤشر السوق
الــرئ ـي ـســي  50أق ــل م ـكــاســب ش ـهــريــة بنسبة
.% 2.5
وساهمت المكاسب الشهرية التي سجلتها
البورصة الكويتية في أكتوبر  2022في تعزيز
مكاسب البورصة منذ بداية عام  2022حتى
نهاية أكتوبر الماضي ،لتحتل بذلك المركز
الرابع على قائمة أفضل األســواق الخليجية
أداء في دول مجلس التعاون ،في ظل ارتفاع
مؤشر السوق العام بنسبة .% 3.9

الصندوق األهلي الخليجي

أهلي كابيتال

% 1.65

% 9.04

صندوق مصارف االستثماري

وفرة لالستثمار الدولي

% 1.28

% 8.10

الصندوق االستثماري لألسهم الخليجية

الوطني لالستثمار

% 1.77

% 7.67

صناديق خليجية إسالمية
صندوق بيتك كابيتال لألسهم الخليجية

بيتك كابيتال لالستثمار

% 2.40

% 13.00

صندوق الدارج االستثماري

االستثمارات الوطنية

% 2.01

% 1.77

صندوق نور اإلسالمي الخليجي

نور لالستثمار المالي

% 0.40

% 1.74

% 0.08

% 0.73

% 1.47

% 10.12-

صندوق األسهم المحلية والخليجية بوبيان كابيتال لالستثمار
صندوق وفرة الخليجي اإلسالمي

وفرة لالستثمار الدولي

صناديق عربية تقليدية
صندوق األثير لالتصاالت

الكويتية لالستثمار

% 2.81

% 9.54

صندوق ثروة االستثماري

ثروة لالستثمار

% 4.63

% 8.78

صندوق المركز للعوائد الممتازة

المركز المالي الكويتي

% 4.30

% 8.70

االستثمارات الوطنية

% 0.80

% 7.76

صندوق زاجل للخدمات واالتصاالت

االستثمارات الوطنية

% 3.56

% 4.88

صندوق ثروة اإلسالمي

ثروة لالستثمار

% 0.58

% 0.72-

صندوق الفجر

وفرة لالستثمار الدولي

% 2.57

% 2.16-

صناديق عربية إسالمية

مكاسب عريضة لمؤشرات البورصة ومتغيراتها الرئيسية
نشاط وشراء جماعي كبير قادا الكميات إلى  335.9مليون سهم ...والسيولة  72.6مليون دينار
●

علي العنزي

زاد األداء اإليجابي لبورصة الكويت
أم ــس ،وللجلسة الــراب ـعــة عـلــى الـتــوالــي
تــرتـفــع مـعـظــم مــؤشــراتـهــا ومتغيراتها
الرئيسية الثالثة (القيمة وكمية األسهم
المتداولة وعدد الصفقات) ،وقفز مؤشر
ً
السوق العام بنسبة  1في المئة ،مضيفا
 75.24ن ـق ـطــة لـيـبـلــغ م ـس ـتــوى 7571.6
نقطة بسيولة كـبـيــرة اقـتــربــت مــن 72.7
مليون دينار تداولت كمية أسهم كبيرة
هي األعلى خالل عدة اشهر بلغت 335.9
م ـل ـيــون س ـهــم ت ــم ت ــداول ـه ــا ع ـبــر 14937
ً
صفقة ،وتم تداول  135سهما ربح منها
 97بينما انخفض  24واستقر  14دون
تغير.
ورب ـ ـ ــح م ــؤش ــر ال ـ ـسـ ــوق األول نـسـبــة
ً
قريبة من العام كانت تحديدا  0.96في
الـمـئــة أي  80.68نـقـطــة لـيـبـلــغ مستوى

 8503.16نقاط بسيولة كبيرة تجاوزت
 50.2مليون دينار تداولت  111.8مليون
سهم عبر  7114صفقة ،وتــم ت ــداول 26
ً
سهما ربح منها  24وخسر سهمان ،وعاد
مــؤشــرا ال ـســوق رئـيـســي  50والــرئـيـســي
ً
إلى الطريق األخضر ،وسجال نموا أكبر
إذ رب ــح ال ـمــؤشــر الــرئـيـســي نـسـبــة 1.16
في المئة تعادل  66.1نقطة ليقفل على
مستوى  5600.42نقطة بسيولة كبيرة
مقارنة بمعدالت األشهر األربعة الماضية
تجاوزت  22.4مليون دينار تداولت كمية
أسهم كبيرة كانت  224.1مليون سهم عبر
 7823صفقة ،وتداول  109أسهم ربح منها
 73وخسر  22بينما استقر  14دون تغير.

شراء موسع
بعد شهر من عمليات الشراء المركزة
على األسهم القيادية والتي بدأت بالبنك

نفاذ قرار ترخيص «الشخص الواحد»
وسجل المحللين الماليين مطلع  2023األميركية ومخاوف «كوفيد »19
ً
ً

الوطني توسعت أمس بصورة واضحة
عمليات الشراء وشملت األسهم الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ب ـحــالــة ت ـف ــاؤل وان ـت ـعــاش
تــدري ـج ـيــة ل ـم ــؤش ــرات ال ـس ــوق وأس ـع ــار
األسهم مما رفع السيولة بعد مساهمة
ال ـس ــوق الــرئـيـســي بـنـسـبــة كـبـيــرة منها
كانت حوالي  28في المئة منها ،ونشطت
أس ـهــم ج ــي إف إت ــش وأع ـي ــان والـصـفــاة
واس ـت ـهــاك ـيــة وآس ـي ــا ووط ـن ـيــة عـقــاريــة
وصالحية وكويتية وإس تي سي وأرزان
وجميعها كانت بسيولة أكبر مــن 700
ألــف ديـنــار ،وكــان جي إف إتــش األفضل
س ـيــولــة ح ـيــث ب ـل ـغــت  3مــاي ـيــن دي ـنــار
وأقفلت جميع األسـهــم على ارتـفــاع عدا
سهم أعيان الــذي خضع لعمليات جني
أرب ــاح ســريـعــة بـعــد نـمــوه الـكـبـيــر خــال
الجلسات الماضية.
بينما في السوق األول استمر االرتفاع
ألسهم بيتك  2.4في المئة وأجيليتي 1.7

في المئة وربــح زين  0.6في المئة وكان
ال ـقــريــن هــو األف ـضــل بـنـمــو ف ــاق  2.7في
المئة وكان التراجع الوحيد بين األفضل
سيولة سهم ا لــو طـنــي لتنتهي الجلسة
ع ـل ــى أفـ ـض ــل س ـي ـن ــاري ــو ب ـن ـمــو مـسـتـمــر
ً
باألسعار في وقت كان هادئا في معظمه
ً
خالل األعوام الماضية خصوصا شهري
نوفمبر وديسمبر.
وطغى اللون األخضر على مؤشرات
األسـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية باستثناء
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ال ـ ــذي خسر
نسبة واضحة بعد خسارة أسعار النفط
خالل جلستين متتاليتين ،إذ تراجع دون
ً
مـسـتــوى  94.5دوالرا للبرميل ليخسر
مؤشر «تاسي» السعودي نسبة  0.7في
المئة بينما كــان الكويتي األفـضــل بين
األسواق الخليجية الستة الرابحة.

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات أخبار الشركات

«هيئة األسواق» دعت غير المرخصين إلى بدء توفيق أوضاعهم
●

عيسى عبدالسالم

حــددت هيئة أســواق المال بداية العام المقبل
موعدا لنفاذ القرار رقم  166لسنة  ،2022والخاص
بشأن تطوير نشاط مستشار االستثمار وترخيص
شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية
وسجل المحللين الماليين.
ودع ـ ــت ال ـه ـي ـئــة ال ـم ـس ـج ـلــة أس ـم ــاؤه ــم بسجل
األش ـ ـخـ ــاص غ ـي ــر ال ـم ــرخ ـص ــة ،والـ ــذيـ ــن ي ـقــومــون
بــالـتـحـلـيــل ال ـم ــال ــي أو إصـ ـ ــدار ال ـت ــوص ـي ــات غير
ا لـمـشــرو عــة ،للتقدم بطلباتهم للتسجيل بسجل
المحللين الماليين أو تأسيس شركة الشخص
الواحد ،لتوفيق أوضاعهم بالفترة المقبلة.
وأت ــاح ــت ال ـه ـي ـئــة تــرخ ـيــص ن ـش ــاط مـسـتـشــار
االستثمار لـ 3كيانات قانونية :الشركات المساهمة،
وش ــرك ــات ذات الـمـســؤولـيــة ال ـم ـح ــدودة ،وشــركــة
الشخص الواحد ،علما أن هذه التراخيص ال تصدر
للمحلل المالي المسجل بسجل المحللين الماليين
لدى الهيئة ،إذ يتم تقييده بالسجل فقط.
واش ـ ـتـ ــرطـ ــت  14شـ ــرطـ ــا ل ـل ـت ـس ـج ـيــل بـ ـج ــدول
المحللين الماليين ،مع تحديد رسوم  100دينار
عند طلب التسجيل بسجل المحللين الماليين لدى
ُ
الهيئة تدفع عند تقديم الطلب ،وبحال رفض الطلب
أو سحبه مــن مقدمه تــرد  50ديـنــارا ،كما حــددت

شـهــرا إلخ ـطــارهــا مـقــدم طـلــب التسجيل بــالـقــرار
الصادر بحقه من استيفاء متطلبات القيد بالسجل.
وح ـ ـ ــددت رأس ـ ـمـ ــاال  30ألـ ــف ديـ ـن ــار لـتــأسـيــس
شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط مستشار
االستثمار ،مع إعفائها من شغل بعض الوظائف
واجبة التسجيل ،مع السماح للراغبين بمزاولة
نشاط مستشار االستثمار للحصول على تمويل
من الصندوق الوطني لرعاية المشاريع المتوسطة
والصغيرة.
وأجــرت تعديالت تطويرية بمتطلبات مزاولة
ن ـشــاط مـسـتـشــار االس ـت ـث ـمــار؛ إذا ك ــان الشخص
ال ـمــرخــص ل ــه ال ـم ــزاول ــة دون غ ـيــره تـحــديــث عــدد
ش ــاغـ ـل ــي الـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـف ـن ـي ــة لـ ـنـ ـش ــاط م ـس ـت ـشــار
االستثمار ،إذ تم تعديله إلى أن يترأس مستشار
االس ـت ـث ـمــار الــرئ ـي ـســي ف ــري ــق ال ـخ ــدم ــات ،وي ـكــون
للمرخص له تقدير عدد العاملين بالفريق ،وفقا
ل ـل ـخــدمــات ال ـت ــي ي ــرغ ــب بـتـقــديـمـهــا ،ك ـمــا ألــزمــت
الـمــرخــص لــه بتسجيل ممثلي األنـشـطــة لنشاط
م ـس ـت ـشــار ل ـن ـش ــاط م ـس ـت ـشــار االس ـت ـث ـم ــار ،وف ـقــا
للخدمات التي رغــب بتقديمها ،وأعـفــت الرئيس
التنفيذي وكبار التنفيذيين من الخبرة بمؤسسة
مــالـيــة أو مـصــرفـيــة ب ـحــال ك ــان ال ـمــرشــح اكتسب
خبرة  7سنوات بشركة يكون نشاطها األساسي
باالستشارات.

البرميل الكويتي ينخفض  69سنتا ليبلغ  96.30دوالرا
انخفض سعر برميل النفط
الكويتي  69سنتا ليبلغ 96.30
دوالرا لـلـبــرمـيــل ف ــي ت ـ ــداوالت
يـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء مـ ـق ــاب ــل 96.99
دوالرا للبرميل في تداوالت يوم
االثنين ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
تراجعت أسـعــار النفط صباح
أم ــس ،بـعــد أن أظ ـهــرت بيانات
أن مخزونات الـخــام األميركية
ارتفعت أكثر من المتوقع ،وسط
مخاوف من تراجع الطلب على
ال ـ ــوق ـ ــود ج ـ ـ ــراء زي ـ ـ ـ ــادة حـ ــاالت
اإلصـ ــابـ ــة ب ـ ـ «ك ــوف ـي ــد  »-19فــي
الـصـيــن ،أكـبــر مـسـتــورد للخام
في العالم.
وانـخـفـضــت ال ـع ـقــود اآلجـلــة
ل ـخــام بــرنــت  74سـنـتــا ،أو 0.7
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إلـ ــى  94.62دوالرا
للبرميل ،بينما نــز لــت العقود
اآلج ـ ـلـ ــة لـ ـخ ــام غـ ـ ــرب ت ـك ـســاس
الوسيط األميركي  76سنتا ،أو
 0.8في المئة ،إلى  88.15دوالرا
للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد
انخفضا بنحو  % 3أمس األول.
وارت ـف ـعــت م ـخــزونــات النفط
الـ ـخ ــام األم ـي ــرك ـي ــة ب ـن ـحــو 5.6
م ـ ــايـ ـ ـي ـ ــن ب ـ ــرمـ ـ ـي ـ ــل لـ ــأس ـ ـبـ ــوع
المنتهي في الرابع من نوفمبر،
وفقا لمصادر السوق نقال عن
أرقام معهد البترول األميركي،
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــدر  7م ـح ـل ـل ـي ــن
استطلعت «رويترز» آراء هــمأن
مخزونات الخام سترتفع بنحو
 1.4مليون برميل في المتوسط.
وفي األسبوع الماضي ،علقت
األس ـ ـ ـ ــواق آم ــال ـه ــا ع ـل ــى مـضــي
ال ـص ـي ــن ن ـح ــو ت ـخ ـف ـيــف ق ـيــود
«ك ــوف ـي ــد  ،»-19ل ـكــن ف ــي بــدايــة
األسبوع الجاري قال مسؤولو
الـصـحــة إنـهــم مـلـتــزمــون بنهج
صارم الحتواء العدوى.

«يونيكاب» توقع عقد حدود تسهيالت
ائتمانية بـ  1.5مليون دينار
وقعت شركة يونيكاب للتمويل واالستثمار
عقد حــدود تسهيالت ائتمانية إضافية مع
أح ــد ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة بـمـبـلــغ  1.50مليون
دينار ،علما بأن العقد سيستخدم في أعمال
تشغيلية للشركة ،وتوفير السيولة لألنشطة
التشغيلية.

«البيت» تحقق  1.78مليون دينار
حققت شــركــة بـيــت األوراق الـمــالـيــة أربــاحــا
بقيمة  1.78مليون دينار ،بواقع  4فلوس للسهم
خــال الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
مـقــا بــل تحقيقها أر بــا حــا بقيمة  3.31ماليين
دينار ،بما يعادل  7.4فلوس للسهم في نفس
الفترة من العام الماضي.

«الكوت» تكسب  8.2ماليين دينار
قالت شركة الكوت للمشاريع الصناعة انها
حققت مكاسب بقيمة  8.2ماليين دينار ،بواقع
 81.31فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة
 4.41ماليين دينار ،بمقدار  43.73فلسا للسهم
في نفس الفترة من العام الماضي.

«وربة ت أ» تربح  1.22مليون دينار
ذكــرت شركة وربــة للتأمين واعــادة للتأمين
انها حققت ارباحا بقيمة  1.22مليون دينار،
بواقع  7.12فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها ارباحا
بقيمة  1.9مليون ديـنــار ،بمقدار  11.25فلسا
للسهم في نفس الفترة من العام .2021

«الكويتية لالستثمار»
تخسر  5.55ماليين دينار
تكبدت الشركة الكويتية لالستثمار خسائر
قدرها  5.55ماليين دينار ،بواقع  10.14فلوس
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
 ،2022مقابل تحقيقها أر بــا حــا بقيمة 15.59
مليون دينار ،بما يعادل  33.94فلسا للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

«التمدين أ» تعتمد  11.77مليون دينار
ا عـ ـتـ ـم ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة ش ـ ــر ك ـ ــة ا ل ـت ـم ــد ي ــن
االستثمارية البيانات المالية للفترة المنتهية
فــي  30سبتمبر  ،2022حـيــث حـقـقــت الـشــركــة
ارباحا بقيمة  11.77مليون دينار بواقع 34.67
فلسا للسهم ،مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة 3.94
ماليين دينار ،بما يعادل  11.54فلسا في نفس
الفترة من العام الماضي.
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اقتصاد

القيمة السوقية للعمالت تفقد  ...%13و«بتكوين» تهبط دون  18ألف دوالر
الدوج كوين تتخلى
عن صعودها منذ
استحواذ «ماسك»
على «تويتر»

واصلت أسعار العمالت المشفرة
تراجعها لليوم الثاني على التوالي
ً
مدفوعا باألزمة الحاصلة بين أكبر
منصتي لتداول العمالت المشفرة
في العالم  BINANCEو.FTX
وك ــان ــت  FTXواجـ ـه ــت مــوجــة
كبيرة من طلبات السحوبات من
ً
المستثمرين خــوفــا مــن إفالسها
بـعــد تـقــاريــر تـحــدثــت عــن مشاكل
مالية تواجهها ،ما اضطر الشركة
لوقف عمليات السحب ،وهو ما أدى
بدوره النهيار عملتها .FTT
ولم يشفع قرار شركة BINANCE

ل ـي ـلــة ،أمـ ــس األول ،ب ــاإلع ــان عن
نيتها االس ـت ـح ــواذ عـلــى الـشــركــة
الـمـنــافـســة  FTX.COMذراع FTX
خــارج الواليات المتحدة ،بتهدئة
مخاوف المستثمرين من النظرة
العامة لسوق العمالت المشفرة.
وان ـخ ـف ـضــت الـقـيـمــة الـســوقـيــة
للعمالت المشفرة دون  900مليار
دوالر خالل تعامالت أمس ،وتكبدت
ً
ال ـع ـم ــات خ ـســائــر ح ـ ــادة تــزام ـنــا
مع انحسار شهية المخاطرة في
أسواق األسهم العالمية.
وت ـت ــراج ــع ال ـع ـم ــات الـمـشـفــرة

متأثرة بمخاوف تباطؤ االقتصاد
العالمي مع استمرار تشديد البنوك
ال ـمــركــزيــة لسياسيتها الـنـقــديــة،
بينما تتجه أنـظــار المستثمرين
صوب بيانات التضخم األميركية
المنتظر صدورها اليوم.
وهـ ـبـ ـط ــت ال ـب ـت ـك ــوي ــن بـنـسـبــة
ً
ً
 %2.44عند  17714.25دوالرا ،وفقا
لبيانات «كوين باس».
ً
وانـخـفـضــت أي ـضــا ثــانــي أكبر
العمالت المشفرة من حيث القيمة
السوقية «اإليثريوم» بنسبة %8.95
ً
إلــى  1195.02دوالرا ،كما خسرت

«أجيليتي  -السعودية» تنال شهادة
« Advanced EDGEللمباني الخضراء»
أعلنت شــر كــة أجيليتي أن أحد
مستودعاتها في مجمع أجيليتي
اللوجستي بالرياض هو المبنى األول في المملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ،وم ـن ـط ـقــة دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي ،الذي ينال شهادة « EDGE Advancedللمباني
الخضراء».
 ،EDGEاختصار بالحروف األولى «للتميز في التصميم من
أجل كفاءة أكبر» ،وهو نظام شهادات اعتراف بتطبيق المعيار
العالمي للمباني الموفرة للطاقة ،وتشرف على منحه مؤسسة
ً
التمويل الــدولـيــة التي تعتبر ذراع ــا للبنك الــدولــي .ويتطلب
استحقاق الشهادة األساسية أن تطبق المباني الحد األدنى
من الخفض بنسبة ال تقل عن  20في المئة في استخدام الطاقة
والمياه و«الطاقة المتجسدة» في مواد البناء ،مقارنة بمقدار
الطاقة التي يستخدمها مبنى محلي قياسي.
وحصلت أجيليتي على شهادة  EDGE Advancedللمباني
الخضراء ألحد مستودعاتها في مجمع الرياض اللوجستي
ال ــذي تـبـلــغ مـســاحـتــه  870,000مـتــر مــربــع .وتـتـمـيــز المباني
المتطورة الحائزة شهادة «جاهزية الخلو من الكربون» من
 EDGEبتوفير الطاقة بنسبة  40في المئة على األقــل مقارنة
بنظيراتها من المباني األخرى.
وب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال ميشيل صـعــب الــرئـيــس التنفيذي

ألجيليتي للمجمعات اللوجستية -
العمليات العالمية« :إن أجيليتي
عــازمــة عـلــى أن تبقى الــرائــدة في
تطوير البنية التحتية اللوجستية
الحديثة الموفرة للطاقة .نحن في أجيليتي
ً
نــرغــب ح ـقــا بــالـمـســاعــدة عـلــى دف ــع عـجـلــة الـنـمــو االقـتـصــادي
السعودي ،وخلق فرص عمل ،والحفاظ على الموارد ،وأن نكون
ً
مثاال يحتذى به لآلخرين في مجال االستدامة».
مجمعات أجيليتي اللوجستية هي منشآت ومرافق تخزين
من الفئة المعيارية الدولية  ،Aمصممة وفقا لمميزات ومعايير
هندسية متقدمة تطبق ممارسات االستدامة الشاملة ،وتمتاز
بأنها آمنة ومتصلة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
وباإلضافة إلى مجمع الرياض ،تدير «أجيليتي» للمجمعات
اللوجستية منشأة تبلغ مساحتها  200أ لــف متر مــر بــع في
ً
ال ــدم ــام ،وأعـلـنــت م ــؤخ ــرا خـطـطــا السـتـثـمــار  611مـلـيــار ريــال
سعودي ( 163مليون دوالر أميركي) لبناء مجمع لوجستي
بمساحة  576ألف متر مربع بالقرب من جدة.
ً
ً
وقال ميشيل صعب« :نحن نؤمن أن ألجيليتي دورا قياديا في
مساعدة المملكة لتحقيق طموحها لتكون حلقة وصل رئيسية
في سالسل اإلمداد العالمية وفي مساعيها لتحقيق أهدافها
ورؤيتها األشمل .»2030

ً
الريبل  %8.85إلى  36.97سنتا.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة
لـلـعـمــات الـمـشـفــرة خ ــال األرب ــع
وعشرين ساعة الماضية بنسبة
 %13.2إلــى  852.39مليار دوالر،
بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
وه ـب ـط ــت ع ـم ـلــة ال ـ ـ ــدوج كــويــن
ب ـن ـح ــو  %6خ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــام ــات،
متخلية عــن صعودها المشهود
منذ استحواذ الملياردير «إيلون
ماسك» على «تويتر».
وت ـض ــاع ــف س ـع ــر دوج كــويــن
بعد خمسة أيام من إكمال «ماسك»

لصفقة االستحواذ البالغة  44مليار
دوالر ،ليصل إلى  0.16دوالر ،من
المستوى  0.07دوالر في السابع
والعشرين من أكتوبر.
ً
ول ـعــب «م ــاس ــك» بــالـفـعــل دورا
ً
كبيرا في صعود عملة الدوج كوين
مـنــذ إطــاق ـهــا م ــن قـبــل اثـنـيــن من
مهندسي البرمجيات عــام ،2013
من خالل تغريداته التي عبرت عن
دعمه للعملة المشفرة التي بدأت
مسيرتها كـ «مزحة».
وبحسب «رويترز» ،قال محللو
الـ ـعـ ـم ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ،إن ال ـق ـفــزة

األخ ـيــرة فــي األس ـعــار بعد صفقة
«تويتر» ،كانت مدفوعة برهانات
الـمـسـتـثـمــريــن ع ـلــى أن «م ــاس ــك»
ً
سيجعل الـ ــدوج كــويــن جـ ــزءا من
نظام مدفوعات المنصة.
وفـقــدت ال ــدوج كــويــن منذ ذلك
الحين بعض مكاسبها وتتداول
اآلن قرب  0.08دوالر ،مما يجعلها
تـ ــاسـ ــع أكـ ـبـ ــر ع ـم ـل ــة مـ ـشـ ـف ــرة مــع
رسملة سوقية تجاوزت  11مليار
دوالر خالل األربع وعشرين ساعة
ً
الـمــاضـيــة ،وف ـقــا لـبـيــانــات «كــويــن
ماركت كاب».

ومـ ــع ذلـ ـ ــك ،أظـ ـه ــرت ال ـب ـيــانــات
الصادرة عن موقع «كوين ديسك» أن
مضاعفة سعر العملة المشفرة بعد
صفقة «تويتر» جعلت الدوج كوين
ً
األف ـضــل ً
أداء مــن بـيــن  150أصــا
ً
رقـمـيــا فــي مــؤشــر «كــويــن ديـســك»
خالل أكتوبر.
وبلغت حصة دوج كوين %1
م ــن ال ـق ـي ـمــة ال ـس ــوق ـي ــة الـعــالـمـيــة
للعمالت المشفرة البالغة تريليون
دوالر خـ ــال الـ ـع ــام ح ـتــى نـهــايــة
ً
أكـ ـت ــوب ــر ،وفـ ـق ــا ل ـب ـيــانــات «كــويــن
ماركت كاب».

«الخليج للتأمين» تحصل على «العالمة التجارية التأمينية»
من منتدى العالمة التجارية العالمية
ح ـص ـلــت م ـج ـمــوعــة الـخـلـيــج
للتأمين ،على جــائــزة «العالمة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـت ــأم ـي ـن ـي ــة» لـسـنــة
 2023-2022مـ ـ ــرة أ خـ ـ ـ ــرى مــن
الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى الـ ـع ــالـ ـم ــي ل ـل ـعــامــة
التجارية ،منظمة عالمية غير
ربحية مقرها لندن ،إنكلترا.
وبهذه المناسبة ،قال المدير
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ،خــالــد
مـ ـش ــاري ال ـس ـن ـعــوســي :يـســرنــا
ال ـف ــوز ب ـهــذه ال ـج ــائ ــزة الــدول ـيــة
ت ـقــديــرا لـجـهــودنــا الـمـتــواصـلــة
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان ال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ل ـع ـم ــائ ـن ــا
وشــركــائ ـنــا ومـســاهـمـيـنــا على
حد سواء ،ومن خالل رفع قيمة
ع ــامـ ـتـ ـن ــا ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ن ـس ـعــى
إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ه ــدف ـن ــا الـمـتـمـثــل
ف ـ ــي أن ن ـ ـكـ ــون ا ل ـ ـخ ـ ـيـ ــار األول
لـعـمــائـنــا ف ــي جـمـيــع األسـ ــواق
الـ ـت ــي ن ـع ـمــل ف ـي ـه ــا .وق ـ ــد شـهــد
ال ـعــام ال ـعــديــد مــن المنعطفات
اإليجابية للمجموعة ،السيما

إدخــال هوية العالمة التجارية
الـمـتـطــورة ،مما يــؤكــد الجهود
الدؤوبة التي تبذلها المجموعة
والشركات التابعة لها ،لتعكس
جودة وتميز خدماتنا من خالل
االبتكار المستمر والمركز».

معايير ومهارات
وي ـهــدف الـمـنـتــدى العالمي
ل ـ ـل ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة إلـ ــى
ت ـ ـعـ ــزيـ ــز مـ ـع ــايـ ـي ــر وم ـ ـ ـهـ ـ ــارات
وت ـع ـل ـي ــم م ـج ـت ـم ــع الـ ـع ــام ــات
ال ـت ـج ــاري ــة ل ـصــالــح الـصـنــاعــة
والـمـسـتـهـلـكـيــن .وي ـت ــم الـحـكــم
عـلــى الـفــائــزيــن ب ـهــذه الـجــائــزة
بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ث ـ ــاث ـ ــة مـ ـع ــايـ ـي ــر:
ت ـق ـي ـي ــم ال ـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة،
وأبحاث السوق االستهالكية،
والتصويت العام عبر اإلنترنت،
ح ـيــث ت ـفــوقــت الـمـجـمــوعــة في
جميع المعايير ،وتم اختيارها

خالل تسلم الجائزة
كأفضل عالمة تجارية في فئة
المستوى الوطني.
يــذكــر أن الـمـنـتــدى الـعــالـمــي
لـلـعــامــة الـتـجــاريــة يسعى إلــى
ال ـن ـهــوض بـمـعــايـيــر ال ـعــامــات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،ل ـم ــا ف ـي ــه مـصـلـحــة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـكـ ـي ــن.
وتستند لجنة التحكيم للجائزة
على ثــا ثــة معايير هــي :تقييم
الـ ـع ــام ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،دراسـ ـ ــات
س ــوق المستهلك ،والتصويت

على شبكة اإلنترنت .وبصفتها
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي م ـج ــال
ص ـن ــاع ــة ال ـت ــأم ـي ــن فـ ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
فـقــد تـفــو قــت مجموعة الخليج
لـلـتــأمـيــن ف ــي جـمـيــع الـمـعــايـيــر
وت ــم اخـتـيــارهــا كــأفـضــل عالمة
تجارية.

 solutions by stcتطرح باقات مخصصة للحلول السحابية
ً
انطالقا من االلتزام المتجدد بدعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،طرحت  ،solutions by stcالــذراع التقنية
لشركة االتصاالت الكويتية  ،stcالمتخصصة في توفير
خدمات أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات،
ب ــاق ــات مـخـصـصــة لـلـتـطـبـيـقــات اإلن ـتــاج ـيــة الـسـحــابـيــة
ً
المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة
َّ
والمتوسطة الحجم في الكويت ،ضمن باقات فعالة من
ً
ً
حيث التكلفة ،وتوفر اتصاال سلسا ،وتعزز مستويات
اإلنتاجية.
وتهدف المجموعة الواسعة من الحلول السحابية إلى
مساعدة عمالء الشركة من قطاع األعمال على االنتقال إلى
العالم الرقمي ،من خالل تمكين استراتيجيات التحول
الرقمي الخاصة بهم.
وبصفتها مزود حلول شاملة ،تستند solutions by stc
إلى محفظتها التقنية المتنوعة من الخدمات وإمكانات

فــريــق مــن ال ـخ ـبــراء ،مــن أج ــل دع ــم ال ـشــركــات الصغيرة
والمتوسطة في االرتقاء بنماذج أعمالها الحالية ،وكذلك
لدعم الشركات الناشئة في إطالق مشاريعها مع مجموعة
الحلول المناسبة لدعم عملياتها واحتياجاتها التجارية.
ومن خالل عروضها المتجددة ،تقدم solutions by stc
ثالث باقات تشمل تطبيقات مايكروسوفت Microsoft
 ،365إض ــاف ــة إل ــى ح ـل ــول سـحــابـيــة تــوفــرهــا Google
 workspaceلتلبية احتياجات القطاعات المختلفة ،حيث
ً
تضم الباقات أيضا توفير نطاقات للشركات ،Domains
وأجهزة المكاتب الذكية وخدمة البيانات  ،DaaSوأنظمة
الـبــداالت الهاتفية  PBXلربط األف ــرع وحـلــول االتـصــال،
وغيرها من الحلول األخرى.
وفي بيان لها ،أوضحت  solutions by stcأن حلول
 Microsoft 365 Cloudستتوافر عبر باقتين؛ Microsoft
 365 Businessو.Office 365 Enterprise

ُ
ً
ً
وأضافت« :تعد  Microsoft 365 Businessحال قائما
على الخدمات السحابية بالكامل ،توفر الــوصــول إلى
البريد اإللكتروني والملفات وبرامج  Officeبما في ذلك
 Wordو  PowerPointو Excelوتطبيقات Microsoft
األخـ ــرى .تـقــدم  Office 365 Enterpriseمجموعة من
الـتـطـبـيـقــات ،بـمــا ف ــي ذل ــك  Office 365وEnterprise
 Mobility and Securityو .Windows Enterpriseكما
يمكن الوصول إلى تطبيقات وميزات كلتا الباقتين عبر
اإلنترنت من أي مكان وبــراحــة تامة للمستخدم .كذلك
توفر الباقات سعة تخزينية تبلغ  1تيرابايت مع خيارات
لتعزيز سعة التخزين وتوفير الدعم الفني المجاني».
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،تـقــدم حـلــول Google Cloud
مـجـمــوعــة م ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـتــي تـسـتـهــدف قـطــاعــات
مـخـتـلـفــة م ـث ــل الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـتــوس ـطــة
والتعليم والخدمات المالية والقطاعات األخرى.

