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الفضالة لـ ةديرجلا :.نعلم األغلبية
المطلقة لجناسي «البدون»

ً
ً
أكد أن مساعي «الجهاز المركزي» حالت دون بلوغ أعدادهم  440ألفا مقارنة بـ  220ألفا قبل الغزو
اتخذنا خطوات لحل القضية
واكتشفنا الكثير من الوثائق
وأودعناها البنك المركزي
حسن المهنا

حملنا على عاتقنا مسؤولية
تسهيل أمورهم عن
طريق «بطاقة خدمات»

كشف رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين
ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة صــالــح الـفـضــالــة أن الـجـهــاز يعلم
األغلبية المطلقة ألصل جناسي وجوازات «البدون» البالغ
ً
عددهم في البالد نحو  106آالف ،مؤكدا أن الكويت تعمل
على حل قضيتهم ولوال جهودها في هذا الصدد لتجاوز
ً
ً
عددهم  440ألفا ،بعدما كانوا  220ألفا قبل الغزو.
وشدد الفضالة ،خالل زيارته لـ «الجريدة» أمس ،على أن

التغييرات التي طرأت على أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

 9127منهم َّعدلوا
أوضاعهم منذ إنشاء
الجهاز حتى أكتوبر 2021

الجهاز أخذ على عاتقه مسؤولية تقديم خدمات مستمرة
لهذه الفئة في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية ،السيما
في مجالي التعليم والصحة ،عبر إصداره «بطاقة خدمات»
خاصة للمسجلين لديه ،ودعــم ذوي االحتياجات وكبار
السن منهم.
وأوض ــح أن «ال ـب ــدون» مــن أبـنــاء وأح ـفــاد الكويتيات
والـعـسـكــريـيــن وأب ـن ــاء الـعــامـلـيــن فــي وزارة التربية
يتمتعون بتعليم مجاني داخل المدارس الحكومية
ً
مثل الكويتيين ،الفـتــا إلــى أن عــدد طلبتهم بلغ في
ً
العام الــدراســي  2021-2020نحو  20373طالبا ،وفي
ً
ً
 2022-2021نحو  21375طالبا ،فضال عن التحاقهم بجامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى
جانب الجامعات الخاصة والدراسة في الخارج.
وذكر أن المسجلين لدى الجهاز يتمتعون بكل الخدمات
ً
العالجية مجانا ،مع استمرار ذلك لمن يعدل وضعه منهم،
ً
مضيفا أن الــدولــة تتكفل بــإرســال العسكريين وزوج ــات
ً
الكويتيين منهم للعالج بالخارج على نفقتها ،موضحا أن
ً
ً
نحو  17ألفا و 168شخصا منهم راجعوا المراكز الصحية
والمستشفيات خالل عام .2019
وأوضـ ــح أن ــه يـتــم تـعــديــل وض ــع ه ــذه الـفـئــة ع ــن طــريــق
استخراج جنسياتهم أو جوازات سفرهم األصلية02 ،

مجلس األمة يوافق على  17رسالة
• تكليف «المحاسبة» فحص سجالت «تابعة التابعة» و«المالية» متابعة «غسل األموال»
• رفع الحصانة عن عبيد الوسمي ورفض رفعها عن حامد البذالي
●

محيي عامر وفهد تركي

في وقت واصل مجلس األمة بجلسته
العادية أمس مناقشة الخطاب األميري
على أن يستكمل قائمة المتحدثين في
جلسة اليوم ،وافق على  17رسالة واردة،
وع ـلــى طـلــب رف ــع الـحـصــانــة عــن الـنــائــب
د .عبيد الــوسـمــي ،بـنــاء على طلبه ،في
ا ل ـق ـض ـي ــة ر ق ـ ــم  251ل ـس ـنــة  2022جـنــح
ً
مستأنفة ،بتأييد  33عضوا ورفض ،17
في حين رفض رفعها عن النائب حامد
ال ـب ــذال ــي ف ــي الـقـضـيــة رق ــم  2010لسنة
 2022حـصــر نـيــابــة الـعــاصـمــة الـمـقـيــدة
برقم  2022 / 537جنايات المباحث بعد

ً
ً
موافقة  19عضوا ورفض ،31نزوال على
رغبة البذالي.
وق ـب ـيــل ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ال ـط ـل ــب ،قــال
ال ـب ــذال ــي إن «ال ـك ـيــديــة ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة
واضـ ـ ـح ـ ــة وضـ ـ ـ ــوح ال ـ ـش ـ ـمـ ــس ،وأت ـم ـس ــك
ً
بحصانتي ،وشكرا بعد رفض األعضاء»
ً
ل ــرف ـع ـه ــا ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن ه ـ ــذا يـحـفــظ
للسلطة التشريعية اختصاصها بعدم
رفع الحصانة عن عضو المجلس ،ويدل
على التعاون بين السلطتين.
ولم تغب لغة التصعيد عن جلسة أمس،
إذ ّلوح غير نائب باستجوابات لوزراء إذا
لم تتم معالجة عدد من الملفات ،في وقت
تحدث ببند الخطاب األميري 02 8

عدد المسجلين ًبالجهاز
2021
وصل إلى  83ألفا في ً
ويتفاوتون زيادة ونقصانا

إقامة فورية مجانية  5سنوات
وبطاقة للتعليم والعالج
المجاني ِّ
لمعدلي أوضاعهم

محليات

«نزاهة» تدعو
إلى تشريع يجعل
الصحافة سلطة رابعة

٠٣

اقتصاد

«أجيليتي» تربح 12.6
مليون دينار في الربع
الثالث

14

محليات

صالح الفضالة

«القوى العاملة» 3 :دول جديدة
ترغب في إرسال عمالتها للكويت

«الكهرباء» :تشغيل 19
محطة تحويل في «جنوب
عبداهلل المبارك»

٠٣

«الخارجية» األميركية تثمن جهود الكويت لمنع االتجار بالبشر محليات

الحكومة مستمعة
على غير العادة ،لوحظ اكتفاء الحكومة
فــي جلسة أم ــس بــاالسـتـمــاع مــن بدايتها
ح ـتــى ن ـهــاي ـت ـهــا ،ولـ ــم يـ ــرد أي وزي ـ ــر على
مالحظات النواب خالل استكمال مناقشة
الخطاب األميري ،كما لم توضح الحكومة
رأيـهــا فــي كشف الرسائل ال ــواردة الطويل
المكون من  ١٧رسالة.

●

جورج عاطف

على وقع إشادة ممثل وزارة الخارجية األميركية براين ماركوس،
خالل لقاء اته المحلية أمــس ،بالدور الــذي تقوم به الكويت لمنع
جريمة االتجار بالبشر على مستوى العمالة الوافدة ،كشف مدير
الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د .مبارك العازمي أن الكويت
مقبلة على توقيع ُجملة اتفاقات مع بعض الدول بشأن استقدام
العمالة المنزلية ،بناء على رغبة عدد من الدول ،منها سيراليون
ونيجيريا وبنين.
وصرح العازمي بأن «القوى العاملة» تلقت طلبات من سفارات
تلك ال ــدول أبــدت خاللها استعدادها لتوقيع مــذكــرات تفاهم مع
ً
الكويت بـشــأن اسـتـقــدام العمالة المنزلية ،مشيرا إلــى أن «هناك
مـســودة تسبق توقيع الـمــذكــرات تــرســل إلــى هــذه ال ــدول لالطالع
عليها ،وفي حال الموافقة واستمرار الرغبة في التوقيع ،نرفع األمر
إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته بهذا الشأن»03 .

حرب أوكرانيا تهيمن على «العشرين» ...والجميع يريد إنهاءها

«التخطيط» :تمكين
المدن الصحية يتطلب
نظامًا ماليًا مستدامًا

٠٤

محليات

بن سلمان وسوناك :إيران خطر على أمن المنطقة
ّ
خيمت الحرب في أوكرانيا والمخاوف بشأن التضخم العالمي
وأمــن الغذاء والطاقة ،وهــي ملفات مرتبطة بها ،على أعمال قمة
زع ـمــاء دول مـجـمــوعــة الـعـشــريــن ألك ـبــر اق ـت ـصــادات ال ـعــالــم ،التي
استضافتها جزيرة بالي اإلندونيسية.
وبدا أن الجميع متفقون على ضرورة إنهاء هذه الحرب؛ إلنقاذ
االقتصاد العالمي من الذهاب إلى ركود.
وفي البيان الختامي ،الذي ُس ِّربت بعض عناوينه ،أمس ،اعتبر
قادة «العشرين» أن «حقبة اليوم يجب أال تكون حقبة حرب» ،وأن
استخدام األسلحة النووية والتهديد بها غير مقبول.
وغــداة الكشف عن مفاوضات أميركية ـ روسية في أنـقــرة ،قال
المستشار األلماني أوالف شولتس ،إن الطريقة األكثر فعالية من
أجل تحقيق انتعاش االقتصاد العالمي ،هي إنهاء الحرب ،بينما
حــث الــرئـيــس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون نظيره الصيني على
«إحضار» الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.
ّ
ورغم مقاومة أولية من روسيا ،جاء في مسودة البيان 02

«البلدية» :حجز 251
موقعًا في اليوم األول
للمخيمات

04

بن سلمان مع الرئيس اإلندونيسي وزوجته في بالي أمس (رويترز)

رياضة

ضمانات إسرائيلية لدول عربية بإبعاد بن غفير عن ملف القدس
«تحقيق أبوعاقلة» األميركي سيشكل ورقة ضغط دائمة على حكومة نتنياهو
●

ترامب يتلقى خسارة أخرى قبيل
«إعالنه الكبير»
19

القدس  -ةديرجلا

•

ع ـل ـم ــت «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» مـ ــن مـ ـص ــدر رف ـي ــع
المستوى ،أن العاهل األردني الملك عبدالله
الثاني ،حصل على ضمانات وتطمينات
من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين
ً
نتنياهو أن أحــدا لن يمس الوضع القائم

ف ــي الـ ـح ــرم ال ـق ــدس ــي ال ـش ــري ــف ،وأن ملف
مدينة القدس واألمــاكــن الدينية المقدسة
ف ـي ـهــا س ـت ـك ــون ض ـم ــن ص ــاح ـي ــات مـكـتــب
رئيس الحكومة ،أما صالحيات وزير األمن
الــداخ ـلــي فــي الـحـكــومــة الـمـقـبـلــة ،اليميني
العنصري إيتمار بن غفير فلن تكون عملية.
وفي مكالمة هاتفية تلقاها نتنياهو من

ً
عبدالله الثاني ،الذي اتصل مهنئا بتكليفه،
قـ ــال زع ـي ــم حـ ــزب «ل ـي ـك ــود» ال ـي ـم ـي ـنــي ،إنــه
سيشكل هيئة خاصة لمعالجة كل ما يتعلق
بالقدس واألماكن الدينية الحساسة فيها،
وك ــل مــا يتعلق بــالـبـلــدة الـقــديـمــة ،ووضــع
الحرم القدسي واإلجراءات األمنية ،وأن أي
إجــراء ات أخرى في مدينة القدس 02

األزرق يواصل
تدريباته على ملعب
الشرطة في دبي ٢٠

ةديرجلا

الثانية

•
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ّ
ولي العهد استقبل المحمد وتسلم أوراق اعتماد  6سفراء
اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ ،مشعل األحـمــد ،بقصر
بيان صباح أمس ،سمو الشيخ
ناصر المحمد.
واحتفل في قصر بيان ،ظهر
أمــس ،بتسلم سمو ولــي العهد
أوراق اعـتـمــاد كــل م ــن :السفير
ً
اوسيني تيني سفيرا للنيجر،
والسفير تشانغ جيانوي سفيرا
للصين ،والسفير نكولوليكو
هوراس دالميني سفيرا لمملكة
اسواتيني ،والسفير سيرغيلين
ب ـ ــوري ـ ــف سـ ـفـ ـي ــرا ل ـم ـن ـغ ــول ـي ــا،
وال ـس ـف ـيــر تـيـتــزيــانــو بالميلي

س ـف ـيــرا لــات ـحــاد ال ـســوي ـســري،
والسفيرة طــوبــا نــور سونماز
سـفـيــرة لـتــركـيــا ،وذل ــك كسفراء
لبالدهم لدى الكويت.
حضر مراسم االحتفال كبار
المسؤولين بالدولة.

ولي العهد خالل تسلمه أوراق اعتماد سفير الصين

 ...وسموه يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة أسواتيني

 ...وسفير النيجر

 ...وسفيرة تركيا

 ...وسفير منغوليا

 ...وسفير االتحاد السويسري

الخبيزي :تنسيق تام مع ألمانيا في المحافل الدولية الكويت :ملتزمون بالمشاركة الفعالة
السفير األلماني في العيد الوطني لبالده :سياسة الكويت متسقة ونموذجية في مواجهة التهديدات النووية
●

ربيع كالس

أكــد نائب وزيــر الخارجية بالوكالة،
ّ
السفير وليد الخبيزي ،تطلعه للزيارة
ال ـمــرت ـق ـبــة ل ــوزي ــر ال ــدول ــة األلـ ـم ــان ــي ،د.
تــوب ـيــاس ل ـي ـنــدنــر ،لـلـكــويــت غـ ــدا ،الـتــي
ّ
«ت ـ ـشـ ــكـ ــل ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـبـ ـح ــث الـ ـم ــواضـ ـي ــع
والثنائية وسبل تعزيز التعاون فيها،
الى جانب مستجدات االوضاع اإلقليمية
والدولية» ،الفتا الى التنسيق والتشاور
بين البلدين في المحافل الدولية حيال
مختلف القضايا اإلقليمية وا لــدو لـيــة،
ً
ومـ ـشـ ـي ــدا ب ــدع ــم ال ـم ــان ـي ــا ل ـم ـلــف إع ـف ــاء
المواطنين من تأشيرة الدخول الى دول
ّ
االت ـحــاد األوروبـ ــي (شـيـنـغــن) ،والتطلع
لمواصلة هذا الدعم للوصول الى اإلعفاء
المنشود.
وفــي تصريح صحافي ،على هامش
حـضــوره حفل الـسـفــارة األلـمــانـيــة التي
أق ــامـ ـت ــه ب ـم ـنــاس ـبــة االحـ ـتـ ـف ــال بــال ـع ـيــد
ال ــوط ـن ــي ،أش ـ ــاد ال ـخ ـب ـيــزي بــال ـعــاقــات
الكويتية ـ األلمانية العريقة التي تمتد

ل ـ  58عــامــا ،حيث بــدأت منذ عــام ،1964
م ـس ـت ــذك ــرا الـ ـم ــوق ــف األلـ ـم ــان ــي ال ــداع ــم
للكويت إبان فترة الغزو العراقي الغاشم.
وذكر أن حجم االستثمارات الكويتية
فــي المانيا يزيد على  19مليار دوالر،
وأيضا استثمارات القطاع الخاص في
ألمانيا ،وهذا دليل على ثقة المستثمر
الـكــويـتــي؛ س ــواء الـحـكــومــي أو الـخــاص
بالبيئة االستثمارية اآلمنة والجاذبة في
المانيا ،الفتا الى حجم وجود الشركات
واالس ـت ـث ـم ــارات األل ـمــان ـيــة ف ــي الـكــويــت
والتطلع الى زيادتها.
وقال إن المانيا تعتبر من الوجهات
الـسـيــاحـيــة الـمـفـضـلــة ل ــدى الـمــواطـنـيــن
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،وت ـس ـت ـق ـط ــب اآلالف مــن
ال ـمــواط ـن ـيــن ل ـغ ــرض ال ـس ـيــاحــة وأي ـضــا
لتلقي العالج.
ّ
ولفت الى أن عدد االتفاقيات الموقعة
بـيــن الـبـلــديــن  31اتـفــاقـيــة ف ــي مختلف
ال ـم ـجــاالت ،مـشـيــرا إل ــى وج ــود ع ــدد من
الطلبة الكويتيين في ألمانيا ،من مدنيين
وعسكريين.

رئيس األركان يبحث مع الملحق
الفرنسي التعاون العسكري

ً
الصالح مستقبال ديكيس أمس
بحث رئيس األركــان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح
مع الملحق العسكري الفرنسي الجديد لدى البالد العقيد فرانسوا
ديكيس ،أمس ،تعزيز سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين
الصديقين.
وأعـلـنــت رئــاســة األركـ ــان ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن الـفــريــق الصالح
استقبل في مكتبه العقيد ديكيس بمناسبة تسلمه منصبه الجديد،
وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ضمن محور الزيارة.
وتمنى الصالح للضيف التوفيق والنجاح في مهام منصبه ،بما
يعزز ويطور سبل التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

الفضالة لـ ةديرجلا :.نعلم...

ً
ومن ثم منحهم إقامة وفقا للمادة ( )24من قانون األجانب الكويتي
ً
رقم  ،1959/ 17الفتا إلى أن عدد من عدلوا أوضاعهم منهم منذ إنشاء
ً
الجهاز عام  2011حتى أكتوبر  2021بلغ  9127فردا ،وهو عدد قابل
للزيادة نتيجة لما يقوم به الجهاز من فرز ودراسة للمتأثرين منهم
من آباء وأبناء وأحفاد.
وأشار إلى أن عدد المسجلين بالجهاز ويحمل «بطاقة المراجعة»
ً
ً
ً
 83ألـفــا مــن إجمالي  106آالف ويتفاوتون زي ــادة ونقصانا وفقا
ً
لـلـمـسـتـنــدات وال ـت ـحــدي ـثــات ،مـعـلـنــا اك ـت ـشــاف الـكـثـيــر م ــن وثــائــق
جناسيهم «وأودعناها البنك المركزي».
وذكــر أن الجهاز مستمر في تقديم االمتيازات والتسهيالت لمن
يقومون بطلب تعديل أوضاعهم كمنحهم وأفراد أسرهم إقامة فورية
مجانية لمدة خمس سنوات وبطاقة خدمات تعطيهم الحق في التعليم
والعالج بالمجان إلى جانب بطاقة تموينية تصرف العديد من المواد
ً
الغذائية ،فضال عن أولوية التوظيف في القطاع الحكومي.
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مجلس األمة يوافق على...
أعضاء ،مؤكدين أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية
المواطنين ،ومسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية
ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغالل الوفرة المالية،
ً
فضال عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل في
القطاع الخاص.
ومــن الــرســائــل ال ــواردة التي وافــق عليها المجلس ،تشكيل لجنة

الخبيزي وسفير ألمانيا يقطعان كيكة االحتفال
ب ــدوره ،اعتبر السفير األلـمــانــي لدى
الـ ـب ــاد ،هــانــز رايـنـبـنـيـتــز ،أن «ال ـكــويــت
صديق وشريك موثوق أللمانيا».
وأشــاد بـ «سياسة الكويت المتسقة»
والتي وصفها بـ «النموذجية وبالتزامها
اإلن ـس ــان ــي ودوره ـ ـ ــا ف ــي م ـســائــل األم ــن
اإلق ـل ـي ـمــي» ،مـعــربــا عــن اس ـت ـعــداد بــاده

لتطوير وتعزيز الشراكة.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن «ال ـ ــزي ـ ــارات الــرفـيـعــة
المستوى التي قام بها ممثلو االتحاد
األوروبي إلى الكويت نقلت رسالة قوية
مفادها أن أوروبا تتواصل هنا لتكوين
شراكات أوثق».

أكدت الكويت التزامها بالمشاركة الفعالة في أي
مسعى دولي متعدد األطــراف يهدف إلى مواجهة
التهديدات المتنوعة الناشئة عن االسلحة النووية،
انطالقا من موقفها الثابت والراسخ بأنه «ال أمن
وال أمان» اال بنزع السالح النووي والتخلص منه
نهائيا.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي ألقاه مندوبها
الدائم لدى األمــم المتحدة ،السفير طــارق البناي،
مساء امس األول أمام الدورة الثالثة لمؤتمر انشاء
منطقة خالية مــن األسلحة الـنــوويــة وغيرها من
أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط.
واستعرض البناي مجمل ما تم االتـفــاق عليه
خالل فترة رئاسة الكويت الدورة الثانية للمؤتمر
حيث توصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي الذي
يـشـكــل قــاعــدة صـلـبــة الس ـت ـمــرار الـجـهــود الــرامـيــة
للوصول إلى الهدف الهام المتمثل في تعزيز األمن
والسلم بالمنطقة.
وأوضح ان الكويت تولي اهتماما كبيرا لمكافحة
انتشار ونزع األسلحة بصنوفها المتنوعة ال سيما
األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة وذلـ ــك م ــن خ ــال مساهماتها
الـفــاعـلــة ف ــي الـ ـم ــداوالت الـمـعـنـيــة ب ـهــذه الـمـســائــل
ومشاركتها وانضمامها لدعم العديد من المبادرات
الصادرة عن األمم المتحدة في هذا الشأن.

محافظ حولي يستقبل سفير بلغاريا
استقبل محافظ حولي علي
األص ـف ــر ف ــي مـكـتـبــه ب ــال ــدي ــوان
الـعــام للمحافظة ،أمــس ،سفير
بلغاريا لــدى الكويت ديميتار
ديميتروف.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء بـ ـح ــث
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ب ـي ــن
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ال ـص ــدي ـق ـي ــن وس ـب ــل
ت ـبــادل الـخـبــرات فــي الـمـجــاالت

ذات االهتمام المشترك ،وعدد
م ـ ــن الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـتــص
بالجوانب المختلفة.
وأعرب المحافظ عن سعادته
ب ـه ــذه الـ ــزيـ ــارة ال ـت ــي ت ــزي ــد من
التواصل بين البلدين.
ً
األصفر مستقبال سفير بلغاريا أمس

ديوان الخدمة :مخاطبة المؤسسات العسكرية
و«البترول» و«الكويتية» لرفع كشوف «األمامية»
ذكــر دي ــوان الخدمة المدنية أنــه قام
فور ورود قرار مجلس الوزراء بمخاطبة
كــل مــن الـمــؤسـســات الـعـسـكــريــة؛ وزارة
الدفاع ،والحرس الوطني ،وقوة اإلطفاء
ً
الـ ـ ـع ـ ــام ،فـ ـض ــا عـ ــن م ــوظ ـف ــي مــؤس ـســة
البترول الكويتية وشركاتها التابعة،
وش ــرك ــة ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة،

والـشــركــة الكويتية لـخــدمــات الـطـيــران،
لتجهيز بيانات المستحقين للمكافأة
ً
وفـقــا لآللية المعتمدة فــي هــذا الـشــأن،
ً
تـمـهـيـّـدا لـلـتــدقـيــق عـلـيـهــا ومــراجـعـتـهــا
ليتسنى صــرف المكافأة لمستحقيها
في أسرع وقت.
ول ـف ــت ال ــدي ــوان ف ــي ب ـي ــان ل ــه إل ــى أن

مشتركة بين رئيس لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر
واللجنة المالية لنظر مشروع القانون بشأن إنشـاء المنطقة االقتصادية
ً
الشمالية وفقا لنص المادة ( )43من الالئحة الداخلية.
وكلف المجلس ديوان المحاسبة دراسة الجوانب اإلدارية والقانونية
بشأن رفع اإليقاف عن أي من الشركات التي أوقفت على خلفية كارثة
األمـطــار فــي  2018وتقييم إج ــراء ات ترسية مناقصات جــديــدة على
تلك الشركات بعد رفع اإليقاف عنها ،في حين استعجل إقرار قانون
تعارض المصالح.
ووافــق المجلس على تكليف اللجنة المالية متابعة قضايا غسل
األم ــوال وتمويل اإلره ــاب ومتابعة اسـتـعــدادات الجهات المختصة
للتقييم الدولي المتبادل ،وتكليف لجنة شؤون ذوي اإلعاقة بمتابعة
تنفيذ هيئة اإلعاقة والجهات الحكومية المختصة ألحكام القانون رقم
( )8لسنة  2010بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبحث المالحظات
والشكاوى المرتبطة بها.
وكلف المجلس «المحاسبة» فحص ومراجعة الشركات التابعة
للشركات الخاضعة لرقابة الديوان «تابعة التابعة» وإدراج نتائج ذلك
في تقريره السنوي ،وأكد اختصاصات اللجنة ورفضها تشكيل لجنة
مشتركة مع «المشاريع الكبرى» وتشكيل لجنة المتقاعدين وأي رسالة
ً
أو طلب يقدم مستقبال من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص
عليها في المادة ( )43من الالئحة الداخلية.
09-06

حرب أوكرانيا تهيمن على «العشرين»...
الختامي للقمة ،أن «معظم األعضاء» يدينون بشدة حرب أوكرانيا
«ألنها تتسبب في معاناة بشرية هائلة ،وتفاقم الهشاشة التي
يعانيها االقتصاد العالمي في األساس».

ً
الخطوة تأتي انطالقا من حرصه على
االن ـت ـه ــاء م ــن إج ـ ـ ــراءات ص ــرف مـكــافــأة
ال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة لـمـسـتـحـقـيـهــا من
ال ـم ـن ـت ـس ـب ـيــن ،وت ـن ـف ـيــذا لـ ـق ــرار مجلس
الوزراء رقم  1144المتخذ في اجتماعة
رقم  ،3/2022 - 45المنعقد في  31أكتوبر
.2022

وفي كلمته االفتتاحية ،قال الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو:
«يجب أال نقسم العالم إلى أجزاء ،وأال نسمح للعالم بالوقوع في
حرب باردة أخرى».
ّ
ً
وفي تصريح يحمل انتقادا لموسكو ،حذر الرئيس الصيني شي
ً
جينبينغ في كلمته من تحويل الغذاء والطاقة إلى «سالح» ،مكررا
في الوقت ذاته معارضته لسياسة العقوبات الغربية.
وشهدت القمة على هامشها لقاءات ثنائية ،أبرزها بين الرئيسين
األميركي جــو بــايــدن والتركي رجــب طيب إردوغ ــان ،وذلــك وسط
تــوتــر بين واشـنـطــن وأن ـقــرة على خلفية هـجــوم إسطنبول الــذي
ّ
حملت تركيا األك ــراد المتحالفين مع واشنطن المسؤولية عنه.
ووعد بايدن ،خالل اللقاء أن تواصل إدارته دعم بيع تركيا طائرات
مقاتلة من طراز «إف .»16
وتبادل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء األمير محمد
بن سلمان ،على هامش مشاركته في القمة ،الحديث مع الرئيس
الصيني شي جينبينغ ،وأجــرى عــدة لـقــاء ات ثنائية ،أبــرزهــا مع
إردوغــان ،ورئيس الــوزراء البريطاني ريشي سوناك ،حيث اعتبر
الجانبان في بيان مشترك أن سلوك إيران يهدد أمن منطقة الشرق
األوسط.
(بالي ـ وكاالت)

ضمانات إسرائيلية لدول عربية بإبعاد...

ً
سيشرف عليها شخصيا بمشاركة وزير الدفاع.
وبحسب المصدر ،أبلغ نتنياهو هــذا الموقف كذلك لإلمارات
ً
العربية ومصر والمغرب ،مؤكدا أنه سيعالج أي مواضيع حساسة
تطرأ مع الدول العربية التي لديه اتصاالت معها.

ونــوه البناي بــوفــاء الكويت بالتزاماتها التي
نصت عليها المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات
الـصـلــة ،وذل ــك ادراكـ ــا مـنـهــا لـمــا تشكله األسـلـحــة
خاصة النووية من تهديد للسلم واألمن االقليمي
والدولي.
وقال انها تعيد تأكيدها على ضرورة انضمام
اســرائـيــل الــى مـعــاهــدة عــدم االنـتـشــار كـطــرف غير
حــائــز لــأسـلـحــة ال ـنــوويــة ،ال سـيـمــا أن ـهــا الـطــرف
الوحيد فــي منطقة الـشــرق األوســط غير المنضم
للمعاهدة والعائق الذي يمنع انشاء منطقة خالية
من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار
الشامل.
وذك ــر ان «ه ــدف إخ ــاء منطقة الـشــرق األوســط
من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار
الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية
لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ال تنازل عنه لتحقيق األمن واألمان
واالستقرار في المنطقة ،ومن األهمية أن نعمل معا
للوصول إلى هذه الغاية المشتركة ،ونحن مؤمنون
بالنجاح للوصول اليها وإمكانية تحقيقها».

جهود
السفير اإلماراتي يثمن
ّ
الكويت في الوقاية من «السكري»
أثنى السفير اإلمــاراتــي لدى
الـ ـب ــاد د .م ـطــر ال ـن ـي ــادي على
ج ـهــود اإلمـ ـ ــارات وال ـكــويــت في
ّ
ال ــوق ــاي ــة مـ ــن م ـ ــرض ال ـس ــك ــري
وتــوفـيــر الــرعــاّيــة ونـشــر الوعي
ب ــأه ـم ـي ــة ت ـج ــن ــب ال ـس ـلــوك ـيــات
التي تؤدي إلى االصابة بمرض
السكري.
وأشــاد بالتنسيق والتعاون
وتـ ـب ــادل ال ـخ ـب ــرات ب ـيــن «مــركــز
إمبريال كوليدج لندن» للسكري
ً
ومعهد دسمان للسكري ،معتبرا
أن «انتشار مــرض السكري في
الـ ـع ــال ــم ،وبـ ــالـ ــذات ف ــي مـنـطـقــة
الخليج العربي ،يعود ألسباب
كـ ـثـ ـي ــرة قـ ــد ت ـ ـكـ ــون وراثـ ـ ـي ـ ــة أو
سلوكية من الممكن تجنبها».
كالم النيادي جاء خالل ندوة
ع ـبــر ال ـف ـيــديــو ب ـع ـنــوان «ال ـي ــوم
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـس ـك ــري» أقــام ـت ـهــا
سـ ـ ـف ـ ــارة االم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـم ـش ــارك ــة
ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لـلـقـطــاع
ال ـط ـبــي ف ــي مـعـهــد دسـ ـم ــان ،د.
إب ــاء الـعــزيــري ،ود .فرحانة بن

لوتاه من مركز إمبريال كوليدج
ل ـن ــدن ل ـل ـس ـكــري ف ــي االم ـ ـ ــارات،
واختصاصية التغذية في معهد
دسمان جمانة الكندري.
مـ ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،أوض ـ ـحـ ــت
العزيزي أن معهد دسمان عقد
ال ـع ــدي ــد م ــن دورات ال ـت ــدري ــب
التي يمكن ألي أحــد االنضمام
واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـن ـهــا م ــن داخ ــل
الكويت أو من الخليج والشرق
األوسـ ــط ،كـمــا أن ــه يـصــدر نحو
 100بـحــث متخصص بمرض
السكري سنويا.
بــدورهــا ،أوضـحــت الكندري
أن لــديـهــم ه ــذا ال ـع ــام  3بــرامــج
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة :األول م ـخ ـصــص
ل ــأط ـف ــال م ــن س ــن  11إلـ ــى 14
سنة ،والـثــانــي مــن ســن  14إلى
أقــل مــن  18سنة ،أمــا البرنامج
األك ـب ــر «دافـ ـن ــي» ،فـهــو لـمــن هم
أك ـب ــر م ــن  18ع ــام ــا ،ح ـيــث يتم
تـ ــدري ـ ـب ـ ـهـ ــم وتـ ـثـ ـقـ ـيـ ـفـ ـه ــم حـ ــول
المرض وكيفية العالج.

وك ــان بــن غفير أعـلــن بشكل متكرر نيته إج ــراء تعديالت على
ً
مــواعـيــد دخ ــول الـيـهــود لـلـحــرم ،وأي ـضــا الـنـظــر فــي كــل مــا يتعلق
بالوضع القائم والتفاهمات منذ احتالل القدس الشرقية عام .١٩٦٧
من جهة أخرى ،وفي حين أدى النواب الجدد في الكنيست اليمين،
قالت مصادر ،إن نتنياهو لن ينجح في تشكيل حكومة بالسهولة
التي كان يتوقعها ،وأن عراقيل جديدة تطرأ أبرزها رفض «ليكود»
أن تذهب وزارة المال أو الدفاع إلى رئيس «الصهيونية الدينية»
المتطرف بتسلئيل سموتريتش ،الذي يتمسك بنيل واحدة منهما
للبقاء في االئتالف الحكومي.
وقالت تقارير إسرائيلية ،إن اإلدارة األميركية جــددت تحذير
ن ـت ـن ـيــاهــو م ــن م ـن ــح ح ـق ــائ ــب وزاريـ ـ ـ ــة أم ـن ـي ــة إلي ـت ـم ــار ب ــن غـفـيــر
وسموتريتش .ووفق موقع «واينت» ،جاء في الرسالة التي تلقاها
ً
نتنياهو« :حسنا ستفعل إســرائـيــل إذا اخـتــارت لمنصبي وزيــر
األمن واألمن الداخلي شخصين بإمكان الواليات المتحدة أن تعمل
معهما عن قرب».
في السياق ،رفضت إسرائيل التعاون مع التحقيق الذي أعلنت
وزارة العدل األميركية ومكتب التحقيقات األميركي ( )FBIفتحه
في مقتل الصحافية الفلسطينية األميركية شيرين أبوعاقلة أثناء
تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين في مايو الماضي .وقالت
ً
ً
ً
مصادر إن التحقيق سيكون سيفا أميركيا مصلتا على نتنياهو
التهور.
لمنعه من ُ
إلى ذلك ،قتل  3إسرائيليين وأصيب نحو  8في عملية معقدة،
نفذها الفلسطيني محمد مــراد صــوف فــي ساحتين مختلفتين
بالمنطقة الصناعية القريبة مــن مستوطنة أرئـيــل الــواقـعــة بين
بلدتي سلفيت ونابلس الفلسطينيتين ،قبل أن يلقى حتفه برصاص
عناصر الجيش اإلسرائيلي.