«بيتك» :التوعية بحقوق العمالء وقواعد
التعامل مع البنوك ضمن «لنكن على دراية»
يواصل بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـت ــك) جـ ـه ــوده ل ـن ـشــر ال ـث ـقــافــة
المالية ،ضمن إط ــار حملة حملة
«لنكن على دراي ـ ــة» ،الـتــي أطلقها
بنك الكويت المركزي بالتعاون مع
اتحاد مصارف الكويت والبنوك
الكويتية.
وت ــرك ــز الـحـمـلــة عـلــى التوعية
بحقوق العمالء ،وأصــول وقواعد
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ــع ال ـ ـب ـ ـن ـ ــوك ،وأم ـ ــن
وحماية المعلومات من االختراق،
ومكافحة عمليات االحتيال المالي
وغيرها مــن النظم والـتـحــذيــرات،
ض ـمــن ال ـت ــزام ــه بـتــوعـيــة الـعـمــاء
ح ــول حقوقهم وواجـبــاتـهــم نحو
الـتـعــامــات الـمـصــرفـيــة والـمــالـيــة

واألمن السيبراني .وتتطرق الحملة
إل ــى الـتــوعـيــة بعمليات التمويل
وأنــواعــه ،والبطاقات المصرفية،
وال ـت ــوع ـي ــة ب ـح ـقــوق ال ـع ـم ــاء من
ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،كما
تتناول النصائح المتعلقة باألمن
الـسـيـبــرانــي وحـمــايــة الـحـســابــات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،وت ــوضـ ـي ــح آلـ ـي ــات
تـقــديــم ال ـش ـكــوى وح ـمــايــة حقوق
الـ ـعـ ـم ــاء ،مـ ــع ال ـت ـع ــري ــف ب ـم ـهــام
القطاع المصرفي ،ودوره في تعزيز
االقتصاد الوطني وتنميته.
ويـ ـس ــاه ــم «بـ ـيـ ـت ــك» مـ ــن خ ــال
رسائل متعددة تحمل مضامين
م ـخ ـت ـل ـف ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـع ـن ــاص ــر
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـح ـم ـل ــة ،يــوج ـه ـهــا

ال ــى ش ــرائ ــح ع ـمــائــه ع ـلــى تـنــوع
مستوياتهم واهتماماتهم ،وبما
يتناسب مــع ثـقــافــة وطبيعة كل
شريحة منهم ،كما تتوجه بصفة
دائمة مجموعة من الرسائل الى
ال ـمــوظ ـف ـيــن بــاع ـت ـبــارهــم الـضـلــع
الثاني في مثلث التوعية المكون
من العمالء والموظفين والجمهور،
باعتبارهم اما عمالء مستقبلين
أو مستهدفين ،وب ـمــا ي ـخــدم في
النهاية تحقيق اهـ ــداف الحملة،
واهـ ـمـ ـه ــا الـ ـت ــوعـ ـي ــة وال ـت ـع ــري ــف
والـتـحــذيــر مــن مـخــاطــر محتملة
لـ ـع ــدم ات ـ ـبـ ــاع ت ـع ـل ـي ـم ــات االمـ ـ ــان
والسالمة عند االستخدام لوسائل
الـتـقـنـيــة ال ـح ــدي ـث ــة ،وم ـن ـهــا عــدم

«األهلي» يقدم خدمات رقمية جديدة

لؤي مقامس

أعلن البنك األهلي الكويتي إطالق خدمة إلكترونية جديدة
تتيح لغير عمالء البنك إمكانية فتح حساب مصرفي بشكل
فوري عبر الموقع أو تطبيق البنك األهلي للهواتف الذكية.
ً
تعتبر هذه الخدمة اإللكترونية استكماال لمجموعة من
الخدمات الرقمية األخرى التي َّ
طورها البنك ،في إطار حرصه
على تقديم تجربة مصرفية رقمية تتسم بالسهولة والبساطة
للعمالء .كل ما يحتاجه العميل هو تحميل تطبيق «األهلي»،
ومن ثم فتح الحساب بخطوات سريعة ،لتحل محل عمليات
فتح الحساب التقليدية القائمة على المعامالت الورقية .كما
تأتي هذه الخدمة لتؤكد التزام البنك بتعزيز عملية التحول
الرقمي للخدمات المصرفية لألفراد.
وبهذه المناسبة ،قال لؤي مقامس ،الرئيس التنفيذي في
«األهـلــي -الـكــويــت»« :نـقــوم مــن خــال الخدمة الجديدة بمنح
عمالئنا إمكانية إتمام معامالتهم المصرفية الخاصة بهم
في أي مكان وأي وقــت مناسب لهم ،حيث يستطيعون اآلن
فـتــح حساباتهم البنكية عـبــر الـمــوقــع أو تطبيق الـهــواتــف
الذكية الخاص بالبنك ،وهي خطوة تعكس التزام (األهلي)
بتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية سهلة االستخدام.
ُ
الخدمة الجديدة ال تعد خطوة إيجابية من منظور العمالء
ً
ُفحسب ،بل نقلة نوعية على المستوى الداخلي أيضا ،فقد
قمنا بتبسيط وتسريع اإلجــراء ات الروتينية المعتادة التي
يقوم بها موظفو البنك».

تقديم اي معلومات عن الحسابات
والـمـعــامــات الشخصية لجهات
ً
مجهولة أو ردا على رسائل غير
مـعـلــومــة ال ـم ـص ــدر ،ب ـمــا يـخــالــف
سرية البيانات وإجراءات الحماية
المصرفية.

«المتحد» يعلن فائزي
«الحصاد» األسبوعي
أج ــرى الـبـنــك األه ـلــي المتحد أمــس
السحب األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلسالمي ،حساب السحب على الجوائز
اإلس ــام ــي األول ف ــي ال ـكــويــت ،وال ــذى
ينفرد بالعديد من المميزات ،ومنها أنه
أبسط وأسهل برنامج ادخار ،فضال عن
ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل
سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري
في الحساب .
وأسفر السحب عن حصول  10من
العمالء على  1.000دينار لكل منهم
وه ــم :رق ـيــة مـحـمــد صــالــح الـمــرشــد،
وإيـ ـ ـم ـ ــان ع ـل ــي إب ــراهـ ـي ــم ال ـس ــوي ـل ــم،
وعبدالرحمن حسين ســرور ،وخالد
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز مـ ـحـ ـم ــد فـ ـ ـ ـ ــرج ،وبـ ـ ــدر
عبدالرحمن ناصر العبودي ،وحسن
محمد حسين طالب ،وفهد روضــان
غ ـ ــدن ـ ــان روضـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ومـ ـحـ ـم ــد ح ـســن
بحبح خليل ،وفاطمة حيدر عبدالله
أشـكـنــانــي ،وفـهــد عــويـضــه عـبــد الله
العجمي.

وت ـت ـض ـمــن م ـن ـصــة  Google Cloudم ـج ـمــوعــة من
خــدمــات الحوسبة السحابية التي تعمل بسالسة مع
أجهزة  ،Googleوتعمل على نفس البنية التحتية التي
ً
تستخدمها  Googleداخليا إلدارة منتجاتها.
وتعتبر تقنية  Google Workspaceأداة مثالية
للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى
الوصول عن ُبعد إلى التطبيقات التي ستحافظ على
سير العمل من أي مكان.
ً
كما تقدم  Google Cloudأيضا تطبيقات إنتاجية
مـثــل  Gmailو Google Formsو Google Driveو
 Google Docsو Meet & Chatوالتطبيقات األساسية
األخ ــرى .وبـهــدف تعزيز تجربة المستخدم ،يمكن
للعمالء االستفادة من منتجات  Googleالمتكاملة
ال ـتــي تتميز بـهــا مـثــل  JamboardوChromecast
وأجهزة  Meetوأجهزة .Chromebook

وس ـت ـس ــاع ــد ال ـح ـل ــول ال ـس ـحــاب ـيــة ال ـت ــي تـقــدمـهــا
 solutions by stcالشركات في توفير الوقت والجهد
والـ ـم ــال ،م ــن خ ــال خ ـطــط سـ ــداد م ــرنــة وف ـعــالــة من
ً
حـيــث الـتـكـلـفــة ،حـيــث خـصـصــت الـشــركــة فــريـقــا من
التقنيين لدعم العمالء وتقديم المشورة لهم بشأن
أنسب الباقات التي تناسب احتياجاتهم ،مع توفير
مجموعة من خدمات ما بعد البيع ،لضمان الصيانة
المستمرة واستمرارية األنظمة المتكاملة.
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سمو ولي العهد :دور حيوي للقطاع الخاص
في مسيرة اقتصاد دولنا العربية
أكد لدى استقباله رؤساء غرف التجارة الخليجية والعربية على تعزيز مفهوم خدمة المجتمع
واألفراد وتنمية اقتصاداتنا لتعود الفائدة على الشعوب
• «االقتصاد هو عصب الحياة وله دور مهم في تحقيق نماء الشعوب وتطورها»

ً
الصقر :الكويت دائما
بالد العرب

«القطاع الخاص هو البذرة التي يعتمد
عليها االقتصاد»
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بيان ،صباح أمس ،رئيس غرفة
تجارة وصناعة الكويت محمد
جاسم الصقر ورؤس ــاء الغرف
التجارية الخليجية والعربية
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـ ــدورة ال ـ ـ ()59
لمجلس اتحاد الغرف الخليجية
والدورة الـ ( )133لمجلس اتحاد
الغرف العربية والمنعقدين في
دولة الكويت.
وأل ـ ـق ـ ــى س ـ ـمـ ــوه كـ ـلـ ـم ــة ه ــذا
نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم
ال ـح ـم ــد ل ـل ــه رب ال ـعــال ـم ـيــن،
والـصــاة والـســام على أشــرف
األنـ ـبـ ـي ــاء وال ـم ــرس ـل ـي ــن ،نـبـيـنــا
م ـح ـمــد ،وع ـل ــى آلـ ــه وأص ـحــابــه
أجمعين
محمد جاسم الصقر رئيس
م ـج ـل ــس إدارة غـ ــر فـ ــة تـ ـج ــارة
وصناعة الكويت
رؤساء وممثلي غرف التجارة
والصناعة في الدول العربية
ال ـســام عليكم ورح ـمــة الله
وبركاته،،،
في بداية لقائنا بكم اليوم،
يـســر نــا أن ننقل لـكــم جميعا
تـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــات ح ـ ـ ـضـ ـ ــرة ص ــاح ــب

الـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الـمـفــدى
الشيخ نــواف األحمد الجابر
الـصـبــاح حـفـظــه ال ـلــه ورع ــاه،
م ــرح ـب ـي ــن ب ـ ــاألخ ـ ــوة رؤس ـ ــاء
وم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي غ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والصناعة في الدول العربية
الشقيقة ببلدهم الثاني دولة
الكويت.
األخوة األفاضل
إن ق ـيــادات ال ــدول العربية
ف ــي ظ ــل م ــا يـحـيــط بـبـلــدانـنــا
مــن ظ ــروف وتـحــديــات تعمل
جـ ـ ــاهـ ـ ــدة مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ت ـح ـق ـيــق
مـ ـص ــال ــح األوطـ ـ ـ ـ ــان وص ــال ــح
ً
ش ـعــوب ـهــا ،وت ـع ــي ت ـم ــام ــا أن
ال ـت ـع ــاون وال ـت ـك ــام ــل رك ـيــزتــا
تحقيق النمو وال ـت ـقــدم ،وأن
التشاور مفتاح التوصل إلى
حلول نسعى جميعا لدعمها.
كـ ـم ــا أن ـ ـنـ ــا نـ ـ ـ ــدرك األدوار
الهامة والحيوية التي تقوم
بها غرف التجارة والصناعة
في بلداننا العربية وسعيها
الـ ـ ــدائـ ـ ــم -مـ ـ ــن خـ ـ ــال خـ ـب ــرات
ممتدة لعدة عقود من الزمن-
إلــى إنـعــاش الـقـطــاع الخاص
في ظــروف صعبة وتحديات
جـ ـ ـس ـ ــام ب ـ ــات ـ ــت مـ ـعـ ـظ ــم دول
العالم تعاني من تداعياتها

ً
ولي العهد مستقبال محمد الصقر أمس
وتسعى لمعالجتها ،السيما
أزمة جائحة كورونا والوضع
االقتصادي الذي تعاني منه
كثير مــن ال ـب ـلــدان فــي الفترة
األخيرة.
األخوة األفاضل
ونحن إذ نؤكد دور القطاع
ال ـخــاص الـحـيــوي فــي مسيرة

بيان الكويت يدعو إلى تعزيز التكامل االقتصادي العربي
أص ــدر مـجـلــس إدارة ات ـحــاد الـغــرف
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ال ـم ـم ـث ــل ال ــرسـ ـم ــي لـل ـق ـطــاع
الخاص العربي ،في دورته الـ  ،133التي
عقدت بالكويت أمس ،بدعوة من غرفة
ت ـجــارة وصـنــاعــة ال ـكــويــت ،الحكومات
الـعــربـيــة بـيــان ال ـكــويــت ،ال ــذي دع ــا الــى
ما يلي:
 - 1تـحـقـيــق ال ـح ــري ــات األربـ ـ ــع الـتــي
تعززالتكامل االقتصادي العربي:
 حرية انتقال األفراد :بمنح تأشيراتمتعددة طويلة األجل لرجال األعمال من
خالل الغرف العربية.
 حـ ــر يـ ــة ا ن ـ ـت ـ ـقـ ــال رؤوس األ مـ ـ ـ ــوالوسهولة التحويالت.
 حرية انتقال السلع بإزالة المعوقاتغـيــر الـجـمــركـيــة :تــوحـيــد الـمــواصـفــات
والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل.
 حــريــة انـتـقــال ال ـخــدمــات مــن خــالاإلسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة
الخدمات.
 - 2العمل على إنشاء سالسل قيمة
وإمداد عربية من خالل موانئ محورية

سمو ولي العهد مع الوفود المشاركة

وخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط بـ ـح ــري ــة عـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وم ـ ــراك ـ ــز
لوجستية ودعم النقل المتعدد الوسائط
وإنشاء بورصة سلعية عربية.
 - 3اإلسـ ــراع بتحويل كــل االتـفــاقــات
وال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـ ــى إجـ ـ ـ ـ ــراءات ن ــاج ــزة
تحقق الشفافية والحوكمة وتجعل هذه
االتفاقيات تؤتي ثمارها.
 - 4الـتـيـسـيــرعـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
ألداء دوره المجتمعي في تطوير ودعم
التعليم والتدريب وريادة األعمال لخلق
أج ـيــال منتجة تــواكــب ال ـت ـط ــورات ،مع
التركيز على الشباب وشابات األعمال.
 - 5تشجيع وتمكين مشاركة المرأة
في النشاط االقتصادي.
 - 6تفعيل شراكة الحكومات والقطاع
الخاص في كل القطاعات االقتصادية،
وباألخص في البنية التحتية.
 - 7تفعيل دور البنوك والصناديق
اإلنمائية العربية في دعم االستثمارات
والمساهمة في إعادة اعمار الدول التي
ّ
تعرضت ألزمات.
 - 8يثمن مشاركة المملكة العربية

السعودية في مجموعة العشرين ()G20
وات ـح ــاد ال ـغ ــرف ال ـس ـعــودي ف ــي «»B20
ممثال للقطاع الخاص العربي.
 - 9يسجل القطاع الـخــاص اعـتــزازه
باحتضان دولة قطر لكأس العالم التي
فتحت اآلفـ ــاق أم ــام ال ـشــركــات العربية
لتنفيذ مشروعات واكتساب الخبرات.
 - 10الـتــزام ال ــدول بتعزيز اإلصــاح
اإلداري لتحقيق الكفاء ة في الخدمات
ولـلـحــد م ــن ال ـف ـســاد وتـحـقـيــق الـعــدالــة
والمرونة في ممارسة األعمال.
وأخ ـي ــرا ،إن ن ـجــاح الـقـطــاع الـخــاص
في تأدية مهامه هو نجاح الحكومات
العربية في تحقيق التنمية المستدامة
واالزدهار ورفاهية الشعوب.

اقتصاد دولنا العربية ،ودور
غــرف التجارة والصناعة بها
في مساندته وترسيخ التعاون
المشترك لدفع عجلة التنمية
االقـتـصــاديــة ال ـعــرب ـيــة ...فإننا
ً
نعول عليكم جميعا من خالل
س ـع ـي ـكــم الـ ـ ـ ــدؤوب وج ـه ــودك ــم
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدرة ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرص عـلــى
األخ ــذ بـيــد االقـتـصــاد العربي
نـحــو الـتـعــافــي وال ـن ـهــوض به
من خالل رؤى حديثة وخطط
واضحة لالرتقاء بأداء القطاع
الخاص ،ونوصيكم بالتواصل
اإليجابي وتبادل المعلومات
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤشـ ـ ــرات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
بينكم كغرف تجارة وصناعة
والجهات الحكومية ذات الصلة
في بلداننا.
وإيمانا منا بــأن االقتصاد
ه ــو ع ـصــب ال ـح ـي ــاة ،ول ــه دور
هام في تحقيق نماء الشعوب
وت ـ ـطـ ــورهـ ــا ،ف ـع ـل ـي ـكــم ت ـعــزيــز
مـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم خـ ـ ــدمـ ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
واألفــراد؛ فكما يحتاج القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ل ــاه ـت ـم ــام بـ ـ ــه ،ف ــإن
دوركـ ـ ـ ـ ــم ك ـب ـي ــر ف ـ ــي أن ت ـع ــود
الفائدة على الشعوب من خالل
تنمية اقتصاد دولنا العربية
وت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـفـ ــرص الــوظ ـي ـف ـيــة
لشعوبها.
كما نود أن نتطرق  -ونحن
نـتـحــدث ع ــن ال ـق ـطــاع الـخــاص
إلـ ــى اإلع ـ ــام ال ـخ ــاص ودورهف ــي ن ـشــر ال ـث ـقــافــة وال ـق ـي ــم من
خالل تقديم صور حقيقية عما
يــدور في الــدول ومجتمعاتها

دون اال ن ـ ـجـ ــراف وراء تـغـيـيــر
حقائق ونشر شائعات لمآرب
وم ـكــاســب خ ــاص ــة؛ مـمــا يــؤثــر
ً
ً
سـلـبــا عـلــى المجتمعات دوال
ً
وأفرادا.
األخوة األفاضل
نكرر ترحيبنا بكم في بلدكم
الثاني دولــة الكويت ،متمنين
لكم إقامة طيبة بين إخوانكم
فـ ــي غـ ــرفـ ــة ت ـ ـجـ ــارة وص ـن ــاع ــة
الكويت ،داعين الله تعالى أن
ينفع بـكــم وبـجـهــودكــم الـبــاد
والعباد ،وأن يعينكم لتحقيق
م ــا ت ـت ـط ـل ـعــون إل ـي ــه م ــن تـقــدم
وازدهار لبلداننا العربية.
والسالم عليكم ورحمة الله
وبركاته».
كما ألقى رئيس غرفة تجارة
وصناعة الكويت محمد جاسم
الصقر كلمة هذا نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم
س ـ ـيـ ــدي سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
ح ـف ـظــك ال ـل ــه ورعـ ـ ــاك بــالـنـيــابــة
ع ــن اتـ ـح ــاد الـ ـغ ــرف ال ـت ـجــاريــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة وات ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـغ ــرف
التجارية العربية وغرفة تجارة
وصـنــاعــة الـكــويــت ،وبــاألصــالــة
ع ــن ن ـف ـســي أتـ ـق ــدم إلـ ــى سـمــوك
ب ــواف ــر ال ـش ـكــر واالم ـت ـن ــان على
تفضلك بــرعــايــة هــذا المؤتمر،
هـ ــذا ال ـمــؤت ـمــر وألول مـ ــرة في
ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ال ـ ـ ـغ ـ ـ ــرف ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
والعربية يعقد مشتركا بينهم

فــي دول ــة ال ـكــويــت ،وه ــذا شــيء
احنا في غرفة تجارة وصناعة
الـكــويــت نـتـشــرف فـيــه ول ــم يكن
ه ــذا ممكنا ل ــوال رعــاي ـتــك ،هــذا
ش ــيء ،ال ـش ــيء ال ـثــانــي الـكــويــت
دائما هي بالد العرب والكويت
ق ـ ـبـ ــل أن يـ ـطـ ـل ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا اسـ ــم
دول ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ك ــان ــت تـسـمــى
الـكــويــت ب ــاد ال ـع ــرب ،أن ــا أذكــر
ف ــي الـخـمـسـيـنــات والـسـتـيـنــات
ال ـمــراســات إل ــى دول ــة الـكــويــت
ع ـب ــر ال ـم ـظ ــاري ــف والـ ـب ــري ــد إذا
أحد كان يبي يرسل رسالة كان
يقول الكويت بالد العرب بعد أن
يضع االسم ،وفي الخمسينيات
عندما كنا ندخل السينما كان
يقتطع جــزء مــن سعر التذكرة
ً
لدعم ثورة الجزائر ،فنحن دائما
ف ــي ال ـك ــوي ــت وأن ـ ــا م ـتــأكــد انــي
أمثل ضمير المجتمع الكويتي
عندما نـقــول احـنــا فــي الكويت
تشرفنا كثيرا في تاريخ الكويت
الـ ـسـ ـي ــاس ــي بـ ـ ــان نـ ـك ــون عـ ــزوة
لـلـعــرب ،احـنــا فــي الـكــويــت كــان
عـنــدنــا هيئة الـجـنــوب التابعة
لـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ،اح ـن ــا فــي
الكويت عندنا الصندوق العربي
للتنمية ،احنا حضنا صندوق
الـ ـك ــوي ــت ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـع ــرب ــي
ومـقــره الـكــويــت ،الـكــويــت كانت
دائما بفضل القيادة السياسية
وب ـف ـض ــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ــرش ـي ــدة
توجه دائما القطاعات الكويتية
س ـ ــواء ال ـح ـكــوم ـيــة أو األه ـل ـيــة،
اح ـن ــا ال ـي ــوم ب ـح ـضــرة س ـمــوك،
القطاع الخاص العربي ،القطاع

الخاص هو دائما البذرة التي
يعتمد عليها االقتصاد ونحن
اآلن ع ـقــدنــا أمـ ــس اج ـت ـمــاعــات
اتحاد الغرف الخليجية واليوم
بعد لقاء سموك سوف نستكمل
لقاء اتحاد الغرف العربية ،وإن
شاء الله كل نقاشنا سوف يكون
في خدمة االقتصاد العربي وفي
خدمة األمة العربية وفي خدمة
التوجهات القومية.في النهاية،
سموك احنا نكرر الشكر ونكرر
االمتنان وهذا مو غريب عليك
ونـتـمـنــى إل ــى صــاحــب السمو
األمير دوام الصحة والعافية
ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة األم ـ ـيـ ــر وت ـحــت
ً
ً
رعايتك ،شكرا جزيال».
حـضــر ال ـل ـقــاء وزيـ ــر ش ــؤون
الديوان األميري الشيخ محمد
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ال ـص ـب ــاح
ووكيل الديوان األميري ومدير
م ـك ـتــب ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أم ـيــر
ال ـ ـبـ ــاد ،أح ـم ــد ال ـف ـه ــد وم ــدي ــر
مكتب سمو ولي العهد الفريق
متقاعد جمال الذياب.
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الصقر :نتطلع لتعزيز التعاون العربي وتفعيل دور القطاع الخاص
العربية
الغرف
التحاد
133
الـ
الدورة
فعاليات
تحتضن
التجارة
غرفة
ً
ً
«إشادة من ولي العهد بإيجابية غرفة الكويت في تفعيل دور القطاع الخاص تنمويا واقتصاديا»

«توجيهات سامية ببذل الجهود نحو بناء مستقبل عربي مزدهر ومشرق»

رئاسة الجلسة (تصوير نوفل إبراهيم)
حظي رؤســاء الوفود العربية
المشاركة في اجتماع الدورة ()133
لمجلس اتـحــاد الـغــرف العربية،
ال ـ ــذي تـسـتـضـيـفــه غ ــرف ــة ت ـجــارة
وصناعة الكويت ،بلقاء سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،أمس.
وأشاد رئيس الغرفة الكويتية
محمد جاسم الصقر باللقاء وما
تـضـمـنــه م ــن تــوج ـي ـهــات ســامـيــة
ب ـب ــذل ال ـج ـه ــود ل ـب ـنــاء مستقبل
عربي مزدهر ومشرق ،عبر المزيد
من العمل الجاد وتمكين القطاع
الخاص ،بوصفه أحد أهم أعمدة
التنمية االستراتيجية في جميع
المجاالت.
وقـ ــال ال ـص ـقــر إن س ـمــو ولــي
الـ ـعـ ـه ــد أش ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــدور الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص مع تأكيد سموه أهمية
المسؤولية المجتمعية الملقاة
على عاتق هذا القطاع للنهوض
ب ــدوره الحقيقي ودف ــع مسيرة
الـتـنـمـيــة ف ــي ال ـب ـل ــدان الـعــربـيــة،
كـمــا ش ــدد سـمــوه عـلــى ض ــرورة
نصح قـيــادات القطاع وإيصال
صوته والعمل على تفعيل دوره
اإليجابي على مختلف ُّ
الص ُعد،
ال سيما التنموية واالقتصادية،
ً
الفتا إلى إشادة سمو ولي العهد
بدور غرفة الكويت اإليجابي في
هذا الجانب.

حفاوة
ب ــدوره ،أشــاد رئيس ال ــدورة الـ

عمران حيات وأسامة النصف ووفاء القطامي وضرار الرباح وفهد الجوعان

اتحاد الغرف العربية سيضاعف
جهوده لمتابعة مشروعات
المسيرة التنموية

ماجول

نثمن التحاد الغرف العربية
موافقته على إدراج دعم صندوق
ووقفية القدس على جدول األعمال

الصقر

الوفد السعودي
 133لمجلس اتحاد الغرف العربية
نائب رئيس مجلس االتحاد سمير
ماجول بلقاء سمو ولي العهد وما
حظي به الوفد العربي من حفاوة
االستقبال ،وهو ما يؤكد حرص
ورغبة القيادة الكويتية وإيمانها
ب ــأه ـم ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ال ـق ـط ــاع
ال ـخــاص الـعــربــي وب ـنــاء شــراكــات

حقيقية تدفع قدما لتحقيق النماء
واالزدهار في البالد العربية.
واحتضنت غرفة الكويت ،على
مــدى يومين ،وقــائــع هــذه الــدورة
برئاسة ماجول ،وبمشاركة رئيس
الـغــرفــة محمد الـصـقــر ،وأع ـضــاء
مـجـلــس إدارتـ ـه ــا :فـهــد الـجــوعــان
النائب الثاني للرئيس ،وأسامة

ال ـن ـص ــف ع ـض ــو م ـك ـتــب ال ـغ ــرف ــة،
وخالد الغانم عضو مكتب الغرفة،
ووفـ ـ ــاء ال ـق ـطــامــي ع ـضــو مجلس
اإلدارة ،وع ـ ـمـ ــران ح ـي ــات عضو
مـجـلــس اإلدارة ،وربـ ـ ــاح ال ــرب ــاح
المدير العام للغرفة ،باإلضافة إلى
السادة ممثلي االتحادات والغرف
األعضاء في اتحاد الغرف العربية.

الوفد الفلسطيني

 ...والعماني

 ...والليبي

 ...والسوري

 ...والبحريني

 ...والعراقي

جانب من الجلسة

وفـ ــي ك ـل ـمــة تــرح ـي ـب ـيــة ،أع ــرب
الصقر عن تفاؤله بنجاح الدورة
الحالية لالتحاد ،الفتا إلى أهمية
ما شهدته من حضور ومشاركة
واسعة.

معان ودالالت
ٍ
وأع ـ ــرب ال ـص ـقــر ع ــن س ـعــادتــه
باستضافة غرفة الكويت أعمال
ال ــدورة الـحــالـيــة ،ومــا تحمله من
مـ ـع ــان ودالالت ت ـع ـكــس رسـ ــوخ
العالقات األخوية العربية وعمق
الـ ــروابـ ــط ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،ك ـمــا أنـهــا
ت ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـلــس
اتحاد غرف دول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،م ـم ــا ي ــؤك ــد ت ـكــامــل
ووحدة أهداف االتحادين.
وأكد الصقر تطلعه إلى تعزيز
الـتـعــاون الـمـشـتــرك وتفعيل دور
القطاع الـخــاص لتحقيق المزيد
م ــن اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ـن ـمــويــة الـتــي
ت ـخ ــدم ج ـم ـيــع أقـ ـط ــار الـمـجـتـمــع
ال ـع ــرب ــي ،مـثـمـنــا الت ـح ــاد ال ـغــرف
ال ـع ــرب ـي ــة م ــواف ـق ـت ــه ع ـل ــى إدراج
مــوضــوع دع ــم ص ـنــدوق ووقـفـيــة
القدس على جــدول أعمال الــدورة
الحالية ،إلعطاء الفرصة للقائمين
عـلـيــه لـلـتــوجــه لـلـقـطــاع ال ـخــاص
في الــدول العربية لتوضيح دور
الصندوق وجهوده المبذولة لدعم
مدينة القدس الصامدة في وجه
االع ـتــداءات الصهيونية ،وإعــادة
إع ـمــارهــا ،فيما حظيت القضية

باهتمام واسع من قبل المشاركين
في االجتماع وسط إشادات عربية
ب ـكــل م ــا م ــن ش ــأن ــه دعـ ــم صـمــود
المقدسيين.

رسم السياسات االقتصادية
بدوره ،عبر سمير ماجول عن
س ـعــادتــه بـعـقــد اج ـت ـمــاع الـ ــدورة
( )133لالتحاد في الكويت ،وثمن
حضور ومشاركة الدول العربية،
مشيدا بالجهود التي تبذلها غرفة
تجارة الكويت إلنجاح هذا الحدث
ال ــذي يـســاهــم بــرســم الـسـيــاســات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي شتى
المجاالت.
وأكد أن اتحاد الغرف العربية
س ـي ـض ــاع ــف ج ـ ـهـ ــوده ل ـم ـتــاب ـعــة
م ـش ــروع ــات ال ـم ـس ـيــرة الـتـنـمــويــة
مــع أمـلــه الــوصــول مــن خ ــال هــذا
االجتماع إلى قرارات تحقق المزيد
من التقدم واالزدهار.
ُ
وافتتح جدول أعمال االجتماع
باعتماد البنود المدرجة والتي
ت ـض ـم ـنــت عـ ـ ــددا م ــن ال ـمــواض ـيــع
والـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـن ـشــاط
وفـعــالـيــات االت ـحــاد خــال الفترة
الماضية ،كما تم التصديق على
ق ــرارات وتوصيات ال ــدورة ()132
واالطالع على ما تم تنفيذه منها،
وك ـ ــذل ـ ــك االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى مـحـضــر
اجتماع وتقرير اللجنتين المالية
ً
والتنفيذية لــاتـحــاد ،فـضــا عن
مناقشة الوضع المالي لالتحاد
والـمـيــزانـيــة الختامية ومـشــروع
ال ـمــوازنــة التقديرية لـعــام .2023
كذلك تــم بحث معوقات التجارة
العربية البينية فــي ظــل التحول
ال ــرق ـم ــي واحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـتـنـمـيــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
التحديات المستجدة في التجارة
الـعــالـمـيــة والـ ـخـ ـي ــارات وال ـف ــرص
المتاحة أمام االقتصاد العربي.
كما اطلع أعضاء مجلس اتحاد
الغرف العربية على نشاط االتحاد
خ ــال ع ــام  ،2022وم ــا حققه من
تقدم ملحوظ لمجابهة التغيرات
التي طرأت على االقتصاد العالمي،
وم ــا نـتــج عـنــه مــن إج ـ ــراءات على
كــل الـ ُّـصـ ُـعــد ،حيث تحول اهتمام
االت ـ ـحـ ــاد إلـ ــى ال ـت ــوج ــه الـعــالـمــي
السائد ،والذي يتمثل في االهتمام
بــاالق ـت ـصــاد الــرق ـمــي وبمجتمع
ريادة األعمال واستغالل الطاقات
الشبابية واألف ـك ــار الـجــديــدة في
عالم األعمال.
وك ــان ــت غــرفــة ت ـج ــارة الـكــويــت
شهدت أمس األول انعقاد عدد من
اجـتـمــاعــات ل ـجــان ات ـحــاد الـغــرف
ال ـعــرب ـيــة ،وذلـ ــك بـمـشــاركــة نــائــب
المدير الـعــام للغرفة حمد جــراح
العمر.
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اقتصاد
«نور بوبيان  »5في موريتانيا
بحملة
كبير
احتفاء
ً
ةديرجلا
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أكبر وفد خيري كويتي ضم  33متطوعا من األطباء والشباب من «بوبيان» و«الخيرية اإلسالمية» و«دينارين»
تمكنت حملة نور بوبيان ،5
التي استمرت نحو أسبوع في
موريتانيا ،من االستحواذ
على اهتمام واسع ،سواء
في الكويت أو موريتانيا ،من
خالل األنشطة الواسعة
والمتعددة التي قام بها وفد
الحملة ،المكون من عدد كبير
من األطباء المتخصصين في
العيون ومتطوعي «بوبيان»
و«الخيرية اإلسالمية»
و«دينارين».

اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــت حـ ـمـ ـل ــة «نـ ـ ــور
بوبيان  ،»5التي ينظمها بنك
بــوبـيــان بــالـتـعــاون مــع الهيئة
الخيرية اإل ســا مـيــة العالمية
ومبادرة دينارين ،تأكيد دور
ال ـكــويــت ال ـخ ـيــري واإلن ـســانــي
وال ـم ـش ـهــود ل ــه ع ـلــى مـسـتــوى
الـ ـع ــال ــم ،م ــن خ ـ ــال تـحـقـيـقـهــا
ألهدافها ،سواء من خالل إجراء
عمليات إزالــة المياه البيضاء
(الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاراك ـ ــت) ،أو م ـ ــن خ ــال
أنشطتها الخيرية األخرى.
ولم تعد حملة نور بوبيان
م ـجـ َّـرد حملة إلج ــراء عمليات
إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــر ،بـ ـ ــل ت ـ ـعـ ـ َّـدت
ذل ــك ،لتصبح واح ــدة مــن أهــم
ال ـ ـح ـ ـمـ ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
تــرســخ الس ــم ال ـكــويــت كــرائــدة
لـلـعـمــل ال ـخ ـي ــري ف ــي مختلف
بقاع األرض.
وتـ ـمـ ـكـ ـن ــت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،ال ـت ــي
اسـ ـتـ ـم ــرت قـ ــرابـ ــة أس ـ ـبـ ــوع فــي
م ــوري ـت ــان ـي ــا ،م ــن االس ـت ـح ــواذ
عـ ـل ــى اهـ ـتـ ـم ــام واس ـ ـ ـ ــع ،سـ ــواء
ف ــي ال ـك ــوي ــت أو م ــوري ـت ــان ـي ــا،
م ــن خ ــال األن ـش ـطــة الــواس ـعــة
والمتعددة التي قــام بها وفد
َّ
المكون من عدد كبير
الحملة،
من األطباء المتخصصين في
الـعـيــون ومتطوعي «بــوبـيــان»
و«الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة»
و«دينارين».

بلد المليون شاعر

«نور بوبيان»
أصبحت على مدار
السنوات الماضية
حملة متكاملة
تتضمن العديد من
الفعاليات واألنشطة

ُ
تـ ـ ـع ـ ــد مـ ــوري ـ ـتـ ــان ـ ـيـ ــا ،الـ ـت ــي
اسـتـهــدفـتـهــا ال ـح ـم ـلــة ،واح ــدة
من الــدول التي يمكن وضعها
ضمن قائمة الــدول المجهولة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــذي ــن ال ي ـعــرفــون
أنها واحدة من الدول العربية
ُ
واإلسالمية ،بل توصف بأنها
ب ـلــد ال ـم ـل ـيــون ش ــاع ــر ،بسبب
انتشار الشعر العربي الفصيح
بين مختلف أفراد الشعب.
وج ـ ـ ــاء اخـ ـتـ ـي ــار ه ـ ــذا ال ـب ـلــد
ليكون المحطة الخامسة في
سلسلة ح ـمــات ن ــور بــوبـيــان
الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت م ـط ـل ــع 2016
كـ ـفـ ـك ــرة ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـم ـج ـم ــوع ــة «بـ ــوب ـ ـيـ ــان» عـ ــادل
ال ـمــاجــد ،ال ــذي أراد أن يرسخ
السم البنك في مجال األنشطة
واألعمال الخيرية واإلنسانية
بشكل مختلف ومؤثر.
و ب ـ ــا لـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ع ـ ـم ـ ـلـ ــت إدارة
العالقات العامة في البنك على

من أهم الحمالت
اإلنسانية التي
تسعى إلى ترسيخ
اسم الكويت كرائدة
للعمل الخيري

حفر بئر ارتوازية

السفير الكويتي مع الوفد
ال ـتــرت ـيــب ل ـل ـف ـكــرة وإخ ــراج ـه ــا
لـلـنــور ،بــالـتـعــاون مــع مـبــادرة
ديـ ـن ــاري ــن وال ـه ـي ـئ ــة ال ـخ ـيــريــة
اإلس ــامـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة .وب ـعــد
عمل امتد لقاربة العام خرجت
الفكرة إلى النور ،لتنطلق أولى
حمالت نور بوبيان إلى النيجر
فــي ديسمبر  ،2016بمشاركة
ً
 20متطوعا من األطباء وشباب
البنك والهيئة و«دينارين».
وع ـل ــى م ـ ــدار أرب ـ ــع س ـنــوات
م ـت ـتــا ل ـيــة ( 2016إ ل ـ ــى )2019
عملت الحملة على إعادة النور
ألكثر من  10آالف شخص في
النيجر وأوغندا ،إال أن جائحة
كورونا عطلتها لعامين ،لتعود
مرة أخرة وبقوة إلى موريتانيا
في العام الحالي.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــؤدي إل ــى
ضـ ـع ــف ب ــالـ ـبـ ـص ــر ف ـ ــي ب ـعــض
الحاالت إلى العمى الكامل ،من
ً
األم ـ ــراض األك ـثــر ان ـت ـشــارا في
إفريقيا ،رغــم أن تكلفة عالجه
ً
بـسـيـطــة ج ـ ــدا ال ت ـت ـج ــاوز 45
ً
دينارا.

برنامج حافل
وتميزت حمالت نور بوبيان
على مــدار الـسـنــوات الماضية
بــأنـهــا تـتـجــاوز م ـجــرد كونها
حملة لعمليات إعادة البصر أو
إزالة المياه البيضاء ،لتصبح
حملة متكاملة تتضمن العديد

السفير الكويتي
في موريتانيا
ابداح الدوسري
ً
ً
أدى دورا رئيسا في
إنجاح الحملة عبر
تسهيل اإلجراءات
والترتيبات
الخاصة بالوفد

م ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات واألنـ ـشـ ـط ــة.
وف ــي مــوري ـتــان ـيــا ،وم ــن 21
إلى  28أكتوبر الماضي ،قامت
الحملة بتقديم  10منح دراسية
لـلـمــاجـسـتـيــر وال ــدكـ ـت ــوراه في
ت ـخ ـصــص الـ ـعـ ـي ــون ،مـ ــن أج ــل
إعداد مجموعة من األطباء في
ً
موريتانيا ،ليتمكنوا الحقا من
إجراء هذه العمليات ،ومساعدة
الفرق الطبية التطوعية التي
تأتي إليهم من مختلف أنحاء
ً
ال ـع ــال ــم .ك ـمــا تـضـمـنــت أي ـضــا
تــوزيــع أكـثــر مــن  1500نـظــارة
طـبـيــة لــأطـفــال وال ـك ـبــار ،بعد
إجـ ـ ـ ــراء الـ ـفـ ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـيــة
ً
الـ ــازمـ ــة ،انـ ـط ــاق ــا م ــن ش ـعــار
«ال ــوق ــاي ــة خ ـي ــر م ــن الـ ـع ــاج»،
ك ـ ـمـ ــا تـ ـضـ ـمـ ـن ــت الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
ال ـف ـع ــال ـي ــات واألنـ ـشـ ـط ــة ،وم ــن
ب ـي ـن ـه ــا ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات م ـ ــع األي ـ ـتـ ــام
واألرام ـ ــل وذوي االحـتـيــاجــات
ال ـخ ــاص ــة وال ـم ـك ـف ــوف ـي ــن ،إل ــى
جانب زيارة المعالم اإلسالمية
ف ــي مــوري ـتــان ـيــا ولـ ـق ــاء طــاب
الجامعات وغيرها.

فعاليات عديدة
وت ــم خ ــال الـحـمـلــة تنظيم

التفاعل مع األيتام
مسابقة «رتل مع بوبيان» في
موريتانيا ،بمشاركة أكثر من
 400مشارك من الجنسين من
سن  8سنوات ،حيث اعتبرت
ال ـم ـس ــاب ـق ــة واح ـ ـ ــدة مـ ــن أك ـبــر
ال ـم ـس ــاب ـق ــات الـ ـت ــي شـهــدتـهــا
البالد في السنوات األخيرة.
ً
وت ـ ـ ــم أيـ ـ ـض ـ ــا وض ـ ـ ــع ح ـجــر
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس إلح ـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ـ ــدارس
م ـبــادرة دي ـنــاريــن ،إل ــى جانب
تدشين إحدى اآلبار في القرى
ال ـب ـع ـيــدة ،وال ـت ــي تـكـفـلــت بها
ال ـه ـي ـئــة ال ـخ ـيــريــة اإلســام ـيــة
ِّ
العالمية ،ما ُيمكن أكثر  5آالف
من أسرة االستفادة من المياه
النقية.
كـمــا تــم تنظيم الـعــديــد من
ورش الـ ـعـ ـم ــل ،الـ ـت ــي ش ـهــدت
ً
حضورا من ممثلي الجمعيات
ال ـخ ـي ــري ــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
الـ ـ ـم ـ ــوريـ ـ ـت ـ ــان ـ ــي ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات
المجتمع المدني وغيرها.
ولعب السفير الكويتي في
مــوريـتــانـيــا ابـ ــداح ال ــدوس ــري
ً
ً
دورا رئيسا في إنجاح الحملة،
من خالل تسهيل كل اإلجراءات
والترتيبات الخاصة بالوفد،
حـيــث راف ــق الــوفــد فــي جميع
ال ـف ـعــال ـيــات م ـنــذ ال ـي ــوم األول
للحملة ،وأدى جميع أعضاء
ً
ً
ا ل ـ ـس ـ ـفـ ــارة دورا ر ئـ ـيـ ـس ــا فــي
إنـجــاحـهــا ،مــن خ ــال عــاقــات
ال ـس ـف ــارة م ــع مـخـتـلــف أركـ ــان
الدولة.
وك ــان لجمعية الـيــد العليا
الموريتانية دور أساسي في
ن ـج ــاح هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة ،كــونـهــا
الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ـج ـم ـيــع األم ـ ــور
اللوجستية والتنظيمية في
م ــوري ـت ــان ـي ــا ،ب ـق ـي ــادة األم ـيــن
العام للجمعية د .محمد ولد
الـصـبــار ،ومــديــر اإلع ــام علي
الشيخ.

جولة في المستشفيات

االطمئنان على المرضى بعد إجراء العمليات

المتطوعون
 ال ـم ـت ـطــوعــون ف ــي ال ـح ـم ـلــة ك ــان ــوا ي ـم ـث ـلــون  4ق ـطــاعــات،كالتالي:
•  6من األطباء الكويتيين.
•  11من متطوعي «بوبيان».
•  7من متطوعي الهيئة و«دينارين».
•  8من المؤثرين بوسائل التواصل االجتماعي.

تفاعل إعالمي
ت ـفــاع ـلــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال ـمــوري ـتــان ـيــة الــرس ـم ـيــة مــع
الحملة بشكل كبير ،بحيث كان النشر الخاص بالحملة
يتم بصورة يومية لجميع الفعاليات ،من خالل الصحف
واإلذاع ـ ــة وال ـت ـل ـفــزيــون ال ـمــوري ـتــانــي ،إل ــى جــانــب وســائــل
التواصل االجتماعي.

مشاركات رسمية
اهتمت الدوائر الرسمية الموريتانية بالحملة ،حيث
شهدت مشاركة  3وزراء ،سواء بحضور الفعاليات ،أو لقاء
الوفد ،وهم :وزيرة العمل االجتماعي والطفولة واألسرة
ووزي ــر الـصـحــة ووزي ــر األوقـ ــاف والـتـعـلـيــم األص ـلــي ،إلــى
جانب عدد من كبار قيادات الدولة هناك.

وفد «نور بوبيان» في زيارة إلحدى القرى

 3محاور

األطباء المتطوعون في الحملة

انطالق الوفد بحملة «نور بوبيان»

ُ
تجمع تكاليف «نور بوبيان» من خالل  3محاور رئيسة؛
األول نتاج حملة خـطــوات التي ينظمها البنك فــي شهر
رمضان ،والتي تقوم على أساس تبرع البنك بدينار مقابل
كل  5دقائق من المشي يقوم بها المشاركون في الحملة
طـ ــوال ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،وال ـم ـحــور ال ـثــانــي ت ـبــرع الـهـيـئــة
ً
الخيرية اإلسالمية العالمية ،وأخيرا تبرعات أهل الكويت
طوال فترة الحملة.

13
أسيل العوضي في حوار لـ «الجوهر» :دخول المرأة المعترك
السياسي تصحيح للمسار والعائق األهم الثقافة الذكورية
توابل ةديرجلا

•
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مسك ...

«قد أعاود نشاطي السياسي في حال ُوجدت التشريعات التنظيمية وشعرت بدور فاعل»
كنت على
األقل النموذج
الذي أحلم أن
أراه اليوم في
البرلمان

اعتبرت النائبة البرلمانية السابقة
واألكاديمية الكويتية د .أسيل العوضي
أن «دخ ــول الـمــرأة المعترك السياسي
ي ـع ــد ت ـص ـح ـي ـحــا ل ـل ـم ـس ــار ،ح ـي ــث إن
العائق األهــم أمــام الـمــرأة فــي الكويت
أو الـ ــدول الـعــربـيــة يـكـمــن فــي الـثـقــافــة
الذكورية ،حتى أن بعض التفسيرات
ال ــدي ـن ـي ــة ت ــم ت ـشــوي ـه ـهــا ل ـت ـخ ــدم ه ــذه
الثقافة ،أضف إلى ذلك غياب أي تنظيم
للعمل السياسي وحرية الرأي وثقافة
االختالف ،فاالستبداد سيد الموقف».
ورأت د .ا ل ـ ـعـ ــو ضـ ــي أن «ا لـ ـعـ ـم ــل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـي ــس الـ ـمـ ـج ــال ال ــوح ـي ــد
لـتـعــزيــز مـكــانــة ال ـم ــرأة ،إذ إن إصــاح
التعليم يشكل أساسا إلصالح الدولة
وب ـ ـنـ ــاء اإلنـ ـ ـس ـ ــان» ،ك ــاشـ ـف ــة أنـ ـه ــا قــد
ت ـع ــاود نـشــاطـهــا ال ـس ـيــاســي ف ــي حــال
تغيرت الظروفُ ،
ووجدت التشريعات
الـتـنـظـيـمـيــة ال ـتــي تـتـيــح ال ـق ـيــام ب ــدور
فاعل« ،لكنني على األقل كنت النموذج
الذي أحلم أن أراه اليوم في البرلمان».
وأع ـ ــرب ـ ــت عـ ــن أس ـف ـه ــا ل ـم ــا تـمـثـلــه
الساحة السياسية في البالد من ساحة
حـ ــرب ،ي ـتــم فـيـهــا ت ــراش ــق االت ـهــامــات
وخـ ــرق ال ـق ــواع ــد األخ ــاق ـي ــة ،وحـمـلــت
السلطة مسؤولية قيادة التغيير ،من
خــال طرحها برنامج وطـنــي يتبناه
ال ـج ـم ـي ــع ،وي ـ ـكـ ــون ق ــاب ــا لـلـتـطـبـيــق،
ف ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة م ـش ـت ــرك ــة ل ـج ـهــة ع ــدم
إيجاد مخارج للحلول ،والمواطن كذلك
يتحمل المسؤولية.

العوضي والسقاف مع طالبات «الجوهر»

أسيل العوضي
ك ـنــت ع ـض ــوة ف ــي ال ـت ـحــالــف الــوط ـنــي
الــديـمــوقــراطــي فـعــرضــوا عـلــي تمثيل
التحالف في االنتخابات ،وكنت المرأة
الوحيدة التي نافست على الفوز ،األمر
ال ــذي دفـعـنــي بـعــد حــل الـمـجـلــس إلــى
خــوض الـتـجــربــة ،كــونــه كــان واضـحــا،
بناء على النتائج السابقة ،أن مقعدي
كان محجوزا».

المرأة كانت
مستبعدة
تدريب مكثف
عن المشاركة
وك ــان ــت د .ال ـعــوضــي ح ـلــت ضيفة
السياسية
منذ أكــاديـمـيــة لــويــاك للفنون –«البـ ــا» ،في مجال غير منظم
ً
خمسين عاما
ح ـل ـقــة ح ــواري ــة ج ــدي ــدة م ــن ح ـ ــوارات

لست متفائلة
بمستقبل
أفضل
والسياسة
ساحة حرب

بــرنــامــج الـجــوهــر للتدريب اإلعــامــي،
والتي خضع خاللها شباب وشابات
شغوفون بمجال اإلع ــام مــن الكويت
ول ـب ـن ــان ،ل ـج ـل ـســات تــدري ـب ـيــة مـكـثـفــة
على مــدى خمسة أي ــام ،تحت إشــراف
اإلعالمي القدير زافين قيومجيان.
بــدايــة ،رح ــب قـيــومـجـيــان بالنائبة
ال ـســاب ـقــة ،وأش ـ ــاد بـسـلـسـلــة الـحـلـقــات
الـحــواريــة التي تستضيف كوكبة من
كـبــار الشخصيات الـعــربـيــة الـمــؤثــرة،
مبينا أن الــورش التدريبية تمحورت
حول أساسيات الحوار وكيفية صياغة
األس ـئ ـل ــة وال ـم ـح ــاور وإتـ ـق ــان ال ـح ــوار
الشيق والمسؤول.
وأش ــار إلــى أن المشاركين أظـهــروا
شغفا وجدية كبيرة ،متوجها بالشكر
إلى رئيسة مجلس إدارة «البــا» فارعة
السقاف على مجهودها الكبير إلقامة
هذا النوع من الورش ،وكذلك فريق عمل
األكاديمية على تفانيه.
واسـتـهـلــت الـحـلـقــة بـتـقــريــر مصور
من إعــداد المشاركين ،اختزل مسيرة
د .ا لـعــو ضــي البرلمانية والسياسية
واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،ون ـضــال ـهــا ف ــي سـبـيــل
ح ـق ــوق الـ ـم ــرأة والـ ـمـ ـس ــاواة وال ـعــدالــة
االجتماعية ،ســواء كأستاذة جامعية
أو كنائبة في مجلس األمة ،مبينا كيف
دخلت د .أسيل تــاريــخ الكويت ،كــأول
امرأة تدخل السباق االنتخابي لمجلس
األم ـ ــة ،وال ـت ــي نـجـحــت ف ــي ال ـم ـحــاولــة
ال ـثــان ـيــة ،فـكــانــت ضـمــن أربـ ــع سـيــدات
يدخلن البرلمان للمرة األولى.

المعترك السياسي

آمل أن
تتحسن
األمور في
لبنان وأن
يعود كما
السابق

وت ـحــت ع ـن ــوان «الـ ـم ــرأة ف ــي الـعـمــل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي» ،ان ـط ـل ــق الـ ـمـ ـح ــور األول
م ـ ــع الـ ـمـ ـش ــارك ــة حـ ـ ـ ـ ــوراء اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم،
طالبة اإلعــام في الجامعة األميركية
بــالـكــويــت ،حـيــث أعــربــت د .أسـيــل عن
امتنانها واع ـتــزازهــا بــالـمـشــاركــة في
حـلـقــات «ال ـج ــوه ــر» ،ورأت أن «دخ ــول
ال ـ ـمـ ــرأة ال ـم ـع ـت ــرك ال ـس ـي ــاس ــي يـعـتـبــر
تصحيح مـســار ولـيــس تــرفــا ،فالمرأة
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـسـ ـتـ ـبـ ـع ــدة عـ ـ ــن الـ ـمـ ـش ــارك ــة
الـسـيــاسـيــة مـنــذ خـمـسـيــن ع ــام ــا ،رغــم
أن ـه ــا ت ـش ـكــل ن ـصــف ال ـم ـج ـت ـمــع ،لــذلــك
ومــع تجربتنا البرلمانية عــام ،2009
سجل التاريخ تصحيحا للمسار ،عبر
دخــول الـمــرأة وتثبيت صوتها داخــل
مجلس األمة».
وأض ــاف ــت« :أمـ ــا دخ ــول ــي الـمـعـتــرك
السياسي وقــرار خــوض االنتخابات،
فلم يكن مخططا لــه ،حيث إنني كنت
ناشطة سياسية منذ المرحلة الثانوية،
وكنت أهتم بالشأن السياسي وحقوق
الـمــرأة ومفاهيم العدالة االجتماعية،
وعـ ـن ــدم ــا حـ ــل ال ـم ـج ـل ــس عـ ـ ــام 2008

وحول كيفية تعزيز الدور السياسي
لـلـمــرأة ،اعـتـبــرت ضيفة «الـجــوهــر» أن
العمل السياسي ليس المجال الوحيد
الذي يستطيع المرء من خالله أن يعزز
مـكــانــة ال ـم ــرأة ،حـيــث إن تــأثـيــر العمل
اإلن ـســانــي والـتـعـلـيـمــي أقـ ــوى بكثير،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن «ال ـت ـع ــاط ــي بــال ـشــأن
السياسي في مجتمعنا جرعته أقوى
من المجتمعات الخليجية أو العربية».
ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن الـ ـص ــوت بــال ـشــأن
ال ـس ـيــاســي رب ـم ــا أع ـل ــى ،ل ـكــن الـتــأثـيــر
م ـحــدود ،حـيــث إن الـعــائــق األه ــم أمــام
المرأة في المجال السياسي بالكويت
أو الـ ــدول الـعــربـيــة يـكـمــن فــي الـثـقــافــة
الــذكــوريــة ،فالمرأة دائما ضحية هذه
الثقافة التي تعتبر السياسة منوطة
بالرجل ،وحتى هناك نساء يتبنين هذه
الثقافة ،وهناك عوائق أخرى حيث إن
المجال السياسي ذاتــه غير منظم ،ال
جمعيات سياسية وال أحزاب ،وهناك
من يتحسس من كلمة أحزاب.
وش ــددت على «ض ــرورة أن تصوت
ال ـمــرأة للمرشح ال ــذي يمثلها ويمثل
توجهاتها السياسية والفكرية ،سواء
كــان رجــا أو ام ــرأة ،فلنصوت لألكفأ،
وال ـج ــدي ــر ذكـ ــره أن الـ ـم ــرأة الـكــويـتـيــة
وص ـ ـ ـلـ ـ ــت ب ـ ـك ـ ـفـ ــاء ت ـ ـهـ ــا وم ـ ـج ـ ـهـ ــودهـ ــا
الشخصي إلى البرلمان ،من دون دعم
ج ـم ـع ـيــات أو ج ـم ــاع ــات س ـيــاس ـيــة أو
أح ـ ــزاب ،فـمــا مــن أحـ ــزاب أو تجمعات
سياسية في الكويت ،وهذا مؤسف ،إذ
إننا نرغب في رؤية أكثر من نائبتين،
خـ ـص ــوص ــا أن الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ال ـن ـس ــاء
والشابات يملكن إمكانيات وتطلعات
سياسية ،لكن تنقصهن عوامل عديدة
كــالــدعــم الـ ـم ــادي وال ـت ــدري ــب وتـعــزيــز
الـثـقــة بينهن وبـيــن الـمـجـتـمــع ،أضــف
إلى ذلك غياب أي قنوات للنساء لصقل
م ـهــارات ـهــن ال ـس ـيــاس ـيــة ومـســانــدتـهــن
لـ ـخ ــوض الـ ـش ــأن ال ـس ـي ــاس ــي ،ك ـم ــا أن
عملنا السياسي يــدار بشكل أكبر في
الدواوين ،والمرأة خارج هذا السياق».

ساحة حرب
وف ــي الـمـحــور الـثــانــي ،استعرضت
ال ـم ـش ــارك ــة زي ـن ــة ن ـص ــرال ـل ــه ،خــريـجــة
اإلعـ ــام وال ـبــاح ـثــة ف ــي م ـجــال اإلع ــام
بالكويت ،تجربة العوضي في البرلمان
وخـ ــارجـ ــه ،ب ـعــد  24ع ــام ــا م ــن الـعـمــل
«غبت عن المشهد
السياسي ،سائلة:
ِ
ـت
ال ـس ـي ــاس ــي ب ـك ــل ت ـق ـل ـبــاتــه واك ـت ـف ـي ـ ِ
بدور الناقدة ،فكيف تقيمين تجربتك
البرلمانية؟».
وتركت د .العوضي تقييم تجربتها
للناس ،قائلة« :على األقل ُ
كنت النموذج
الذي أحلم أن أراه في البرلمان اليوم،
ف ـخ ــال ت ـلــك ال ـف ـتــرة ال ـق ـص ـيــرة قــدمـ ُـت

العوضي مع إحدى طالبات «الجوهر»
ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـم ـق ـت ــرح ــات وم ـش ــاري ــع
القوانين التي لم تكن مألوفة حينها
أو ل ــم ت ـكــن تـلـقــى ال ـص ــدى ع ـنــد بــاقــي
النواب ،ورغــم امتالك كل نائب أجندة
مجد
مختلفة تجعل العمل الفردي غير ٍ
لكنني راضية عما قدمته ضمن نطاق
المعطيات والظروف السياسية وعدم
االستقرار آنذاك».
وذك ـ ــرت بــال ـم ـكــاســب ال ـت ــي قــدمـهــا
بــرل ـمــان ع ــام  ،2009قــائ ـلــة« :حــاول ـنــا
تعديل مجموعة من القوانين ،بينها
قـ ــانـ ــون ال ـع ـم ــل فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع األهـ ـل ــي،
وال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ل ـل ـم ــرأة وألب ـن ــاء
الكويتية المتزوجة مــن غير كويتي،
وغـيــرهــا مــن الـقــوانـيــن ،بـهــدف إعـطــاء
المرأة حقوقا متساوية مع الرجل ،لكن
قانون األحوال الشخصية كان األصعب
لناحية التعديالت».
وح ــول اعـتــزالـهــا الـعـمــل السياسي
مرحليا ،ذك ــرت« :ال أتقن فــن التراشق
وال أس ـت ـهــويــه ،فــالـســاحــة الـسـيــاسـيــة
كــانــت وم ــا زال ــت كــأنـهــا ســاحــة حــرب،
وفــي الـحــرب كــل شــيء مباح مــن خرق
القواعد األخالقية والقذف واالتهامات
من غير أدلة وتشويه السمعة ،السيما
فــي ظــل غـيــاب الـجـمــاعــات السياسية
وحـ ــريـ ــة ال ـ ـ ـ ــرأي وثـ ـق ــاف ــة االخ ـ ـتـ ــاف،
فاالستبداد سيد الموقف ،وهو ليس
نابعا من السلطة إنما من الرأي العام
لألسف ،أو َمن يعتقدون أنهم األغلبية،
وثـقــافــة االس ـت ـبــداد ال تـصـلــح الرتـقــاء
المجتمعات ،لذلك غيابي ليس طالقا
دائ ـم ــا ،إن ـمــا انـفـصــال مــرحـلــي ،ألنني
أعـتـقــد أن وجـ ــودي فــي ه ــذه المرحلة
غ ـي ــر م ـج ــد واإلنـ ـ ـج ـ ــاز صـ ـع ــب ،فـمـتــى
تغيرت الظروف ووجــدت التشريعات
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة وش ـ ـعـ ــرت ب ـ ـ ــدور ف ــاع ــل،
سأعود».

لست متفائلة بمستقبل أفضل
وف ــي إجــابـتـهــا ع ــن س ــؤال األس ـتــاذ
زافين ،حول تفكيرها في تأسيس أول
حــزب تـقــوده ام ــرأة بالكويت ،قالت د.
ال ـعــوضــي« :ال نـمـلــك قــانــونــا لتنظيم
السياسي كي أؤسس حزبا ،لكن
العمل ُ
في حال أقر هكذا قانون ،ال شيء يمنع،
خـصــوصــا أن قــانــون إن ـشــاء األح ــزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ك ــان م ــن أوائ ـ ــل الـقــوانـيــن
التي قدمتها ،لكنه لم يخرج من أدراج
اللجنة التشريعية .وال و ج ــود حتى
لقانون تعارض المصالح وال لقانون

العوضي مع طالبات «الجوهر»

يضمن الشفافية في التعامالت المالية
للنواب».
وعــن رأيها في البرلمان ،أوضحت
أن «مخرجاته تحاكي الواقع الحالي،
ولـ ـس ــت م ـت ـفــائ ـلــة ب ـم ـس ـت ـق ـبــل أف ـض ــل،
ربـمــا نشهد إن ـج ــازا ،لكنني ال أعتقد
أنـ ـن ــا س ـن ـن ـت ـقــل ل ـم ــرح ـل ــة أفـ ـض ــل مــن
الحلقة المفرغة ،علما أن التشاؤم غير
موجود في قاموسي ،لكنني واقعية،
فنحن نبحث عــن ا لـحـلــول لمشاكلنا
ف ــي االت ـج ــاه ــات ال ـخــاط ـئــة ،وال ــوض ــع
الـ ـع ــام يـتـطـلــب تـنـمـيــة ع ـقــل اإلن ـس ــان
وثـ ـق ــافـ ـت ــه وت ـع ـل ـي ـم ــه وتـ ـع ــزي ــز قـيـمــه
األخالقية وقدرته على اتخاذ القرارات
واألحكام ،عوض التركيز فقط على بناء
المؤسسات».
وع ـمــا إذا ك ــان اخـتـيــارهــا كملحقة
ثـقــافـيــة فــي س ـفــارة ال ـبــاد بــالــواليــات
المتحدة يعد تكريما أم إ قـصــاء لها،
ب ـي ـن ــت أن «قـ ـص ــة ال ـم ـل ـح ـق ـيــة جـ ــاء ت
مصادفة ،وكانت تجربة مختلفة مليئة
بــال ـت ـحــديــات ،ح ـيــث تـعــامـلــت م ــع فئة
عمرية صغيرة ومغتربة ،فالمسؤولية
كانت أعظم وأكبر ،لرعايتهم والوقوف
بجانبهم» ،معربة عن اعتزازها بأداء
الطالبات الكويتيات في الغربة ،وقدرة
معظمهن على التحصيل العلمي وإدارة
ش ــؤون حـيــاتـهــن وال ـث ـبــات والـمـثــابــرة
وال ـت ـخ ـط ـيــط ،وقـ ــد أث ـب ـتــن أن ـه ــن أكـثــر
قدرة على تحمل المسؤولية من بعض
الطالب الشباب.

إصالح التعليم أساس إلصالح الدولة
وف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــور ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،ت ـط ــرق ــت
الـمـشــاركــة ن ــور الـبــابــا ،طــالـبــة اإلع ــام
في الجامعة اللبنانية األميركية ،إلى
نشأة د .العوضي وحياتها الشخصية،
حـ ـي ــث ق ــال ــت ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة:
«نشأت في أســرة محافظة ،فتعرضت
للتمييز وحرمت من متابعة دراستي
الجامعية في الواليات المتحدة ،تحت
هــاجــس ال ـخــوف ،وربـمــا هــذا التمييز
أثر على اهتماماتي بمفاهيم العدالة
االجتماعية وعــدم تكافؤ الفرص بين
الرجل والمرأة».
وأض ــاف ــت أن ـهــا ل ــم ت ـنــدم أبـ ــدا على
انتقالها مــن تخصص الهندسة إلى
الـفـلـسـفــة ،قــائـلــة« :أن ــا قــارئــة للفلسفة
منذ مرحلة الـثــانــويــة ،أحببت الـمــادة
بشغف واستمتاع عكس الرياضيات،
كما كنت في طفولتي متعددة المواهب،

من قراءة الكتب والروايات والشعر إلى
الموسيقى والرسم والرقص والفنون
التي تهذب إنسانية اإلنسان منذ عمر
صغير» ،معتبرة أن «األحــام ال حدود
ٍ
لها ،وأنا أحلم بمعاملة المرأة كشريك
للرجل وبتعليم أفـضــل ألبـنــائـنــا ،ألن
إصالح التعليم أساس إلصالح الدولة
والمجال السياسي ،وبالتعليم نبني
اإلنسان».
من جهتها ،تطرقت المشاركة جنى
العتيقي ،طالبة اإلع ــام فــي الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ب ــال ـك ــوي ــت ،إلـ ــى ش ـغــف د.
ال ـعــوضــي ب ــال ـت ــدري ــس ،ح ـيــث أعــربــت
ضيفة «الجوهر» ،في المحور الرابع،
عــن عشقها للتعلم وا لـتـعـلـيــم ،فقاعة
الـ ـت ــدري ــس ب ـن ـظ ــري م ـس ــاح ــة لـلـمـتـعــة
والتفاعل والـتـحــدي ،مــن خــال تنمية
م ـ ـهـ ــارات ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـن ـق ــدي وتـحـفـيــز
ال ـطــاب عـلــى ال ـت ـســاؤل إلعـ ــادة النظر
بقناعاتهم واتـخــاذ ال ـقــرارات وإطــاق
األحكام ،مضيفة أن «نظامنا التعليمي
مــا زال بـعـيــدا عــن تــأهـيــل ه ــذا الجيل
للتعامل مع العصر الحالي».