ةديرجلا

•
العدد  / 5185األربعاء  16نوفمبر 2022م  22 /ربيع اآلخر 1444هـ

local@aljarida●com

3

محليات

«القوى العاملة» :الكويت مقبلة على اتفاقات الستقدام «المنزلية»
وفد «الخارجية» األميركية يشيد بجهود الكويت لمنع جرائم االتجار بالبشر
جورج عاطف

سيراليون
ونيجيريا
وبنين أبدت
استعدادها
لتصدير
العمالة
العازمي

أكد مدير الهيئة العامة للقوى
ا لـ ـع ــا مـ ـل ــة ب ــا ل ـت ـك ـل ـي ــف د .مـ ـب ــارك
ا لـ ـ ـع ـ ــاز م ـ ــي ،أن سـ ـي ــا س ــة ا ل ـه ـي ـئ ــة
الحالية تهدف إلى إفساح المجال
السـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام ع ـ ـمـ ــالـ ــة مـ ـن ــزلـ ـي ــة مــن
أسـ ـ ــواق ع ـ ــدة ،وع ـ ــدم ح ـصــر األم ــر
أو االكتفاء بدولة أو اثنتين فقط،
ً
ك ــا شـ ـف ــا أن ا لـ ـك ــو ي ــت م ـق ـب ـلــة عـلــى
ُ
تــوقـيــع جـمـلــة ات ـفــاقــات مــع بعض
ا ل ــدول بـشــأن ا سـتـقــدام واستخدام
هذه العمالة ،وبناء على رغبتها،
منها سيراليون ونيجيريا وبنين،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـم ـ ـصـ ـ ّـدرة
للعمالة.
وأوض ـ ــح ال ـع ــازم ــي ،أن «ال ـق ــوى
العاملة» تلقت طلبات من سفارات
الدول السالف ذكرها أبدت خاللها
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداده ـ ــا تـ ــوق ـ ـيـ ــع م ـ ــذك ـ ــرات
تفاهم مع الكويت بشأن استقدام
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـن ــزل ـي ــة،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إ لـ ـ ــى أن « ه ـ ـنـ ــاك مـ ـس ــودة
ت ـس ـبــق ت ــوق ـي ــع الـ ـم ــذك ــرات تــرســل
إل ــى ه ــذه ال ـ ــدول ل ــاط ــاع عـلـيـهــا،
وف ـ ــي ح ـ ــال الـ ـم ــوافـ ـق ــة واسـ ـتـ ـم ــرار
الــرغ ـبــة ف ــي ال ـتــوق ـيــع ،نــرفــع األم ــر
إلى مجلس الوزراء للحصول على
ً
مــوافـقـتــه ب ـهــذا ال ـش ــأن» ،مـبـيـنــا أن

ثمة ضوابط واشتراطات محددة
وركـ ــائـ ــز أس ــاس ـي ــة ت ـس ـبــق عـمـلـيــة
فـتــح بــاب االس ـت ـقــدام مــن أي دولــة
ّ
مصدرة للعمالة ،تتمثل في توقيع
مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا
الصدد ،ووجود بعثة دبلوماسية
رس ـم ـي ــة ت ـم ـثــل هـ ــذه الـ ــدولـ ــة ل ــدى
الكويت.

العمالة اإلثيوبية
وح ــول آخ ــر مـسـتـجــدات تــوقـيــع
مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بشأن
اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـع ـم ــال ــة
المنزلية ،قال العازمي ،إن «مسودة
مذكرة التفاهم الخاصة باتفاقية
اسـ ـتـ ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة مــن
أدي ـ ــس ب ــاب ــا ت ـمــت مــراج ـع ـت ـهــا ثــم
ق ـ ـ ّـدم ـ ــت إلـ ـ ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اإلثـ ـي ــوب ــي
وت ــم االت ـف ــاق ع ـلــى جـمـيــع الـبـنــود
ا ل ـ ـ ـ ــواردة ف ـي ـه ــا ،غ ـي ــر أن ا لـ ــز يـ ــارة
األخيرة للوزير اإلثيوبي المختص
بالنظر في االتفاقية إ لــى الكويت
لوحظ خاللها وجود فريق جديد
ً
يـعـمــل ع ـل ـي ـهــا ،ح ـيــث ط ـلــب مــزيــدا
م ــن ال ــوق ــت ل ـل ـمــراج ـعــة ،وه ــي اآلن
ً
طــور االسـتـكـمــال» ،مـشـيــرا إلــى أن

ال ـجــان ـب ـيــن ال ـك ــوي ـت ــي واإلث ـي ــوب ــي
كان قد اتفقا على الشكل النهائي
ً
لالتفاقية ،ويتم حاليا المضي في
اجراء ات التوقيع النهائي.

زيارة الوفد األميركي
وف ــي م ــوض ــوع آخـ ــر ،اسـتـقـبـلــت
ا ل ـه ـي ـئــة ن ــا ئ ــب م ــد ي ــر إدارة مـكـتــب
م ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة وم ـ ـ ـكـ ـ ــاف ـ ـ ـحـ ـ ــة االتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار
بــاال شـخــاص فــي وزارة الخارجية
األميركية براين ماركوس والوفد
المرافق له ،الذي قام بزيارة مركز
إيـ ـ ـ ــواء الـ ـعـ ـم ــال ــة الـ ـ ــوافـ ـ ــدة ال ـت ــاب ــع
للهيئة في منطقة جليب الشيوخ،
حـيــث ك ــان فــي اسـتـقـبــالـهــم مــراقــب
إدارة عالقات العمل علي الدلماني،
ا لــذي أ شــاد بــدور سفارة الواليات
ا لـمـتـحــدة لــدى ا لـبــاد فــي مكافحة
قضايا االتجار بالبشر.
وجاء ت الزيارة بهدف التعريف
ب ــآل ـي ــة ع ـم ــل ال ـم ــرك ــز واإلجـ ـ ـ ــراء ات
الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل الـ ـحـ ـم ــاي ــة
والوقاية من خطر جريمة االتجار
بالبشر ،إضافة إلى عرض إجراء ات
إ يــواء العمالة ا لــوا فــدة والخدمات
الـ ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا الـ ـم ــرك ــز وط ـب ـي ـعــة

نائب مدير مراقبة ومكافحة االتجار باألشخاص األميركي ماركوس خالل زيارته مركز اإليواء
عمله ،حيث اجتمع الجانبان على
ه ــام ــش الـ ــزيـ ــارة ون ــاق ـش ــا تــوطـيــد
أطر التعاون وتعزیز العالقات في
مجال مكافحة االتجار بالبشر.
من جانبه ،أشاد براين ماركوس
بـ ــالـ ــدور الـ ـ ــذي تـ ـق ــوم بـ ــه ال ـك ــوي ــت
بمؤسساتها كــا فــة لمكافحة هــذه
الجريمة ،واتخاذ ما يلزم لمنعها

والـ ـ ـح ـ ــد مـ ـنـ ـه ــا ،ونـ ـ ـ ــوه ب ـم ـس ــاع ــي
الكويت بكل جهاتها وقطاعاتها
وم ـ ـ ــا تـ ـسـ ـخ ــره م ـ ــن ج ـ ـهـ ــود ل ـم ـنــع
ً
جريمة االتجار بالبشر ،معربا في
الوقت ذاته عن الشكر لمركز إيواء
العمالة الوافدة وجهوده الواضحة
حيال هذه القضية.

تغيير الوفد اإلثيوبي
المسؤول عن مذكرة
ّ
التفاهم أخر توقيعها

المسعد :خريطة طريق
«األشغال»لإلصالح «نزاهة» تدعو إلى تشريع يجعل الصحافة سلطة رابعة
والتطوير في
أ عـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــت و ك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة وزارة
األ شـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا مـ ـ ــة ،م .م ــي
الـمـسـعــد ،عــن جــزيــل شكرها
واع ـت ــزازه ــا بــالـثـقــة الـســامـيــة
التي منحها إياها سمو أمير
الـبــاد الشيخ نــواف األحـمــد،
وسـ ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـيــخ
م ـ ـش ـ ـعـ ــل األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ،ورئ ـ ـيـ ــس
مجلس ا ل ــوزراء سمو الشيخ
أحمد نــواف األحمد ،ووزيــرة
األشـ ـ ـغ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــرة ال ـك ـه ــرب ــاء
وال ـم ــاء وال ـطــاقــة الـمـتـجــددة،
د .أ مــا نــي بــو قـمــاز ،بمناسبة
ص ـ ـ ــدور ال ـ ـمـ ــرسـ ــوم األمـ ـي ــري
ب ـت ـع ـي ـي ـن ـه ــا وكـ ـيـ ـل ــة لـ ـ ـ ــوزارة
األشغال.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــد ،ب ـع ــد
ت ــولـ ـيـ ـه ــا م ـ ـهـ ــام عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ،أن
هـ ــذا ال ـت ـع ـي ـيــن أم ــان ــة غــال ـيــة،
وسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وضـ ـ ــع
خــري ـطــة ط ــري ــق لـلـعـمــل نحو
اإلص ـ ــاح وال ـت ـطــويــر ل ـكــل ما
يخدم الوطن والمواطنين من
منطلق هذا التكليف السامي.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن ال ـت ــوج ـي ـه ــات
تــؤكــد ض ــرورة ال ـحــرص على
ت ـطــويــر ك ــل مـ ـس ــارات الـعـمــل
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ق ـ ـ ـطـ ـ ــا عـ ـ ــات وزارة

لتقديم محتوى هادف يسهم في التنمية
استراتيجية
أطلقت
«اإلعالم»
ناجي:
بن
•
ّ ً
• العبدالله :العمل الصحافي بالكويت مقل جدا في كشف قضايا الفساد
●

مي المسعد

األش ـغــال الـعــامــة ،بـمــا يحقق
أهـ ـ ــداف ال ـم ـس ـيــرة الـتـنـمــويــة
الشاملة ،و يــوا كــب التطلعات
التنموية ا لـمـنـشــودة لخدمة
الوطن والمواطن.
وأشـ ــادت الــوكـيـلــة بجهود
ك ـ ـ ــل ا ل ـ ـعـ ــا م ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي وزارة
األش ـ ـغـ ــال وم ـس ــاع ـي ـه ــم نـحــو
العمل واالجتهاد ،في ظل هذه
التحديات الكبيرة والصعبة.

سيد القصاص

دع ــت ورش ــة «ن ــزاه ــة» «وســائــل
اإلعالم ومهنية العمل الصحافي»
إلى أهمية أن يكون هناك تشريع
يـحـمــي ال ـص ـحــافــي ف ــي ال ـكــويــت،
وي ــدف ــع إلـ ــى أن ت ـك ــون الـصـحــافــة
س ـل ـط ــة رابـ ـ ـع ـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة رق ـي ـبــة
على السلطات الـثــاث التنفيذية
والتشريعية والقضائية.
وأكـ ــدت ال ــورش ــة الـتــي أقامتها
الهيئة الـعــامــة لمكافحة الفساد
(نراهة) ،بالتعاون مع وزارة اإلعالم،
ص ـب ــاح أمـ ـ ــس ،ال ـ ـ ــدور ال ـم ـح ــوري
لوسائل االع ــام في جهود كشف
الـ ـفـ ـس ــاد والـ ــوقـ ــايـ ــة مـ ـن ــه ،داع ـي ــة
المؤسسات الصحافية واإلعالمية
إلى التنسيق مع الجهات الرسمية
لتنظيم دورات تدريب تخصصية
للصحافيين واإلعالميين والطلبة
ال ـخــري ـج ـيــن الـمـتـخـصـصـيــن في
اإلعالم والصحافة.

وافـتـتــح الــورشــة وكـيــل وزارة
اإلع ـ ـ ــام بــال ـت ـك ـل ـيــف ،م ـح ـمــد بــن
ً
ناجي ،الفتا إلى أن وزارة اإلعالم
أط ـل ـق ــت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة لـتـنـظـيــم
وســائــل اإلع ــام ،تــم إعــدادهــا من
قبل مختصين ،ورؤيتها تهدف
إلى أن يكون لدينا إعالم مستدام
ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ال ـم ـح ـت ــوى
ال ـه ــادف ال ــذي يـسـهــم فــي تنمية
المجتمع.
وأض ـ ـ ـ ــاف بـ ــن ن ــاج ــي أن تـلــك
االستراتيجية ترتكز على تنمية
الموارد البشرية ،والمحتوى الذي
تـقـ ّـدمــه وســائــل اإلع ــام ،والبنية
التحتية لتقديم هــذا المحتوى،
ونحن في وزارة اإلعــام نحرص
على تنفيذ تلك الركائز من خالل
تقديم المحتوى الهادف.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة ف ـ ــي «ن ـ ـ ــزاه ـ ـ ــة» ،س ــا ّل ــم
الـعـلــي ،إن وســائــل اإلع ــام تمثل
أح ـ ــد أه ـ ــم مـ ـك ــون ــات ال ـم ـج ـت ـمــع،

الفساد تنطلق بشكل رئيسي من
الـنـصــوص والـقــوانـيــن المنظمة
لجهود الدولة.

الشفافية والديموقراطية

جانب من الحضور
وتـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة ك ـب ـيــرة في
مجاالت مكافحة الفساد والتوعية
ً
ب ـم ـخــاطــره ،ان ـطــاقــا م ــن دوره ــا
الرأي العام
المحوري في توجيه ّ
وبناء ثقافته ،حيث تمثل نسبة
وع ـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ب ـح ـقــوق ـهــم
وواجـبــاتـهــم ،ورعــايــة مؤسسات

ال ــدول ــة ل ـه ــذه ال ـح ـق ــوق وتـنـفـيــذ
الواجبات.
وأض ـ ـ ــاف أن اح ـ ـتـ ــرام س ـي ــادة
القانون ّ
يعد أحــد أبــرز أولــويــات
الـ ــوقـ ــايـ ــة مـ ــن الـ ـفـ ـس ــاد وت ـع ــزي ــز
الـنــزاهــة والـشـفــافـيــة ،مشيرا إلى
أن جـ ـه ــود م ـك ــاف ـح ــة وم ــواج ـه ــة

من جانبه ،قال أستاذ اإلعالم
ف ـ ــي ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،مـ ـن ــاور
الــراجـحــي ،إنــه ال تــوجــد شفافية
ب ــال ـك ــوي ــت ف ــي ظ ــل ع ـ ــدم وج ــود
ً
مـعـلــومــة ،م ــؤك ــدا أن ــه مــن الـمـهــام
الــرئـيـسـيــة لــوســائــل اإلعـ ــام هي
ـاف
الـعـمــل عـلــى تحقيق مـع ًــدل كـ ٍ
من الشفافية ،خصوصا في بلد
ي ـ ّـدع ــي أن ن ـظــامــه دي ـمــوقــراطــي
ـاف مــن
أو ي ـت ـع ــام ــل بـ ـمـ ـع ــدل كـ ـ ـ ـ ٍ
الديموقراطية.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــاحـ ــث
وال ـم ـح ــام ــي ح ـس ـيــن ال ـع ـبــدال ـلــه
إن البيئة الكويتية ليست بيئة
ً
إعالم ،وهناك نماذج محدودة جدا
للعاملين مــن أب ـنــاء الـكــويــت في

العمل اإلعالمي ،وذلك لعدم وجود
تحفيز مــن الــدولــة ليتجه أبـنــاء
الوطن للعمل في هذا المجال.
وت ــاب ــع ال ـع ـب ــدال ـل ــه أن الـعـمــل
اإلعــامــي أصـبــح مهنة مفتوحة
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وال يـ ــوجـ ــد م ـي ـث ــاق
إع ـ ــام ـ ــي ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـرض
الصحافي أو اإلعــامــي للخطر،
ويـ ـ ـع ـ ـ ّـرض بـ ـع ــض ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
لــاس ـت ـغــال م ــن ب ـعــض وســائــل
اإلعالم.
ولفت إلى أن العمل الصحافي
غ ـ ـيـ ــر م ـ ـن ـ ـظـ ــم ،وال بـ ـ ـ ـ ّـد أن ي ـتــم
ً
ت ــوع ـي ــة ال ـص ـحــاف ـي ـيــن قــانــون ـيــا
ب ــالـ ـمـ ـحـ ـظ ــورات ال ـ ـتـ ــي ال ي ـجــب
الـكـتــابــة ب ـهــا ،وإال عــاقــب عليها
الـ ـق ــان ــون م ـث ــل انـ ـتـ ـق ــاد ال ـق ـضــاء
والذات اإللهية ،أو األميرية.
وأك ـ ـ ــد أن ال ـع ـم ــل ال ـص ـحــافــي
ً
بــال ـكــويــت ق ـل ـيــل ج ـ ــدا ف ــي كشف
ق ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد ،ل ـق ـل ــة ال ــوع ــي
بأهمية محاربة الفساد.

«الكهرباء» :تشغيل  19محطة تحويل «الطيران المدني» %99 :من العاملين بالمطار كويتيون
«تحويل مراسالت المطار إلى رقمية وإدراج خدمة التعيينات على الموقع اإللكتروني»

في «جنوب عبدالله المبارك»
●

سيد القصاص

أعـلـنــت وزارة ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء والـطــاقــة
الـمـتـجــددة االن ـت ـهــاء مــن تشغيل  19محطة
تحويل ثــانــويــة فــي منطقة جـنــوب عبدالله
المبارك ،المتصلة بمحطة التحويل الرئيسية
جنوب عبدالله المبارك ( ،)Bو تــم تشغيلها
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلــرعــايــة
السكنية.
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة :سـيـتــم اسـتـقـبــال طلبات
إيصال التيار الكهربائي إلى  716قسيمة في
أجــزاء من القطعتين  1و ،2وتشمل القسائم

في قطعة  1من  650إلى  ،810والقسائم في
قطعة  2من  1إلى  ،383والقسائم من  502إلى
 ،506ومن  570إلى  ،572و 574إلى  ،584ومن
 589إلى  ،592والقسيمة رقم  ،594ومن 605
إلــى  ،606والقسائم أرقــام  ،622و،626 ،624
 ،»638 ،636 ،634 ،632 ،630 ،628والقسائم
من  640إلى .777
من جهة أخــرى ،أكــدت مصادر «الكهرباء»
جــاهــزيــة الـ ــوزارة إليـصــال الـمـيــاه إلــى «غــرب
عبدالله الـمـبــارك» ،الفتة إلــى أن األمــر يعود
إلى نسبة اإلشغال في المنطقة ،وحتى اآلن
لم تصل النسبة إلى الحد المطلوب.

أ عـ ـلـ ـن ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـط ـي ــران
الـمــدنــي أن أكـثــر مــن  99فــي الـمـئــة من
إج ـمــالــي ع ــدد الـعــامـلـيــن ف ــي قـطــاعــات
وإدارات مـ ـ ـط ـ ــار ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت ا ل ـ ــدو ل ـ ــي
مواطنون كويتيون.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون
مـ ـط ــار ا لـ ـك ــو ي ــت ا لـ ــدو لـ ــي فـ ــي اإلدارة،
صالح الفداغي لـ «كونا» ،أن الموظفين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،الس ـ ـي ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي إدارت ـ ـ ـ ــي
«ال ـت ـش ـغ ـيــل وال ـص ـي ــان ــة» و«ال ـه ـن ــدس ــة»
ي ـق ــوم ــون ب ـج ـم ـيــع ع ـم ـل ـيــات الـتـشـغـيــل
ً
والصيانة ،مشيرا إلى انضمام العنصر
ال ـن ـس ــائ ــي ل ـه ــات ـي ــن اإلدارت ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـع ــام
الماضي.

وأ ض ـ ـ ــاف أن اإلدارة ل ــد ي ـه ــا خـطــة
واضحة وبرامج حديثة تتعلق باألمن
وال ـســامــة وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واألمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـم ـه ـم ــة ،ل ـص ـقــل م ـه ــارات
وكـ ـ ـف ـ ــاء ات م ـع ـظ ــم ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي كــل
إدارات المطار.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـحـ ـ ــويـ ـ ــل جـ ـمـ ـي ــع
الـ ـم ــراس ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ق ـطــاعــات
ً
المطار إلى رقمية ،مبينا أن «الطيران
المدني» في المراحل النهائية للربط
مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـج ـه ــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة لـ ـيـ ـت ــم تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـتـ ــراسـ ــل
اإللكتروني.

وأ فـ ـ ـ ــاد ب ــأ ن ــه س ـي ـت ــم إدراج خ ــد م ــة
«ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات الـ ـج ــدي ــدة» ع ـب ــر مــوقــع
اإلدارة اإل لـكـتــرو نــي وا لـمـعـنـيــة بتقدم
المواطنين لشغل الوظائف الجديدة
وم ـ ــوع ـ ــد االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ونـ ـت ــائـ ـجـ ـه ــا،
والفحص الطبي وغيرها من الخدمات
الرقمية خالل الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بضبط الجودة داخل
الـمـطــار قــال الـفــداغــي «لــديـنــا برنامج
خـ ـ ــاص ل ـض ـب ــط الـ ـ ـج ـ ــودة م ـط ـب ــق فــي
جميع أنحاء المطار ومباني الركاب،
لمتابعة وتقييم الخدمات المقدمة من
جميع مقدمي الخدمات والمشغلين
والتحقق من أي قصور في األعمال».

وحول مفقودات المسافرين ،ذكر أن
«الطيران المدني» لديها آلية واضحة
وكاملة تجاهها.
وأوض ــح أن ــه إذا فـقــد الـمـســافــر أحــد
أمتعته خــال الرحلة فبإمكانه تقديم
ط ـلــب وم ـتــاب ـع ـتــه ع ــن ط ــري ــق األج ـه ــزة
الخاصة في المطار بالمفقودات ،أو عن
طريق الباركود أو عبر الموقع الرسمي
لـلـطـيــران ال ـمــدنــي ،مـشـيــرا إل ــى وج ــود
مـنـظــومــات مـتــابـعــة لـلـمـفـقــودات داخــل
ا ل ـم ـطــار ،كـمــا أن ثـمــة كــا م ـيــرات تغطي
جميع مناطق المطار وتعمل  24ساعة،
وتسجل كــل األ ح ــداث فــي حــال تعرض
أي شخص للسرقة أو فقدان غرض ما.

«الصحة العالمية» :تطوير استراتيجية خطة المسح الصحي بالكويت
●

جانب من ورشة العمل

االستراتيجية
ستقترح 25
ً
مؤشرا لتتبع
التقدم المحرز
في األهداف
العالمية
الطوعية لعام
2025
الكندري

عادل سامي

ع ـ ـ ـقـ ـ ــدت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة
ا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة ،ووزارة ا ل ـص ـحــة،
ورشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــل ل ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
لخطة تنفيذ المسح الصحي
الوطني لتحديد قائمة وطنية
ل ـل ـمــؤشــرات الـصـحـيــة ووض ــع
خ ـط ــة م ـس ــح وط ـن ـي ــة تـنـفــذهــا
الـ ـك ــوي ــت ل ـق ـي ــاس الـ ـم ــؤش ــرات
المحددة لتحسين تقدم الدولة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـكـ ـت ــب ال ـم ـن ـظ ـم ــة
بــال ـكــويــت ،ف ــي ب ـيــان صحافي
أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن إحـ ـ ــدى ن ـتــائــج
ورشة العمل التي تستمر أربعة
أ يــام عمل خطة شاملة مدتها

 10سنوات إلجراء استطالعات
مـ ــع خـ ـط ــوط وفـ ـ ـت ـ ــرات زم ـن ـيــة
وأنـ ــواع الـمــؤشــرات والمكاتب
المسؤولة عن كل المسوحات.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـح ـ ـصـ ــول
ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـيـ ــانـ ــات صـ ـحـ ـي ــة ذات
ً
ج ـ ــودة وم ــوح ــدة يـعـتـبــر أمـ ــرا
ً
مـهـمــا لـلـكــويــت ألن ــه يمكن من
ال ـت ـخ ـط ـيــط األف ـ ـضـ ــل واتـ ـخ ــاذ
القرارات المحسنة وتخصيص
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد ويـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى صـنــع
سياسة مستنيرة باألدلة.
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ي ـســاعــد في
ت ـق ـل ـيــل مـ ـع ــدل األم ـ ـ ـ ــراض غـيــر
المعدية ( )NCDsوتوفير رعاية
أفضل لكل شخص يشجع على
زيادة صحة السكان وتحسين

دم ـ ــج ال ـب ـي ــان ــات ف ــي عـمـلـيــات
صنع القرار.

استراتيجية وطنية
مــن جانبها ،شـكــرت رئيسة
اللجنة العلمية ومديرة مشروع
المسح الوطني لصحة السكان
في الكويت د .حصة الكندري،
منظمة الصحة العالمية على
خ ـبــرت ـهــا ودع ـم ـه ــا لـلـمـســاعــدة
في تطوير استراتيجية وطنية
للتكامل.
وق ــال ــت الـ ـكـ ـن ــدري ،إن خـطــة
تـنـفـيــذ ال ـم ـســح ال ـت ــي ستغطي
ج ـم ـي ــع م ـ ــؤش ـ ــرات الـ ـمـ ـح ــددات
الصحية لتطوير برامج وقائية

ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـش ــار األم ـ ـ ــراض،
الفتة إلى أن هذه االستراتيجية
ً
س ـت ـق ـت ــرح  25م ـ ــؤش ـ ــرا لـتـتـبــع
التقدم المحرز في خطة العمل
واألهـ ـ ــداف الـعــالـمـيــة الـطــوعـيــة
لعام .2025
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الـمـنـظـمــة
س ـت ـســاعــد ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر إط ــار
ع ـ ـمـ ــل يـ ـتـ ـم ــاش ــى مـ ـ ــع أهـ ـ ـ ــداف
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة لـتـقـلـيــل
م ـعــدل األم ـ ــراض غـيــر المعدية
في الكويت.

صحة أفضل للجميع
من جانبه ،قال ممثل منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة فــي الـكــويــت

د .أ س ـ ـعـ ــد حـ ـفـ ـي ــظ «إن و ض ــع
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة وط ـن ـيــة لتنفيذ
الـمـســح أم ــر بــالــغ األهـمـيــة ألنــه
يـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى مـ ـ ــواء مـ ـ ــة ج ـم ـيــع
أ صـحــاب المصلحة الوطنيين
بهدف مشترك وبالتالي تعزيز
صحة أفضل للجميع.
ول ـف ــت ح ـف ـيــظ إلـ ــى أن خطة
المسح الوطنية ستشمل جميع
المؤشرات الرئيسية المتعلقة
بــالـصـحــة لـلـسـكــان ل ـمــدة م ــن 5
إلى  10سنوات القادمة وتعزيز
الصحة والرفاهية في الكويت
لجميع المقيمين على أرضها.

4
محليات
ً
ً ً
«التخطيط» :تمكين المدن الصحية يتطلب نظاما ماليا مستداما
ةديرجلا
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مهدي :جميع محاوالت الدولة إليجاد مورد دائم لم تنجح حتى اآلن
محمد جاسم

قـ ــال األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس
األع ـل ــى للتخطيط والـتـنـمـيــة د.
خالد مهدي« ،إننا نسعى إلى آلية
مالية تحقق االستدامة في المدن
ً
الصحية» ،مبينا أن تمكين المدن
ال ـص ـح ـيــة م ــن ت ـن ـف ـيــذ بــرام ـج ـهــا
ب ـن ـظ ــام م ــال ــي مـ ـسـ ـت ــدام يـضـمــن
استمرارية العمل واالبـتـكــار في
الحلول.
وبـ ـي ــن م ـ ـهـ ــدي ،فـ ــي ك ـل ـم ــة ل ــه،
صباح أمس ،خالل حلقة نقاشية
حــول «التمويل المستدام للمدن
الصحية» ،عقدتها األمانة العامة
ل ـل ـم ـج ـل ــس األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
والـتـنـمـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع مكتب
النظم الصحية ب ــوزارة الصحة،
أن ه ـنــاك ع ــدة م ـجــاالت عـمــل في

م ـبــادرة الـمــدن الصحية تحتاج
إلــى مــورد مالي لتنفيذ مشاريع
جديدة خاصة بالمدينة الصحية
وتنفيذ حمالت توعوية وأعمال
صيانة المرافق المدينة الصحية
وغيرها من مجاالت العمل.
وأكد أنه «البد من مراجعة ما
يمكن االستفادة منه من قوانين
وتـ ـش ــريـ ـع ــات وقـ ـ ـ ـ ـ ــرارات حــال ـيــة
وال ـن ـظ ــر فـيـمــا يـمـكــن ال ـت ـق ــدم به
كحلول مستقبلية في هذا الجانب
لـ ـضـ ـم ــان ت ــوفـ ـي ــر مـ ـص ــدر م ــال ــي
مستدام في الكويت».
ً
وق ــال إنــه أصـبــح لــزامــا عرض
هـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع عـ ـل ــى ج ـه ــات
االخـتـصــاص وفـتــح بــاب الـحــوار
م ــع ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ال ـت ــي قد

«فنية البلدي» توافق على اقتراح
إعادة ترميم العقارات المهجورة
الفارسي تسأل عن دعم المنتج الزراعي وتوطين السياحة الخضراء
●

محمد جاسم

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على
االق ـتــراح الـمـقــدم بـشــأن إل ــزام أصـحــاب الـعـقــارات
المهجورة بهدمها أو إعادة ترميمها ،لحين ورود
تقرير لجنة العقارات المتهالكة واآليلة للسقوط
والمهجورة ،فيما ّ
أجلت تخصيص أراض حكومية
لمصلحة وزارة الصحة لبناء مستشفيات أهلية
في مختلف محافظات الكويت.
كما وافـقــت اللجنة بــرئــاســة العضو د .حسن
ك ـمــال عـلــى االقـ ـت ــراح ال ـم ـقـ ّـدم ب ـشــأن الـتـعــاقــد مع
مكتب خبرة عالمي لوضع األسس الفنية لعقود
الـنـظــافــة وتـحــديــد مـعــايـيــر الــرقــابــة ومـسـتــويــات
التكلفة ،وواف ـقــت على تعديل مــاحـظــات جــدول
توزيع قسائم المخطط الهيكلي في مشروع تنظيم
القطعة رقم  1،2في منطقة السالمية.
وأبقت اللجنة على الجدول الموافقة النهائية
على مشروع القطع التنظيمية ألجــزاء العقارات
غير المنظمة في القطعة رقم  9بمنطقة الفنيطيس،
لحين دع ــوة وزارتـ ــي الـكـهــربــاء واألش ـغ ــال ،فيما
حفظت كتاب وزارة الداخلية بشأن دعوة االجتماع
الرابع للجنة الفنية.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ق ـ ّـدم ــت ع ـضــوة «ال ـب ـل ــدي» ،م.

جانب من اجتماع اللجنة
علياء الفارسي ،سؤاال بخصوص اإلجراءات التي
اتخذتها البلدية بشأن تنفيذ توجيهات رئيس
مجلس الـ ــوزراء بــدعــم المنتج الــزراعــي المحلي
وتوطين نشاط السياحة الزراعية.
وطالبت الفارسي في سؤالها بتبيان دور كل
من البلدية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
ً
السمكية في تنفيذ ذلك ،وصوال إلى وضع ضوابط
وقانون ينظم اإلجراءات ،وما إن أجريت أي دراسة
شاملة تشمل توطين تلك الحرف وآليات تسويق
المنتجات بالتعاون مع هيئة الزراعة.

تملك الـحــل مـثــل وزارة الـشــؤون
االجتماعية بإشرافها على عمل
الـجـمـعـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة ،ووزارة
ً
ال ـم ــال ـي ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ،مـ ــؤكـ ــدا أن
ً
الـقـطــاع ال ـخــاص أي ـضــا يـجــب أن
يساهم كذلك من بــاب المشاركة
المجتمعية في دعم المبادرة.

ً
 9محاور و 80معيارا

وأوضـ ــح م ـهــدي أن منظومة
الـعـمــل فــي ال ـم ـبــادرة تـقــوم على
ت ـس ـعــة مـ ـح ــاور أس ــاس ـي ــة تـضــم
ً
ثمانين معيارا ،وأنــه للحصول
ع ـ ـلـ ــى االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد م ـ ــن م ـن ـظ ـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ي ـج ــب عـلــى
المدينة الصحية استيفاء 80%

م ــن ه ــذه ال ـمـعــاي ـيــر ع ـلــى األق ــل.
وأضاف أن أحد هذه المحاور
هــو توفير م ــورد مــالــي مستدام
للمدينة يمكنها مــن التخطيط
وت ـن ـف ـي ــذ الـ ـب ــرام ــج ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
ً
مردفا أنه منذ البدء بالعمل في
المبادرة في الكويت كانت هناك
م ـح ــاوالت ل ــوج ــود ه ــذا ال ـمــورد
ال ـم ــال ــي ال ـم ـع ـت ـمــد م ــن ال ــدول ــة،
ً
مبينا أن جميع هذه المحاوالت
لم تنجح في إيجاد هذا المورد
حتى اآلن.
وأش ـ ــار إل ــى أن وجـ ــود م ــورد
مــالــي مـسـتــدام لـلـمــدن الصحية
س ــوف ي ـســاهــم بـشـكــل م ـحــوري
في استقامة العمل في منظومة
ال ـم ــدي ـن ــة ال ـص ـح ـي ــة ،وي ـس ــاع ــد

المشاركون في الحلقة النقاشية
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق أه ـ ــداف ال ـمــدي ـنــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـش ـغ ـيــل
م ـ ـشـ ــاريـ ــع وبـ ـ ــرامـ ـ ــج الـ ـم ــديـ ـن ــة،
ً
مــوض ـحــا أن ه ــذا س ـي ــؤدي إلــى
الـ ـ ــوصـ ـ ــول ل ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـم ــدي ـن ــة

ال ـص ـح ـيــة ويـ ـص ــب ف ــي اك ـت ـمــال
الـتـنـظـيــم الـمـجـتـمـعــي لـلـمــديـنــة
في جوانب تعيين موظفين في
مكتب المدينة الصحية والصرف
ع ـل ــى اح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ــدي ـن ــة فــي

جوانب عدة إعالمية ومجتمعية
باإلضافة إلعطاء المدينة القدرة
عـ ـل ــى ال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي وت ـب ـن ــي أف ـك ــار
إبداعية مستقلة.