آن األوان لمكافحة الثقافة الذكورية
وخـصــص الـمـحــور الـخــامــس حــول
تعامل د .العوضي مع قوانين األحوال
الشخصية ،بحيث طرحت المشاركة
منال كلسينا ،طالبة الصحافة واإلعالم
في جامعة العزم اللبنانية ،سؤاال عن
ح ــق ال ـم ــرأة الـكــويـتـيــة ال ـم ـتــزوجــة من
أجنبي في إعطاء الجنسية ألوالدهــا،
ولفتت الناشطة النسوية إلى أنها مع
معاملة المواطن والمواطنة على حد
ســواء ،وتمكينها من منح جنسيتها،
فــالــرجــل ي ـتــزوج أك ـثــر مــن زوج ــة غير
كويتية ويمنحهن الجنسية ،ورأت أن
قانون الوالية على األبناء نتاج ثقافة
ذكورية آن األوان لمكافحتها ،فقد يكون
الـشـخــص غـيــر مــؤهــل ،لــذلــك ال يمكن
إع ـطــاء ال ــوالي ــة عـلــى أس ــاس الـجـنــس،
وهناك تفسيرات دينية تم تشويهها
لتخدم الثقافة الذكورية.
وتحت عنوان «النسوية بين جيلين
ـال ع ــدي ــدة» ،ســألــت الـمـشــاركــة
أو أج ـي ـ ٍ
زينة زكارنه طالبة اإلعالم في الجامعة
األميركية بالكويت ،ضيفة «الجوهر»
عــن نظرتها تـجــاه الـحــركــة النسوية،
ف ــأج ــاب ــت ض ـم ــن الـ ـمـ ـح ــور الـ ـس ــادس،
ق ــائ ـل ــة إن م ـف ـه ــوم ال ـح ــرك ــة ال ـن ـســويــة
يختلف عليه كثيرون ويثير حفيظة

البعض ،العتقاده أنها دعــوة للتحرر
غ ـيــر ال ـم ـق ـبــول ف ــي مـجـتـمــع م ـحــافــظ،
لـكــن الـحــركــة الـنـســويــة هــي أي توجه
يؤمن بحقوق المرأة المساوية للرجل،
ويـنـتـصــر لـحــق ال ـم ــرأة ف ــي الـمــواطـنــة
وغيرها من الحقوق.
وتحدثت عن التعليم «كأهم استثمار
لألهل في أبنائهم وبناتهم ،فالفرص ال
ُ
تعوض واالبنة كما االبن لها الحق في
استكمال تحصيلها العلمي بالخارج،
نظرا لما يمثل ذلك من تجربة مفيدة،
ليس فقط الكتساب العلم ،إنما لصقل
الشخصية ومواجهة المشاكل والتمتع
بــاالس ـت ـقــال ـيــة ف ــي اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات،
فالطموح ال ح ــدود لــه ،وال ــدراس ــة في
الجامعات الغربية خطوة مستحقة،
ل ـكــن ال ـت ـحــديــات الـحـقـيـقـيــة ف ــي حـيــاة
المرأة تبدأ بعد الشهادة ،وأتمنى أن
تستثمر الطالبات تجربتهن في الدول
الغربية ،س ــواء لناحية إتـقــان عوامل
ت ـق ــدم ت ـلــك ال ـم ـج ـت ـم ـعــات أو اك ـت ـســاب
ثقافتها وأساليبها في التعليم».

القضية الفلسطينية محورية
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـحـ ــور ال ـ ـسـ ــابـ ــع األخـ ـ ـي ـ ــر،
تـحــت ع ـنــوان «اق ـت ـبــاســات واخ ـت ـتــام»،
فـتـطــرق خــالــه الـمـشــارك عبدالحميد
اسـمــاعـيــل ،طــالــب اإلع ــام والصحافة
فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـ ـعـ ــزم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،إل ــى
القضية الفلسطينية ،وأفادت الناشطة
السياسية بأن موقفها من تلك القضية
ال يختلف عن الموقف الرسمي للدولة،
«فنحن ندعم حق الشعب الفلسطيني
فــي تـقــريــر مـصـيــره ،ونــديــن االحـتــال
ال ـغــاشــم ،ونـتـمـنــى ال ــوص ــول إل ــى حل
ع ــادل ينصف إخــوانـنــا فــي فلسطين.
هذه القضية كانت وما زالت والبد أن
تبقى قضية محورية ،ألنها لم تحسم
وما زالت ملفا مفتوحا ،وموقف الدولة
وال ـب ــرل ـم ــان ف ــاع ــل ف ــي هـ ــذه الـقـضـيــة،
ودائما تكون محورا ،حتى في اللقاءات
فخر لنا».
الخارجية ،وهذا مدعاة ٍ
وع ـ ــن ع ــاق ـت ـه ــا ب ـل ـب ـن ــان وعـشـقـهــا
لـلـفـنــانــة ال ـق ــدي ــرة فـ ـي ــروز ،اس ـتــذكــرت
د .ال ـع ــوض ــي ك ـي ــف أنـ ـه ــا ومـ ـن ــذ أي ــام
الـمــراهـقــة وحـتــى الـيــوم تسمع أغاني
فيروز« ،الحاضرة دائما في المناسبات
العاطفية واألزمات» ،معربة عن حبها
للبنان وشعبه المميز ،الواعي ،المثقف
والمحب للحياة« ،وهذه صفة أعشقها
ف ــي الـلـبـنــانـيـيــن ،فـهــم ل ــم يستسلموا
ل ــأوض ــاع الـسـيـئــة .إن ــه بـلــد فــي غاية
الروعة والجمال ،قضيت فيه طفولتي
وذكرياتي ،وآمل أن تتحسن األمور وأن
يعود كما السابق».
وفي الختام ،أبدت السقاف تقديرها
وامتنانها للدكتورة الـعــوضــي ،التي
خصصت أكاديمية البا ،والمشاركين
ف ـ ــي ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــر ،ب ـم ـق ــاب ـل ــة
استثنائية بعد عشرة أعوام على تاريخ
آخر مقابلة لها ،وشكرت زافين وفريق
ال ـع ـمــل ع ـل ــى ج ـه ــوده ــم ال ـم ـتــواص ـلــة،
وأشـ ــادت بــالـمـتــدربـيــن الــذيــن تميزوا
بأسئلتهم وأدائهم وإعدادهم الرائع.
يذكر أن «الجوهر» للتدريب اإلعالمي
هـ ــو الـ ـب ــرن ــام ــج األول مـ ــن ن ــوع ــه فــي
الـمـنـطـقــةُ ،
ويـنـفــذ فــي مــوسـمــه الثالث
برعاية شركة المركز المالي الكويتي
(المركز) ،وجريدة «الجريدة» ،وشركة
ا لـصـنــا عــات الهندسية الثقيلة وبناء
السفن (هيسكو) ،وفندق فوربوينتس
ش ـيــراتــون ،وي ـقــدم الـبــرنــامــج للشباب
عمل إعالمية مكثفة على
العربي ورش ٍ
يد أبــرز اإلعالميين العرب ،لتدريبهم
على فنون ومهارات الحوار اإلعالمي،
لمحاورة ضيوف رياديين تركوا بصمة
في شتى المجاالت بالوطن العربي.
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«الوطني للثقافة» يحتفي بالعالقات بين الكويت والصين
المكتبة الوطنية احتضنت المهرجان الثقافي الصيني للسينما والطعام
َّ
تنوعت فعاليات المهرجان
الثقافي الصيني للسينما
والطعام المقام في مكتبة
ً
احتفاء
الكويت الوطنية،
بالعالقات الدبلوماسية
التاريخية بين الكويت والصين.

افـ ـتـ ـت ــح الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي
لـ ـلـ ـثـ ـق ــا ف ــة وا ل ـ ـف ـ ـن ـ ــون واآلداب،
أمــس األول ،الـمـهــرجــان الثقافي
ال ـص ـي ـن ــي ل ـل ـس ـي ـن ـمــا والـ ـطـ ـع ــام،
ً
احتفاء بالعالقات الدبلوماسية
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة م ــع ال ـص ـي ــن .وقـ ـ َّـدم
الـمـعــرض مجموعة متنوعة من
الثقافة الصينية ،منها «المطبخ
ال ـص ـي ـن ــي» ،الـ ـ ــذي احـ ـت ــوى عـلــى
األطباق الصينية.
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــوع ف ــي
المعرض ،الذي ُيلقي الضوء على
الموسيقى والحضارة والفنون
الصينية ،ويستمر يومين ،نتيجة
اللـتــزام الصين بــاحـتــرام الثقافة
وت ــاري ـخ ـه ــا ال ـم ـم ـتــد ع ـل ــى م ــدى
 5000عام.
بـ ـ ـ ــدوره ،أع ـ ــرب األمـ ـي ــن ال ـع ــام
لـ ـ «الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة» ،د .عيسى
األنصاري ،عن سعادته بحضور
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـث ـق ــاف ــي
ال ـص ـي ـن ــي ل ـل ـس ـي ـن ـمــا والـ ـطـ ـع ــام،
ً
مشيدا بالحضور الكبير ،ا لــذي
يدل على تنوع الثقافة الصينية.
وأشار إلى أن هذا البلد الكبير
في سكانه والمتعدد في أعراقه
وال ـم ـت ـم ـي ــز فـ ــي ح ـ ـضـ ــوره عـلــى
الساحة الدولية استطاع أن ِّ
يقدم
ً
ً
ل ـل ـعــالــم نـ ـم ــوذج ــا حـ ـض ــاري ــا بــه
األمن واألمان والصناعة واحترام
األقليات واألديان ،والتنوع الذي
«نفخر به كلنا أبناء الشرق».

فعاليات متنوعة
ولفت إلى أن الصين بلد داعم
ل ـل ـســام ولـجـمـيــع ال ـب ـل ــدان الـتــي
تـحـتــاج إل ــى مــزيــد مــن االهـتـمــام
في النواحي التعليمية والصحية
ً
واإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
ال ـص ـي ــن ش ــري ــك ج ـم ـيــل ل ـل ـعــالــم،
وصديق للكويت ،وهذا دليل على
االنسجام في المواقف والتبادل
التجاري الكبير بين البلدين في
جميع المجاالت.
ودع ــا الـسـفــارة الصينية إلــى
ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـقــديــم ال ـم ــزي ــد من
ال ـف ـعــال ـيــات الـثـقــافـيــة وال ـت ـعــاون
مــع «الوطني للثقافة» والمكتبة
الوطنية.
من جانبها ،أكدت المدير العام
لـمـكـتـبــة ال ـكــويــت الــوط ـن ـيــة رشــا
الـصـبــاح ،أن الـعــاقــات الكويتية
 -الصينية امتدت لقرون مضت،

من أجواء حفل افتتاح المهرجان
ً
ً
مـ ــرورا بـطــريــق ال ـحــريــر ،وص ــوال
إلى العصر الحالي ،الفتة إلى أن
الـكــويــت مــن أول ــى دول المنطقة
التي أقامت عالقات دبلوماسية
م ـ ــع ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام ،1971
وتـطــورت العالقات الثنائية في
شتى المجاالت.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــواسـ ـ ــم
المشتركة بين البلدين ،مؤكدة أن
«األمور التي تجمعنا أكثر من تلك
التي تفرقنا» .وبينت دور مكتبة
الكويت الوطنية في إبــراز ثقافة
الكويت للعالم ،وعــرض ثقافات
العالم المختلفة ،وجلب كل ما هو
مفيد للجمهور المحلي.

أول دولة عربية
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر

ال ـص ـي ـنــي لـ ــدى الـ ـب ــاد تـشــانــغ
جيانوي« :لقد حافظت الصين
والكويتُ ،رغم آالف األميال التي
تفصل بينهما ،على العالقات
ال ــودي ــة ب ـيــن شـعـبـيـهـمــا ،وقـبــل
ً
 51عــامــا أصبحت الكويت أول
دولــة عربية في الخليج أقامت
عالقات دبلوماسية مع الصين،
وف ــي ال ـس ـنــوات الـتــالـيــة س ــارت
ً
الصين والكويت يدا بيد ،وأبدتا
التفاهم والدعم المتبادلين».
وأضــاف« :توجتنا العالقات
بين البلدين بالتعاون المثمر،
َّ
مــا وط ــد مــن أوش ــاج صداقتنا،
ومنذ وصولي إلــى الكويت في
مايو الماضي تأثرت بالشغف
الكبير أل صــد قــا ئـنــا الكويتيين
ً
بــالـصـيــن ،والـ ــذي ك ــان مــرتـفـعــا
كــارتـفــاع درج ــات ال ـحــرارة هنا،

وت ـ ــأث ـ ــرت ب ــاه ـت ـم ــام ـه ــم ال ـق ــوي
بالثقافة الصينية».
وتـ ــابـ ــع ج ـ ـيـ ــانـ ــوي« :ع ـن ــدم ــا
اتصلت بالشيخة رشا ،تزامنت
أفكارنا حــول تعزيز التبادالت
الـثـقــافـيــة بـيــن الـشـعـبـيــن ،لــذلــك
قررنا تنظيم المهرجان الثقافي
الصيني بشكل مشترك ،وأكدت
ال ـ ـش ـ ـي ـ ـخـ ــة رش ـ ـ ـ ــا أن ال ـم ـط ـب ــخ
ال ـص ـي ـنــي م ـس ــار ل ـف ـهــم الـصـيــن
الحقيقية بالنسبة لمن يرغب
في تعميق معرفته بالصين».
وأردف« :يسعدنا أن نشارك
خبرتنا فــي التنمية ،لكننا لن
نـصــدر أو نجبر اآلخــريــن على
ً
اتباع النموذج الصيني» ،الفتا
إلــى أنــه مــن المتوقع أن تنعقد
القمة الصينية -العربية والقمة
ال ـص ـي ـن ـيــة -الـخـلـيـجـيــة الـشـهــر

المقبل ،وستتضمنان لـقــاء ات
تــاريـخـيــة بـيــن الـصـيــن وال ــدول
العربية ودول مجلس التعاون
الخليجي لتبادل الخبرات في
مجال التنمية ،وتعزيز التعاون،
والفوز المشترك للجانبين.
وأك ـ ــد أن ال ـص ـيــن ت ـقــف على
أهبة االستعداد للعمل مع بقية
العالم لتعزيز القيم اإلنسانية
المشتركة ،المتمثلة في السالم
والتنمية واإلن ـصــاف والعدالة
والديموقراطية والحرية ،ولدفع
بناء مجتمع ذي مصير مشترك
ل ـل ـب ـش ــري ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـقــديــم
مساهمات جديدة أكبر للقضية
الـ ـنـ ـبـ ـيـ ـل ــة ل ـ ـل ـ ـسـ ــام وال ـت ـن ـم ـي ــة
للبشرية.

بيت الخزف يشارك في معرض الكتاب «روتانا» تشتري حقوق أغنيات محمد عبده

●

فضة المعيلي

ي ـش ــارك فـنــانــو بـيــت الـخــزف
ال ـكــوي ـتــي ف ــي م ـعــرض الـكــويــت
الدولي للكتاب في دورته الـ ،45
الذي من المقرر إقامته من – 16
 26الجاري في أرض المعارض
بمشرف ،وذكرت مسؤولة البيت،
الفنانة ديمة القريني ،أن فناني
ـاركــون بــأعـمــالـهــم
الـبـيــت س ـي ـشـ ُ
ف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاح خـ ـ ـ ـص ـ ـ ــص ل ـ ـهـ ــم،
وسيعرضون تجاربهم الفنية
على أقرانهم من الفنانين لتبادل
األف ـك ــار وال ـح ــوار ح ــول الـعـمــل،
والجمهور المتذوق للفن ،إضافة
للخزف
إل ــى أن ــه سـتـقــام ورش ــة ّ
سيشارك فيها فنانون يمثلون
فئات عمرية مختلفة ،وينتمون
إل ــى ات ـج ــاه ــات فـنـيــة مـتـنــوعــة.
وتابعت القريني أنه سيصاحب
م ـشــارك ـت ـهــم ف ــي ال ـج ـن ــاح ال ــذي
خصص لهم استضافة فنانين
من مملكة البحرين ،هما عاتقة
وم ـ ـح ـ ـسـ ــن ال ـ ـت ـ ـي ـ ـتـ ــون ،الـ ـ ـل ـ ــذان
سـيـعــرضــان أعـمــالـهـمــا الفنية،
ّ
ويقدمان ورشة فنية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه
ال ـم ـل ـت ـق ـي ــات ت ـس ـه ــم فـ ــي إثـ ـ ــراء
ال ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة وتـ ـ ـب ـ ــادل

ديمة القريني

من فعاليات بيت الخزف

ال ـخ ـب ــرات ب ـيــن ال ـف ـنــان ـيــن ،وأن
مثل هذه الفعاليات والمعارض
التي تقام على الصعيد المحلي
تعطي الفنان دافعا لالستمرار
ف ــي عـمـلــه ال ـف ـنــي ورسـ ــم خطى
مستقبلية نحو تحقيق األهداف.
ُي ـش ــار إل ــى أن ف ـنــانــي بيت
ً
الخزف شاركوا أخيرا الصالون
ّ
الثقافي الشهري الذي تنظمه
جمعية الكاريكاتير الكويتية،
ح ـي ــث ح ـم ـل ــت األمـ ـسـ ـي ــة اس ــم
«الـخــزف ...إنـجــازات وتــاريــخ»،
وش ـ ـ ــارك ف ـي ــه ال ـف ـن ــان ــون عـلــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــوض ،وفـ ـ ـ ـ ــواز ال ـ ــدوي ـ ــش،

وديـ ـ ـم ـ ــة الـ ـق ــريـ ـن ــي ،وط ـل ـي ـعــة
الخرس ،ود .جميلة جوهر.
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوة ،أكـ ــد
الـ ـفـ ـن ــان ــون أهـ ـمـ ـي ــة ت ـع ـل ـي ــم فــن
الخزف في الصغر ،واستعرضوا
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
ّ
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وذك ـ ـ ـ ــروا أن مــن
تطلعاتهم المستقبلية توفير
مبنى متخصص يلبي جميع
احتياجات فن الخزف من أفران
وأدوات ،إضافة إلى ترميم بيت
الـ ـخ ــزف ح ـت ــى ي ـص ـلــح ل ـعــرض
مخرجات الفنانين.

ديكور مسلسل نيللي كريم
َّ
يتعرض لحريق
َّ
تعرض ديكور القرية الريفية
الـ ُـمـعــد لمسلسل «عملة ن ــادرة»،
ب ـط ــول ــة ال ـف ـن ــان ــة ن ـي ـل ـلــي ك ــري ــم،
لحريق محدود ،وتمت السيطرة
عليه من ِقبل عمال االستديوهات
وق ـ ــوات الـحـمــايــة الـمــدنـيــة دون
خـســائــر كـبـيــرة أو خـســائــر في
األرواح.
وي ـت ـك ــون ال ــدي ـك ــور م ــن عــدد
من المنازل والقصور الصغيرة
ال ـت ــي ت ـ ــدور حــول ـهــا األحـ ـ ــداث،
وق ــد وق ــع حــريــق ف ــي أح ــد تلك
القصور ،وتمت السيطرة عليه.
جاء ذلك بالتزامن مع اإلعداد
ل ـت ـصــويــر ال ـم ـس ـل ـســل ال ـجــديــد
خــال الشهر القادم الــذي تقوم
ب ـب ـط ــول ـت ــه ن ـي ـل ـل ــي ،ب ـم ـشــاركــة
ف ـ ــردوس عـبــدالـحـمـيــد وج ـمــال
سليمان وعدد من النجوم.

نيللي كريم

ً
وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور نـ ـيـ ـلـ ـل ــي حـ ــال ـ ـيـ ــا
الجزء الثالث من مسلسل «ليه
ال» ،ب ـع ــده ــا ت ـن ـت ـقــل لـتـصــويــر
مسلسلها الجديد (عملة نادرة).

والدة ريهام حجاج محور
مسلسلها الجديد
ت ـب ــدأ ال ـف ـنــانــة ري ـه ــام حـجــاج
تـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ـل ـه ــا ال ـج ــدي ــد
(جميلة) بداية ديسمبر القادم،
مــن أجــل الـعــرض خــال الموسم
الرمضاني القادم ،بإدارة المخرج
سامح عبدالعزيز ،الذي يتعاون
معها للمرة الثانية على التوالي.
وع ـ ـل ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة» أن
المسلسل يدور حول محور مهم،
وه ــو وال ـ ــدة شـخـصـيــة جـمـيـلــة،
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ريـ ـه ــام ،ويـحـيــط
الـ ـغـ ـم ــوض حـ ـ ــول والـ ــدت ـ ـهـ ــا مــن
الـبــدايــة حتى النهاية ،وتحاول
ريـهــام اكـتـشــاف تلك التفاصيل
الـ ـخـ ـفـ ـي ــة ،مـ ـم ــا س ـي ــدخ ـل ـه ــا فــي
مشكالت في حياتها الشخصية
والعملية ،حيث تقدم شخصية
تمثل مفاجأة.
وتعاقد عدد كبير من النجوم

ريهام حجاج

على بطولة المسلسل الجديد،
مـنـهــم :عـبـيــر ص ـبــري ،وســوســن
بـ ـ ـ ــدر ،وأحـ ـ ـم ـ ــد وفـ ـ ـي ـ ــق ،ويـ ـس ــرا
اللوزي.

أب ـ ــرم ـ ــت شـ ــركـ ــة روتـ ـ ــانـ ـ ــا ل ـل ـص ــوت ـي ــات
والـمــرئـيــات ،اتفاقية مــع شــركــة «مجموعة
صـ ـ ـ ــوت ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ــرة» ل ـ ـ ـشـ ـ ــراء ال ـم ـص ـن ـف ــات
والمحتوى الغنائي لـ «فنان العرب» محمد
ع ـب ــده ،ب ـح ـضــور ت ــرك ــي آل ال ـش ـيــخ رئـيــس
مجلس إدارة ا لـهـيـئــة ا لـعــا مــة للترفيه في
السعودية.
َّ
ُ
وق ــع االتـفــاقـيــة ،الـتــي تـعــد أكـبــر صفقة
فنية في الشرق األوسط ،الرئيس َّ التنفيذي
لـ «روتانا» سالم الهندي ،فيما مثل «صوت
الجزيرة» الفنان محمد عبده.
وق ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار ت ــرك ــي آل ال ـش ـيــخ إن
أه ـم ـيــة هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة ت ـك ـمــن ف ــي ال ـتــاريــخ
العريق للفنان محمد عبده ،الذي ُيعد أبرز
فنان في الوطن العربي ،بتاريخه وإنتاجه
العظيم وشهرته ،كما أن إدارة هذا المحتوى
الفني الثري انتقلت لشركة كبرى خبيرة
ومحترفة في هذا القطاع ،وتمتلك إمكانيات
كبيرة ومميزة للتعامل مع هذه المصنفات
المهمة ،إضافة إلى أن «هذه الصفقة تمنع
تكرار الصعوبات التي نواجهها عادة مع
الـفـنــانـيــن بـعــد اع ـتــزال ـهــم ،واالخـ ـت ــاف مع
عــوائـلـهــم فــي إدارة مصنفاتهم والـحـفــاظ
عليها».
ُ
وحــول قيمة الصفقة ،أوضــح أنها تعد
ً
األكبر من نوعها في الشرق األوسط ،مؤكدا:
«قــد يـكــون هــذا أغـلــى أرشـيــف تــم بيعه في
العالم».

محمد عبده أثناء توقيع عقد الشراء بحضور آل الشيخ والهندي
وأشار إلى أن كتالوغ األغاني المؤرشفة
ً
الذي تسلمته «روتانا» يتضمن  122ألبوما،
ففي كــل صفحة مــن هــذا الكتالوج عشرات
األغــانــي ،منوها بــأن هناك أغاني قد ُيعاد
ً
تـسـجـيـلـهــا ،خ ـصــوصــا بـعــد تـقــديــم أغــانــي
محمد عبده فــي الموسم الماضي بتقنية
ال ـه ــول ــوغ ــرام ،وتـسـجـيــل بـعـضـهــا بطريقة
حديثة.
وفي الصعيد ذاته ،تحدث «فنان العرب»
محمد عبده عن مسيرته والمراحل المختلفة
التي مرت بها مصنفاته الفنية ،وقال« :مرت

شركة صــوت الـجــزيــرة بـظــروف صعبة في
بــدايـتـهــا خ ــال الـسـتـيـنـيــات ،وكــانــت هناك
عروض كثيرة لشراء هذه المكتبة الصوتية
ُ
منذ بدايتها عبر األسطوانات ،حيث تعد أول
ً
شركة أنشأت مصنعا للكاسيت ،وأول شركة
تؤسس استديو بأحدث األجهزة».
وتابع «فنان العرب»« :كل هذه المصنفات
والمحتويات مخزنة ومحفوظة ،وباقتراح
من رئيس هيئة الترفيه انتقل هذا المحتوى
الفني ألكبر شركة تمتلك تكنولوجيا جديدة
في اإلنتاج الفني».

خبريات
نشاط غنائي لبهاء سلطان
بعد فسخ عقد االحتكار

يعيش النجم بهاء سلطان
ً
حاليا حالة من النشاط
الفني على مستوى الغناء
والبرامج ،بعد سنوات
طويلة من الغياب ،بسبب
مشكالت عقد االحتكار
ً
التي كان مهددا بسببها.
وخالل أيام قليلة طرح
سلطان أغنيته األولى مع
شركته الجديدة (روتانا
بسام) «ندر عليا» ،وحققت
ً
ً
كبيراَّ ،
وقدمته
انتشارا
بشكل مختلف عن أغنياته
السابقة .وخالل األيام
ً
الماضية طرح أيضا أغنية
ً
«أسود فحمة» ،ترويجا
لفيلم «تحت تهديد
السالح» ،بطولة الفنان
حسن الرداد.
ويستعد بهاء إلطالق
أغنية جديدة باسم
«بالراحة يا شيخة»،
ً
ترويجا لفيلم «المطاريد»،
بطولة الفنان الشاب
أحمد حاتم ،الذي ُ
سيطلق
بالسينمات خالل أيام.

صبحي يؤجل الجزء الجديد
من مسلسل «ونيس»

قرر الفنان محمد صبحي،
بشكل نهائي ،تأجيل
تحضيرات مسلسله
الجديد ،وهو جزء جديد من
سلسلة مسلسل «ونيس»،
بعد أن أعلن قبل أشهر
دخوله العمل الجديد.
جاء القرار بسبب انشغاله
المستمر بأحدث أعماله
المسرحية (عيلة اتعمل لها
بلوك) على خشبة مسرح
سنبل بمدينته الثقافية
على الطريق الصحراوي.
ً
ويقدم صبحي اآلن عددا
من البروفات لمسرحيته
الجديدة ،بمشاركة
مجموعة من النجوم،
منهم :وفاء صادق ،وكمال
عطية ،وحمدي السيد،
وأنجيليكا .ومن المقرر
عرض المسرحية خالل
األيام القليلة المقبلة.
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دوليات
إيران :الجيش ينتظر أوامر خامنئي لطرد المحتجين

• إعدام «انفصاليين» وإضراب في «أربعين زاهدان» • باتروشيف في طهران لتسريع «شمال  -جنوب»
قال الجيش اإليراني ،إنه
ينتظر أوامر المرشد األعلى
للقضاء على االحتجاجات،
بينما أجرى أمين مجلس األمن
القومي الروسي نيكوالي
باتروشيف زيارة مهمة
لطهران ،تناولت تعزيز
العالقات االستراتيجية بين
البلدين ،على ضوء تعاونهما
العسكري غير المسبوق في
أوكرانيا.

وزير االستخبارات
اإليراني يهدد بأن
تدفع بريطانيا ثمن
محاوالتها زعزعة
األمن

قال قائد القوات البرية للجيش
اإليراني ،كيومرث حيدري ،أمس،
إن «مثيري الشغب» لن يكون لهم
مكان في الجمهورية اإلسالمية
إذا أمـ ــر ال ــزع ـي ــم األعـ ـل ــى لـلـبــاد
آيـ ــة ال ـل ــه ع ـلــي خــام ـن ـئــي بحملة
أكثر صرامة على االحتجاجات،
حسبما ذك ــرت وكــالــة مـهــر شبه
الرسمية لألنباء .وقــال حيدري:
«إذا قـ ــرر ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـه ــم ،فـلــن
ي ـب ـق ــى ل ـم ـث ـي ــري الـ ـشـ ـغ ــب م ـك ــان
ف ــي الـ ـب ــاد ب ـع ــده ــا» .وفـ ــي حين
اس ـت ـمــرت االح ـت ـجــاجــات أقــدمــت
الـسـلـطــات االي ــران ـي ــة عـلــى اع ــدام
سجينين مدانين ،ينتميان الى
«جيش العدل» وهي جماعة سنية
انفصالية نــا شـطــة فــي محافظة
سيستان بلوشتان على الحدود
مــع بــاكـسـتــان وأفـغــانـسـتــان ،في
حين أقالت السلطات قائد شرطة
مــديـنــة زاهـ ــدان مــركــز المحافظة
الـتــي شـهــدت اض ـطــرابــات دامـيــة
منذ بدء االحتجاجات قتل خاللها
ً
أكثرمن  150شخصا.
ً
وبدأت المدن االيرانية إضرابا
ً
تضامنيا في ذكرى مرور أربعين
ً
يــومــا عـلــى حــادثــة زاهـ ــدان التي
قتلت خــالـهــا ق ــوات األم ــن نحو
 100ش ـخ ــص ك ــان ــوا يـحـتـجــون
ً
ً
متهمين قــائــدا أمنيا باغتصاب
فـ ـت ــاة ب ـل ــوش ـي ــة قـ ــاصـ ــر .وك ــان ــت
تظاهرات واسعة النطاق جارية
ف ـ ــي م ـ ـ ــدن ب ــانـ ـي ــه وك ــرم ــانـ ـش ــاه
ومريفان وسنندج ومدينة سقز
مسقط رأس أميني ،على ما قالت
منظمة «هينكاو» لحقوق اإلنسان
ومقرها النرويج ،مشيرة إلى أن
ً
ّ
اإلضراب عن العمل نظم «تضامنا
مـ ــع ال ـض ـح ــاي ــا فـ ــي زاه ـ ـ ـ ــدان فــي
الذكرى األربعين لوفاتهم».

صورة وزعها الحرس الثوري لتجربة صاروخية الشهر الماضي
وأظهر مقطع فيديو نشره على
اإلنترنت ناشطون ،متاجر مغلقة
في سقز وزاهدان.
ُّ
واتـ ـه ــم ال ـح ــرس الـ ـث ــوري هــذا
َّ
األس ـ ـبـ ــوع ب ـت ـهــديــد ص ـحــافــي ـيــن
َّ
إيرانيين يعمالن في قناة «إيران
إنـ ـت ــرن ــاش ــون ــال» ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
الناطقة بالفارسية ومقرها لندن،
بالقتل.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت «ف ـ ـ ــوالن ـ ـ ــت مـ ـي ــدي ــا»
 Volant Mediaف ــي بـ ـي ــان ،أن
الـصـحــافـ َـيـيــن تـلـقـيــا «ت ـحــذيــرات
وتهديدات ذات مصداقية» ،األمر
الذي دفع شرطة لندن إلى «إبالغ
ً
الـصـحــافـيـيــن رس ـم ـي ــا ب ــأن هــذه

ً
ً
الـتـهــديــدات تشكل خ ـطــرا داهـمــا
ً
ً
وموثوقا وكبيرا على حياتهما
وأفراد ّ أسرتيهما».
وحذر أمس وزير االستخبارات
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل خ ـط ـيــب
بريطانيا مــن أنـهــا ستدفع ثمن
م ـ ـحـ ــاوالت «زعـ ــزعـ ــة األمـ ـ ـ ــن» فــي
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة .وذك ــرت
وكالة «إرنــا» الرسمية أن خطيب
ً
اتـهــم أي ـضــا الـسـعــوديــة بتمويل
وسـ ـ ــائـ ـ ــل إعـ ـ ـ ـ ــام ت ـ ــدع ـ ــم م ــوج ــة
االضطرابات.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،وفـ ــي ظ ــل تـصــاعــد
الـ ـقـ ـل ــق الـ ـغ ــرب ــي جـ ـ ـ ــراء ت ــوط ـي ــد
العالقات بين البلدين الخاضعين

ضربة إسرائيلية لقافلة إيرانية على «معبر القائم»

●

القدس  -ةديرجلا
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ُ
ً
ق ـت ــل ن ـحــو  30ش ـخ ـص ــا ،ل ـيــل ال ـث ــاث ــاء ـ
األرب ـعــاء ،فــي هجوم إسرائيلي ،على قافلة
شــاح ـنــات إيــران ـيــة عـلــى ال ـح ــدود الـســوريــة
ـ ـ الـعــراقـيــة ،فيما ذك ــرت م ـصــادر عــراقـيــة أن
القافلة عبرت بشكل رسمي بعد حصولها
عـلــى الـتـصــريـحــات والـمــوافـقــات القانونية
الالزمة .وفي ظل ترقب إسرائيلي لتداعيات
التقارب الــروســي ـ اإليــرانــي على أنشطتها
ب ـس ــوري ــة ،ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـصــادر

مطلعة أنه تم قصف وتدمير نحو  ٢٥شاحنة
محملة بالوقود والسالح كانت متجهة إلى
لبنان لمصلحة «حزب الله» ،وأن القصف تم
بواسطة مسيرات إسرائيلية من طراز متقدم
ترفض الدولة العبرية الكشف عنه .وأوضحت
المصادر أن من بين القتلى عناصر بحرس
ال ـحــدود ال ـســوري وعـنــاصــر مــن ميليشيات
تابعة إليران في العراق ،إضافة إلى عناصر
من «الـحــرس الـثــوري» اإليــرانــي كانوا برفقة
القافلة بعد عبورها إلى األراضي السورية.
وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل نجحت

ً
أخـيــرا في منع عــدد من السفن اإليرانية أو
الـمـسـتــأجــرة لمصلحة إي ــران مــن الــوصــول
إلى البحر المتوسط لنقل النفط إلى بيروت
ل ــذل ــك ع ـم ــدت ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة إلــى
ً
نقل المحروقات بــرا عبر سورية .ووصفت
المصادر الضربة الحدودية بأنها «رسالة
واض ـح ــة» ل ـط ـهــران و»ح ـ ــزب ال ـ ــل»» ودمـشــق
وب ـغ ــداد ع ــن اس ـت ـعــداد إســرائ ـيــل لـ ـ «الـعـمــل
عـلــى أي جـبـهــة لـمـنــع إيـ ــران مــن الـتـمــوضــع
والسيطرة على محاور رئيسية في سورية
ولبنان والعراق».

لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية
واس ـ ـ ـعـ ـ ــة ت ـ ــرم ـ ــي لـ ـع ــزلـ ـهـ ـم ــا عــن
الـســاحــة الــدول ـيــة ،أج ــرى رئيس
مجلس األمــن الــروســي نيكوالي
باتروشيف ونظيره اإليراني علي
ش ـم ـخــانــي ،م ـبــاح ـثــات تضمنت
ال ـحــرب فــي أوكــران ـيــا ،والـتـعــاون
األمني والعسكري بين بلديهما،
وإج ـ ــراءات الـتـصــدي ل ـ «الـتــدخــل
الـ ـغ ــرب ــي االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاراتـ ــي» فــي
شــؤونـهـمــا الــداخـلـيــة ،بــاإلضــافــة
إل ـ ــى األم ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،حـيــث
تمخضت سلسلة اال جـتـمــا عــات
ال ـت ــي ُعـ ـق ــدت ف ــي طـ ـه ــران أم ــس،
عن اتفاق على إنشاء آلية لكسر
العقوبات األميركية.
وأكد شمخاني ،لدى استقباله
ّ
بــاتــروشـيــف ،أن تعزيز التعاون
الثنائي مــع روسـيــا فــي مجاالت
االقتصاد والطاقة والمواصالت
والــزراعــة والـتـجــارة والمصارف
وال ـب ـي ـئ ــة ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ه ــو مــن
أولويات «إيــران االستراتيجية»،
ً
داع ـيــا إل ــى «إزالـ ــة الـعــراقـيــل أمــام
تعزيز التعاون».
ودع ــا شـمـخــانــي خ ــال اللقاء
إلــى «إن ـشــاء مــؤسـســات مشتركة
بين روسيا وإي ــران للتعامل مع
ً
ّ
العقوبات األميركية» ،الفتا إلى أن
«خطر اإلرهاب والتطرف ما يزاالن
يهددان أمن المنطقة والعالم».
من جهته ،قال باتروشيف ،إن

أهــم أه ــداف زيــارتــه هــو «تسريع
تنفيذ المشاريع المشتركة بين
ً
البلدين» ،مشيرا إلى أن «تحقيق
التعاون في مجال النقل التجاري،
وال سـيـمــا إن ـج ــاز م ـمــر ش ـم ــال -
جنوب  INSTCعلى وجه السرعة،
يـعـتـبــر خ ـط ــوة ف ـعــالــة لتحسين
الـتـعــاون االقـتـصــادي والتجاري
الثنائي والدولي».
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد ب ـ ــات ـ ــروشـ ـ ـي ـ ــف ع ـل ــى
«مـتــابـعــة الـخـطــة المشتركة بين
البلدين ،لتكوين مجموعة صداقة
مــن الـمــدافـعـيــن عــن مـيـثــاق األمــم
الـمـتـحــدة بـمـشــاركــة الـ ــدول التي
تتعرض لعقوبات غير قانونية
فرضها الغرب».
وي ـ ـب ـ ـلـ ــغ طـ ـ ـ ــول م ـ ـمـ ــر ش ـ ـمـ ــال-
ج ـنــوب الـمـمـتــد مــن مــديـنــة ســان
بطرسبورغ على بحر البلطيق
عبر روسيا وبحر قزوين وإيران،
والمياه الخليجية حتى المحيط
الهندي  7200كيلومتر.
وي ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــارب اإلي ـ ــران ـ ــي
الروسي ،بعد أيام من إقرار وزير
الخارجية اإليــرانــي حسين أمير
ً
عبداللهيان بإرسال بالده «عددا
ً
صـغـيــرا» مــن الـطــائــرات المسيرة
إل ــى مــوس ـكــو ق ـبــل ب ــدء الـعـمـلـيــة
العسكرية الروسية ضــد كييف،
نافيا التأكيدات الغربية ان القوات
ال ــروس ـي ــة ت ـس ـت ـخــدم ال ـم ـس ـيــرات
اإليرانية بشكل واسع ضد المدن

األوك ــرانـ ـي ــة .وأمـ ــس األول ،أف ــاد
مصدر أمني بريطاني بأنه «جرى
االتـ ـف ــاق ب ـيــن ط ـه ــران ومــوسـكــو
ع ـلــى صـفـقــة ل ـل ـم ـسـ ّـيــرات بقيمة
 200م ـل ـيــون يـ ــورو خ ــال األي ــام
الماضية» .ووأوضح المصدر أن
الصفقة هي الثانية بعد مبادلة
روسيا  140مليون يورو وأسلحة
أمـيــركـيــة وبــريـطــانـيــة بمسيرات
إيرانية في  20أغسطس الماضي،
ً
مشيرا إلى أن «إيران زودت روسيا
ّ
بــأكـثــر مــن  160مـســيــرة ،بـمــا في
ذلك  100مسيرة من طراز شاهد
.»136
وب ـ ـيـ ــن أن ط ـ ــائ ـ ــرة ع ـس ـكــريــة
ً
روسية نقلت سرا المبلغ النقدي
و 3ن ـم ــاذج م ــن ال ــذخ ـي ــرة ع ـبــارة
ع ــن «صـ ـ ــاروخ بــري ـطــانــي مـضــاد
للدبابات من طراز نالو ،وصاروخ
أميركي مضاد للدبابات من طراز
جافلين ،وصاروخ ستنجر مضاد
للطائرات» إلــى مطار في طهران
أغسطس الماضي.
وأش ـ ــار ال ـم ـصــدر إل ــى أن تلك
«األس ـ ـل ـ ـحـ ــة ق ـ ــد ت ـم ـن ــح الـ ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري اإليـ ــرانـ ــي ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
دراسـ ـ ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـغــربـيــة
ً
ورب ـ ـم ـ ــا نـ ـسـ ـخـ ـه ــا» ،الف ـ ـت ـ ــا إل ــى
احـ ـتـ ـم ــالـ ـي ــة ع ـ ـمـ ــل إيـ ـ ـ ـ ـ ــران ع ـلــى
ً
«هـنــدســة تـلــك األسـلـحــة عكسيا،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي ح ــروبـ ـه ــا
المستقبلية».
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سلة أخبار
بدء الحوار االستراتيجي
األول بين واشنطن ومسقط

أطلق وزير الخارجية
األميركي ونظيره العماني بدر
البوسعيدي ،أمس ،في واشنطن،
أعمال الحوار االستراتيجي األول
بني مسقط وواشنطن.
وقالت وزارة الخارجية العمانية،
في بيان ،إن الحوار سيشمل
 3مجموعات عمل تركز على
التعليم والتبادل الثقافي
والتجارة واالستثمار والطاقة
املتجددة ،حيث تعتزم مجموعات
العمل عقد اجتماعاتها بانتظام
والخروج بنتائج ملموسة،
تحقيقًا لألهداف املشتركة.
وأضافت أن الجانبني
أكدا «الشراكة التاريخية
واالستراتيجية املتنامية بني
سلطنة عمان والواليات املتحدة
بشأن األمن اإلقليمي».

مقتل فلسطيني بمواجهات
في محيط «قبر يوسف»

قتل الشاب الفلسطيني مهدي
حشاش 18 ،عامًا ،وأصيب
عشرات جراء مواجهات مع
القوات اإلسرئيلية في محيط قبر
يوسف بمدينة نابلس بشمال
الضفة الغربية املحتلة أمس.
وأفاد «الهالل األحمر» بوقوع 3
إصابات بالرصاص املطاطي
و 57أخرى اختناقًا بالغاز ،في
اشتباكات اندلعت بعد أن توغلت
القوات اإلسرائيلية في مخيم
بالطة وعدة مناطق في نابلس،
لتأمني اقتحامات مجموعة
من أعضاء «الكنيست» من
حزب «الليكود» ،و«الصهيونية
الدينية» ،و«عوتسما يهوديت»،
والحاخامات وقادة املستوطنات
إلى «قبر النبي يوسف».

«البجا» تنصب حكومة
مؤقتة بشرق السودان

ماكرون يسعى إلى تعزيز العالقات الدفاعية مع ألمانيا وبريطانيا

أعلن إنهاء «عملية برخان» ّ
وتعهد بوضع استراتيجيته اإلفريقية خالل  6أشهر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وسط خالف ألماني ـ فرنسي حول ملفات الطاقة والدفاع،
عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استراتيجيته
ً
الجديدة للدفاع ،مشيرا إلى ضرورة إحراز تقدم حاسم في
العالقات العسكرية مع ألمانيا ،بعد فشل لقاء جمعه في
باريس مع المستشار األلماني أوالف شولتس في تحقيق
اخـتــراق .وفــي خطاب بمدينة تــولــون جنوب فرنسا ،دعا
ماكرون إلى «تعزيز العالقات مع ألمانيا» في مجال الدفاع،
ً
آمال «إحراز ّ
تقدم حاسم في األسابيع المقبلة».
واعتبر أن «ألمانيا شريك أســاســي ،ونـجــاح المشروع
ً
األوروبي يعتمد جزئيا على التوازن في شراكتها» ،مؤكدا
أن «على قواتنا االتحاد».
ّ
ً
وفي اجتماع «الناتو» األخير ،وقعت ألمانيا اتفاقا مع
 14دولة أخرى في الحلف وفنلندا بشأن نظام دفاع جوي
جديد يسمى مبادرة سكاي شيلد األوروبية أو  .ESSIوتهدف

المبادرة إلى إنشاء برنامج دفاع جوي مشترك في القارة
ّ
تشكل األنظمة الدفاعية األميركية واإلسرائيلية عاموده
الفقري ،لكن لم يتم ضم فرنسا إليه.
كما أعلنت ألمانيا تخصيص ألمانيا حزمة دعم بنحو
 100مليار يــورو لموازنة الجيش األلماني (بوندسفير)،
سيذهب معظمها لشراء عتاد عسكري أميركي ،بما في ذلك
تطوير أسطول المقاتالت الجوية وشراء طائرات أميركية
مقاتلة ،وهو ما اعتبرته فرنسا إلغاء للخطط المشتركة
مع برلين لتطوير األنظمة الدفاعية األوروبية واالعتماد
ً
عليها ،وتــراج ـعــا عــن الـتـفــاهـمــات الـســابـقــة ح ــول توحيد
سياسات التسليح.
إلــى ذل ــك ،أعـلــن مــاكــرون أن فرنسا والمملكة المتحدة
ستعقدان قمة حول شؤون الدفاع في الربع األول من عام
ً
 ،2023داعيا إلى تعزيز العالقات بين البلدين.

وقــال مــاكــرون ،خــال عرضه لالستراتيجية الفرنسية
ل ـلــدفــاع« :يـجــب نـقــل شــراكـتـنــا مــع المملكة الـمـتـحــدة إلــى
مستوى آخر ،وأتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع حوارنا
حول العمليات والقدرات والمجال النووي والهجين ،وأن
نكون في مستوى الطموح الذي يليق ببلدينا الصديقين
والـحـلـيـفـيــن» .إل ــى ذل ــك ،كـشــف مــاكــرون أن استراتيجيته
الجديدة في إفريقيا ستكون جاهزة في غضون  6أشهر بعد
ً
مشاورات باريس مع شركائها في القارة ،مؤكدا إنهاء مهمة
قوة برخان المناهضة للجهاديين في إفريقيا.
وقال ماكرون« :سنطلق في األيام المقبلة مرحلة مشاورات
مع شركائنا اإلفريقيين وحلفائنا والمنظمات اإلقليمية من
ً
أجل أن نطور ،معا ،وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية
الفرنسية الحالية فــي منطقة الـســاحــل وغ ــرب إفريقيا»،
ً
مضيفا «ستكون هذه االستراتيجية جاهزة خالل  6أشهر».

أعلنت اللجنة السياسية لـ
«مجلس نظارات البجا» القبلي،
في بيان عبر «فيسبوك» ،أمس،
نفسها كحكومة مؤقتة في شرق
السودان ،رفضًا ملماطلة سلطات
تنفيذ مطالبها.
الخرطوم في
ّ
وجاء في البيان أنه «رفضًا
ملماطلة الخرطوم في تنفيذ
مطالب شعبنا وإصرارها على
ً
إقصاء شعبنا ،وعمال بالحق
املكفول لكل شعوب العالم في
تقرير املصير ،فإن املجلس األعلى
للبجا هو السلطة السيادية
باإلقليم ،وأن اللجنة السيادية
لتقرير املصير هي الحكومة
التنفيذية املؤقتة لإلقليم وإلى
حني قيام سلطة تداولية دائمة».

كوريا الشمالية تطلق
بالستيًا ببحر اليابان

شي جينبينغ للجيش :تجهزوا للقتال واالنتصار
لقاء بين مندوبي واشنطن وبكين في مؤتمر المناخ
فــي خـضــم ال ـتــوتــرات الــدول ـيــة الـتــي أثــارتـهــا
الحرب الروسية على أوكرانيا وتزايد التوترات
بين واشـنـطــن وبـكـيــن ،تفقد الــرئـيــس الصيني
شي جينبينغ ،أمس األول ،مركز قيادة العمليات
المشتركة للجنة العسكرية المركزية للحزب
الـشـيــوعــي ،وش ــدد عـلــى ض ــرورة تـعــزيــز قــدرات
جـيــش الـتـحــريــر الـشـعـبــي واس ـت ـع ــداده للعمل
العسكري.
وفـ ــي ال ـ ــزي ـ ــارة ،ال ـت ــي ارت ـ ـ ــدى خ ــال ـه ــا ال ــزي
العسكري ،حذر شي من «تسارع وتيرة التغيرات
ً
الكبيرة التي لم يشهدها العالم منذ قرن» ،مشيرا
ً
إل ــى أن «األمـ ــن الــوطـنــي للصين يــواجــه مــزيــدا
مــن ع ــدم االس ـت ـقــرار وع ــدم الـيـقـيــن ،وأن مهامه
العسكرية ال تزال شاقة».
وقال جينبينغ ،األمين العام للجنة المركزية
لـلـحــزب الـشـيــوعــي ورئ ـيــس اللجنة العسكرية
والقائد األعلى لمركز قيادة العمليات ،إنه يتعين
على الجيش بأكمله تكريس كل طاقته والقيام
بـجـمـيــع أع ـمــالــه م ــن أج ــل جــاهــزي ـتــه الـقـتــالـيــة،

وتـعــزيــز قــدرتــه عـلــى الـقـتــال واالن ـت ـصــار ،وكــذا
الــوفــاء بمهامه فــي الـعـصــر الـجــديــد عـلــى نحو
ف ـعــال .واج ـت ـمــع شــي بممثلي ض ـبــاط وجـنــود
مركز القيادة وقدم خالص التحيات إلى جميع
أعضائه .والتقط صورة جماعية مع المشاركين
في االجتماع.
وأصـ ـ ــدر ش ــي تـعـلـيـمــات ل ـل ـق ــوات الـمـسـلـحــة
بدراسة المبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني
الـ  20للحزب الشيوعي ونشرها وتنفيذها على
نحو كامل ،واتخاذ إجراءات ملموسة لمواصلة
تحديث الدفاع الوطني والجيش.
وطالب القوات المسلحة بكاملها بتنفيذ فكر
الحزب بشأن تعزيز الجيش في العصر الجديد،
واتباع االستراتيجية العسكرية للعصر الجديد،
وااللتزام بالفعالية القتالية كمعيار وحيد.
كما وجــه شــي الـقــوات المسلحة إلــى حماية
سيادة الوطن وأمنه ومصالحه التنموية بحزم،
وإنجاز المهام المختلفة التي يعهد بها الحزب
والشعب إلى القوات المسلحة بنجاح.

وأشــار شي إلى أن مركز القيادة ،الــذي يقدم
ً
ً
دع ـم ــا ح ـيــويــا لـلـقـيــادة االسـتــراتـيـجـيــة للجنة
المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة
العسكرية المركزية ،له أهمية كبيرة ويتحمل
مسؤوليات هائلة.
وقال شي ،إنه يتعين على مركز القيادة تقديم
مـســاهـمــات جــديــدة وأك ـبــر فــي تـعــزيــز الـتــدريــب
العسكري والجاهزية القتالية ،والوفاء بفعالية
بجميع المهام في العصر الجديد.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،ح ـ ـ ــذر قـ ــائـ ــد الـ ـقـ ـي ــادة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ت ـشــارلــز ري ـت ـشــارد
الجمعة مــن ســر عــة تطوير الصين ألسلحتها
النووية واعتبرها «مشكلة على المدى القريب»،
ً
الفـتــا إلــى أن الـحــرب فــي أوكــرانـيــا «ليست أكبر
صــراع ستشهده الواليات المتحدة التي يجب
أن تكون مستعدة لـصــراع أكبر لــم تشهد مثله
من قبل» .في هذه األثناء ،حذرت رئيسة تايوان
تساي إينغ وين ،من خطر حقيقي لغزو الصين
لـلـجــزيــرة ،قــائـلــة لمجلة «ذي أتــان ـت ـيــك»« :هــذا

شي جينبينغ مع قيادة مركز العمليات المشتركة أمس األول
صحيح أنه قد يحدث لنا ،ولذلك يجب أن نكون
مستعدين لــه» .وأضــافــت« :هناك خطر حقيقي.
وهذه ليست مجرد إثارة الضجة».
ً
ورغم تزايد الوضع حول تايوان توترا بعد
زيــارة رئيسة مجلس الـنــواب نانسي بيلوسي
للجزيرة في أوائل أغسطس الماضي ،قال مبعوث
الصين لقضايا المناخ شيه تشن هوا إنه أجرى
مباحثات غير رسمية أمس مع نظيره األميركي

ج ــون ك ـي ــري ،خ ــال مــؤتـمــر األط ـ ــراف التـفــاقـيــة
األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ «كوب »27
بمنتجع شرم الشيخ.
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» أن االجتماع يعد
ً
ً
ً
مؤشرا محتمال على أن العالقات تشهد تحسنا،
رغـ ــم وقـ ــف ب ـك ـيــن ال ـم ـف ــاوض ــات م ــع ال ــوالي ــات
المتحدة بملفات عــديــدة عقب زي ــارة بيلوسي
لتايوان.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا
بالستيا واحدا على األقل،
أمس ،في أحدث تجربة تجريها
بيونغ يانغ عقب عملية إطالق
عدد قياسي من الصواريخ في
وقت سابق من هذا الشهر .وفي
العملية ،التي أكدتها اليابان ،قال
الجيش الكوري الجنوبي ،إنه
رصد صاروخا بالستيا قصير
املدى أطلقته كوريا الشمالية
باتجاه البحر الشرقي (اليابان)
من سوكشون في مقاطعة
بيونغان الجنوبية على مسافة
طيران تبلغ نحو  290كلم وارتفاع
 30كلم وبسرعة تقارب  6ماخ،
مضيفًا« :من خالل تعزيز املراقبة
واليقظة ،نحافظ على جاهزيتنا
التامة بتعاون وثيق مع الواليات
املتحدة».

ةديرجلا
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رياضة

مباراتان في آخر جوالت القسم األول للدوري الممتاز اليوم

العربي والقادسية يختتمان استعداداتهما للديربي
حازم ماهر وأحمد حامد

تنطلق منافسات الجولة
التاسعة واألخيرة من القسم
األول لدوري زين الممتاز
لكرة القدم بمباراتي النصر
مع التضامن ،والفحيحيل مع
الجهراء ،في حين يختتم
الليلة
العربي والقادسية ً
تدريباتهما استعدادا
للديربي.

ت ـن ـط ـلــق مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم ،م ـن ــاف ـس ــات ال ـجــولــة
التاسعة لدوري «زين» الممتاز لكرة القدم ،بإقامة
مباراتين يلتقي فيهما النصر مع التضامن في
ال ـ  5:25مساء على استاد علي صباح السالم،
والفحيحيل مع الجهراء في الـ  7:45مساء على
استاد ثامر بالسالمية.
يدخل النصر مواجهة التضامن ،وفي جعبته
 10نقاط ،واستطاع العنابي إيقاف قطار الكويت
في الجولة الماضية محققا تعادال بطعم الفوز،
لكن كتيبة المدرب محمد المشعان ال تزال تبحث
عن موقعها بين الستة الكبار.
وتشهد صفوف النصر
ج ــاه ــزي ــة ك ـب ـي ــرة قـبــل
م ــواج ـه ــة ال ـت ـضــامــن،
وس ـ ـ ـ ــط ت ــأل ــق

فرحة لفريق التضامن

لمهاجم الفريق محمد دحــام ،إلى جانب خالد
شامان.
ويدرك الجهاز الفني للعنابي بقيادة المدرب
د .محمد المشعان أن التضامن من الفرق التي
تملك ق ــدرات كـبـيــرة ،ونتائجه ال تتماشى مع
مستواه.
في المقابل ،يتطلع التضامن صاحب المركز
قبل األخير بست نقاط مع مدربه جمال القبندي
إل ــى تحقيق ال ـف ــوز .وي ـعــول الـفــريــق عـلــى عــدد
من األوراق الرابحة بداية من الـحــارس سعود
ً
القناعي ،وصوال إلى المحترف النيجيري توني
إدجوماريجوي.

الفحيحيل والجهراء
وع ـل ــى اسـ ـت ــاد ثــامــر،
ي ـ ـ ـ ـ ــأم ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـفـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــل
الـ ـخ ــام ــس ب ــرصـ ـي ــد 12
نقطة ،مواصلة
تقدمه لتأكيد
أح ـق ـي ـت ــه فــي
الـ ــوجـ ــود بـيــن
فـ ـ ـ ـ ــرق ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة،
واسـ ـتـ ـع ــاد الـ ـف ــري ــق ذاك ـ ــرة
االنـ ـتـ ـص ــارات ف ــي ال ـجــولــة
ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى حـســاب
الـســاحــل بـهــدفـيــن من
دون رد.
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب
ال ـف ـح ـي ـح ـيــل الـ ـس ــوري
فـ ـ ـ ــراس ال ـخ ـط ـي ــب ع ـ ــدد مــن
األوراق الرابحة ،أبرزها ،محمد
نعيم وفهد الرشيدي ويعقوب
ال ـ ـطـ ــراروة وال ـتــون ـســي يــوســف
بن سودة.
في المقابل ،استعاد الجهراء
الثامن وله  10نقاط العديد من أوراقه الرابحة

البطولة العربية للريشة الطائرة تنطلق اليوم
تـتــوا صــل ا لـيــوم منافسات
ال ـب ـط ــول ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـلــري ـشــة
الطائرة على مالعب اللجنة
األولمبية الكويتية بمنطقة
جابر األحمد بمشاركة 120
ً
الع ـ ـبـ ــا والع ـ ـبـ ــة فـ ــي ال ـف ـئ ــات
ا لـعـمــر يــة تـحــت  15و 17و19
س ـنــة ،يـمـثـلــون  12دو ل ــة هي
ك ــل م ــن ال ـك ــوي ــت وال ـب ـحــريــن
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
واألردن و لـ ـبـ ـن ــان و س ــور ي ــة
ف ـل ـس ـط ـيــن والـ ـ ـع ـ ــراق وم ـصــر
والجزائر.
ُيذكر أن اللجنة التنفيذية
لـ ــات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـعـ ــربـ ــي واف ـ ـقـ ــت
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا ع ـل ــى انـ ـضـ ـم ــام قـطــر
إلى االتحاد العربي لتصبح
ا ل ـع ـضــو  ،19إ ل ــى ج ــا ن ــب كــل
مـ ــن الـ ـبـ ـح ــري ــن (بـ ـل ــد ال ـم ـق ــر)
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
وس ـل ـط ـن ــة عـ ـمـ ــان والـ ـك ــوي ــت
واألردن و ل ـب ـنــان وا ل ـس ــودان
والجزائر ومصر وموريتانيا
وسورية وفلسطين والعراق
وت ــون ــس والـ ـمـ ـغ ــرب ولـيـبـيــا
وجيبوتي.
ورحب أمين السر المساعد
باللجنة األولمبية الكويتية
رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي،
نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
اآلس ـي ــوي لـلــريـشــة ال ـطــائــرة،
علي المري ،باألشقاء العرب

على أرض الصداقة والسالم
للمشاركة في ُ
العرس العربي
الذي سيقام في جو تنافسي.
و ب ـ ّـي ــن ا لـ ـم ــري أن ا ل ـكــو يــت
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت وجـ ـ ـه ـ ــة ل ـل ــري ـش ــة
ال ـطــائــرة فــي الـمـنـطـقــة خــال
شـ ـ ـه ـ ــر ن ـ ــوفـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــر ،لـ ـك ــونـ ـه ــا
احتضنت قبل أيام على نفس
ال ـمــاعــب بـطــولــة غ ــرب آسـيــا
للريشة الطائرة.
وك ـ ــان ـ ــت ق ـ ــرع ـ ــة الـ ـبـ ـط ــول ــة
ق ـ ــد ُس ـ ـح ـ ـبـ ــت ع ـ ـبـ ــر ب ــرن ــام ــج
«زووم» بإشراف الحكم العام
الـ ـع ــراقـ ـي ــة حـ ـ ــذام إس ـم ــاع ـي ــل
وبـحـضــور أمـيــن ســر الـنــادي

ال ـك ــوي ـت ــي ل ـلــري ـشــة ال ـط ــائ ــرة
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه س ـ ــال ـ ــم ومـ ـمـ ـثـ ـل ــي
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ـل ــري ـش ــة
الطائرة ،وبعد إجراء القرعة
تـ ـع ـ ّـد ال ـن ـس ـخ ــة ال ـح ــال ـي ــة مــن
ال ـب ـط ــول ــة ن ـس ـخ ــة ت ــاري ـخ ـي ــة
بمشاركة  120العبا والعبة
من  12دولة عربية.

إلــى ذل ــك ،يختتم فريقا الـعــربــي والقادسية
اسـتـعــدادتـهـمــا ال ـيــوم لـمــواجـهــة الــديــربــي التي
ستجمعهما في ال ـ  6:45من مساء غد الجمعة
على استاد صباح السالم.
وثـمــة قــاســم مـشـتــرك بـيــن الـفــريـقـيــن ،يتمثل
فــي تجهيز الــا عـبـيــن بشكل نفسي لـلـقــاء ،في
ظل رغبتهما في حصد النقاط الثالث ،وتقديم
مستوى يرضي عشاق كل فريق ،إلى جانب عدم
ً
ً
دخول اي منهما معسكرا مغلقا قبل اللقاء على
غير العادة.
يــذكــر أن ال ـعــربــي يـحـتــل ال ـمــركــز ال ـثــالــث في
جدول الترتيب برصيد  13نقطة ،في حين يأتي
القادسية في المركز السادس وله  12نقطة.

تجهيز خلف
فــي ال ـعــربــي ،يـســابــق ال ـج ـهــاز الـطـبــي الــزمــن
لتجهيز علي خلف للقاء بعد تعرضه لإلصابة
ً
أخيرا ،على أن يتم حسم مصير الالعب بشكل
نـهــائــي عـقــب تــدريــب ال ـي ــوم ،فـيـمــا ب ــات الليبي
ً
ً
محمد الـصــوال جــاهــزا تماما بعد تعافيه ،في
حين ُيـعــد الليبي السنوسي ال ـهــادي هــو أبــرز
غيابات األخضر في اللقاء.

ح ــظ ف ــي الـمـنــاصــب ال ـق ـيــاديــة بالهيئة
العامة للرياضة مستقبال ،للمشاركة في
صنع الـقــرار الرياضي ،تقديرا لدورها
الرائد ،وإنجازاتها الكبيرة والمتميزة
في مختلف المجاالت ،وتلبية لطموحات
العديد من الرياضيات الالتي يعتبرن
نموذجا مشرفا في االجتهاد والتفوق،
وتمثيال لقطاع عريض من الرياضيات
من بنات الكويت ،حتى أضحى النشاط
ال ــري ــاض ــي ب ـج ـه ــوده ــن جـ ــزءا
أصيال من الرياضة الكويتية
ف ـ ـ ــي ع ـ ـصـ ــرهـ ــا ال ـ ـحـ ــديـ ــث،
وي ـش ـك ــل واق ـ ـعـ ــا ج ــدي ــدا
فـ ــي الـ ـحـ ـق ــل ال ــري ــاض ــي،
وت ـط ـب ـي ـقــا لـلـتــوجـيـهــات
السامية بأهمية مشاركة
ج ـم ـيــع أبـ ـن ــاء الــوطــن
م ـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن فــي
مختلف المجاالت».

فاطمة حيات

النجار :المعنويات مرتفعة
مــن جــان ـبــه ،أك ــد مــديــر فــريــق ال ـعــربــي أحـمــد
ً
النجار ،أن الروح المعنوية لالعبين مرتفعة جدا،
بعد تحقيق الفوز على الفحيحيل ثم كاظمة في
ً
الجولتين السابقتين ،مبينا أن األخضر ارتقى
ً
إلى المركز الثالث ،والفوز غدا سيضعه
على طريق المنافسة على اللقب.
ً
ولـفــت إلــى أن الـتــركـيــز حاليا
يقتصر عـلــى لـقــاء ال ـغــد ،وفــي
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــالـ ــي س ـي ـتــم
وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــج
خـ ـ ـ ـ ـ ــاص ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة
القادسية فــي الــدور
ن ـ ـصـ ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي
لكأس سمو ولي
ال ـع ـه ــد ال ـم ـق ــرر
ل ــه  8ديـسـمـبــر
المقبل.

غياب الرشيدي
وفـ ــي ال ـقــادس ـيــة،
تأكد غياب الحارس
خ ـ ــال ـ ــد ل ـ ــإص ـ ــاب ـ ــة،
ل ـي ـن ـض ــم إلـ ـ ــى قــائ ـمــة
الـ ـغـ ـي ــاب ــات وأبـ ــرزهـ ــا
المهاجم ممادو.

مباراتا اليوم
المباراة
النصر xالتضامن
الفحيحيل  xالجهراء

التوقيت
5:25
7:45

الملعب
علي صباح السالم
ثامر

«المدرسي» بدأ تنفيذ «مواهبنا في مدارسنا »2

ي ـســدل ال ـس ـتــار ف ــي  7:15م ـســاء ال ـي ــوم عـلــى مـنــافـســات
ب ـطــولــة االتـ ـح ــاد «ال ـت ـن ـش ـي ـط ـيــة» ل ـل ـكــرة ال ـط ــائ ــرة ،بــإقــامــة
المباراة النهائية بين كاظمة والكويت ،ويسبقها في 5:15
مساء مباراة العربي والقادسية ،لتحديد المركز الثالث،
و تـجــرى ا لـمـبــارا تــان عـلــى صــا لــة اال ت ـحــاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي.
وي ـت ـط ـلــع ال ـب ــرت ـق ــال ــي إلـ ــى ح ـص ــد ال ـل ـق ــب ال ـث ــان ــي ه ــذا
ا لـمــو ســم بـعــد كــأس ا لـســو بــر ،و تــأ كـيــد عـلــو كعبه وتفوقه
بتحقيق ا ل ـفــوز ا لـثــا لــث عـلــى ا ل ـتــوا لــي ه ــذا ا لـمــو ســم على
األبيض الساعي للحصول على اللقب وتعويض خسارته
بطولة السوبر ،وكذلك الثأر من هزيمته في المباراتين
السابقتين.
و يـعــول مــدرب البرتقالي ا لـبــراز يـلــي كريستيان دار يــو
ً
على صفوفه المكتملة ،وتألق معظم العبيه وخصوصا
الـمـحـتــرفـيــن الـكــوبــي سـبـيــدا والــدومـيـنـيـكــانــي ســانـتــوس
في الضرب الساحق من المنطقتين األمامية والخلفية،
ً
وعـبــدالـعــزيــز دشـتــي مــن مـنـتـصــف الـشـبـكــة ،تــاركــا مهمة
الدفاع عن المنطقة الخلفية على عاتق الليبرو عبدالعزيز
شاكر.