ً
«البلدية» :حجز  251موقعا في اليوم األول للمخيمات

ّ
شنت حملة على أعمال التشييد والترميم في مناطق السكن الخاص باألحمدي
●

محمد جاسم

دشنت البلدية ،أمس ،خدمة استقبال
ط ـل ـب ــات ال ـح ـج ــز اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـمــواقــع
التخييم لـمــو ســم المخيمات الربيعية
ً
 ،2023/ 2022وتـلـقــت  251طـلـبــا خــال
ال ـي ــوم األول م ــن ف ـتــح ب ــاب ال ـح ـجــوزات
ضمن الـ  34موقعا محددا في محافظتي
الجهراء واألحمدي.
ولفتت مصادر في البلدية لـ «الجريدة»
أن إجــراء ات حجز موقع التخييم ودفع
الــرســوم البالغة  150ديـنــارا منها 100
دينار قيمة تأمين مسترجعة ،تتم عبر
الرابط /https://camp.baladia.gov.kw
في الموقع اإللكتروني الرسمي لبلدية
ال ـكــويــت ،مــوضـحــة أن تـقـلـيــص القيمة
ساهم في رفع الوعي لدى الراغبين في
حجز مواقع بشكل رسمي ومرخص من
قبل البلدية ويجنبهم إزالة المخيمات.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن وضـ ـع ــت
ت ـنــوي ـهــات خ ــاص ــة ب ــال ـش ــروط ال ــواج ــب
ات ـبــاع ـهــا ف ــي م ــواق ــع ال ـت ـخ ـي ـيــم اب ــرزه ــا
تتعلق بالمساحة المحددة لكل ترخيص
بـ ـح ــد أق ـ ـصـ ــى  1000م ـ ـتـ ــر ،واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بــاس ـت ـخــراج ش ـه ــادة ن ـظــافــة مـخـيــم من

اإلدارة المختصة ،حتى يتمكن صاحب
الترخيص مــن اسـتــرداد قيمة التأمين.
ي ــذك ــر أن م ــوس ــم ال ـت ـخ ـي ـي ــم بـ ـ ــدأ أم ــس
وينتهي  15مارس من العام المقبل ،كما
أطلقت البلدية حملة توعية بالموسم
الربيعي من أجل الحفاظ على نظافة البر
تحت شعار «حالة البر نظيف».

حملة األحمدي
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت إدارة
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة ف ــي بـلــديــة الـكــويــت
تنفيذ الفريق الرقابي بإدارة السالمة
بـفــرع بـلــديــة األح ـم ــدي ،صـبــاح أمــس،
جــولــة مـيــدانـيــة عـلــى أع ـمــال التشييد
والترميم في مناطق السكن الخاص
ل ـلــوقــوف ع ـلــى م ــدى الـ ـت ــزام أص ـحــاب
العقارات في أعمال التشييد والترميم
باشتراطات السالمة المعمول بها في
البلدية.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أوضـ ــح مــديــر إدارة
ال ـس ــام ــة ب ـف ــرع ب ـلــديــة ال ـم ـحــاف ـظــة م.
طارق العدواني أن الجولة التي ترأسها
وأش ـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا ع ـل ــى ال ـق ـس ــائ ــم قـيــد
اإلنـشــاء بمنطقة جابر العلي ،كشفت

جانب من الحملة في منطقة جابر العلي
ع ــن وج ـ ــود أنـ ـق ــاض إلـ ــى ج ــان ــب عــدم
التزام العمالة بارتداء أدوات السالمة
لسالمتهم ووجود كميات غير منظمة
من أدوات البناء فضال عن عدم وجود
سور على موقع العمل لسالمة المارة.
وأشـ ــار ال ـع ــدوان ــي إل ــى أن الـجــولــة

أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن ت ــوج ـي ــه إنـ ـ ـ ــذار وت ـن ـب ـيــه
لـعــدم االل ـت ــزام بــاشـتــراطــات الـســامــة،
داعـيــا أصـحــاب القسائم قيد اإلنـشــاء
والـمـقــاولـيــن إلــى االل ـتــزام بالضوابط
واالشـ ـت ــراط ــات ال ـب ـلــديــة ح ــرص ــا على
سالمة العاملين في الموقع والمارة.

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

كتاب

األخيرة

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 األخيرة بتصرف.

عبدالعزيز الصقر في خطاب المبايعة :المشاركة الشعبية
وعروبة االنتماء وإسالمية العقيدة
الشعب الكويتي
أثبت في أصعب
الظروف الوفاء
بالوعد وااللتزام
بالدستور

الكويت تسامت
فوق الجراح بالرغم
من الطعنة التي
تلقتها

الديموقراطية
الكويتية واجهت
أكبر اختبار لها
خالل الغزو

من المناسب
ذكر أهمية دولة
المؤسسات فقد
جاءت ضامنة
لوحدة الكويت
وصمام األمان لها

بـعــد كـلـمــة األم ـي ــر ،وول ــي الـعـهــد ،ج ــاءت كلمة
المشاركين في مؤتمر جدة الشعبي ،وكلمة الشعب
الكويتي األبــي في الداخل والـخــارج ،التي ألقاها
عبدالعزيز الصقر وفيما يلي نصها:
«بسم الله الرحمن الرحيم
حـضــرة صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ جــابــر األحـمــد
الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله..
سمو الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الموقر...
اإلخوة األفاضل...
في لقاء كهذا كويتي الغاية والرعاية والحضور
لـيــس مــن الـمـفـيــد أن نـشــرح أب ـعــاد ال ـع ــدوان على
عمقها واتساعها ،وال أن ندحض ادعاءات المعتدي
على كذبها وافترائها ،وال أن نفضح ممارسات
الغزاة على غدرها ووحشيتها ،فكل واحد منا هو
من ضحايا العدوان والمعتدي في الوطن ،والولد،
واألهل ،وفي النفس ،والرزق والعمل ،وكل واحد منا
واثق بعدل الله ونصره ،وبأن الظالم لن يحصد إال
الشوك ،والهزيمة ،وسوء المنقلب.
فــي ل ـقــاء ك ـهــذا م ــأس ــاوي ال ـظ ــروف ،مستقبلي
التطلع ليس من الحكمة أن نقف على األطالل على
الرغم من فداحة الدمار ،وال أن نذرف الدمع على
الرغم من هــول المصاب ،وال أن ننثر الملح على
الـجــرح لنغسل بــاأللــم بعض م ــرارة الـنــدم ،فنحن
الجيل الــذي بنى الكويت وأب ـنــاؤه ،ونحن الذين
استطعنا بفضل الله ،ثم بسواعدنا أن نجعل من
الكويت مـنــارة حـضــارة ،ومعجزة عـمــران ،ونحن
قادرون بإذن الله وبعزيمتنا على أن نعيد للكويت
الحرة مجدها وبهاءها.
في لقاء كهذا رسمي الدعوة ،شعبي االستجابة
ً
ليس الهدف أبدا مبايعة آل الصباح؛ ألن مبايعة
ً
الكويتيين لهم لم تكن يوما موضع جدل لتؤكد،
لتجدد ،وال ارتبطت بموعد ّ
ّ
لتمد ًد،
وال مجال نقض
ً
واستمرت تعاونا
ـا،
ـ
ـاق
ـ
س
ـ
ت
وا
محبة
بــل هـ ًـي بــدأت
ً
ً
واتفاقا ،ثم ّ
دستورا وميثاقا ،وقد أثبت
تكرست
الـشـعــب الـكــويـتــي فــي أصـعــب ال ـظ ــروف ،وأشــدهــا
ً
خ ـطــرا وف ــاءه بــوعــده ،وال ـتــزامــه بـكــامــل دسـتــوره
وعقده حين تمسك بشرعيته ،ووقف وقفة الرجل
الواحد وراء أمير البالد وولي عهده ،فسجل بذلك
رائعة نادرة في التاريخ كسب بها احترام العالم،
وأجهض من خاللها أحالم الغزاة ،بل إني ألؤكد أن
االجماع الشعبي الكويتي في التمسك بالشرعية
ً
ً
كــان عامال حاسما في تحقيق اإلجماع العالمي
غير المسبوق بتأييد الكويت.
حضرة صاحب السمو األمير....
سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء....
أيها السادة:
لقاؤنا هذا إذن ليس مهرجان شجب وتنديد ،وال
هو مظاهرة دعم وتأييد ،فهذه أمور تجاوزنا فيها
الـقــول إلــى العمل ،وسخرنا فيها لهيب العاطفة
لشحذ الفكر والـعـقــل ،وتــوافــدنــا إلــى جــدة لحوار
ج ــدي جــديــد يـضــع الـمـنـطـلـقــات الــرئـيـسـيــة لبناء
كويت الغد المحررة ،ومن هذا المفهوم لمبررات
هذا اللقاء وهدفه ،اسمحوا لي أن أبين ما أعتقد
أنه من أهم الثوابت التي ينبغي االلتزام بها في
إعادة بناء البيت الكويتي:
ً
أوال  :المشاركة الشعبية القائمة على حرية
الـ ـح ــوار ،وأغـلـبـيــة الـ ـق ــرار ،ورق ــاب ــة الـتـنـفـيــذ ،وال
أخالني اليوم في حاجة إلى توضيح مبررات هذا
المنطلق األول ،واألهم مقتضياته ،وكل ما يجري
على ساحتنا الوطنية والعربية يقدم البراهين
والشواهد ،فاجتياح النظام العراقي للكويت هو
في التحليل النهائي أحــد اإلف ــرازات المأساوية
للحكم العراقي المطلق ،الــذي ال يقيم لإلنسان
ً
وزنا ،وال يعرف للحرية قيمة ،والفشل العربي في
ّ
ً
منع العدوان بداية ،وفي ردعه ورده تاليا ،وفي
الــوصــول إلــى مـخــرج عــربــي مــن األزم ــة بعد ذلك
ً
يعزى أوال وقبل كل شيء إلى إنكار دور الشعوب،
والتنكر لمصالحها ،وفي الجهة المقابلة أثبتت
التجربة الكويتية أن أصحاب الرأي اآلخر عندما
يـلـتــزمــون بــأصــول الـعـمــل الـسـيــاســي ،ويعملون
بــدافــع الـخــدمــة الـعــامــة ،والـ ــوالء الـكــامــل للوطن،
وشرعيته الوطنية ،ومن منطلق القناعة الفكرية
الـمـحــررة مــن كــل تبعية ،ف ــإن ه ــؤالء ال يمكن أن
ً
يـقـفــوا إال فــي صــف ال ــوط ــن ،ودرع ـ ــا لشرعيتهم
وحريتهم ،والمشاركة الشعبية التي ندعو إليها
في الكويت ال تحتاج إلــى تنظير وتأطير ،فهي
واضحة المعالم واألسس والمؤسسات في دستور
ال ـب ــاد ال ـتــي تـفـضـلـتــم س ـمــوكــم ب ــاإلش ــارة إل ـيــه،
ويمكن أن تؤدي دورها السياسي ،واالجتماعي،
واالقتصادي من دون تجاوز ،وترسم حدود كل
طرف من أطرافها دون ازدواجية بمجرد االلتزام
الصادق ،والتطبيق الواعي لدستور عام 1962م
بكامل مــواده وبـنــوده ،خاصة أن استرشاد هذا
الدستور بتجارب الــدول األخــرى قد عزز هويته

العم عبدالعزيز حمد الصقر يقرأ خطاب الشعب الكويتي
في مؤتمر جدة إبان االحتالل العراقي
الكويتية الصادقة ،فجاء بمثابة عبادة سياسية
كويتية النسيج والنموذج ،تنسجم مع مقاسات
المجتمع الكويتي ،وتتفق مع مناخه السياسي
واالجتماعي ،وتلبي احتياجات نموه وتطوره،
والــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة الـتــي أضـحــت منذ لحظة
المصادقة عليها ،وإصدارها بمثابة عهد وميثاق
بين الشعب وقـيــادتــه السياسية ،وقــد اكتسبت
ً
ً
ًّ
تاريخيا جديدا بعد أن مهرها
بالتأكيد تكريسا
شهداء الكويت بدم التضحية والفداء حين تمسك
ً
الشعب بالشرعية ،معربا عن وفائه النبيل بعهده،
واحترامه األصيل لميثاقه.
وإذا كان الدستور الكويتي قد ضمن الحريات
السياسية الكاملة للمواطن ،فإني أجد من الواجب
والمفيد في هذا السياق أن أركز على أن من شأن
ً
ً
الصحافة الكويتية الـحــرة أن تلعب دورا مهما
باعتبارها أداة الـتــواصــل الـصــادق بين الشعب
والحكم ،وإحدى مقتضيات حرية الحوار ،ورقابة
تنفيذ ال ـقــرار بــاعـتـبــارهــا كلمة الـكــويــت الـحــرة،
ورسالتها إلى أحرار العالم.
ً
ثانيا :وثاني الثوابت التي أود التركيز عليها
هو «إسالمية العقيدة» ،فالبيت الكويتي الجديد
يجب أن يــركــز على إســامـيــة التربية ،والخلق،
ـدرك
وال ـم ـمــارســة لـتـنـشـئــة جـيــل م ــؤم ـ ٍـن ب ــرب ــه ،م ـ ٍ
لعظمة اإلس ــام وصــابـتــه فــي الـحــق ،وسماحة
متفهم لمعانيه
اإلسالم في التعاون بين الخلق،
ٍ
مقبل
منفتح على العالم،
ومواقفه في هذا وذاك،
ٍ
ٍ
على مبتكراته يدعو إلــى الله والخير بالمنطق
والموعظة الحسنة ،وبحسن التعايش مع اآلخرين
ً
وأفكارهم بعيدا عن التعصب.
ً
ثــالــثــا :وهـنــا أجــد مــن ال ـضــرورة أن أق ــدم لهذا
ال ـمــوضــوع بــال ـقــول :إن الـمـحـنــة ال ـتــي يعيشها
الـمــواطــن الـكــويـتــي ال ـيــوم تضعه تـحــت ضغوط
ه ــائ ـل ــة م ــن األل ـ ــم وال ـخ ـي ـب ــة وال ـ ـم ـ ــرارة ،وتـجـعــل
مطالبته بوضوح الــرؤيــا ،وموضوعية التفكير
في هذا الصدد مهمة صعبة ،وليس على المواطن
الـكــويـتــي فــي ه ــذا عـتــب ،وال مــامــة ،فــاألزمــة من
ال ـهــول وال ـم ـفــاجــأة بـحـيــث يـحـتــار فـيـهــا الحليم
والحكيم ،ولكني على ثقة تامة بأنه عندما تعود
إلــى الـكــويــت حريتها وشرعيتها ،ويــرتــد عنها
الغزاة خاسرين ،وتنحسر عن الشعب الكويتي
ف ـ ــورة ال ـغ ـض ــب ،وش ـ ــدة األل ـ ــم س ـن ـعــرف جميعا
بإحساسنا القومي الصادق ،وشعورنا العربي
األصـيــل أن مــن أهــم أه ــداف الـنـظــام الـعــراقــي من
غزوه للكويت دق إسفين الفتنة بين شعوب األمة
العربية ،وزرع الحقد والضغينة في نفوسها؛ كي

ضرورة إجراء
حوار جدي جديد
يضع المنطلقات
الرئيسية لبناء
كويت الغد المحررة

تحديد أهم الثوابت
التي ينبغي االلتزام
بها في إعادة بناء
البيت الكويتي

تبقى مـجــزأة متنافرة ،تلعب األنظمة المتآمرة
ً
بـعــواطـفـهــا وض ــد مـصــالـحـهــا ،فـلـنـقــاوم جميعا
مـحــاوالت ال ــزج بالشعوب فــي أت ــون نــار الحقد؛
بسبب ما اتخذته أنظمة بعض هذه الشعوب من
مــوا قــف مخزية فــي مواجهة الخطيئة القومية،
التي ارتكبها النظام العراقي ،إن العروبة أصلنا،
ً
وهي قدرنا الذي ال نريد ،وال نستطيع منه فكاكا،
والذين يأخذون بعض الشعوب العربية بجريرة
المستولين على السلطة فيها يتناسون أن بين
ً
هــذه الشعوب وزعامتها هــوة ساحقة ،وشرخا
ً
ًّ
عربيا ،وإذا
وسيعا ،وإذا كان من اجتاح الكويت
كانت القلة التي غرر ًبها عربية ،فيجب أن نذكر،
ونفخر أنهم عرب أيضا ،وهم األغلبية الساحقة
أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن وقـ ـف ــوا م ـع ـنــا ،وف ـت ـح ــوا قـلــوبـهــم،
ً
وبيوتهم ،وبالدهم لنا ،وأرسلوا أبناءهم جنودا
للدفاع عن حقنا ،والنضال في صفنا ،ويجب أال
ً
ننسى أننا نحن أيضا كنا ممن غرر بهم النظام
الـعــراقــي بـشـعــاراتــه ال ـبــراقــة ،وأضـلـهــم بالفتاته
الكاذبة ،فناصرناه دون تحفظ ،وساعدناه دون
حدود؛ ليغزو بذلك بالدنا بسالح اشتراه بمالنا
بدعوى الدفاع عن األمة والوطن...
صاحب السمو األمير...
سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء...
أيها السادة:
إذا كانت هذه في اعتقادنا الثوابت الرئيسية
التي يجب أن نستند إليها في التخطيط إلعادة
بناء الكويت المحررة بإذن الله ،فإن اهتمامنا بهذا
الــواجــب المستقبلي المفعم بــاألمــل والتحديات
يجب أال يؤثر إطالقا في توجيه جهدنا ومالنا
لــدعــم أهـلـنــا ،وإخ ــوان ـن ــا ،وأبـنــائـنــا الـمــوجــوديــن
داخل الوطن ،والتخفيف من آالم ومصائب أهلنا،
وإخواننا خــارج الكويت ،ويجب أن يتم هــذا في
إط ــار خـطــة شــامـلــة يـشــرف عـلــى تنفيذها فريق
عمل رسمي وشعبي ،واضــح المسؤولية ،واسع
الـصــاحـيــة ،مـحـكــم الــرقــابــة ،مــع ضـ ــرورة إعـطــاء
األولــويــة المطلقة للصامدين فــوق تــراب الوطن،
وتــوفـيــر الـمـســاعــدة لـمــن يحتاجها فــي ال ـخــارج
من دون أية مجاملة ،أو تمييز ،أو محاباة إال من
منطلق الحاجة والضرورة ،ومصلحة البالد.
ً
وأخيرا يا صاحب السمو ،ال يساورني أدنى
شك في أني أترجم مشاعر وعواطف كل من في
هذه القاعة ،عندما أرفع صادق الشكر والتقدير
والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد
بن عبدالعزيز ،ملك المملكة العربية السعودية،
وسمو ولــي عهده ،وحكومته الرشيدة ،وشعبه
الشقيق على موقفهم العربي اإلســامــي النبيل
ً
إلى جانب الكويت ً
أميرا ،وحكومة ،وشعبا على
اسـتـضــافـتـهــم الـكــريـمــة ل ـهــذا الـمــؤتـمــر ،والـشـكــر
ً
وال ـت ـقــديــر أي ـض ــا ألص ـح ــاب ال ـج ــال ــة ،وال ـس ـمــو،
والسيادة قادة الدول العربية الشقيقة ،ولشعوبهم
األبـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ع ـك ـس ــت عـ ـم ــق األخ ـ ـ ـ ــوة ال ـع ــرب ـي ــة
وأصالتها ،وحقيقة التراحم اإلسالمي وروعته في
استضافة المواطنين الكويتيين ورعايتهم ،وفي
تأييد الحق الكويت ،ودعمه بكل طاقاته ،وبإرسال
ً
أبنائها وقواتها تصديا للغزو والعدوان.
رحم الله شهداء الكويت ،ونصر شعبها ،وأيد
أميرها ،وولــي عهدها ،وألهمنا جميعا الرشاد
والسداد في خدمتها.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته».
إن اعـ ـتـ ـب ــارات ال ـق ـي ـمــة الـمـسـتـنـتـجــة م ــن هــذا
ال ـخ ـطــاب ك ـب ـيــرة ،وذات م ـغــزى ومـعـنــى وداللـ ــة،
وال يـتــردد فيه أي وطني يحب الكويت ،ويــدرك
أن الثوابت الثالثة التي ذكــرهــا الصقر فــي هذا
الـخـطــاب بــذلــك الـتــرتـيــب المحكم هــي ذات عمق

بعيد ،ورؤية بعيدة ،بل إنه على الرغم من انتفاء
الجدل حول األولوية العقائدية لإلسالم والعروبة،
فــإن أول الثوابت السياسية لديه هي المشاركة
ً
ال ـش ـع ـب ـيــة؛ ألن االع ـ ـتـ ــراف ب ـهــا يـشـكــل تـجـسـيــدا
لاللتقاء الحر بين اإلرادة الشعبية ،وإرادة الحاكم،
وه ــو األس ـل ــوب الــدي ـمــوقــراطــي الـسـلـيــم الـ ــذي ال
يفرض ً
قيما ،أو توجهات سلطوية من أعلى مهما
كان سموها ،وقد يترتب عليها التزامات سياسية،
أو اجتماعية ،أو مالية؛ أي أنــه في ظل مثل هذا
المجتمع الصحي فقط يمكن الحفاظ على وشائج
اإلس ــام والـعــروبــة ،ومــن المعلوم أن هــذا النهج
الذي ال يفرض اإليمان،
يتفق مع النهج الشرعي
ً
أو العقيدة على الفرد مصداقا لقوله تعالى( :ال
إكراه في الدين) [البقرة ،] 256،وقوله( :ولو شاء
رب ــك آلم ــن م ــن ف ــي األرض كـلـهــم جـمـيـ ًـعــا أفــأنــت
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)[يونس،] 99،
وبعبارة أخرى يمكن استنتاج حقيقة مهمة من
ذلك تنتصر لمفهوم المشاركة ،وهي أنه إذا كان
ً
اإلك ــراه في العقيدة ،وفــي االيـمــان محرما بنص
القرآن الكريم ،فإنه من باب أولى محرم فيما هو
أقل أهمية من العقيدة ،كالمعامالت السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،التي بسببها وضع
الصقر المشاركة الشعبية في المرتبة األولى من
الثوابت من الناحية السياسية في خطبته بجدة.
وق ـ ــد أراد ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز ح ـم ــد ال ـص ـق ــر ،وه ــو
ال ـبــرل ـمــانــي ال ـم ـخ ـضــرم ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى االن ـت ـمــاء
الجذري من دين ،ولغة ،وتماثل ثقافي ،ووحدة في
القضايا القومية المشتركة كقيمة سياسية عليا
يهتدى بها في تحديد الهوية ،ولعل السبب من
وراء التمسك بهذه القيمة هو التماسك المحكم
والمطبق على جذوره في التاريخ الكويتي القديم
منذ أن كان االتفاق على اختيار الحاكم بالشورى،
وتقاسم السلطة بين جماعة العتوب ،والقبول
الصباح ،فإن الممارسات
بالرئاسة السياسية ًآلل ً
العادية ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقاليد اإلسالمية
كتسمية عام  1938بسنة المجلس ،والمقصود
بذلك المجلس التشريعي المنتخب أسوة بالعادة
العربية اإلســامـيــة بتسمية السنين بــاألحــداث
ً
الجسام ،التي تحدث فيها كعام الفيل مثال.
وتبدو القيمة السياسية ،وفعاليتها في عدم
اهـتــزاز مشاعر االنـتـمــاء فــي شقها العربي على
الرغم من الصدمة العنيفة التي تسبب بها الغزو
العراقي ،والطعنة في الظهر التي أقدمت عليها
القيادات السياسية في األردن ،والسودان ،واليمن،
وفلسطين بتأييدها ال ـعــدوان ،وقــد كانت ردود
الـفـعــل الـكــويـتـيــة أق ــرب إل ــى الـغـضــب ،والــدهـشــة،
واالستنكار ،وكان من الممكن أن يؤدي هذا الغدر
إلــى انشقاق نهائي داخــل الوطن العربي ،وزرع
بذور الحقد والفتنة ،ونوازع االنتقام بين دوله،
لكن قطاعات واعـيــة ،وبعيدة النظر مــن النخبة
الكويتية ارتفعت فوق الجراح ،وناشدت مواطنيها
التسامي فوق الغدر.
ً
وأخيرا أرى هنا أن التجربة الكويتية ،وبمعنى
أصح الديموقراطية الكويتية كانت على المحك
ًّ
ً
ومصرا
في اختبار مصيري ،كان رافضا للهزيمة،
على المقاومة ،وكفاح المحتل ،وهو بذلك استدعى
ًّ
تلقائيا رد الفعل اإليجابي في تعبير أقل ما يقال
عنه إنه صادق ،وقد كان حصيلة ثقافة سياسية
ً
تفاعلت مكوناتها طيلة قــرون ،لتعطينا شعبا
ّ ً
متمسكا بــالــدفــاع عــن الــدسـتــور فــي زمــن السلم،
والتأكيد على انتمائه ووعـيــه فــي زمــن الحرب،
وهي شهادة تؤكد نضج الثقافة السياسية في
الكويت.
ول ـع ــل م ــن ال ـم ـنــاســب ه ـنــا ذكـ ــر أه ـم ـيــة دول ــة
المؤسسات ،فقد جاء ت ضامنة لوحدة الكويت،
وص ـم ــام األم ـ ــان ل ـهــا ،وإن ـه ــا ف ــي األزمـ ـ ــات كــانــت
جبهة موحدة؛ لتوحيد الصفوف جميعها خلف
الشرعية المتمثلة باألمير ،وولي العهد ،وذلك في
إشارة غير مباشرة إلى الموقف الواعي لممثلي
الشعب الـكــويـتــي ،ومــؤسـســاتــه فــي مؤتمر جدة
 15–13أكتوبر 1990م ،وللتذكير بروح الدستور.
ولعل من المناسب ذكر أن هذا الحدث ،ومؤتمر
جدة الشعبي عام 1990م ،وكلمة الشعب الصامد
فــي داخ ــل الـكــويــت وخــارجـهــا ،الـتــي ألـقــاهــا عبد
العزيز الصقر كانت لحظة تاريخية في حياته
هو ،وحياة كل الشعوب الحرة ،التي تدرك معنى
الوالء واالنتماء ،وحب الوطن ،وهو بالذات ليس
حديث العهد بتلك اللحظات ،فإن كانت استقالته
المسببة من رئاسة مجلس األمة ،والرجوع إلى
صفوف المقاعد النيابية باختياره؛ فإن األقدار
شاء ت أن تضعه في موقف تاريخي آخر ،ال يقل
عــن ســابـقــه ،ول ــن يحظى أي رئـيــس مجلس أمــة
بما ناله عبد العزيز الصقر ،عندما ألقى كلمة
الشعب ،وبايع أسرة الحكم ،وهي بالمنفى على
مرأى ومسمع العالم.
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الجلسة

المجلس يحقق رغبة البذالي برفض رفع الحصانة عنه بـ «انتخابات فرعية»
• واصل مناقشة الخطاب األميري وسط تلويحات باستجوابات مفاجئة للوزراء إذا لم يصححوا أخطاءهم

استمرار مناقشة الخطاب األميري في جلسة أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

محيي عامر وفهد تركي

واصل مجلس األمة في جلسته العادية ،أمس ،مناقشة
الخطاب األميري لدور االنعقاد األول من الفصل التشريعي
السابع عشر ،على أن يستكمل القائمة في الجلسة التكميلية
المقررة اليوم ،في وقت وافق المجلس على  17رسالة واردة،
ضمنها رسالة مـن رئيس لجنـة المشـاريع الكبـرى والترفيهيـة

نظرة عنصرية
في كلية سعد
العبدالله
إذ يقولون
للمتقدمين
نحن ال نقبل
إال «كويتي
بيور»

الحجرف

اف ـت ـتــح رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
أحمد السعدون الجلسة العادية
في التاسعة صباح أمــس ،وتلت
األمين العام المساعد للمجلس
أحـ ــام ال ـق ــاف أس ـم ــاء األع ـضــاء
الـحـضــور والـمـعـتــذريــن عــن عــدم
الحضور.
واس ـت ـه ــل ال ـم ـج ـلــس جـلـسـتــه
ب ــالـ ـمـ ـص ــادق ــة عـ ـل ــى ال ـم ـض ــاب ــط
السابقة ،وانتقل إلى بند الرسائل
الـ ــواردة ،وأدرج عليه  17رسالة
على النحو التالي:
 -1رس ــال ــة م ــن رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ،يـطـلــب فيها
إحــالــة االق ـت ــراح بــرغـبــة الـمـحــدد
بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون
الصحية واالجـتـمــاعـيــة والعمل
ً
لالختصاص وفقا لنص المادة
 58من الالئحة الداخلية.
 -2رس ــال ــة م ــن رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـمـشــاريــع ال ـك ـبــرى والترفيهية
وتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـجـ ــزر ،ي ـط ـل ــب فـيـهــا
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة مـ ـشـ ـت ــرك ــة مــع
ال ـل ـج ـنــة ال ـمــال ـيــة لـنـظــر م ـشــروع
الـقــانــون بـشــأن «إن ـشــاء المنطقة
االقـتـصــاديــة الـشـمــالـيــة» الـمــدرج
على جدول أعمال اللجنة المالية،
وفقا لنص المادة  43من الالئحة
الداخلية.
 -3رس ــال ــة م ــن رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـمـشــاريــع ال ـك ـبــرى والترفيهية
وتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـجـ ــزر ،ي ـط ـل ــب فـيـهــا
ت ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــف ال ـ ـل ـ ـج ـ ـن ـ ــة بـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة

السعدون عن اعتذار مرزوق
الخليفة :موجود في السجن

وتطوير الجزر ،يطلب فيهـا تشكيل لجنة مشتركة مع
اللجنة المالية لنظر مشروع القـانون بشـأن «إنشاء المنطقة
االقتصادية الشمالية» المـدرج علـى جـدول أعمـال «الماليـة»،
وذلـك وفقا لنص المادة  ،43ووافق على رسالة أخرى من
اللجنة المالية تطلب التأكيد على اختصاصاتها ،ورفضها
لبعض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة
والمحددة بنص الرسالة ،كما تعترض على أي رسالة أو طلب
ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ـح ــددة بـنــص
الرسالة.
 -4رسالة من رئيس لجنة القيم
ومعالجة الظواهر السلبية ،يطلب
ف ـي ـهــا ت ـك ـل ـيــف ال ـل ـج ـنــة ب ــدراس ــة
وبحث أسـبــاب انتشار الظواهر
السلبية الدخيلة على المجتمع
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــددة ب ـ ـنـ ــص الـ ــرسـ ــالـ ــة،
عـلــى أن تــرفــع الـلـجـنــة تـقــريــرهــا
وتوصياتها للمجلس قبل نهاية
دور االنعقاد الحالي.
 -5رس ــال ــة م ــن م ـج ـمــوعــة من
أعضاء المجلس ،يطلبون فيها
تكليف ديوان المحاسبة بدراسة
ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ـح ــددة بـنــص
الرسالة.
 -6رس ــال ــة م ــن م ـج ـمــوعــة من
أعضاء المجلس ،يطلبون فيها
اس ـت ـع ـجــال الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة
بتقديم تقريرها بـشــأن مشروع
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـتـ ـع ــارض
المصالح وأي اقتراحات بقانون
قدمت بهذا الشأن ،على أن يدرج
التقرير على جدول األعمال بعد
االنتهاء من مناقشة بند الرد على
الخطاب األميري.
 -7رســالــة مــن الـنــائــب شعيب
ال ـ ـمـ ــويـ ــزري ،ي ـت ـق ــدم بـمــوجـب ـهــا
بــاسـتـقــالـتــه م ــن ع ـضــويــة لجنة
حماية األموال العامة.
 -8رسالة من النائب د .محمد
هــادي ،يطلب فيها تكليف لجنة
شؤون اإلسكان والعقار بدراسة

وبـ ـح ــث إق ــام ــة مـ ـش ــروع ج ـنــوب
القيروان وتخصيصها لمصلحة
الــرعــايــة السكنية ،على أن تقدم
تقريرها في هذا الشأن خالل دور
االنعقاد الحالي.
 -9رسـ ــالـ ــة مـ ــن رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـشــؤون الصحية واالجتماعية
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ي ـط ـل ــب ف ـي ـه ــا تـكـلـيــف
اللجنة بالتحقيق في تأخر توفير
ال ـخــدمــات الصحية بتفاصيلها
الواردة في البند رقم  6من الرسالة،
إض ــاف ــة إل ــى بـحــث الـمــوضــوعــات
المحددة بنص الرسالة.
 -10رس ــال ــة م ــن رئ ـي ــس لجنة
العرائض والشكاوى ،يطلب فيها
إحالة الشكوى رقم  167إلى لجنة
ش ـ ــؤون الـبـيـئــة واألمـ ـ ــن ال ـغــذائــي
وال ـمــائــي ل ــارت ـب ــاط ،وف ـقــا لنص
المادة  156من الالئحة الداخلية.
 -11رسالة من النائب د .محمد
ه ــادي ،يطلب فيها تكليف لجنة
شؤون اإلسكان والعقار بمتابعة
تنفيذ وط ــرح مناقصات وعقود
البنية التحتية لمشروع جنوب
ص ـ ـبـ ــاح األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،وال ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
توفير االعتمادات المالية الالزمة
لتنفيذها ،على أن تـقــدم اللجنة
تقريرها في هذا الشأن خالل دور
االنعقاد الحالي.
 -12رس ــال ــة م ــن رئ ـي ــس لجنة
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ،يـطـلــب فيها
تـكـلـيــف الـلـجـنــة ب ــدراس ــة وبـحــث
الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـمـ ـح ــددة بـنــص

اع ـ ـتـ ــذر عـ ــن ع ـ ــدم ح ـضــور
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،ال ـن ــائ ـب ــان
الـصـيـفــي الـصـيـفــي وم ــرزوق
ّ
الخليفة ،وعلق رئيس مجلس
األمة أحمد السعدون على ذكر
اســم النائب مــرزوق الخليفة
ض ـم ــن ال ـم ـع ـت ــذري ــن ب ـق ــول ــه:
ً
«اع ـت ــذر لـكــونــه م ــوج ــودا في
السجن».