طموح األبيض

جانب من منافسات الموسم الماضي
بــاشــر االت ـحــاد الكويتي الــريــاضــي المدرسي
وا لـتـعـلـيــم ا لـعــا لــي تنفيذ خطته االستراتيجية
 2026 - 2021للعام الثاني ،التي أقرها مجلس
إدارة االت ـح ــاد بــرئــاســة رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة،
فيصل المقصيد ،بعنوان «مواهبنا في مدارسنا
ّ
تتضمن  6ألعاب بإضافة لعبتين؛ كرة
 ،»2التي
الطائرة وألعاب القوي «للبنين والبنات» ،وكرة
السلة بنات.
وأك ــد األم ـيــن ال ـعــام لــاتـحــاد ال ـمــدرســي ،د .أحمد
الحمدان ،أن االتحاد باشر استقبال التالميذ في مراكز
الموهوبين المنتشرة في المحافظات الـ  6في عدد من
األلعاب التي ّ
تضمنتها الخطة في السنة األولى ،وهي
كرة القدم عشبي بنين ،كرة الصاالت بنات ،كرة اليد
«بنين  -بنات» ،السباحة «بنين  -بنات» ،إضافة إلى

فوز «سلة» القادسية
على النصر في «الدوري»
•

 ...وفرحة العبي النصر في لقاء سابق

محمد عبدالعزيز

في المقابل ،يعول مــدرب الكويت األرجنتيني داميان
على توليفة جـيــدة مــن العبيه المحليين ،و عـلــى رأسهم
ً
عبدالله جاسم وعبدالعزيز نجم لتحقيق اللقب ،خصوصا
مع عدم تقديم محترفيه الروسي رومان واأللباني غازميد
المستوى المنتظر من بداية الموسم.

حيات :أتمنى أن يكون للمرأة حظ
في المناصب القيادية بـ «الهيئة»
هـنــأت عـضــوة مجلس إدارة اللجنة
األولمبية الكويتية رئيسة لجنة رياضة
المرأة فاطمة حيات القيادات الرياضية
الـجــديــدة فــي الهيئة الـعــامــة للرياضة،
الـمــديــر ال ـعــام يــوســف ال ـب ـيــدان ،ونــوابــه
حــامــد الـهــزيــم ،وبـشــار عـبــدالـلــه ،وطــال
العتيبي ،وفيصل اليتيم.
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت ح ـ ـ ـيـ ـ ــات ع ـ ـ ــن أمـ ـنـ ـي ــاتـ ـه ــا
بــالـتــوفـيــق والـ ـس ــداد لـكــل م ــا م ــن شــأنــه
نهضة وتطور الرياضة الكويتية في
مختلف األلـعــاب ،وتحقيق المزيد
مــن اإلن ـجــازات الــريــاضـيــة ،مبدية
تفاؤلها بتطبيق استراتيجية
الهيئة العامة للرياضة
.2028-2022
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن «الـ ـ ـم ـ ــرأة
س ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت حـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــورا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودا ف ـ ـ ــي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة
ال ـم ــاض ـي ــة ،وق ــدم ــت
ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا م ـش ــرف ــا
ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
الرياضي واإلداري،
ونأمل أن يكون لها

ختام االستعدادات للديربي

لقب «طائرة االتحاد»
بين كاظمة والكويت
•

ً
المري مكرما أمين سر االتحاد الكويتي عبدالله السالم

السيما عبدالعزيز مروي ،وطالل العجمي ،وهو
ما يعطي هجوم الفريق قوة في مباراة اليوم.
وي ــدرك م ــدرب الـجـهــراء السلوفيني سانتي
أن فريقه في حاجة إلى تنظيم دفاعاته بصورة
أف ـض ــل ،وال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـه ــاء ال ـه ـج ـمــات أيـضــا
بصورة أفضل.

وأوضحت التدريبات األخيرة ،االعتماد على
األس ـل ــوب ال ـه ـجــومــي ،م ــع ع ــدم ت ــرك مـســاحــات
لالعبي المنافس الستغاللها.

ً
وال تختلف طريقة القادسية كثيرا عن طريقة
العربي ،حيث يعتمد المدرب الكرواتي داليبور
على الهجوم ،مع اللعب بكثافة عددية في وسط
ً
الملعب ،وفقا للتدريبات األخيرة.
وي ــول ــي دالـ ـيـ ـب ــور ال ــاع ـب ـي ــن ب ـ ــدر ال ـم ـطــوع
وعيد الرشيدي أهمية خاصة فــي التدريبات،
باعتبارهما الورقتين الرابحتين ،وقادرين على
صنع ال ـفــارق مــع العـبــي الـمـنــافــس ،إلــى جانب
ا ل ــروح المعنوية العالية للفريق ،بعد تحسن
النتائج بشكل الفت للنظر.

الصليبيخات يعبر القرين
في «ممتاز» اليد
حـقــق فــريــق الـصـلـيـبـيـخــات أول ان ـت ـصــاراتــه في
الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ل ـك ــرة ال ـي ــد ،ع ـلــى ح ـس ــاب نـظـيــره
القرين بنتيجة  ،29-35أمس األول ،في المباراة التي
جمعتهما على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،ضمن منافسات الجولة الثانية
ً
من المسابقة ،التي شهدت أيضا فوز الكويت على
العربي  ،33-35كما تغلب القادسية على اليرموك
.26-31
بهذه النتائج حافظ األبيض على صدارة الترتيب،
ً
يليه القادسية ثانيا بفارق األهداف ،برصيد واحد 4
نقاط ،بينما ظل العربي في المركز الرابع واليرموك
ً
خــامـســا ،وارت ـقــى الصليبيخات للمركز ال ـســادس،
ولكل منهم نقطتان ،وبقي القرين في المركز األخير
بدون رصيد.

جابر الشريفي

حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي
ال ـقــادس ـيــة ف ــوزا مستحقا عـلــى نظيره
ال ـن ـصــر بـنـتـيـجــة  ،62-88ف ــي ال ـم ـبــاراة
التي جمعتهما أمــس األول على صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله
الرياضي ،ضمن الجولة الثانية من الدور
التمهيدي لدوري كرة السلة ،وبهذا الفوز
رفــع القادسية رصـيــده إلــى  4نقاط من
انتصارين ،بينما أصبح رصيد النصر
 3نقاط من انتصار وهزيمة.
وينص نظام البطولة على تأهل الفرق
الستة األولى في الدوري التمهيدي إلى
الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري
مــن ثــاثــة أدوار ،على أن يلتقي بعدها
األول مــع ال ــراب ــع ،وال ـثــانــي مــع الـثــالــث،
بنظام «بــاي أوف» من ثالث مواجهات
في نصف النهائي.
وقدم القادسية عرضا قويا أكد خالله
رغبته في المنافسة الجدية على اللقب،
حيث بدأ الفريق بقيادة المدرب الصربي
برانكو ماكسيموفيتش اللقاء بقوة من
خــال الهجوم السريع والــدفــاع القوي،
وهــو مــا أدى إلــى سيطرة األصـفــر على

كرة الطائرة «بنين بنات» وألعاب القوى «بنين بنات»
وكرة السلة بنات.
ّ
وبين الحمدان أن الهدف األساسي لالتحاد جذب
طلبة وطالبات المدارس للمشاركة في فعاليات وبرامج
المشروع للعام الثاني على التوالي ،الذي يحمل شعار
«مواهبنا في مدارسنا  ،»2ويتضمن أنشطة وبرامج
ً
متنوعة وفقا لخطط اللجان الفنية باالتحاد من أجل
دعم المواهب الرياضية وتنمية قدرتها ووضعها في
المكان الصحيح.
وأضاف :يحظى مشروع «مواهبنا في مدارسنا »2
باهتمام كبير من أجل مواصلة اإلنجازات التي تحققت
خالل الفترة الماضية وفي النسخة األولى التي تخطى
فيها اإلنجاز  80بالمئة ،وفقا للتقارير التي أقرتها
اللجان الفنية واللجان العاملة باالتحاد.

صراع تحت السلة في مباراة القادسية والنصر (تصوير عبدالله الخلف)
اللعب ،وإنهاء الربع األول بفارق  17نقطة
 ،6-23ومنح هذا التقدم المريح األصفر
الفرصة في تقديم أداء خال من الضغوط،
على عكس النصر ال ــذي ح ــاول العبوه
ال ـع ــودة إل ــى أجـ ــواء الـلـقــاء دون جــدوى
حتى نهاية الربع الثاني متقدما .27-45
ولم يختلف الربع الثالث عن سابقيه،
وسـ ــط س ـي ـطــرة ق ــدس ــاوي ــة بـفـضــل تميز

الع ـب ـيــه ع ـبــدال ـم ـح ـســن مــرت ـضــى وف ـهــاد
السبيعي وال ـصــربــي ستيمتش ،أفضل
مسجل في المباراة ب ــ 24نقطة ،ليواصل
القادسية تقدمه في نهاية الربع ،47-71
ولم يحمل الربع األخير أي جديد ،بعد أن
اقتنع الفريقان بالنتيجة ،لينهي القادسية
المباراة بفوز مستحق .62-88

النصر يتخطى التضامن
مــن جانب آخــر ،أسـفــرت نتائج مـبــاريــات الجولة
الثالثة لدوري الدرجة األولى لكرة اليد ،التي جرت
على صــالــة االتـحــاد بالدعية ،عــن فــوز النصر على
التضامن  ،19-32والشباب على الجهراء  ،23-30بينما
تعادل خيطان مع منتخب الناشئين .33-33
وبذلك تساوى خيطان األول بفارق األهــداف مع
النصر الثاني بــأر بــع نـقــاط ،يليهما الشباب ثالثا
والجهراء رابعا بنقطتين ،بينما ظل التضامن خامسا
وأخيرا بدون رصيد.
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خطف نادي برشلونة ثالث
نقاط مهمة في تعزيز ً
صدارته ،عندما حقق فوزا
ً
صعبا بعشرة العبين على
مضيفه أوساسونا  1-2أمس
األول ،ضمن منافسات المرحلة
الرابعة عشرة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

أح ـكــم بــرشـلــونــة «الـمـنـقــوص»
قبضته عـلــى صـ ــدارة الليغا قبل
الـتــوقــف اإلجـ ـب ــاري بسبب إقــامــة
مــونــديــال  2022بقطر بـعــد نحو
أسـبــوعـيــن ،وذل ــك إث ــر ف ــوزه بشق
األن ـ ـ ـفـ ـ ــس خـ ـ ـ ـ ــارج ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــده ع ـلــى
أوس ــاس ــون ــا ( )1-2ب ـع ــد أن ك ــان
ً
متأخرا بهدف ،أمــس األول ضمن
الجولة الـ  14بدوري الدرجة األولى
اإلسباني لكرة القدم.
وعلى ملعب (إل ســادار) ،باغت
أصحاب األرض الضيف الكتالوني
وه ــز شـبــاكــه بـهــدف مبكر بـعــد 6
دقائق فقط من صافرة البداية بقدم
القائد دافيد غارسيا.
ساهم الهدف في حالة من التوتر
الكبير بين العبي البالوغرانا ،إذ لم
يظهر الفريق بصورته المعتادة،
وغلبت العصبية على أداء بعض
ال ــاع ـب ـي ــن ،وأب ـ ــرزه ـ ــم ال ـبــول ـنــدي
روبرت ليفاندوفسكي الذي شاهد
البطاقة الصفراء مرتين في غضون
 20دقيقة ،األولــى في الدقيقة ،11
ثــم الثانية (البطاقة الـحـمــراء) في
الدقيقة .31
بدت األمــور صعبة على العبي
برشلونة في الشوط األول ،قبل أن
تتغير الصورة في الشوط الثاني.
ومع أولى دقائق الشوط الثاني،
نجح البرشا في العودة للقاء بهدف

التعادل في الدقيقة  48بقدم النجم
الواعد بيدري.
ومع دخول المباراة في أمتارها
األخيرة ،ساهمت تبديالت المدرب
تشافي هرنانديز في تغير نسبي
ألداء الـفــريــق الكتالوني ،بدخول
الثالثي أنسو فاتي وبابلو غافيرا
«غافي» ،والبرازيلي رافينيا الذي
تـكـفــل بتسجيل ه ــدف االنـتـصــار
«ال ــرائ ــع» فــي الــدقـيـقــة  85برأسية
رائعة من فوق الحارس إثر تمريرة
بينية متقنة من الهولندي فرينكي
دي يونغ.
ونـ ـج ــح العـ ـب ــو ب ــرش ـل ــون ــة في
المرور بالمباراة إلى بر األمان في
الدقائق المتبقية ،ليعود الفريق
ب ـثــاث ن ـقــاط ثـمـيـنــة تـبـقـيــه على
ً
صدارة الترتيب لمدة شهر تقريبا
حتى موعد استئناف البطولة بعد
المونديال.
وب ــانـ ـتـ ـص ــاره الـ ـخ ــام ــس عـلــى
التواليّ ،
وسع برشلونة الفارق مع
غريمه التقليدي ريال مدريد ،الذي
سيستقبل قــادش اليوم في نفس
ً
الجولة ،إلى  5نقاط مؤقتا ،بعد أن
رفع رصيده إلى  37نقطة.

ريال مدريد يواجه قادش
وي ـخ ـت ـت ــم ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـل ـكــي

وصـ ـ ــف مـ ـ ـ ــدرب ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ت ـشــافــي
هيرنانديز ،فوز فريقه على أوساسونا،
أمــس األول ،فــي الـجــولــة الــرابـعــة عشرة
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
ب ــأن ــه «انـ ـتـ ـص ــار ذه ـ ـبـ ــي» ،ب ـع ــدم ــا قـلــب
«البالوغرانا» تأخره أمام صاحب األرض
إلى فوز  ١ - ٢رغم عدده المنقوص.
وعقب انتهاء اللقاء الــذي شهد طرد
المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي
( ،)31قال تشافي« :إنه انتصار مدهش،
ألن كــل ال ـظ ــروف كــانــت ضــدنــا .ق ــرارات
التحكيم ،الهدف المبكر في شباكنا على
ملعب صعب».
واعتبر مدرب البرشا ،أن نجاح فريقه
ف ــي قـلــب الـنـتـيـجــة بـعــد ال ـه ــدف المبكر
الذي وقع عليه العب أوساسونا ،دافيد
غارسيا ،في الدقيقة السادسة من زمن
ال ـم ـبــاراة« ،يـعـكــس نـضــوج وشخصية.
ً
إنني فخور جدا بالفريق».

في المباراة ،سيغيب المهاجم
الفرنسي عــن مباراته الرابعة
على التوالي ،بعدما لم يخض
مواجهات إشبيلية وجيرونا

ت ـ ـعـ ــرض ج ـ ـ ـيـ ـ ــرارد ب ـي ـك ـي ــه م ــداف ــع
بــرشـلــونــة ،أم ــس األول ،لـلـطــرد خــال
ف ـتــرة االس ـتــراحــة بـيــن الـشــوطـيــن من
مباراة أوساسونا في ملعب السادار،
بـعــد أن وج ــه سـبــابــا للحكم
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء خ ـ ـي ـ ـسـ ــوس خ ـيــل
مانثانو.
ف ـ ـ ـفـ ـ ــي خ ـ ـ ـتـ ـ ــام ال ـ ـ ـشـ ـ ــوط
األول ،نــزل بيكيه الــذي جلس
ً
احتياطيا أثناء آخر مباراة له
مع البلوغرانا في الليغا قبل
اعتزاله المعلن األسبوع
الماضي ،إلى أرضية
ا لـمـلـعــب لالحتجاج
ع ـلــى ال ـح ـكــم ال ــذي
واصل سيره نحو
الـ ـمـ ـم ــر ال ـ ـمـ ــؤدي
إل ــى غ ــرف خلع
المالبس.
وكتب الحكم
في تقريره «طرد
بـيـكـيــه ف ــي الــدق ـي ـقــة 45

للسبب التالي :فور انتهاء الشوط األول
وأثناء التواجد داخــل ممر غرف خلع
المالبس توجه إلى بالعبارات التالية
«هــل تــرى المأزق الــذي وضعتنا فيه؟
 ،أنــت أكثر حكم أضــر ببرشلونة
وبفارق هائل».
وأضاف مانثانو «بعد إبالغ
الـ ـمـ ـس ــؤول ع ــن ال ـف ــري ــق ب ـطــرد
ال ــاع ــب ،واص ـ ــل األخـ ـي ــر ت ـكــرار
ن ـفــس ال ـت ـع ـب ـيــرات ال ـم ــذك ــورة،
واضـطــر إلــى دخــول
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف خـ ـ ـل ـ ــع
المالبس برفقة
عـ ـن ــاص ــر مــن
ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ـ ـ ــه،
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط
ه ـت ــاف ــه:
أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار!
اللعنة على
والدتك».

بيكيه

ورايــو فاييكو في الليغا ،كما
أنــه غــاب عــن لـقــاء اليبزيغ في
دوري أبطال أوروبا ،لكنه لعب
نحو نصف ساعة أمام سيلتك

ً
دوري األبطال ،والدوري األوروبي ،وهو بدون أي شك كان أمرا
ً
محبطا للجميع .علينا مواصلة العملّ .
لدي أفكار واضحة
لما أريده ،وأتمنى تطبيقها».
ويــرى الـمــدرب األرجنتيني أن فريقه «بكل تأكيد» كان
ً
ليصبح أكثر قربا من مراكز المقدمة إذا امتلك «الحسم والدقة»
الالزمين لترجمة الفرص التي تأتي لالعبين أمــام مرمى
المنافسين .وتابع «يجب استمرار العمل على تحسين األداء
وتفادي تكرار األخطاء .عندما يستقبل الفريق الكثير من
األهداف فهذا بسبب العمل الجماعي للفريق كله.

أراساتي حزين إلهدار الفرص
أبــدى مــدرب أوســاســونــا ،جاكوبا أراســاتــي،
ش ـ ـ ـعـ ـ ــوره ب ــالـ ـضـ ـي ــق ال ـ ـشـ ــديـ ــد بـ ـع ــد خـ ـس ــارة
فــري ـقــه بـهــدفـيــن ل ــواح ــد ع ـلــى مـلـعـبــه ال ـس ــادار
أم ــام بــرشـلــونــة رغ ــم تـقــدمــه فــي ال ـشــوط األول
بـهــدف نظيف ومـعــانــاة الـمـنــافــس مــن النقص
ال ـعــددي ،إثــر طــرد مهاجمه الـبــولـنــدي روبــرت
ليفاندوفسكي بعد مــرور نصف ساعة ،ضمن
مباراة الجولة الـ  14من الليغا اإلسبانية.
وص ــرح أراس ــات ــي ،مـســاء أم ــس األول ،خــال
مــؤتـمــر صـحــافــي ،عـقــب ال ـم ـبــاراة «لـقــد انقلبت
األوضاع أمامنا ،كنا نقوم باألمور بشكل جيد،
وبـعــدهــا تـعــرضــوا لـلـطــرد ،لكننا كنا نعلم أن
مهاراتهم الفردية قادرة على إدراك التعادل أو
ربما الفوز .كان ينقصنا القليل من التصميم
لنكون أكثر دقة».
وح ــول ه ــدف ب ـيــدري ال ــذي أدرك مــن خالله
ال ـت ـعــادل بـعــد م ــرور ث ــاث دق ــائ ــق م ــن انـطــاق
الشوط الثاني ،قــال «بالتأكيد كــان السبب في
إعطائهم المزيد من الحافز .لقد منحهم المزيد

أراساتي
من الراحة ،قاموا بعمل جيد بعشرة العبين».
ً
وتابع «ال يمكنني تحمل ما حدث ألننا نادرا
ما سنحصل على فرصة كهذه للفوز».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «ك ـ ــان ـ ــت فـ ــرصـ ــة عـ ـظـ ـيـ ـم ــة ،ن ـحــن
مستاؤون».

دييغو سيميوني

َّ
لـ ــم ي ـت ـخ ــل ب ــرش ـل ــون ــة عـ ــن فـ ـك ــرة ضــم
ً
الـبــرازيـلــي كــايـكــي فـيــرنــانــديــز ،وف ـقــا لما
ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية.
وذك ـ ــرت الـصـحـيـفــة أن ال ـبــرســا ح ــاول
ً
بالفعل ضم صاحب الـ  18عاما الصيف
الـمــاضــي مــن ســانـتــوس ال ـبــرازي ـلــي ،لكن
ً
الــاعــب انتقل أخ ـيــرا إلــى ألـمـيــريــا ،الــذي
حصل على خدماته مقابل سبعة ماليين
يورو.
ولعب كايكي ألول مرة بقميص الفريق

األنــدلـســي السبت الماضي فــي مواجهة
بــرشـلــونــة نفسه عـلــى ملعب الـكــامــب نو
ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من
الــدوري اإلسباني لكرة القدم ،في مباراة
انتهت بفوز أصحاب األرض .0-2
وأشارت «سبورت» إلى أن اإلدارة الفنية
َّ
للبلوغرانا لم تتخل عن فكرة ضم المدافع
ال ـش ــاب ،الـ ــذي يـتـمـتــع بـســرعــة وم ـه ــارات
ً
تقنية جيدة جدا.
(إفي)

«يويفا» يكرر موقفه الحازم ضد «دوري السوبر»
ك ــرر االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
(يويفا) معارضته الشديدة إلقامة دوري
السوبر األوروبــي الجدلي واالنفصالي
عن مسابقة دوري أبطال أوروبا العريقة،
أمــس األول ،في نيون ،بعد اجتماع مع
الشركة المروجة له.
وق ــال االت ـح ــاد ال ـق ــاري ،إن االجـتـمــاع
جاء بناء على طلب من «أي  22سبورتس
مانجمنت» ،وهي شركة ّ
مروجة لدوري
الـ ـس ــوب ــر األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ــم إط ــاقـ ـه ــا فــي
منتصف أكتوبر.
وأف ـ ـ ــادت ال ـم ـج ـمــوعــة ،ع ـلــى مــوقـعـهــا

األسبوع الماضي على ملعب
البرنابيو.
كما شارك سرخيو أريباس،
العب الفريق الرديف ،في مران

ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق األول ،و ق ـ ـ ــد ي ـض ـمــه
المدرب كارلو أنشيلوتي لقائمة
الملكي لمبارة قادش.

فيرنانديز ما زال على رادار برشلونة

دييغو سيميوني :اتركوني أعمل
شدد األرجنتيني دييغو سيميوني ،المدير الفني ألتلتيكو
مدريد على أنه بحالة «جيدة» ،بينما طالب الجميع بتركه
«يعمل» في هدوء.
ويمر األتلتي بفترة صعبة من الموسم ،بعد توديع دوري
األبطال والفشل حتى في بلوغ الدوري األوروبي.
وق ــال سيميوني «الـ ـق ــراءة ال ـتــي أق ــوم بـهــا هــي العمل،
«اتركوني أعمل» ،هذه المقولة التي أعتقد أن زيدان (المدرب
ً
األسبق لريال مدريد) قالها إذا لم أكن مخطئا ،في فترة صعبة
للريال ،قطعا االنتقادات أمر طبيعي ،والرأي إزاء الخروج من

فرحة العبي برشلونة بعد انتهاء المباراة

بيكيه «يشتم» حكم المباراة

تشافي :هذا انتصار ذهبي

تشافي

الـ ـم ــرحـ ـل ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ب ـم ــواج ـه ــة
ض ـي ـفــه قـ ـ ــادش ال ـت ــاس ــع عـشــر
قبل األخير.
ويـ ـ ـطـ ـ ـم ـ ــح ريـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد،
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ــذي ل ــم ي ـ ــذق طـعــم
الخسارة حتى اآلن في الليغا،
إلــى تحقيق فــوز معنوي قبل
فترة التوقف على أن يستهل
مـشــواره بعد العرس العالمي
في مواجهة مضيفه الوليد في
 31ديسمبر المقبل.
وي ـخ ــوض أتـلـتـيـكــو مــدريــد
ً
ال ـثــالــث اخ ـت ـب ــارا ال يـخـلــو من
ص ـع ــوب ــة أمـ ـ ــام م ـض ـي ـفــه ري ــال
مايوركا اليوم في سعيه إلى
العودة إلى سكة االنتصارات.
ويشهد األربعاء قمة ساخنة
ب ـيــن إشـبـيـلـيــة وض ـي ـفــه ري ــال
س ــوس ـي ـي ــداد ال ـ ـسـ ــادس ،فيما
يـلـعــب أل ـم ـيــريــا م ــع خـيـتــافــي،
وإسبانيول مع فياريال.
م ــن جــانــب آخ ــر ،ل ــم يـشــارك
ك ـ ــري ـ ــم بـ ـن ــزيـ ـم ــة وأنـ ـط ــونـ ـي ــو
رودي ـ ـ ـغـ ـ ــر م ـ ــع زم ــائـ ـهـ ـم ــا فــي
الدقائق المفتوحة أمام وسائل
اإلعـ ــام م ــن ال ـم ــران الـجـمــاعــي
لريال مدريد أمس ،في الجلسة
ال ـتــدري ـب ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة للملكي
استعدادا لمواجهة قادش.
وحــال تأكيد عدم مشاركته

رياضة

اإلل ـك ـتــرونــي ،بــأنـهــا «تـعـمــل بـنـشــاط مع
عدد من أندية كرة القدم الرائدة لتطوير
مفاهيم وأفكار جديدة لمسابقات األندية
األوروبية».
وتـ ـضـ ـم ــن وف ـ ـ ــد الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ث ــاث ــة
أش ـخ ــاص ،ب ـق ـيــادة الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
برند رايشارت ،في االجتماع الذي عقد
ب ـم ـقــر االتـ ـح ــاد الـ ـق ــاري ف ــي نـ ـي ــون ،فــي
حين وجه مجلس إدارة االتحاد القاري
ً
الدعوة إلى  22ممثال عن أندية البطوالت
القارية الخمس الكبرى ،منظمة األندية
األوروب ـي ــة ،اتـحــاد الالعبين العالميين

(فـ ـيـ ـفـ ـب ــرو) ،ومـ ـجـ ـم ــوع ــات مـ ــن روابـ ـ ــط
المشجعين.
ول ـفــت االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،فــي بـيــان،
إلى أن «المعارضة الساحقة للمشروع،
الذي أطلقت عليه تسمية دوري السوبر،
ال ت ــزال نفسها الـيــوم كما كــانــت الحال
ً
ف ــي أب ــري ــل  .»2021وكـ ــان  12ن ــادي ــا من
نـخـبــة الـ ـق ــارة األوروب ـ ـيـ ــة قـ ــررت إط ــاق
فكرة دوري السوبر األوروبي في أبريل
 ،2021لكنها واجـهــت انـتـقــادات واسعة
النطاق من حكومات بالدهم ورابطات
الدوري واالتحادات الوطنية والجماهير،

فاضطرت إلى التراجع عن خطوتها بعد
أيام معدودة.
بـيــد أن ثــاثــة أنــديــة ه ــي :يوفنتوس
اإليـ ـط ــال ــي وريـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد وب ــرش ـل ــون ــة
اإلسبانيان ،ال تزال تسعى إلى تعويمها
م ــن ج ــدي ــد ،وس ــط خ ــاف ح ــول إس ــاءة
استخدام مزعومة لمركز نافذ من قبل
االتـحــاد األوروب ــي لـكــرة الـقــدم (يويفا)،
س ـت ـتــم ت ـس ــوي ـت ــه ف ــي أوائ ـ ـ ــل  2023مــن
محكمة العدل األوروبية ،بينما انسحبت
األن ــدي ــة اإلنـكـلـيــزيــة الـقــويــة مـقــابــل دفــع
غرامات.

كايكي فيرنانديز

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
الدوري االسباني

9:00

رايو فايكانو – سيلتا فيغو

beINSPORTS HD1

10:00

فالنسيا – ريال بيتيس

beINSPORTS HD2

11:30

ريال مدريد  -قادش

beINSPORTS PR1

الدوري اإليطالي
8:30

فيرونا  -يوفنتوس

STARZ PLAY

10:45

التسيو  -مونزا

STARZ PLAY

كأس رابطة المحترفين اإلنكليزية
11:00

مانشستر يونايتد – استون فيال

beINSPORTS PR2

ّ
نابولي يحلق في الصدارة وميالن يفشل بتحصين الوصافة
عزز نابولي صدارته لترتيب
الدوري اإليطالي لكرة القدم بفوز
ً
عاشر تواليا ،أمس األول ،وهذه
المرة على حساب ضيفه إمبولي
بهدفين نظيفين ،ضمن افتتاح
منافسات المرحلة الرابعة عشرة
من الـ»سيري أ».
وأح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ه ـ ــدف ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
ال ـم ـك ـس ـي ـكــي ه ـيــرف ـي ـنــغ ل ــوزان ــو
م ــن رك ـل ــة جـ ــزاء ف ــي الــدق ـي ـقــة 69
وال ـبــول ـنــدي ب ـيــوتــر زيلينسكي
( ،)88ل ـيــرف ـعــا رص ـي ــد فــريـقـهـمــا
إل ــى  38نقطة فــي الـمــركــز األول،
وب ـف ــارق ثـمــانــي ن ـقــاط عـ ّـن أقــرب
مالحقيه ميالن الــذي تعثر أمام
ً
كــريـمــونـيــزي ال ـم ـتــواضــع سـلـبــا،
وش ـ ــرع الـ ـب ــاب أم ـ ــام إزاحـ ـت ــه من
ال ــوص ــاف ــة .وي ـح ـلــق نــابــولــي في
ً
الصدارة ساعيا إلى لقبه الثالث
فــي تــاري ـخــه واألول مـنــذ مــوســم
 ،1990-1989وهو الفريق الوحيد
ال ــذي لــم ي ـتــذوق طـعــم الـخـســارة

حتى اآلن في الدوري هذا الموسم.
ودخ ـ ـ ـ ـ ــل ن ـ ــاب ـ ــول ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة
ب ـم ـع ـن ــوي ــات ع ــال ـي ــة ع ـق ــب ف ــوزه
الـثـمـيــن عـلــى مضيفه وم ـطــارده
ال ـم ـبــاشــر ال ـســابــق أت ــاالن ـت ــا 1-2
ً
السبت .ويـقــدم نابولي عــروضــا
رائ ـعــة فــي مختلف الـمـســابـقــات،
ً
ف ـف ـض ــا ع ــن انـ ـتـ ـص ــارات ــه الـ ـ ـ 12
وت ـع ــادل ـي ــن ف ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري ،حـقــق
خـ ـمـ ـس ــة ان ـ ـت ـ ـص ـ ــارات م ـت ـت ــال ـي ــة
مـ ــدويـ ــة فـ ــي دور ال ـم ـج ـم ــوع ــات
للمسابقة ا لـقــار يــة العريقة على
لـ ـيـ ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي وص ـي ــف
الموسم الماضي  4 - 1ورينجرز
ً
االس ـك ـت ـل ـنــدي ( - 3ص ـفــر ذه ــاب ــا
ً
وإي ـ ـ ــاب ـ ـ ــا) وأي ـ ــاك ـ ــس أمـ ـسـ ـت ــردام
ال ـهــول ـنــدي ( 6-1و ،)4-2قـبــل أن
يـسـقــط صـفــر  2 -فــي انـفـيـلــد في
ال ـجــولــة ال ـســادســة األخـ ـي ــرة ،في
سـقــوطــه األول ه ــذا الـمــوســم في
مختلف المسابقات.
في المقابل ،بقي إمبولي على

وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة ث ــانـ ـي ــة ،ت ـع ــادل
سبيتسيا مــع ضيفه أودينيزي
بهدف لمثله.
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح أصـ ـ ـح ـ ــاب األرض
الـتـسـجـيــل عــن طــريــق الـبــولـنــدي
أر كـ ـ ـ ــاد يـ ـ ـ ــوس ر ي ـ ـكـ ــا ( ،)33ق ـبــل
أن يـ ـ ــدرك ال ـس ـلــوف ـي ـنــي س ــان ــدي
لــوفــريـتــش ال ـت ـعــادل ألودي ـن ـيــزي
(.)63
وب ـ ـ ـه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادل ارت ـ ـق ـ ــى
سبيتسيا إلــى الـمــركــز الـســادس
عـشــر مــع عـشــر ن ـقــاط ،فيما بقي
ً
أودينيزي ثامنا مع  24نقطة.