اتفقنا مع
وزير اإلسكان
على إزالة
عوائق جنوب
القيروان

جوهر

نحن في عهد
جديد ونهج
محاربة
الفساد لكن
المتنفذين
أصبحوا أكبر
من الحكومة

الخنفور

ال ــرس ــال ــة ،ع ـلــى أن ت ـق ــدم اللجنة
تقريرها قبل نهاية دور االنعقاد
الحالي.
 -13رسـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
م ــن أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس يـطـلـبــون
فيها تكليف ا لـلـجـنــة التعليمية
بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق
القانون وسوء اإلدارة في جامعة
الكويت وهيئة التعليم التطبيقي
واآلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـتـ ــرت ـ ـبـ ــة ،وخ ـت ـم ــت
بالتوصيات الالزمة ورفعها إلى
المجلس التخاذ الالزم ،مع مراعاة
النقاط المحددة بنص الرسالة عند
البحث والتقصي.
 -14رســالــة مــن الـنــائــب مبارك
الحجرف بتكليف لجنة الشؤون
الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة بمتابعة
ق ـضــايــا غ ـســل األمـ ـ ـ ــوال وت ـمــويــل
اإلرهـ ـ ــاب وم ـتــاب ـعــة اس ـت ـع ــدادات
الجهات المختصة للتقييم الدولي
المتبادل.
 -15رس ــال ــة م ــن رئ ـي ــس لجنة
شــؤون ذوي اإلعــاقــة ،يطلب فيها
تـكـلـيــف الـلـجـنــة بـمـتــابـعــة تنفيذ
هيئة اإلعاقة والجهات الحكومية
الـمـخـتـصــة ألح ـك ــام ال ـقــانــون رقــم
 8لـ ـسـ ـن ــة  2010ب ـ ـشـ ــأن ح ـق ــوق
األش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة وبحث
المالحظات والشكاوى المرتبطة
بها.
 -16رس ــال ــة م ــن رئ ـي ــس لجنة
الميزانيات والحساب الختامي،
يـ ـطـ ـل ــب فـ ـيـ ـه ــا تـ ـكـ ـلـ ـي ــف دي ـ ـ ـ ــوان

«تعارض المصالح» بين بوشهري والساير

بوشهري تستعجل «تعارض المصالح»
السعدون في حديث مع الشاهين

ً
ّ
يقدم مستقبال من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص
عليها في المادة  43من الالئحة الداخلية ،وهو ما يعني وقف
تنفيذ اللجنة المشتركة لحين حسم خالف سلب االختصاصات
من قبل مكتب المجلس.
ّ
ّ
وصعد عدد من النواب لغة الحديث في جلسة أمس ،إذ لوح
أكثر من نائب بتقديم استجوابات مفاجئة للوزراء إذا لم يعالجوا
الملفات الموجودة لديهم ،وشهدت الجلسة اكتفاء الحكومة

طــال ـبــت ال ـنــائ ـبــة ج ـنــان بــوش ـهــري في
جلسة مجلس األمة ،أمس ،بضرورة إقرار
ـارض ال ـم ـصــالــحّ ،
ق ــان ــون ت ـع ـ ُ
ورد رئـيــس
اللجنة التشريعية النائب مهند الساير،
مشددا على أنه في طور اإلقرار من اللجنة.
وقــالــت بوشهري قبل فـتــرة :تــم ضبط
عضو بلدي بتهمة الرشوة ،واليوم أقول
إذا تتحدثون عن إصالح سياسي ال يمكن
أن تصل إلــى ذلــك بسبب الفساد ،خاصة
مــع وج ــود ث ـغــرات فــي ال ـقــانــون ،واب ـتــزاز
الناس ،وال يعتقد البعض أننا في حرب

ال ـم ـح ــاس ـب ــة ب ـف ـحــص وم ــراج ـع ــة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـش ــرك ــات
الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج
نتائج ذلك في تقريره السنوي.
 -17رس ــال ــة م ــن رئ ـي ــس لجنة
ال ـش ــؤون الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة،
ي ـ ـط ـ ـلـ ــب ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ـت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد ع ـل ــى
اخ ـت ـصــاصــات الـلـجـنــة ورفـضـهــا
لبعض الموضوعات المدرجة على
جــدول أعمال الجلسة والمحددة
بنص الرسالة ،كما تعترض على
ً
أي رسالة أو طلب يقدم مستقبال
مـ ــن ش ــأن ــه س ـل ــب اخ ـت ـص ــاص ــات
الـل ـجـنــة ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
المادة  43من الالئحة الداخلية.

 17رسالة
وكــان أول المتحدثين في بند
الــرســائــل الـ ـ ــواردة الـنــائــب مـبــارك
الـ ـحـ ـج ــرف ،الـ ـ ــذي قـ ــال ف ــي بــدايــة
حديثه ١٧« :رسالة واردة في جدول
األعـ ـم ــال ك ـل ـهــا م ـه ـمــة ،وإح ــداه ــا
مـ ــا ت ـت ـع ـل ــق ب ــال ـل ـج ـن ــة ال ـخ ــاص ــة
بالمشاريع الترفيهية ،فــابــد أن
تكون لنا رؤيــة سياحية مرتبطة
بالدين اإلسالمي ،ورسالة أخرى
تتحدث عن الظواهر السلبية مثل
الواسطة والتعيينات بالبراشوت،
ورأي ـ ـ ـنـ ـ ــا ت ـع ـي ـي ـن ــات خـ ــاصـ ــة مــن
وزيـ ــر اإلع ـ ــام ،م ــا أنـ ــزل ال ـلــه بها
من سلطان ،خاصة في المجلس
الــوطـنــي ل ــآداب والـهـيـئــة العامة

ل ـل ــري ــاض ــة ،ورسـ ــالـ ــة الـ ــى رئـيــس
الـ ـ ــوزراء بــوقــف ه ــذه التعيينات،
وأدعو مجلس االمة إلى التصدي
لتعيينات البراشوت».
وأض ـ ــاف ال ـح ـج ــرف« :البـ ــد من
االه ـت ـم ــام بــالـقـضـيــة االس ـكــان ـيــة،
خاصة فيما يتعلق بمنطقة سعد
العبدالله ،وأتحدث أيضا عن خطر
غسيل األموال ،فالكويت أصبحت
مرتعا لهذه اآلف ــة الخطيرة جــدا،
والبد من مكافحة غسيل األموال،
وعلى اللجنة المالية متابعة هذا
األم ــر ،وال ــدول ــة نائمة ول ــم تحرك
ساكنا فــي هــذه القضية المهمة،
والمواطن ال يستطيع شراء منزل
بسبب التضخم والكاش الموجود
في البلد».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب صــالــح
عــاشــور« :على الحكومة معالجة
ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ،واإلدارة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة لـ ــم تـحــل
القضايا الـ ــواردة وعليها تحمل
الـمـســؤولـيــة عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد،
والــواس ـطــة نـتــج عنها اخ ــال في
م ـبــدأ ال ـم ـســاواة وتـكــافــؤ الـفــرص
خاصة التعيينات االخـيــرة التي
لــم تتم بالشكل الصحيح ،وكــان
ه ـن ــاك ت ـج ــاه ــل ألصـ ـح ــاب ال ـحــق
الــذيــن يـتــدرجــون فــي مناصبهم،
وهم أحق بالمنصب القيادي لكن
ي ــأت ــي آخـ ـ ــرون ل ـي ــأخ ــذوا مكانهم
في المناصب القيادية من خارج
ال ــوزارة دون احـتــرام لخبرة

المطر :أنا متشائم!

ً
المطر متحدثا أمس

 ...والساير يرد

ضــد الـحـكــومــة أو رئـيــس ال ـ ــوزراء ،لكننا
ع ـنــدمــا نـفـتــح م ـل ـفــات ال ـف ـســاد وت ـعــارض
الـمـصــالــح ،ألن ال ـنــاس متفائلة بــإصــاح
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ورئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء،
وال ـب ــداي ــة م ــع ق ــان ــون ت ـع ــارض الـمـصــالــح
وتجريم الرشوة وتمكين نزاهة من مراقبة
صـنــاديــق االئـتـمــان بــالـبـنــوك وصـنــاديــق
الوزراء والقياديين.
ّ
ورد النائب مهند الساير على بوشهري،
مشددا على أن اجتماع األحد المقبل في
الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة سـيـكــون مخصصا

ّ
ُ
باالستماع ،حيث لم يتحدث خالل وقتها كله أي وزير ،ولم ت ِ ًبد
رأيها في كشف الرسائل الواردة الطويل المكون من  17بندا.
ونداء باالسم ،رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب حامد
البذالي في قضية انتخابات فرعية ،بعد تأكيده بتوافر الكيدية
ومطالبته للمجلس برفضها ،في حين وافق المجلس على رفع
الحصانة عن النائب د .عبيد الوسمي ،بناء على طلبه ،في قضية
جنح مستأنفة ّ
متقدم فيها بالطعن.

لمناقشة قانون ُ
تعارض المصالح ،وأدعو
النواب كافة لحضور هذا االجتماع الذي
سيحضره المجلس األعلى للقضاء إلنجاز
الـتـقــريــر ال ـخــاص بــال ـقــانــون ،وبــوشـهــري
استعجلت في طرحها.
وقالت بوشهري :نشكر رئيس اللجنة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ع ـل ــى اس ـت ـع ـج ــال م ـنــاق ـشــة
ُ
تعارض المصالح ألهميته.

خالل حديثه في بند الرسائل الــواردة ،قال النائب د .حمد
الـمـطــر ،ح ـضــرت اجـتـمــاع وزي ــر الـبـلــديــة فــي الـلـجـنــة المالية
الخاصة بتطوير مشروع المنطقة الشمالية ،وهذا المشروع ال
يسير في الطريق الصحيح ،ولم نجد أي رؤية بتطوير الجزر،
بعد رحيل ناصر صباح األحمد ،الذي رحل معه هذا المشروع
الكبير ،ولم تبق منه إال قصاصات.
ّ
وتساء ل :كيف تنفذ الحكومة أكبر جسر معلق في العالم
ويقود الى صحراء ،وتصرف مليارات على ميناء مبارك وتخرج
أصوات أن الحكومة ال تريد تشغيل الميناء ألسباب سياسية،
ولم نسمع ردا من الحكومة ،ووزير البلدية ّ
تعهد بوجود رؤية؟
ً
مضيفا :لكنني متشائم ،نظرا ألن الحضور في االجتماع كان
عبارة عن مستشارين ،ونحن نعي مبدأ ماهية كلمة مستشار.

majles@aljarida●com

ً
 ...ويرفعها عن الوسمي في «جنح مستأنفة» نزوال على رغبته
• وقف تنفيذ تشكيل لجنة مشتركة بين «المالية» و«المشروعات» لـ «الشمالية» لحين حسم الخالف بين اللجنتين

ً
رئيس الوزراء متابعا الجلسة
الموظف ومؤهالته ،فاليوم
نــوجــه مــاح ـظــات ث ــم أس ـئ ـلــة ،ثم
نحمل الوزراء المعنيين المسؤولية
السياسية ،فما يحدث من اقصاء
المستحقين هو عقاب لهم ،وإذا لم
تحل فسنقدم مساءالتنا السياسية
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء» ،م ـض ـي ـفــا ان م ـش ــروع
المناصب القيادية مــوجــودة في
ج ـ ــدول األعـ ـم ــال م ـنــذ  6س ـن ــوات،
وسـحــب ،لـمــاذا؟ والــى متى الظلم
الواقع على القياديين المستحقين؟

هيئة البيئة
وأكــد النائب د .حمد المطر أن
هيئة البيئة وقفت حجر عثرة أمام
مشروع جنوب القيروان السكني،
وأنـ ـ ــا كـمـتـخـصــص ب ـي ـئــي أق ـ ــول:
نستطيع أن نــزيــل األش ـج ــار من
موقع أ إلى موقع ب دون اإلخالل
بــالـبـيـئــة ،ومـجـلــس الـ ـ ــوزراء كلف
البيئة بإزالة االشجار ،وتستطيع
إزال ـت ـه ــا ب ـطــري ـقــة ع ـل ـم ـيــة ،وغـيــر
معقول أن جهة حكومية ال تطبق
قرارات مجلس الوزراء.
وكشف النائب شعيب المويزري
أنه قدم استقالته من لجنة حماية
األم ــوال العامة الـتــزامــا بالالئحة
التي تمنع النائب من دخول أكثر
من لجنتين دائمتين.
وقـ ــال ال ـنــائــب خـلـيــل عـبــدالـلــه:
«البد أن نمكن المعاقين وأسرهم
م ــن ال ـح ـيــاة ال ـكــري ـمــة ،وندمجهم
ف ــي الـمـجـتـمــع ،وه ـن ــاك م ــن يـقــوم
ب ـش ـخ ـطــة ق ـل ــم مـ ــن غ ـي ــر احـ ـت ــرام
لشخص المعاق ،واللجنة قاعدة
على المشتهاة ،ويقولون له إعاقتك
بسيطة روح مالك شي ،فهل هكذا
نتعامل مــع هــذه الفئة والتعامل
مـعـهــم بتحقير واس ـت ـخ ـفــاف من
لجان هيئة االعاقة».
وأضاف عبدالله« :البد أن يكون
هناك برنامج عمل حكومي يربط
توفير فرص العمل مع المشاريع
الـ ـمـ ـط ــروح ــة ،وأن تـ ـك ــون ه ـنــاك
أولويات من المشاريع التي يجب
أن تحقق تنمية الــدولــة وتعالج
ال ـتــوظ ـيــف ال ـ ــذي ي ـجــب أن يـكــون
معيارا مهما في قضية التوظيف،
وال نمنح كــل شــيء للتجار ،فهم
ال يشبعون ،وحلوا مشاكل البلد
بعيدا عن التجار».
وأكد النائب خليل الصالح انه
«البد من إنجاز مشاريع ترفيهية،
والـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إنـ ـ ـج ـ ــاز مـ ـش ــروع
الـقـيــروان السكني ال ــذي يجب أن
يرتب مع الجهات المعنية ،وهناك
مشكالت كبيرة فــي مدينة جابر

 ...ووزير الداخلية يسلم على األعضاء

األحمد التي من المفترض أن تكون
نـمــوذجـيــة ،لـكــن شــوارع ـهــا باتت
خاوية بسبب الخراب الذي حصل
في االسفلت ،وأطلب من الحكومة
تقديم خدمات واضحة للمواطنين
ومعالجة مشكالتهم».
ومدد المجلس الحديث في بند
الرسائل الواردة نصف ساعة.

التعيينات األخيرة في المناصب
ال ـق ـيــاديــة ،وأدع ـ ــو ال ـح ـكــومــة إلــى
إع ــادة النظر فــي هــذه التعيينات
البراشوتية ،والحكومة وعدتنا في
لجنة االولويات ببرنامج حكومي
واق ـعــي يحقق طـمــوحــات الـنــاس
ووفقا لجدول زمني ،ونتطلع إلى
اولويات اصالحية».

المساعدات االجتماعية

ديوان المحاسبة

وق ــال النائب أســامــة الشاهين
إن «مـتــوســط الـمـســاعــدات العامة
 750دينارا ،بينما راتب الموظف
 1500دي ـن ــار ،وه ـن ــاك تمييز في
فئة النساء في التأمينات ،وأطالب
وزيرة الشؤون بأن يكون بند السن
في قضية المساعدات االجتماعية
مفتوحا مــن الـنـســاء ،والمحكمة
الكلية أصــدرت تعويضا لمواطن
ونائب ورحل وهو فالح الصواغ،
الــذي راح ضحية خطأ طبي بعد
إدانـ ــة الـجـهــاز الـطـبــي الـمـســؤول،
وال ـ ـيـ ــوم الب ـ ــد مـ ــن إن ـ ـجـ ــاز ج ـهــاز
المسؤولية الطبية ،ليقدم خدماته
للمواطنين ،كما أؤكد على الحرية
الطبية ،فهي قضية مهمة تمثل
اولوية للجنة الصحية».
وش ــدد الـنــائــب ثــامــر الـســويــط
على أن تخصيص جنوب الفيران
مـهــم ج ــدا ،خــاصــة عـنــدمــا وعــدنــا
الـنــاخـبـيــن والـشـعــب بــأنـنــا نملك
مشروعا إصالحيا ونهضة يركز
عـلــى الـقـضــايــا الـتــي تـهــم الـنــاس،
وأولها القضية االسكانية ،وأقول
لرئيس الوزراء إن هذه أهم القضايا
اليوم ،وكل تعثر تنموي وإسكاني
كـنــا ن ـقــول إن ــه بسبب الـفـســاد أو
س ــوء اإلدارة ،وال ـي ــوم اض ــف الــى
ذل ــك ان ـعــدام ال ـقــرار فــي ظــل سعي
الحكومة كالسلحفاة ،واستبشرنا
خيرا من الوزير السابق لإلسكان
ب ـط ــرح الـ ـقـ ـي ــروان ،ل ـكــن فــوجـئـنــا
بوقفها ،فهل يعقل  600ألف مواطن
بال سكن كريم والحكومة خطواتها
بطيئة ،واستخدمت هيئة البيئة
كمسمار جحا ،ونفاجأ بأن أشجار
ال ـق ـي ــروان ال ـتــي ت ـعــوق الـمـشــروع
السكني غير مالئمة للكويت.
وأك ــد الـنــائــب د .حـســن جوهر
أنــه تــم االتـفــاق مــع وزيــر اإلسكان
على إزالة عوائق جنوب القيروان
بـمــا يــرضــي الـمــواطـنـيــن ،وخــال
الفترة القادمة ستكون هناك حلول
مفرحة للطلبات اإلسكانية واطمئن
المواطنين على هذا الصعيد.
م ــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـنــائــب أحمد
الري« :م ــوج ــة ع ـ ــدم ارت ـ ـيـ ــاح من

وق ــال الـنــائــب ع ــادل الــدمـخــي:
«في تقرير لجنة األمطار السابق
الذي هوجم هجوما كبيرا أكدنا
عـ ـل ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ب ـت ـق ــري ــر ديـ ـ ــوان
المحاسبة وتوصياته وتنفيذها
وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان الـ ـعـ ـش ــري
والجزاءات الخاصة بالمناقصات
بأن تحرم كل شركة متعاقدة لم
تنفذ بنود العقد ،ولم يفعل هذا
البند ،وأكــدنــا أن تقرير الــديــوان
هو األشمل واألكمل ،وهو من 306
صفحات ،واكدنا أهميته مع لجنة
ت ـق ـصــي ال ـح ـق ــائ ــق ،ل ـكــن لــاســف
لــم يــؤخــذ بالتوصيات الخاصة
باألمطار».
وتابع الدمخي« :كشفنا أسماء
ال ـشــركــات الـمـخــالـفــة بالتفصيل
وفـ ــي ك ــل م ـحــاف ـظــة ورق ـ ــم الـعـقــد
ون ـ ــوع الـ ـض ــرر وفـ ـت ــرة ال ـض ـمــان
وال ـج ـهــاز اإلش ــراف ــي ،وه ـنــاك 27
شــركــة فــي ه ــذا الـتـقــريــر ،وكلفنا
فـ ــي ل ـج ـن ــة الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات دي ـ ــوان
الـمـحــاسـبــة بـمـتــابـعــة ال ـشــركــات
التابعة ،وهذه قضية خطيرة البد
أن يوليها اهتماما كبيرا».
وأكـ ـ ــد ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد هــايــف
أن منطقة الـحـســاوي تعاني من
اإله ـم ــال ال ـك ـب ـيــر ،وب ــات ــت تشكل
خ ـط ــرا ك ـب ـيــرا ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن،
وتـ ـط ــور األمـ ـ ــر ل ــوج ــود س ـجــون
ل ـل ـع ـمــالــة مـ ــن خ ـ ــال ع ـص ــاب ــات،
وهذه المنطقة حيوية جدا والبد
أن ت ـكــون ل ـهــا أول ــوي ــة ف ــي لجنة
ال ـم ـش ــاري ــع ،وإذا ث ـم ـنــت تــدخــل
على الحكومة ماليين الدنانير،
وأسـتـغــرب مــن إهـمــال الحكومة،
ومن الممكن أن تحول الحساوي
الى منطقة سياحية.