فرحة العبي نابولي بعد الفوز
نـقــاطــه ال ـ ـ  14فــي الـمــركــز الــرابــع
ً
عشر ،خصوصا أنه أكمل المباراة
ً
مـنـقــوصــا مـنــذ الــدقـيـقــة الــرابـعــة
وال ـس ـب ـع ـيــن ،ب ـعــد طـ ــرد مــداف ـعــه
سيباستيانو لوبيرتو.

ً
وب ــات نــابــولــي خصما صعب
الـمـنــال ه ــذا الـمــوســم رغ ــم رحيل
أبرز نجومه في مقدمتهم القائد
ل ــورن ـت ـس ــو إي ـن ـس ـي ـن ـيــي والعـ ــب
الوسط اإلسباني فابيان رويس

وقطب الدفاع السنغالي خاليدو
كــولـيـبــالــي وال ـج ـنــاح البلجيكي
دريس ميرتنس وحارس المرمى
الكولومبي دافيد أوسبينا.
وقال مدرب نابولي لوتشانو

سـ ـب ــالـ ـيـ ـت ــي بـ ـع ــد ال ـ ـم ـ ـب ـ ــاراة إن
ً
«ال ـطــريــق أمــام ـنــا م ــا زال طــويــا
وهـ ـن ــاك ع ـق ـب ــات ك ـث ـي ــرة .عـلـيـنــا
مــواص ـلــة ال ــزخ ــم وإدراك أهـمـيــة
التحديات المقبلة».

ّ
ّ
ميالن يتعثر ويترنح

ّ ً
محصنا
ّفرط ميالن بالحفاظ
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـن ــدم ــا
تعادل صفر -صفر أمــام مضيفه
كــريـمــونـيــزي مــن الـمــركــز الثامن
عشر .وبــات ميالن مع  30نقطة،
ً
فاتحا الباب أمام مالحقه التسيو

مــع  27نـقـطــة ال ــذي يـلـعــب الـيــوم
ً
أمام مونتسا الصاعد حديثا.
وكـ ـ ــان مـ ـي ــان انـ ـت ــزع ال ـمــركــز
الثاني مــن أتاالنتا فــي المرحلة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة .واس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ال ـ ـنـ ــادي
تــوازنــه عقب خسارته المفاجئة
أمام تورينو  2-1في المرحلة قبل
الماضية ،بفوز صعب على ضيفه
سبيتسيا بالنتيجة ذاتها السبت.
لـكــن رج ــال ال ـمــدرب ستيفانو
ب ـيــولــي الـمـنـتـشـيــن ب ـب ـلــوغ ثمن
ن ـه ــائ ــي م ـســاب ـقــة دوري أب ـط ــال
أوروبــا للمرة األولــى منذ موسم
 ،2014-2013فشلوا في استغالل
ال ـم ـع ـنــويــات ال ـم ـه ــزوزة لــاعـبــي
كريمونيزي ،الفريق الوحيد الذي
لم يذق طعم الفوز حتى اآلن في
الدوري ،وتحصين الوصافة قبل
القمة المرتقبة على أرضهم أمام
فيورنتينا األحد المقبل.

باق  ١٠أيام
ٍ

ُّ
ِّ
البرتغال تعول على نجومها لتصدر المجموعة الثامنة
يسعى المنتخب البرتغالي إلى
االستفادة من نجومه ،لتخطي
دور المجموعات وخطف
صدارة المجموعة الثامنة عندما
تنطلق النهائيات ،المقرر
إقامتها بالدوحة  20الجاري.

ِّ
تعول البرتغال على تعطش
نجمها كريستيانو رونالدو
للثأر في مونديال قطر ،2022
وتــؤكــد أنها المرشحة األبــرز
ل ـت ـصـ ُّـدر الـمـجـمــوعــة الـثــامـنــة
المفتوحة إلــى حد مــا ،والتي
ً
تضم أيضا أوروغــواي وغانا
وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،الـقـلـقــة
عـلــى نـجـمـهــا ال ـم ـصــاب ســون
هيونغ-مين.
ال يشكك أح ــد فــي الــدوافــع
الـ ـمـ ـض ــاعـ ـف ــة ل ـ ـ ـ «سـ ـ ــي آر ،»7
الـ ـمـ ـح ــروم ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم مــن
أض ــواء مسابقة دوري أبطال
أوروبـ ــا الـتــي يـتـصــدر ترتيب
هدافيها عبر الـتــاريــخ ،وبــات
ً
الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم يـ ـجـ ـل ــس كـ ـثـ ـي ــرا
على مقاعد البدالء مع فريقه
مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
لكن هل ال يــزال لــدى حامل
ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة خ ـمــس م ــرات
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ،ف ـ ــي س ـ ــن ال ـس ــاب ـع ــة
وال ـ ـثـ ــاث ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى أن ي ـك ــون
عـلــى مـسـتــوى الـتـطـلـعــات في
المناسبات الكبرى ،على غرار
م ــا ف ـع ــل ب ــان ـت ـظ ــام وب ـطــري ـقــة
مذهلة على مدى ما يقرب من
عقدين من الزمن؟

إنجاز تاريخي في االنتظار
إذا س ـ َّـج ــل ف ــي قـ ـط ــر ،فــإنــه
ً
سيصبح أول العب يحرز هدفا
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ف ــي خ ـم ــس نـســخ
مـخـتـلـفــة لـ ـك ــأس ال ـع ــال ــم (م ــن
 2006إلى  ،)2022ليتفوق على

Cameroon

Brazil

Belgium

Germany

France

England

Portugal

Poland

Netherlands

أسماء عظيمة ،مثل األسطورة فـ ــي قـ ـط ــر ،ب ـع ــد أن اض ـط ــرت
البرازيلية بيليه ،واأللمانيين لـ ـخ ــوض ال ـم ـل ـح ــق الـ ـم ــؤه ــل،
َّ
ميروسالف كلوزه وأوي سيلر .حيث حلت ثانية خلف صربيا
ل ـ ـكـ ــن م ـ ـثـ ــل ن ـ ـج ـ ـمـ ــه ،يـ ـب ــدو فــي مجموعتها بالتصفيات
ً
المنتخب البرتغالي في تراجع األوروب ـ ـيـ ــة ،وت ـخ ـطــت الح ـقــا
منذ تتويجه في كأس أوروبا تركيا ،ثم مقدونيا الشمالية،
 2016عندما حقق أول ألقابه لتبلغ المونديال الثامن في
تاريخها.
الدولية.
مـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـتـ ــو قـ ــع أن تـ ـك ــون
م ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد أن ال ـ ـمـ ــدرب
ً
فرناندو سانتوش ( 68عاما) األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،ب ـط ـلــة ال ـعــالــم
Argentina
 1930و  ،1950منافستها
Australiaـى ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ،إذ
ال ي ـف ـت ـقــر إل ـ ـ
ً
تـضــم كتيبته وج ــوه ــا ب ــارزة الرئيسة على صــدارة
في الساحة األوروبية ،أمثال :الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة،
جــواو فيليكس ،رافــايــل لياو ،وس ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــوض
بـ ــرونـ ــو فـ ــرنـ ــانـ ــديـ ــش ،جـ ــواو رونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو
كـ ــان ـ ـس ـ ـي ـ ـلـ ــو ،روبـ ـ ـ ـ ــن ديـ ـ ـ ــاش ،وزمالؤه مباراة
برناردو سيلفا وغيرهم ،لكنه ث ــأري ــة ب ـعــد أن
Ecuador
Denmarkجـ ـ ـ ــوا م ــن
لتجديد أسلوب فريق خـ ـ ـ ــر
يكافح
م ـ ـ ــون ـ ـ ــدي ـ ـ ــال
ُبني بالكامل حول رونالدو.
روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــا
2 0 1 8
ثأر مزدوج
أم ـ ـ ـ ـ ــام «ال
بلغت البرتغال النهائيات
Morocco

Tunisia

Switzerland

فرض نفسه بقوة
وبألقابه الخمسة في دوري أبطال
أوروب ــا (واحــد مع مانشستر يونايتد
اإلن ـك ـل ـيــزي وأرب ـع ــة م ــع ري ــال م ــدري ــد)،
فرض رونالدو نفسه فترة طويلة ملك
الكرة األوروبية بصحبة غريمه األبدي
األرج ـن ـت ـي ـنــي ل ـيــون ـيــل م ـي ـســي ال ـفــائــز
بالكرة الذهبية سبع مرات قياسية.
لكن المواسم األخيرة أظهرت مالمح
تراجع ،إن كان مع يوفنتوس اإليطالي
أو ب ـعــد ع ــودت ــه ف ــي ص ـيــف  2021الــى

كوريا الجنوبية في سطور
كأس العالم :المشاركة الحادية عشرة
أفضل نتيجة :المركز الرابع في 2002
كأس آسيا 14 :مشاركة
أفضل نتيجة :بطل  1956و1960
تصنيف فيفا28 :
اللقب :محاربو تايغوك
رئيس االتحاد :تشونغ مونغ-غيو
التأهل :حلت ثانية في مجموعتها ضمن الــدور الثالث من
التصفيات اآلسيوية
ً
المدرب :تسلم البرتغالي باولو بينتو ( 53عاما) مهامه في
عام  .2018سيخوض الدولي السابق موندياله الثاني كمدرب.
كــانــت تجربته األول ــى فــي الـبــرازيــل  2014محبطة :لــم تتمكن
البرتغال تحت إشرافه ،رغم وجود الهداف كريستيانو رونالدو،
مــن تخطي دور المجموعات .تعرضت البرتغال لــإذالل أمــام
ألمانيا  .4-0بعد سنواته األربع مع البرتغال (ّ ،)2014-2010
درب
دون نجاحات كبيرة في البرازيل ،اليونان والصين ،قبل أن ّ
يعينه
محاربو تايغوك .تحت إشرافه ،أحرزت كوريا الجنوبية كأس
شرق آسيا للمرة الثالثة وحلت وصيفة إليران في مجموعتها
ضمن الدور الثالث في التصفيات اآلسيوية.
النجم :سون هيونغ-مين هو النجم المطلق لكوريا الجنوبية،
ً
لـكــن جماهيرها تصلي لـيـكــون قــائــدهــا ج ــاه ــزا ،بـعــد تعرضه
إلصــابــة بــرأســه خ ــال م ـب ــاراة فــريـقــه تــوتـنـهــام اإلنـكـلـيــزي مع
مرسيليا الفرنسي فــي دوري أبـطــال أوروبـ ــا .خضع لجراحة
لعالج كسر حــول عينه اليسرى ،ولــم ُيعلن عــن موعد عودته.
ً
بدون سون ،صاحب  35هدفا في  104مباريات دولية ،بينها 9
ً
في آخر  14مباراة ،سيكون صعبا تحقيق حلم كوريا الجنوبية
بتكرار إنجازها الـخــارق فــي  2002على أرضـهــا عندما بلغت
ّ
نصف النهائي ثم حلت رابعة.
التشكيلة المثالية :سيونغ-غيو ،تاي-هوان ،مين-جاي ،يونغ
غوون ،جين-سو ،وو-يونغ ،جاي-سونغ ،تشانغ-هون ،هي-تشان،
هيونغ-مين ،أوي-جو

وعانت األوروغواي بدورها
في التأهل ،في مشوار اضطرت
خـ ــالـ ــه إل ـ ـ ــى إق ـ ــال ـ ــة م ــدربـ ـه ــا
األسطوري أوسكار تاباريس
ً
ب ـ ـعـ ــد  15عـ ـ ــا مـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى رأس

Senegal

Saudi Arabia

Qatar

الجهاز الفني ،وتعيين دييغو ال ـث ــان ــي ،لـيـمـنــح ال ـح ـكــم ركـلــة
ألونسو ،الذي قادها إلى أربعة جزاء أهدرها أسامواه جيان،
ً Wales
United
Statesـان إل ـ ــى
Uruguayـ ـج ـ ــأ ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ـ
تواليا ضمنت على ويـ ـ ـلـ
انتصارات
إثرها المشاركة الرابعة عشرة ركـ ـ ــات ال ـت ــرج ـي ــح حـسـمـتـهــا
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ل ـم ـص ـل ـح ـت ـهــا،
في العرس الكروي.
وس ـ ـت ـ ـحـ ــاول كـ ــل مـ ــن غ ــان ــا وحــرمــت غــانــا مــن أن تصبح
وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة تـحـقـيــق أول م ـن ـت ـخــب إف ــريـ ـق ــي يـبـلــغ
مفاجأة والتأهل على حساب نصف النهائي.
أما كوريا الجنوبية ،فتأمل
أي منهما.
ولـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب «الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوم أن يكون سون مهاجم توتنهام
الـ ـ ـس ـ ــوداء» ،ال ـ ــذي ت ــأه ــل على اإلنكليزي الذي تعرض لكسر
ح ـس ــاب ن ـيـجـيــريــا ف ــي الـ ــدور فــي الــوجــه األسـبــوع الماضي
ً
الفاصل للتصفيات اإلفريقية ،جــاهــزا قـبــل مــوعــد االن ـطــاق،
ً
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا مـ ـهـ ـم ــة ثـ ـ ــأريـ ـ ــة أمـ ـ ــام إذ ُيعتبر ا لـنـجــم المطلق في
ً
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،ح ـ ـيـ ــث َّ
ودع منتخب يمكنه االعتماد أيضا
نهائيات عــام  2010فــي أكثر على مــدافــع قــوي فــي شخص
السيناريوهات قساوة وإثارة كيم مين-جاي ،الذي يتألق هذا
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـم ــون ــدي ــال ،بعد الموسم مــع نابولي متصدر
أن حــر مــت لمسة يــد متعمدة الدوري اإليطالي.
للويس ســوار يــز على طريقة
حـ ـ ـ ـ ــراس الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــى غ ـ ــان ـ ــا مــن
ه ــدف مـحـقــق فــي الــوقــت بــدل
الضائع من الشوط اإلضافي

المنتخب البرتغالي في سطور
كأس العالم :المشاركة الثامنة
أفضل نتيجة :ثالث في 1966
كأس أوروبا 8 :مشاركات
أفضل نتيجة :بطل 2016
تصنيف فيفا9 :
اللقب :سيليساو
رئيس االتحاد :فرناندو غوميش
التأهل :تأهلت عبر الملحق على حساب تركيا ثم
مقدونيا الشمالية
ً
المدربُ :ع ّين فرناندو سانتوش ( 68عاما) على
رأس منتخب البرتغال في أكتوبر  ،2014بعد أسابيع
من خسارة مذلة لسلفه باولو بينتو على أرضه أمام
ألبانيا  .1 - 0رجل إيمان ،صارم وعملي ،دخل التاريخ

Serbia

فــريـقــه ال ـســابــق مانشستر
يونايتد حيث كــان يمني النفس
بلعب دور البطل ،فانتهى به األمر
بالقتال من أجل مكان أساسي في
تشكيلة «الشياطين الحمر».
ومـ ـ ــع أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  800هـ ـ ــدف فــي
ال ـم ـب ــاري ــات الــرس ـم ـيــة (بـيـنـهــا 117
مـ ـ ــع الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال فـ ـ ــي رقـ ـ ـ ــم قـ ـي ــاس ــي
ً
وطني) ،تجاوز رونالدو أيضا الرقم
األسـ ـط ــوري ال ـم ـن ـســوب إل ــى «ال ـم ـلــك»
ً
الـبــرازيـلــي بيليه ( )767وحـقــق رقـمــا
ً
ً
ً
ق ـي ــاس ـي ــا ع ــال ـم ـي ــا جـ ــديـ ــدا ب ـت ـج ــاوزه
األهداف الـ  805التي سجلها التشيكي
جوزيف بيكان.
وفـ ــي م ــون ــدي ــال ق ـطــر ال ـ ــذي ينطلق
فــي  20ال ـجــاري ،ستتاح الفرصة أمــام
رونـ ــالـ ــدو لـيـصـبــح أول العـ ــب يسجل
في خمس نسخ من كأس العالم ،لكنه
يتطلع ألكثر من ذلك إذ «أريد االستمرار
ً
في أن أكون جزءا من المنتخب الوطني
خ ــال ك ــأس ال ـعــالــم (ف ــي ق ـطــر) وك ــأس
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ( ،»)2024وفـ ـ ــق مـ ــا قـ ـ ــال فــي
سبتمبر.

التشكيلة األولية بالمونديال :

STYLISEDّ FLAGS
ب ـط ـمــوح ق ــل ن ـظ ـيــره ع ـلــى الـســاحــة
الرياضية بأكملها وليس في كرة القدم
فـحـســب ،راك ــم كــريـسـتـيــانــو رونــالــدو
األل ـقــاب واإلن ـج ــازات مـنــذ أن ك ــان في
العشرين من عمره ،وها هو يخوض
ً
عن  37عاما المونديال الخامس في
مسيرته مع األمل أن تكون المشاركة
األخـيــرة لــه تاريخية مــن خــال قيادة
البرتغال إلى لقبها األول.
مـ ـن ــذ خ ـ ـطـ ــواتـ ــه األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ك ــأس
الـعــالــم ع ــام ( 2006ن ـصــف الـنـهــائــي)،
عاش رونالدو الخيبة تلو األخرى مع
الكروي األهم
بالده في الحدث
منتخب
FOOTBALL
FLAGS
عـلــى اإلط ـ ــاق ،بـعــد ان ـت ـهــاء الـمـشــوار
عند ثمن النهائي عامي  2010و،2018
ً
مرورا بالخيبة األكبر عام  2014حين
غــادر «سيليساو» أوروب ــا النهائيات
بعد ثالث مباريات فقط.
ل ـكــن ال ـن ـجــم ال ـفــائــز ب ـجــائــزة ال ـكــرة
ال ــذه ـب ـي ــة خ ـم ــس مـ ـ ــرات عـ ـ ـ ّـوض ه ــذه
ال ـخ ـي ـب ــات ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء مـ ــن خ ــال
الـفــوز بـكــأس أوروب ــا عــام  ،2016قبل
أن يضيف التتويج الثاني في تاريخ

South Korea

ب ـ ـ ــاده عـ ـ ــام  2019فـ ــي دوري األ مـ ــم
األوروبية.
ف ــي ع ـمــر ي ـت ـفــرغ الع ـب ــو كـ ــرة ال ـقــدم
ً
ل ـعــائــات ـهــم ب ـع ـي ــدا ع ــن الـ ـم ــاع ــب ،أو
ينتقلون إلى التدريب والمهام اإلدارية
وح ـت ــى إلـ ــى تـحـلـيــل ال ـم ـب ــاري ــات على
شــاشــات الـتـلـفــزة ،يــواصــل ابــن مــاديــرا
ً
االع ـت ـنــاء بـجـســده وس ـجــاتــه ،فــارضــا
ً
نفسه عنصرا ال غنى عنه في تشكيلة
منتخب بالده.

معاناة للتأهل

Japan

Iran

Ghana

Mexico

رونالدو أمام فرصة أخيرة
لمعانقة المجد العالمي
Spain

ُ
سيليستي» فــي ال ــدور ثمن
ا لـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــي ( -2
 ،)1رغ ــم أن
الـمـنـتـخــب

األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ـنــوبــي
ً
لـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد مـ ـت ــوهـ ـج ــا
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ق ـ ـبـ ــل
أربـ ـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات،
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد أن بـ ـ ــات
نجما الهجوم؛
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
سـ ـ ـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ـ ـ ــز
وإدينسون
كـ ـ ــافـ ـ ــانـ ـ ــي،
ص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــب
الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
البرتغال ،في سن
الخامسة والثالثين.

Croatia

Costa Rica

Canada

ً
ً
كأول مدرب يمنح البرتغال لقبا كبيرا ،بعد تتويجه
بكأس أوروبا .2016
تصريح« :لم ينته مشواري بعد ،عليكم أن تتحملوا
ً
ً
كريس قليال .أشعر دوما بالحافز ،طموحي في أعلى
مستوياته .أنا في منتخب وطني يضم العبين شبان
أمامهم مستقبل كبير .أريــد مواصلة الـمـشــوار مع
المنتخب في كأس العالم (قطر) وكأس أوروبا (،)2024
أؤكــد ذلــك منذ اآلن» .النجم المخضرم كريستيانو
رونالدو عن موعد اعتزاله ،في سبتمبر .2022
التشكيلة المثالية :ديــوغــو كوشتا  -كانسيلو،
بيبي ،روبن دياش ،غيريرو  -نيفيش ،وليام كارفاليو،
بــرونــو فــرنــانــديــش  -بــرنــاردو سيلفا ،كريستيانو
رونالدو ،لياو.

حــراســة ال ـمــرمــى :ديــوغــو كــوشـتــا (ب ــورت ــو)،
روي باتريسيو (روم ــا اإلي ـطــالــي) ،جــوزيــه سا
(ولفرهامبتون اإلنكليزي).
ال ــدف ــاع :دي ــوغ ــو دالـ ــو (مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي) ،جــواو كانسيلو (مانشستر سيتي
اإلنكليزي) ،دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان
الفرنسي) ،بيبي (بورتو) ،روبن دياش (مانشستر
سيتي اإلنكليزي) ،تياغو دجالو (ليل الفرنسي)،
نونو منديش (باريس سان جرمان الفرنسي)،
رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند األلماني).
الـ ــوسـ ــط :روب ـ ـ ــن ن ـي ـف ـيــش (ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون
اإلنكليزي) ،جــواو بالينيا (فولهام اإلنكليزي)،

وليام كارفاليو (ريال بيتيس اإلسباني) ،ريناتو
ســانـشـيــس (ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الـفــرنـســي)،
ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون اإلنكليزي)،
برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد اإلنكليزي)،
فيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي) ،أوتافيو
(بورتو) ،جواو ماريو (بنفيكا).
الهجوم :بــرنــاردو سيلفا (مانشستر سيتي
اإلنكليزي) ،رافايل لياو (ميالن اإليطالي) ،جواو
فيليكس (أتلتيكو مدريد اإلسباني) ،ريكاردو
هورتا (براغا) ،أندريه سيلفا (اليبزيغ األلماني)،
كــري ـس ـت ـيــانــو رونـ ــالـ ــدو (مــان ـش ـس ـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي).

مونديال ألمانيا الغربية  ...1974الطائر والقيصر
بعدما خلع بيليه قميص
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازيـ ـ ــل ن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــا ،خ ـلــت
الساحة فــي مــونــديــال 1974
أم ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ــرة ش ــامـ ـل ــة ب ـط ـل ـهــا
ال ـه ــول ـن ــدي ال ـط ــائ ــر ي ــوه ــان
كرويف ،لكن ألمانيا الغربية
ال ـ ـم ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــة وال ـ ـم ـ ـت ـ ـخـ ــوفـ ــة
أمنيا ،بعد أحــداث أولمبياد
م ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــخ ،أخ ـ ـ ـمـ ـ ــدت ثـ ـ ــورة
الطواحين البرتقالية ،رافعة
لقبها الثاني بقيادة القيصر
فرانتس بكنباور.
وأولـ ـ ــت أل ـمــان ـيــا الـغــربـيــة
األم ـ ـ ـ ـ ــن اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا خـ ــاصـ ــا،
خصوصا بعد حوادث 1972
الدامية ،وزاد االهتمام ألنها

وقـ ـع ــت م ــع أل ـم ــان ـي ــا ال ـشــرق ـيــة
ب ـم ـج ـمــوعــة واح ـ ـ ـ ــدة ،وت ـن ـق ـلــت
المنتخبات بحماية ا لـشــر طــة،
ُّ
وزنــرت بعض مقراتها بأسالك
شــائ ـكــة ،وان ـت ـشــر قـنــاصــة على
األسـطــح فــي بعض المباريات
الحساسة ،على غــرار مواجهة
األلمانيتين ،وخصصت سبع
طوافات لمراقبة النهائي.

هامبورغ 74
وسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــة
األلمانيتين تاريخية ،وزاد من
شهرتها فوز الشرقيين بهدف
المهندس الميكانيكي يورغن
ش ـبــارفــاســر ،أمـ ــام ن ـحــو ألـفـيــن
من أنصارهم تمكنوا من عبور
جدار برلين.
وت ـ ـفـ ــادت أل ـم ــان ـي ــا ال ـغــرب ـيــة
هـ ــول ـ ـنـ ــدا ال ـ ـقـ ــويـ ــة وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل
حاملة اللقب في الــدور الثاني،
ورغم ذلك قال قائدها بكنباور:
«ه ــدف شـبــارفــاســر أيقظنا من
س ـبــات ـنــا ،ل ـ ــواله ل ـمــا أصـبـحـنــا
أبطال العالم».
في التصفياتّ ،
ودعت إنكلترا
ب ـط ـلــة  1966ع ـل ــى ي ــد بــول ـنــدا
وحارسها يان توماشيفسكي،

ُمبعد ركلتي جزاء ضد السويد
وأل ـم ــان ـي ــا ال ـغ ــرب ـي ــة ف ــي الـ ــدور
الثاني ،في طريقها نحو المركز
الـثــالــث عـلــى حـســاب الـبــرازيــل،
وال ـت ــي ش ـه ــدت ت ـتــويــج صــانــع
األق ـفــال غــرزيـغــورز التــو هدافا
(.)7
وارت ـ ـ ـ ـ ــأى االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــدولـ ــي
تغيير ن ـظــام الـبـطــولــة ،فألغى
ربع النهائي ونصف النهائي،
لصالح مجموعتين فــي الــدور
الثاني.
وبـلــغ مـعــدل المتفرجين 48
ألفا ،وكان ميونيخ األولمبي درة
الـمــاعــب بتصميمه الـحــديــث،
ّ
ّ
فيما عكر الشتاء في عز الصيف
ب ـع ــض ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات .وش ـه ــدت
هـ ــذه ال ـن ـس ـخــة أول ح ــال ــة طــرد
ب ــاالن ــذارات للتشيلي كــارلــوس
كاسيلي ضد ألمانيا الغربية.
وفشلت البرازيل «العجوزة»
في تكرار مالحم  58و 62و،70
ّ
فخيب ريفيلينو وجايرزينيو
اآلمال في غياب بيليه.

فوتبول توتال
في هذا الوقت كانت هولندا
ال ـع ــائ ــدة إل ــى ال ـم ــون ــدي ــال بعد

تتويج منتخب ألمانيا الغربية بمونديال 1974
غياب منذ  1938تفرض معادلة
جديدة« :الكرة الشاملة».
ّ
المدرب والملهم رينوس
مع
ميخلس ،ابتكر يوهان كرويف
م ـف ـه ــوم الـ ـ ـ «ف ــوتـ ـب ــول ت ــوت ــال»،
وهـ ــو ن ـظ ــام ل ـعــب مـ ــرن يعتمد
ع ـلــى ال ـض ـغــط ال ـم ـك ـثــف ،حشد
الهجمات وتبادل في المراكز.
وك ــان ــت هــول ـنــدا ع ـلــى وشــك
الـ ـخ ــروج م ــن الـتـصـفـيــات أم ــام
بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا ،لـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء هـ ــدف
صحيح لـجــار تـهــا فــي الدقيقة

ق ـب ــل االخ ـ ـيـ ــرة ف ــي أمـ ـسـ ـت ــردام.
ّ
هدد العبوها باالنسحاب لعدم
تسديدات مكافآت التأهل ،لكنها
ً
اصبحت الحقا أفضل فريق لم
يحرز كأس العالم.
ً
وبـ ـ ــات اسـ ــم ك ــروي ــف رديـ ـف ــا
للكرة الشاملة :طويل ونحيف،
يملك مهارة خارقة بالمراوغات
ً
ً
ال ـم ـت ـع ـ ّـرج ــة ،تـ ـس ــارع ــا ره ـي ـبــا
ّ
ومخيلة واسعة.
ل ـق ـن ــت ه ــولـ ـن ــدا خ ـصــوم ـهــا
ً
دروسـ ـ ــا قــاس ـيــة ،فـ ــراح ضحية

كــرويــف ويــوهــان نيسكنس
وج ــون ــي ريـ ــب ورود ك ــرول
وآري هان وروب رنسنبرينك
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــات ع ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة م ـث ــل
االوروغواي ( ،)0-2األرجنتين
( )0-4والبرازيل ( ،)0-2اال ان
القيصر بيكنباور وألمانيا
ال ـغــرب ـيــة ح ــرم ــوا الـمـنـتـخــب
البرتقالي من المجد العالمي.

باق  ١٠أيام
ٍ

ةديرجلا
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رياضة

الرقصة األخيرة لثنائي األوروغواي الخارق سواريس وكافاني
سيكون مونديال قطر
 2022هو األخير لثنائي
منتخب األوروغواي لويس
سواريس وإدينسون
كافاني ،وسيسعى «ال
سيليستي» إلى االستفادة
من خبراتهما للوصول
إلى أبعد ما يمكن في
النهائيات.

إدينسون كافاني

ً
ّ
بعد أن شكال جزءا من الجيل
الــذه ـبــي ف ــي تـشـكـيـلــة منتخب
األوروغ ـ ـ ـ ـ ــواي ،يـسـتـعــد ثـنــائــي
الهجوم الناري لويس سواريس
وإديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي ل ـخــوض
نـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم فــي كــرة
القدم للمرة االخيرة في قطر.
إذا كان ُيعرف أن المهاجمين
ً
ً
ال ـبــال ـغ ـيــن  35ع ــام ــا ت ــأل ـق ــا في
أكبر األندية األوروبية ،لم يكن
ش ــأن ـه ـم ــا أقـ ـ ــل عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
الوطني.
يـ ـكـ ـب ــر س ـ ـ ــواري ـ ـ ــس ك ــاف ــان ــي
بـ ــ 21يــومـ ًـا فـقــط ُ
وولـ ــد كالهما
فــي مــديـنــة ســالـتــو شـمــال غــرب
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي ،وهـ ـم ــا يـحـتــان
ال ـمــركــزيــن األول وال ـث ــان ــي في
ت ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــب أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ه ـ ـ ــداف ـ ـ ــي «ال
سـيـلـيـسـتــي» ف ــي ال ـت ــاري ــخ ،مع
ً
 68هــدفــا ل ـســواريــس (ف ــي 134
مباراة) و 58لكافاني (في .)133
ساهما في قيادة األوروغواي
إلــى نصف نهائي كــأس العالم
 2010فــي جـنــوب إفريقيا ،إلى
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـخـ ــامـ ــس ف ـ ــي ك ــأس
العالم  2018في روسيا ،والفوز
ف ـ ــي كـ ــوبـ ــا أمـ ـي ــرك ــا  2011فــي
األرجنتين.
يـ ــؤكـ ــد ديـ ـيـ ـغ ــو م ــونـ ـي ــوس،
الـصـحــافــي فــي شـبـكــة «اي أس
ب ــي أن» ل ــوك ــال ــة ف ــران ــس بــرس

أن ـ ـه ـ ـمـ ــا ي ـ ـش ـ ـكـ ــان «ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي
الهجومي األفضل في تاريخ ال
سيليستي».
ويتابع «لقد وضعا غرورهما
ً
ً
جانبا ،ووضعا دائما المنتخب
ف ـ ـ ـ ــوق ك ـ ـ ــل اع ـ ـت ـ ـب ـ ــار وسـ ـ ــانـ ـ ــدا
بعضهما ،إنهما العبان ال غنى
عنهما فــي جيل أ عـطــى الكثير
للمنتخب و سـمــح لشعبه بــأن
يحلم».
ومن األمثلة الرائعة على هذا
االنسجام ،الهدف الجميل الذي
ّ
سجله كافاني ضد البرتغال في
الدور ثمن النهائي من مونديال
روسيا  ،2018بعد أن ّ
حول الكرة
من جانب الى آخر في ّالملعب
ن ـح ــو سـ ــواريـ ــس وتـ ــوغـ ــل ال ــى
داخـ ــل الـمـنـطـقــة ،قـبــل أن يــرفــع
سواريس عرضية نحو القائم
الثاني ويتابعها كافاني برأسه
في الشباك.

من سيخلفهما؟
ستكون نهائيات كأس العالم
ال ــراب ـع ــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي لهما
بمثابة نهاية مشوارهما في
«ال سـيـلـيـسـتــي» ،ال ــذي شهد
ً
ً
ت ـغ ـي ـيــرا ك ـب ـيــرا ت ـحــت إش ــراف
الـ ـم ــدرب األس ـ ـطـ ــوري أوس ـك ــار
تــابــاريــس ال ــذي كــان على رأس

ال ـج ـن ــوب ـي ــة الـ ـم ــوح ــدة وراء الـ ـب ــرازي ــل
واألرجنتين
ً
• المدربُ :ع ّين دييغو ألونسو ( 47عاما)
ً
مدربا في  14ديسمبر  2021في «مهمة
ً
إنقاذ» بدال من الخبير أوسكار تاباريس
ً
المقال بعد فترة ناجحة لـ  15عاما على
رأس الـمـنـتـخــب .رغ ــم ه ــال ــة تــابــاريــس
الكبرى ،دفــع ثمن النتائج السلبية في
الـتـصـفـيــات ،وكــانــت األوروغـ ـ ــواي على
وشك إهدار تأهلها إلى المونديال للمرة

التشكيلة األولية بالمونديال

• حراسة المرمى :سيرخيو روتشيت (ناسيونال) ،فرناندو
موسليرا (غلطة سراي التركي) ،سانتياغو ميلي (أونيون
األرجنتيني).
• ال ــدف ــاع :خــوس ـيــه م ــاري ــا خـيـمـيـنـيــس (أت ـل ـت ـي ـكــو مــدريــد
اإلسباني) ،سيباستيان كواتيس (سبورتينغ البرتغالي)،
رونــالــد أراوخـ ــو (بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي) ،ديـيـغــو غــوديــن
(فيليس سارسفيلد األرجنتيني) ،أغوستين روجيل (هرتا
برلين األلماني) ،ماتياس سواريس (خيتافي اإلسباني)،
غييرمو فاريال (فالمنغو البرازيلي) ،مارتين كاسيريس
(لوس أنجليس غاالكسي األميركي) ،ماتياس فينيا (روما
اإليطالي) ،ماتياس أوليفيرا (نابولي اإليطالي).

لويس سواريس

هلع في السنغال بعد إصابة مانيه

منتخب األوروغواي في سطور
• كأس العالم :المشاركة الرابعة عشرة
• أفضل نتيجة :بطل  1930و1950
• كوبا أميركا 45 :مشاركة
• أفضل نتيجة :بطل ،1920 ،1917 ،1916
،1956 ،1942 ،1935 ،1926 ،1924 ،1923
2011 ،1995 ،1987 ،1983 ،1967 ،1959
• تصنيف فيفا14 :
• اللقب :ال سيليستي (األزرق السماوي)
• رئيس االتحاد :إيغناسيو ألونسو
ّ
• التأهل :حلت ثالثة في تصفيات أميركا

ً
الجهاز الفني لمدة  15عاما بين
 2006و.2021
ومــع ذلــك ،إذا كانت فرضية
أن ك ـ ـ ـ ــأس ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
ل ـل ـم ـهــاج ـمـ َـيــن س ـت ـع ـطــي نـكـهــة
خاصة لهذه النهائيات في قطر،
فهذا ليس دافعهما األساسي.
أوضـ ـ ـ ـ ــح ك ـ ــاف ـ ــان ـ ــي م ـه ــاج ــم
نــابــولــي اإليـطــالــي الـســابــق في
حديث إذاع ــي فــي األوروغ ــواي
«بالنسبة للذي يعيش ويشعر
ويحب كــرة الـقــدم ،وحتى أكثر
من ذلك ،بالنسبة للذي يرتدي
قـ ـمـ ـي ــص بـ ـ ـ ـ ــاده ،لـ ـي ــس ه ـن ــاك
غموض :إنها كأس العالم ،سواء
كانت األولى أو الخامسة».
وت ــاب ــع ه ــداف ب ــاري ــس ســان
جرمان الفرنسي السابق الذي
ً
يـلـعــب راه ـن ــا فــي إسـبــانـيــا مع
كاف
فالنسيا «إذا كان ذلك غير ٍ
لتحفيزك ،فهناك مشكلة».
أما بالنسبة لسواريس نجم
بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي الـســابــق
الــذي فاجأ الكثيرين بالعودة
لـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي مــع
نادي الطفولة ،ناسيونال
مونتيفيديو ،فإنه
ّ
ي ـع ــل ــق

ً
ً
آمال كبيرة في قطر معتبرا أن
المنتخب ذات جودة عالية.
ق ــال فــي ه ــذا ال ـصــدد «لــديـنــا
مزيج من الالعبين ذوي الخبرة
والكفاءة :أعتقد أن األوروغواي
ي ـم ـك ـن ـهــا أن تـ ـق ــدم كـ ــأس عــالــم
ً
كبيرة جدا».
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الثنائي التاريخي في الهجوم،
يمكن أن يعتمد المدرب دييغو
ألــون ـســو عـلــى العـبـيــن بــارزيــن
فــي األنــديــة األوروب ـي ــة الكبرى
مثل العـبــي الــوســط فيديريكو
فـ ـ ــال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــردي (ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد
اإلسباني) ورودريغو بنتانكور
(توتنهام اإلنكليزي) والمهاجم
دارويـ ـ ـ ــن نــون ـي ـيــس (ل ـي ـفــربــول
اإلنكليزي).
أ مــا فيما يتعلق بمعرفة ما
إذا كان الجيل الجديد سينجح
بـســرعــة فــي م ــلء ف ــراغ الـحــرس
ً
القديم ،فالجواب صعب جدا.
ي ــرى ب ــرات ــس «إع ـ ــداد ثنائي
بــأس ـلــوب س ــواري ــس وكــافــانــي
ً
ً
ً
سيكون صعبا ج ــدا » ،مضيفا
أن الوجوه الجديدة
«يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــب

أن تواصل تطورها».
أمـ ــا م ــون ـي ــوس فـيـعـتـقــد أنــه
ً ً
سيكون «من الصعب جدا جدا»
َ
المهاجمين .ومع ذلك،
استبدال
ً
يـسـتـطــرد «ك ــان ــت ه ـنــاك أيـضــا
فترة لم يكن فيها أي العب آخر
سوى (دييغو) فورالن و(دييغو)
ل ـ ــوغ ـ ــان ـ ــو ،ومـ ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك اس ـت ـل ــم
(كافاني وسواريس) المسؤولية
مع (المدافع دييغو) غودين».
ويـتــابــع «سـيـكــون المفتاح
هو الحفاظ على اإلرث وتعلم
اللعب من دونهما ،وتحويل
مركز القوة نحو خط الوسط
حـ ـت ــى يـ ـق ــود ف ــال ـف ـي ــردي
وب ـ ـن ـ ـتـ ــان ـ ـكـ ــور الـ ـجـ ـي ــل
القادم».
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه
الـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــة ،س ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـول
األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي ل ـل ـمــرة
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى
ســواريــس وكــافــانــي
ل ـم ـح ــاول ــة ال ـتــأهــل
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــدور ث ـ ـمـ ــن
الـنـهــائــي عن

المجموعة الثامنة التي تضم
ال ـب ــرت ـغ ــال وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
وغانا.

األول ــى منذ  .2010نجح خلفه بــإعــادة
الفريق إلــى سكة الـفــوز وضـمــان مقعد
مؤهل في قطر من خالل الفوز في آخر
 4م ـب ــاري ــات م ــن تـصـفـيــات الـمـجـمــوعــة
ّ
الموحدة.
• التشكيلة المثالية :روتشيت  -فاريال،
خ ـي ـم ـي ـن ـي ــس ،كـ ــوات ـ ـيـ ــس ،أولـ ـيـ ـفـ ـي ــرا -
ب ـي ـل ـي ـس ـتــري ،ب ـن ـت ــان ـك ــور ،ف ــال ـف ـي ــردي،
فيسينو  -نونييس ،سواريس.

• الــوســط :فيديريكو فالفيردي (ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي)،
رودريغو بنتانكور (توتنهام اإلنكليزي) ،ماتياس فيسينو
(التسيو اإليطالي) ،نيكوالس دي ال كروس (ريفرباليت
األرج ـن ـت ـي ـنــي) ،لــوكــاس ت ــوري ــرا (غـلـطــة س ــراي ال ـتــركــي)،
فــا كــو نــدو بيليستري (مانشستر يونايتد اإل نـكـلـيــزي)،
جورجان دي أراسكاييتا (فالمنغو البرازيلي) ،مانويل
أوغــارتــي (سبورتينغ الـبــرتـغــالــي) ،أغوستين كانوبيو
(أتلتيكو باراناينسي البرازيلي)
• الـ ـهـ ـج ــوم :ل ــوي ــس سـ ــواريـ ــس (ن ــاسـ ـي ــون ــال) ،إدي ـن ـس ــون
كافاني (فالنسيا اإلسباني) ،داروين نونييس (ليفربول
اإلنكليزي) ،فاكوندو توريس (أورالندو سيتي األميركي).

أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
السنغالي لكرة القدم أوغوستان
سنغور ،أمس ،عن «قلقه» بشأن
إصابة نجم المنتخب الوطني
وم ـ ـه ـ ــاج ـ ــم ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــرن مـ ـي ــونـ ـي ــخ
األلماني ساديو مانيه ،قبل 11
ً
يوما من انطالق مونديال قطر.
وقال سنغور ،في تصريحات
ّ
«تصوروا
لوكالة فرانس برس
أن تخسر فرنسا جهود (كريم)
بنزيمة .نحن قلقون بعد األنباء
الـتــي وردت ـنــا مـســاء أم ــس» ،في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ـش ـفــت صحيفة
«لـيـكـيــب» الــريــاضـيــة الفرنسية
ان مــان ـيــه الـ ــذي ح ــل ثــان ـيــا في
تــرتـيــب ال ـكــرة الــذهـبـيــة الفضل
العب لعام  ،2022سيغيب حتما
عن النهائيات بعد اصابته في
اربطة الركبة من دون ان تذكر
اي مصدر لمعلوماتها.
وأضـ ـ ـ ــاف س ـن ـغ ــور «ن ـن ـت ـظــر
استشارة الجهاز الطبي (لبايرن
ميونيخ) واش ـعــارا رسميا من
النادي .يتعين علينا االنتظار

المعلومات الدقيقة الواردة من
النادي نفسه».
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون
ال ـس ـن ـغــال ـيــون االس ـت ـف ـســار عن
حالة مانيه من المقربين منه،
ف ـك ــان الـ ـج ــواب ه ــو ان ـت ـظــار ما
سيقوله ناديه.
وتــابــع سـنـغــور «ان ــه العبنا
النجم ،الفريق مع ساديو مانيه
او من دونه ليس هو ذاته ،لكننا
سنتأقلم».
والتقطت السنغال بأكلمها
ان ـف ــاس ـه ــا ب ـع ــد خـ ـ ــروج مــان ـيــه
مـصــابــا مــن م ـبــاراة فــريـقــه ضد
فـ ـي ــردر ب ــري ـم ــن ب ـع ــد م ـ ــرور 21
دقـيـقــة ،حـتــى ان رئ ـيــس الـبــاد
قام بنشر تغريدة على حسابه
تـ ـ ـق ـ ــول «سـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــو ،ات ـ ـم ـ ـنـ ــى لــك
التعافي بأقصى سرعة ممكنة
اثر اصابتك خالل مباراة بايرن
مـيــونـيــخ-بــريـمــن .كـمــا قـلــت لــك:
ساديو ،قلب االسد! من كل قلبي
انا معك :لكي يباركك الله!».
و ت ــوج المنتخب السنغالي

ساديو مانيه
ب ـط ــا لـ ـك ــأس االمـ ـ ــم االفــري ـق ـيــة
م ـط ـل ــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ل ـل ـمــرة
االولـ ـ ــى ف ــي ت ــاري ـخ ــه وسـيـعـلــن
م ــدرب المنتخب الـيــو سيسيه
عن تشكيلته الرسمية المشاركة
في مونديال قطر بعد يومين،
علما بان القرعة اوقعت «اسود

تيرانغا» في المجموعة االولى
الى جانب الدولة المضيفة قطر
وهولندا واالكوادور.

«كاس» تبقي اإلكوادور في المونديال
اح ـت ـف ــظ م ـن ـت ـخــب اإلك ـ ـ ـ ـ ــوادور ل ـكــرة
الـقــدم بمكانه فــي بطولة كــأس العالم
 2022بعدما حكمت المحكمة الدولية
للتحكيم الرياضي (كاس) ،امس االول،
لمصلحته ،عقب محاوالت من تشيلي
وب ـيــرو إلب ـعــاد منتخب االك ـ ــوادور من
البطولة.
وتقدمت تشيلي وبيرو باستئناف
لدى االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
بـعــدمــا اكـتـشـفــا أن اإلكـ ـ ــوادور أشــركــت
بـيــرون كاستيلو الظهير األيـمــن ،غير
المؤهل ،في التصفيات.
وقـ ـ ــدم اتـ ـح ــاد ت ـش ـي ـلــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم

العبو منتخب اإلكوادور خالل مباراة سابقة

إثباتا أن كاستيلو ولد في كولومبيا ال
اإلكــوادور ،كما هو مذكور في الوثائق
الرسمية الخاصة بالالعب.
ورفــض «فيفا» كل التهم في يونيو،
وكذلك في سبتمبر عندما ظهرت أدلة
أخرى ،ولكن تشيلي وبيرو توجها إلى
المحكمة ا لــدو لـيــة للتحكيم الرياضي
باستئناف آخر ،ولكن جلسة االستماع
التي أقيمت يومي  4و 5الجاري حكمت
بأنه ال يوجد أي خــرق للقواعد بشأن
األهلية ،وهو ما منح منتخب اإلكوادور
حق المشاركة في البطولة التي ستقام
فــي قـطــر ه ــذا الـشـهــر ،ولـكــن سيخصم

مــن منتخب اإلك ــوادور ثــاث نقاط في
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
ب ـعــد اك ـت ـش ــاف اس ـت ـخــدامــه مـعـلــومــات
خاطئة للحصول على جواز سفر لالعب
مولود في كولومبيا.
وسيتعين على منتخب اال ك ــوادور
الـ ـ ــذي سـ ـي ــواج ــه ن ـظ ـي ــره الـ ـقـ ـط ــري فــي
ال ـم ـبــاراة االفـتـتــاحـيــة للبطولة فــي 20
ال ـج ــاري ،دف ــع غــرامــة قــدرهــا  100ألــف
فرانك سويسري ( 101.605دوالر).

«الفراعنة» فتحوا عهد العرب واألفارقة في كأس العالم
توقيف حكم من هنا ،وإعادة مباراة من هناك ،وما
بينهما شائعات ال تنتهي ينشرها المصريون حتى
ال ـيــوم عـلــى وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،مصدرها
حسرة على آمــال ّ
تبددت بخوض منتخب «الفراعنة»
ً
ّ
غمار مونديال  2022في قطر .لكن الحظ كان سنغاليا.
من إيطاليا بدأت «القصة» المصرية .قد يتخاطر إلى
ذهن كثيرين أن الدعسة المونديالية األولى لـ «الفراعنة»
بدأت في  ،1990لكن عام  1934كان أول الغيث.
ً
من ثنائية عبدالرحمن فوزي ،مرورا بهدف مجدي
ً
وصوال إلى كتف ّ
محمد صالح.
عبدالغني،
فـتــح الـمـصــريــون عـهــد ال ـعــرب واألف ــارق ــة فــي كــأس
العالم ،عندما شاركوا في عام  1934في إيطاليا بثاني
نسخ الحدث الكروي األكبر .تأهلت حينها على حساب
فلسطين ،وألن البطولة حينها كــا نــت بنظام خــروج
ً
المغلوب ،لــم تبحر السفن المصرية طــويــا فــي بحر
المنافساتّ ،
فودعتها بالنزال األول أمام المجر عندما
خسرت .4-2
حـيـنـهــا ،سـ ّـجــل عـبــدالــرحـمــن ف ــوزي هــدفـيــن لمصر
أحدهما كان لفرض التعادل  2-2في الشوط ّ
األول قبل
الخسارة في الثاني.
ب ـق ــي ه ـ ـ ــذان الـ ـه ــدف ــان ي ـت ـي ـم ـيــن فـ ــي ال ـس ـ ّـج ــات
التاريخية لمصر ،حتى عــاد أبناء النيل إلــى كأس

ً
العالم ،من البوابة اإليطالية مجددا في العام .1990
لم تخدم القرعة مصر آنذاك ،وفي باكورة مبارياتها
واجهت هولندا بطلة أوروبا مع ترسانة نجومها ،على
غرار ماركو فان باستن ورود خوليت وفرانك رايكارد.

بداية عهد عبدالغني
استبسل الــدفــاع الـمـصــري وخلفه ال ـحــارس أحمد
شوبير أمام ّ
المد البرتقالي ،لينتهي الشوط األول دون
أهداف .لكن البديل فيم كيفت باغتهم بهدف التقدم قبل
نصف ساعة على نهاية الوقت.
لم يستسلم الفراعنة ،ضغطوا على مرمى الحارس
هانز فان برويكلين ،ثم أسقط المدافع رونالد كومان
ً
المهاجم حسام حسن متسببا بركلة جــزاء ترجمها
م ـجــدي عـبــدالـغـنــي قـبــل  7دقــائــق عـلــى نـهــايــة الــوقــت
األصلي في باليرمو.
بعد حصدهم نقطة ثمينة من نجوم هولندا ،واجه
رجال المدرب محمود الجوهري جمهورية ايرلندا بعد
ً
خمسة أيام في باليرمو أيضاُ .وصفت بالمباراة المملة
بسبب الـتـمــريــرات العقيمة بين المدافعين وحــارس
ً
المرمى خصوصا شوبير ،وكانت من أسباب تغيير
ّ
قــوانـيــن اللعبة ومـنــع ال ـح ــراس مــن الـتـقــاط تـمــريــرات
مدافعيهم.

ً
وبعد تعادلين ،أصبح بلوغ الــدور الثاني واقعيا
لمصر ،بيد أن انكلترا أوقفت طموحها في كالياري .في
ظل سيطرة انكليزية ،دافع المصريون وأجلوا الحسم
إلى الشوط الثاني ،عندما أخطأ شوبير بالتعامل مع
رأسية للمدافع مــارك رايــت .لم تثمر مـحــاوالت جمال
عبدالحميد ورفاقه على مرمى بيتر شيلتونّ ،
فودعت
مصر من الدور األول بتعادلين وخسارة.
ّ
ً
بــالـهــدف فــي مــرمــى هــولـنــدا ،حــل عبدالغني زميال
لـفــوزي بــاألهــداف المونديالية لـمـصــر ...وبـقــي كذلك
ً
 28عاما.
ّ
سدد عبدالغني في المرمى الهولندي .أثناء فرحة
الالعبين ،ذهبت كاميرا مخرج المباراة ناحية عادل
ّ
فظن البعض أنه من ّ
سجل الهدف ،حتى أن
عبدالرحمن،
بعض الصحافيين استصرحوه بعد المباراة.

صالح ُينهي األسطورة

هدف ،حمله العب ليفربول اإلنكليزي ّ
محمد صالح
ّ
وتمنيات ماليين المصريين.
على كتفه مع آمال
ً
ّ
قبل كأس العالم  ،2018وتحديدا في  26مايو ،تعرض
صالح في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين
لـيـفــربــول وري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي إلصــابــة قــويــة في
الـكـتــف ،هــي ع ـبــارة عــن ال ـتــواء فــي المفصل األخــرمــي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

من مباراة مصر وهولندا في مونديال 1990
ّ
الترقوي بعد تدخل من سيرخيو راموس.
غاب أفضل العب إفريقي وأفضل العب في الدوري
اإلنكليزي حينها عن المالعب ،ولم يشارك ابن محافظة
الغربية في وديات بالده األخيرة قبل المونديال.
غـ ــاب صـ ــاح ع ــن الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ــى ال ـت ــي خـســرهــا
المنتخب المصري أمام األوروغواي صفر ،1-وعاد أمام
روسيا صاحبة األرض.

اإلعالنات:

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

رغم عودة صالح ،فقد «الفراعنة» تركيزهم وارتكبوا
ّ
يسجل نجم ليفربول
أخطاء وتأخروا بثالثية ،قبل أن
ً
ً
هدفا شرفيا من ركلة جزاء.
وأنهت مصر مشوارها المونديالي بخسارة جديدة
أمام السعودية  ،2-1في مباراة أصبح فيها حارسها
عصام الحضري أكبر العب يشارك في تاريخ المونديال
ً
ً
عن  45عاما و 161يوما.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم
الله بالنور

ّ
وسعوا الصدر

د .ناجي سعود الزيد

ّ
يتقدم باستقالته ،نرجو من سمو رئيس الــوزراء
أي وزير
قبولها بسرعة ومن دون تردد...
الوزير أو الوزيرة ممن لديهم اعتراضات على ما يقوله نائب
أو ما يكتبه كاتب ،أو ما يتردد في الصحف أو ما ُينشر في
الشبكات اإللكترونية ليس له مكان كشخصية عامة ّ
معرضة
ّ
ّ
للمديح أو لالنتقاد ،ألن ّالمنصب يتعلق بمهام يجب أن تصب
ّ
في الصالح العام ،ولتجنب األخطاء ال بد من الدقة ودراسة كل
القرارات قبل إصدارها.
ال ــرق ــاب ــة وال ـم ـحــاس ـبــة ف ــي أي مـجـتـمــع ح ـض ــاري أم ــر مهم
ومفروغ منهَ ،
ومن ال يريد ذلك ُحر في ترك المنصب الوزاري،
ٌ
فليس هناك أشخاص منزهون عن الخطأ ،فهم بشر مثلهم
مثل بقية خلق الله.
نريد سلطة تنفيذية قادرة على ُّ
تحمل النقد ،وتتحمل كذلك
المهام الجسيمة المنوطة بالمنصب ال ــوزاري ،فالوزير هو
صاحب القرار ،وبالتالي ليس من المعقول أن تكون كل تلك
القرارات صائبة!!
ّ
وكما نناشد النواب بالتحلي بسعة الصدر وتوجيه طاقاتهم
نحو البناء ال الهدم ،فإننا نناشد الوزراء بالترحيب بمن ّ
يقدر
مسؤولياتهم ويعينهم بالتوجيه الصائب عند الحاجة.
نأمل ونسعى إلــى اسـتـقــرار سياسي يواكبه البناء الــذي
تحتاجه ال ـكــويــت ،ول ــن يـتــم ذل ــك دون انـسـجــام وتـفــاهــم بين
السلطات نحو الهدف األساسي ،وهو البناء ال الهدم.

وفيات
شيخة صالل عيد العتيبي

ً
 82عــامــا ،شـيـعــت ،الــرقــة ،ق ،7ش ،17م ،44ت،55905555 :
99567111

عبدالقادر باقر جعفر العوضي

ً
 73عاما ،شيع ،ديوان العوضي ،حطين ،ق ،3ش ،302م ،11ت:
60006504 ،97878638 ،97563638

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الصقر يتحدث عن «الناقالت» والبرلمان
العربي في ختام «السطر األوسط»
ي ـخ ـت ـتــم ب ــرن ــام ــج ال ـس ـطــر
ً
األوسط غدا سلسلة حلقاته
مـ ـ ــع رئـ ـ ـي ـ ــس غ ـ ــرف ـ ــة ت ـ ـجـ ــارة
وصـ ـن ــاع ــة الـ ـك ــوي ــت مـحـمــد
جاسم الصقر.
ويـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر ف ــي
ال ـح ـل ـقــة ال ـس ــاب ـع ــة ،األخ ـي ــرة
ً
مـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ،ع ـ ـ ـ ـ ــددا مــن
الـقـضــايــا وال ـم ـل ـفــات ،أهمها
قضية الناقالت التي أثارها
ً
ً
الصقر صحفيا ونيابيا في
مـجـلــس األم ـ ــة ،ك ـمــا يـتــوســع
فـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ت ـجــرب ـتــه
المثيرة في البرلمان العربي
الذي ترأسه في أولى دوراته،
إذ س ـي ـك ـشــف عـ ــن ك ــوال ـي ــس
الـ ـص ــراع ــات ال ـت ــي دارت مع
رؤس ـ ــاء ال ـبــرل ـمــانــات ال ـعــرب
وعـ ـ ـ ــن كـ ــوال ـ ـيـ ــس ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات
الـتــي دارت مــع ال ــرؤس ــاء في
الـمـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة وال ـش ــرق
األوس ــط ،ومـحــاوالت الصقر
طـ ـ ــرح وسـ ـ ــاطـ ـ ــات بـ ـي ــن دول
عربية وإسالمية في قضايا
مختلفة.
وقال مقدم ومعد البرنامج
اإلعالمي مالك الروقي إن هذه
السلسلة كانت من بين األكثر
ً
ت ـف ــاع ــا ف ــي ال ــوط ــن الـعــربــي
مـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاس ـ ــل الـ ـت ــي
عرضها البرنامج مع رؤساء
دول وشـخـصـيــات سياسية
وثقافية.

وأك ـ ــد ال ــروق ــي أن أهـمـيــة
ت ـجــربــة ال ـص ـقــر الـصـحــافـيــة
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـك ـ ـمـ ــن ف ــي
معاصرتها لــواحــدة من أهم
الحقب التاريخية في العالم
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ح ـ ـيـ ــث ع ــاص ــره ــا
ال ـص ـق ــر ب ـفــاع ـل ـيــة وأث ـ ـ ــر فــي
كثير مــن أحــداثـهــا مــن خالل
حـ ـ ـ ــواراتـ ـ ـ ــه الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة أو
ن ـ ـشـ ــاط الـ ـقـ ـب ــس وح ـ ـتـ ــى مــع
نشاطه السياسي وتعد هذه
ال ـس ـل ـس ـلــة وث ـي ـق ــة تــاري ـخ ـيــة
يـتــركـهــا ال ـبــرنــامــج لــأجـيــال
ك ـ ــي ت ـ ـعـ ــرف أثـ ـ ــر ال ـص ـح ــاف ــة
العربية على األحداث وكيف
كانت تدار المواقف واألزمات،
ً
الفتا إلى أن «السطر األوسط»
س ـي ـم ـضــي ف ــي ت ــوث ـي ــق مـثــل
ه ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ـيــاس ـيــة
على خريطة الــوطــن العربي
ال ـك ـب ـيــرة م ــن خ ــال الـشـهــود
والمؤثرين.
وفــي خـتــام هــذه السلسلة
المثيرة التي عرضتها قناة
ً
 mbcتـبــاعــا ،قــال الصقر إنه
سعيد بتجربته مع برنامج
ال ـس ـط ــر األوس ـ ـ ــط والـ ـت ــي لــم
ي ـتــوقــع أن ت ـم ـتــد أص ــداؤه ــا
لـمـنــاطــق واس ـعــة فــي الــوطــن
العربي ،وبــرز ذلــك من خالل
ما نشرته الصحف العربية
م ـ ــن مـ ـ ـق ـ ــاالت وأخ ـ ـ ـبـ ـ ــار عـلــى
خلفية ما طرح في البرنامج.

وأشـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـصـ ـق ــر ب ــال ــروق ــي
والـحــرفـيــة فــي إدارة الـحــوار
ً
وال ـح ـضــور الـمـمـيــز ،مــؤكــدا:
ً
ً
«ل ـق ــد ك ـنــت م ـب ـت ـعــدا نـهــائـيــا
ع ـ ــن الـ ـظـ ـه ــور ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي
منذ فترة طويلة ووجدت أن
السطر األوسط منبر مناسب
ل ـل ـحــديــث ع ــن ت ـجــرب ـتــي لما
ل ـم ـس ـت ــه مـ ــن م ـه ـن ـي ــة عــال ـيــة
م ــن ف ــري ــق ال ـب ــرن ــام ــج ،وبـعــد
مشاهدتي للحلقات سعدت
ً
ج ـ ـ ــدا ب ـه ــا وش ـ ـعـ ــرت بــأن ـنــي

اخ ـت ــرت الـمـنـصــة المناسبة
ع ـ ـبـ ــر قـ ـ ـن ـ ــاة  mbcوا لـ ـشـ ـك ــر
موصول إلدارتها».
ويعرض «السطر األوسط»
ً
كــل جمعة الـســاعــة  ٤عـصــرا
وي ـ ـعـ ــاد الـ ـسـ ـب ــت الـ ـس ــاع ــة ٨
م ـس ــاء ،كـمــا تـنـشــر الـحـلـقــات
كاملة عبر تطبيق شاهد.

عبداألمير رضا علي كرم

ً
 75عاما ،شيع ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية( ،العزاء ابتداء
من اليوم) ،النساء :حسينية جمدار ،ت90002772 :

صالح محمد صالح المغربي

ً
 78عاما ،يشيع في التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :العزاء في
المقبرة ،النساء :الفيحاء ،ق ،2ش ،24م ،12ت66003622 ،99840998 :

الطقس والبحر

مواعيد الصالة
الفجر
04:46

الشروق الظهر

العصر

المغرب

العشاء

العظمى 28

11:32

02:35

04:56

06:15

الصغرى 16

06:07

أعلى مد

ً
 01:54ظـ ـ ـهـ ــرا

أدنى جزر

ً
 07:26صباحا
 07:13مـ ـ ـ ً
ـساء

الفرسان الخمسة
لضمانات الجنسية

حسن العيسى

من العبارات التي ال يمكن أن ينساها طالب القانون
الواعي أيــام زمــان في دروس القانون العام ،عبارة مثل
أن نـظــريــة إع ـمــال ال ـس ـيــادة تـعــد وص ـمــة ع ــار فــي جبين
ً
الـشــرعـيــة الـقــانــونـيــة ،ل ـم ــاذا؟! ألنـهــا تنحي جــانـبــا حكم
القانون والعدالة وتخول اإلدارة الحاكمة سلطة استثنائية
أساسها حالة االستثناء للمصلحة العامة التي تختلقها
هذه اإلدارة ذاتها ،وال تخضع بذلك ألي رقابة الحقة من
القضاء.
فقيه الدولة النازية األلمانية كارل شميث كان من أهم
الفقهاء السياسيين والقانونيين الذين كتبوا مبررين
«حــالــة االسـت ـثـنــاء» ال ـتــي م ـهــدت لـلــدولــة األلـمــانـيــة فيما
بعد لتحقيق نظرية إعمال السيادة على أرض الواقع،
ولكي يتمكن هتلر حسب هذا المفهوم من استبعاد حكم
القانون ،وضــرب الديموقراطية وحقوق األفــراد بعرض
الحائط بحجة «حالة االستثناء من القانون» لقيام دولة
الرايخ الثالثة ،وكانت الكارثة على ألمانيا وعلى العالم
فيما بعد.
ً
خـمـســة نـ ــواب م ــن ال ـفــرســان ق ــدم ــوا اق ـت ــراح ــا بـقــانــون
يـسـتـبـعــد ق ـضــايــا س ـحــب وإلـ ـغ ــاء الـجـنـسـيــة م ــن أع ـمــال
السيادة ،وبالتالي ال تصبح مثل تلك األعمال محصنة
من رقابة القضاء ،كما ينص قانون تنظيم القضاء ،وإنما
تخضع لرقابة هــذه السلطة المحايدة لكي تقرر ما إذا
كانت سلطة التنفيذ تجاوزت حدود وأغــراض الشرعية
في قرارات سحب وإسقاط الجنسية من عدمه ،مثل هذا
االقتراح ال يعني غل يد سلطة التنفيذ عن ممارسة دورها
في مسائل إلغاء الجنسية وإنما يخول األفراد المتضررين
من تلك الـقــرارات المرعبة التي تنفي «صفة المواطنة»،
وتحيل المواطنين إلى بشر معدومي الهوية ،ليس لهم
أرض يستقرون بها وال سلطة تحميهم باللجوء للقضاء
لحماية حقوقهم في العدالة.
ً
ارتفعت عاليا العديد من أصــوات النشاز ضد اقتراح
النواب الخمسة ،وقد أظهر المعترضون أنفسهم كملوك
أكثر من الملك ،وكأن مسألة الجنسية والهوية الوطنية
حق امتياز مقصور عليهم ،ولهم حق الفيتو ضد مشروع
القانون ،فهم والسلطة ســواء بـســواء ،هــؤالء المتعالون
بهوياتهم ومرضهم الشوفيني بالجنسية التي يعدونها
صفة امتياز خاصة بهم ال يملكون حجج العدالة وروح
التشريع في معارضتهم لمثل هــذا االقـتــراح ،ويمكن أن
نتفهم ببعض ا لـتـجــاوز أ سـبــاب جهلهم ،لكن مــا يمكن
خشيته أن يقفز علينا مــدعــي فقه قــانــونــي يـبــرر رفض
االق ـتــراح بـقــانــون لـلـنــواب الخمسة ،يحسب نفسه كــارل
شميث ا لـكــو يـتــي ،بينما هــو حقيقة ك ــاره للغير ور مــز
للعنصرية الضحلة.