المنطقة االقتصادية الشمالية
ووافـ ــق المجلس عـلــى تثبيت
الــرســائــل ال ـ ــواردة فــي المضبطة،
وواف ـ ـ ــق ع ـل ــى رس ــال ــة م ــن رئـيــس
لـجـنــة الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ،يطلب
فيها إحالة االقتراح برغبة المحدد
بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون

مجامالت تسحب االختصاصات
أكد النائب شعيب المويزري أن هناك لجانا
مؤقتة تسحب اختصاصات اللجنة األصلية،
خاصة فيما يتعلق باللجنة المالية التي توجد
مجامالت لسحب اختصاصاتها ،وهــذا مــا ال
تسمح بــه ،وأطلب من رؤســاء اللجان المؤقتة
عدم سلب صالحيات اللجنة ،وأطلب إحالة هذا
الموضوع لمكتب المجلس لمناقشته وبحثه.

المويزري معترضا

عيال «الدفاع» بياخذوها غصب
وجه النائب حمد المدلج حديثه لوزير
ا لــد فــاع قــا ئــا :ضعفت أ مــام ار كــان الجيش،
وه ـنــاك مـحـســوبـيــة فــي الـمـنــاصــب واجـبــار
شـفــوي عـلــى ا لـتـقــا عــد ،و ن ــوا ي ــاك لتخفيض
مبالغ الصفوف االمامية ،ونحن والحكومة
نرفعها لفئة عالية الخطورة وأنت تخفض
الدرجة.
وأضاف المدلج :أقول لك ان ابناء الكويت
ف ــي «الـ ــدف ــاع» راح ب ـيــاخــذوهــا غ ـص ــب ،وال
شأن لنا بعالقتك مع رئيس االر كــان ،االمر
االخر كيف يتم تجاوز الفحص الطبي في
التجنيد؟

المدلج في الجلسة

الرشيد والعازمي والعدواني لحظة دخولهم الجلسة

القالف «أمينة» على الجلسة
ح ـ ـلـ ــت األم ـ ـي ـ ـن ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
الـمـســاعــدة لقطاع الجلسات
أح ـ ــام الـ ـق ــاف م ـحــل األم ـيــن
الـ ـع ــام ل ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــة ع ــادل
الـ ـل ــوغ ــان ــي الـ ـ ـ ــذي غ ـ ـ ــاب عــن
الجلسة بسبب حصوله على
إج ــازة طبية ،وقــامــت بتالوة
أسماء الحضور والمعتذرين،
وكشف تصويت األعضاء على
بند رفع الحصانة.

أحالم القالف تتلو أسماء الحضور
الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة والـعـمــل
لالختصاص وفقا لنص المادة 58
من الالئحة الداخلية.
وواف ــق على رســالــة مــن رئيس
لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية
وتطوير الجزر ،يطلب فيها تشكيل
لجنة مشتركة مع اللجنة المالية
لنظر مشروع القانون بشأن «إنشاء
المنطقة االقـتـصــاديــة الشمالية»
المدرج على جدول أعمال اللجنة
المالية ،وفقا لنص المادة  43من
الالئحة الداخلية.
وواف ـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى رس ــالـ ـتـ ـي ــن مــن
رئـيــس لجنة الـمـشــاريــع الكبرى
وال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة وتـ ـط ــوي ــر الـ ـج ــزر،
يطلب في األولــى تكليف اللجنة
بــدراســة الـمــوضــوعــات المحددة
بـ ـن ــص ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ،ويـ ـطـ ـل ــب فــي
الـثــانـيــة تكليف اللجنة بــدراســة

البد أن نمكن
المعاقين من
الحياة الكريمة
وندمجهم في
المجتمع

خليل عبدالله

ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ـح ــددة بـنــص
الرسالة.
كـ ـم ــا وافـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى رس ـ ــال ـ ــة مــن
النائب شعيب الـمــويــزري ،يتقدم
بموجبها باستقالته من عضوية
لجنة حماية األموال العامة ،ووافق
أيضا على رسالة من النائب محمد
ه ــادي ،يطلب فيها تكليف لجنة
شــؤون اإلسـكــان والعقار بدراسة
وبـ ـح ــث إقـ ــامـ ــة م ـ ـشـ ــروع ج ـنــوب
القيروان وتخصيصها لمصلحة
الــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،عـلــى أن تقدم
تقريرها في هذا الشأن خالل دور
االنعقاد الحالي.
وواف ـ ــق كــذلــك عـلــى رس ــال ــة من
رئ ـيــس لـجـنــة الـ ـش ــؤون الصحية
واالجتماعية والعمل ،يطلب فيها
تـكـلـيــف ال ـل ـج ـنــة بــالـتـحـقـيــق في
تــأخــر توفير الـخــدمــات الصحية

ً
خليل الصالح متحدثا بالهاتف

بتفاصيلها الــواردة في البند رقم
 6مــن الــرســالــة ،إضــافــة إلــى بحث
الـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـمـ ـح ــددة بـنــص
الــرســالــة ،وواف ــق على رســالــة من
رئيس لجنة العرائض والشكاوى،
يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 167
إل ــى لجنة ش ــؤون البيئة واألم ــن
الغذائي والمائي لالرتباط ،وفقا
ل ـنــص الـ ـم ــادة  156م ــن الــائ ـحــة
الداخلية.
كما وافق على رسالة من النائب
د .محمد هادي ،يطلب فيها تكليف
لـجـنــة شـ ــؤون اإلسـ ـك ــان وال ـع ـقــار
بمتابعة تنفيذ وطرح مناقصات
وعـقــود البنية التحتية لمشروع
جنوب صباح األحمد ،والتأكد من
توفير االعتمادات المالية الالزمة
لتنفيذها ،عـلــى أن تـقــدم اللجنة
تقريرها في هذا الشأن خالل دور
االنعقاد الحالي ،ووافق على رسالة
من رئيس لجنة الموارد البشرية،
يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة
وب ـح ــث ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـم ـحــددة
بنص الرسالة ،على أن تقدم اللجنة
تقريرها قبل نهاية دور االنعقاد
الحالي.
ووافق على رسالة من مجموعة
من أعضاء مجلس األمة ،يطلبون
فيها تكليف ا لـلـجـنــة التعليمية
بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق
القانون وسوء اإلدارة في جامعة
الكويت وهيئة التعليم التطبيقي
واآلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـتـ ــرت ـ ـبـ ــة ،وخ ـت ـم ــت
بــال ـتــوص ـيــات الـ ــازمـ ــة ،ورف ـع ـهــا
إلــى مجلس األم ــة التـخــاذ ال ــازم،
مع مراعاة النقاط المحددة

تخصيص
جنوب
القيروان مهم
ً
جدا

السويط

منطقة
الحساوي
تعاني من
اإلهمال
الكبير وباتت
ً
تشكل خطرا
ً
كبيرا على
المواطنين

هايف

هيئة البيئة
وقفت حجر
عثرة أمام
مشروع
جنوب
القيروان

المطر

٨

برلمانيات

ةديرجلا
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الجلسة

الحكومة تكتفي باالستماع طوال وقت الجلسة ...والمجلس

جانب من الجلسة
بنص الــرســالــة عند البحث
والتقصي.
وف ــي نقطة ن ـظــام قــالــت جنان
بوشهري إن «تقرير لجنة التحقيق
باألمطار لم يذكر الشركات المدانة
صراحة إنما بالعموم» ،ورد عادل
الــدمـخــي بــانــه «ت ــم ع ــرض أسـمــاء
الشركات كافة» ،وجنان تــرد« :من
ذكر أسماء الشركات والعقود هو
تقرير ديوان المحاسبة» ،والدمخي
يقول« :أكدنا على األخذ بتوصيات
التقرير الحكومي ال ــذي يقول لم
نأخذ كل الشركات ولجنة التحقيق
شملت كل الشركات».

رفع الحصانة
بعد ذل ــك واف ــق المجلس على
كل الرسائل الواردة في جلسته ،ثم
انتقل إلى مناقشة رفع الحصانة
عن النائبين عبيد الوسمي وحامد
ال ـبــذالــي ،وق ــال مـقــرر التشريعية
مـبــارك الطشة إن «رفــع الحصانة
ع ــن الــوس ـمــي ب ـن ــاء ع ـلــى شـكــوى
علي الجراح الصباح ،وهي جنح
م ـس ـتــأن ـفــة حـ ــول ن ـشــر ت ـغــريــدات
ت ـت ـض ـم ــن ألـ ـف ــاظ ــا مـ ـس ــت ك ــرام ــة
األشـخــاص فــي الــديــوان األمـيــري،
وتـشـهـيــرا بــه وتشكيكا بذممهم
المالية ،واللجنة توافق على طلب
رفع الحصانة عنه».
وعلق الوسمي بقوله« :الكيدية
غير متوفرة ألنني الطاعن وأرفض
رفــع الحصانة عني» ،والسعدون
ي ــرد بـقــولــه« :حـتــى لــو كنت كذلك
فيجب عــرض التقرير للمناقشة
والتصويت» ،واعـتــرض الوسمي
على ذكر تفاصيل الشكوى من قبل
مقرر «التشريعية».
بـعــدهــا ص ــوت الـمـجـلــس على
رفــع الحصانة عن الوسمي برفع
األيدي ،في ظل اعتراض المويزري
ع ـلــى ع ــدم الـ ـن ــداء ب ــاالس ــم ،فـعــدل
السعدون عن قرار المجلس وأمر
بالتصويت ن ــداء بــاالســم ،ووافــق

المجلس على رفــع الحصانة عن
النائب عبيد الوسمي بموافقة ،٣٣
وعدم موافقة .١٧
وانتقل بعدها إلى تقرير اللجنة
التشريعية بشأن رفع الحصانة عن
النائب حــامــد الـبــذالــي فــي قضية
انـتـخــابــات فــرعـيــة ،وال ـتــي انتهت
فيها الـلـجـنــة إل ــى الـمــوافـقــة على
الطلب ،وق ــدم مقرر «التشريعية»
مبارك الطشة ملخصا عن تفاصيل
قضية البذالي.
وعلق البذالي قائال« :من واجب
اللجنة التشريعية ،وف ــق الـمــادة
 ،٢٢بحث الكيدية من عدمه ،وهو
مــا لــم تبحثه ،وفــي مجلس ٢٠٢٠
عرضت طلبات رفع الحصانة عن
فرعيات كثيرة ،منها رفع الحصانة
عـ ــن الـ ـن ــائ ــب م ـ ـ ـ ــرزوق ال ـخ ـل ـي ـفــة،
وأح ــد أعضائها وهــو عضو اآلن
بالتشريعية ،وواف ــق على رفعها
عني رغم رفضه رفعها عن الخليفة
آنذاك» ،متابعا« :حامد كان متواجدا
 ٧أغسطس خارج البالد ،وحجز ٤٣
يوما على ذمة القضية ،والكيدية
واضحة وضوح الشمس ،وأتمسك
بحصانتي».
وص ـ ــوت ال ـم ـج ـلــس ع ـل ــى رف ــع
الـ ـحـ ـص ــان ــة ع ـ ــن ال ـ ـنـ ــائـ ــب ح ــام ــد
البذالي في قضية انتخابات فرعية
بالرفض ،من خالل عدم موافقة ٣١
عضوا ،وموافقة  ١٩عضوا ،وعلق
البذالي بقوله« :نشكر األعضاء من
صوت معي ومن لم يصوت ،وهذا
تعاون وحفظ للسلطة التشريعية
عـ ـل ــى اخ ـت ـص ــاص ـه ــا بـ ـع ــدم رف ــع
الحصانة عن عضو مجلس األمة،
وإن دل فإنما يدل على التعاون بين
المجلس والحكومة».

مشكلة األدوية
بـ ـع ــده ــا اسـ ـتـ ـكـ ـم ــل ال ـم ـج ـلــس
مناقشة الخطاب األم ـيــري ،الــذي
افتتح خالله دور االنـعـقــاد األول
للفصل التشريعي السابع عشر،

وق ــال الـنــائــب شعيب الـمــويــزري:
«أع ـ ــرف الـحـكــومــة ت ـمــام الـمـعــرفــة
وأنـ ــا ال أدافـ ــع ع ــن أش ـخ ــاص لكن
طالما تنتصر الحكومة للدستور
سنكون أول من يساندها ،وغير
ذلك سنكون أول من يتصدى لها...
مشكلة األدوية مستمرة».
وزاد ال ـمــويــزري« :يـجــب عــاج
الخلل في اإلدارة ،ف ــاإلدارة سيئة
ب ــال ــدول ــة ،وأدري أن ه ـنــاك م ــن ال
يعجبه الــدس ـتــور وال المجلس،
وأق ــول تــريــد االسـتـيــاء على ٢٠٠
كـيـلــو تـ ــرى ق ـب ــرك بــالـنـهــايــة متر
فــي مـتــر ،وسيأتي يــوم مــن األيــام
ينتفض فـيــه الـشـعــب لـلــدفــاع عن
حـقــوقــه لـيــس ضــد األسـ ــرة وإنـمــا
للمطالبة ب ـح ـقــوقــه ...ووال ـل ــه من
ال يـحـتــرم الــدس ـتــور الـكــويـتــي لن
أحترمه».
وأض ـ ـ ــاف أن «ت ـن ـف ـيــذ بــرنــامــج
العمل يحتاج إلى قرار ،فأعطيناكم
بــدل االج ــازات ومكافأة الصفوف
األم ــام ـي ــة وإل ـ ــى اآلن ل ــم ت ـصــرف.
من يذكر أننا جزء من دول أخرى
وال يـحـتــرم ال ـس ـيــادة ال يستحق
االح ـتــرام» ،متابعا« :نحن نحترم
المادة الرابعة ومتمسكون بنظام
ال ـح ـك ــم ...وي ـج ــب احـ ـت ــرام ال ـم ــادة
السادسة فيما يتعلق بالسيادة
لألمة».

عالية الخالد
وانـ ـش ــاء ال ـم ـش ــاري ــع اإلس ـكــان ـيــة
والــوضــع لـيــس صـحـيــا ،وقضية
البدون أصبحت كرة ثلج ،والحل
سهل مــن يستحق جنسه وغير
المستحق و فــر لــه عيشة كريمة
واع ـطــه بـطــاقــة أمـنـيــة كــل خمس
سنوات».

مطالبات شعبية

ً
وزير الدفاع محييا األعضاء

الكيدية
واضحة
وضوح
الشمس
وأتمسك
بحصانتي

حامد البذالي

سرقة في المناقصات
وذك ــر الـنــائــب سـعــد الخنفور:
«نحن في عهد جديد ونهج محاربة
الفساد ،ولكن لألسف المتنفذين
أصـ ـبـ ـح ــوا أكـ ـب ــر مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة،
وهناك مناقصة بالكهرباء قيمتها
 ٦٤مليون ديـنــار وأصبحت ١٢١
م ـل ـيــونــا ،وه ـ ــذا ي ـع ـنــي ب ــوق ــه في
الضحى ،وين محاربة الفساد؟».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـن ـ ـفـ ــور إل ـ ـ ـ ــى أن
«المناقصة الثانية قيمة عقدها
 ٨٠مـلـيــون دي ـن ــار ،وب ـق ــدرة قــادر
أصبح  ١٨٨مليونا ،ودخلت بها

حديث بين المضف والصقعبي والكندري

اإلصالح ال
يتحقق بيوم
وليلة

حمدان العازمي

 ٣ش ــرك ــات ،والـمـنــاقـصــة الثالثة
قيمة المشروع  ٧٦مليونا خدمات
للتوربينات الغازية المشتركة،
وأصـبـحــت  ١٤٢مـلـيــونــا ،ونفس
ال ـش ــيء ث ــاث ش ــرك ــات م ــا يــدش
غيرهم».
وت ــاب ــع« :ص ـي ــان ــة  ٤مـحـطــات
بالكهرباء قيمتها التقديرية ٣٨٨
مليون ديـنــار كلفت الـمــال العام
 ٦٨٠م ـل ـيــونــا» ،م ــؤك ــدا أن «األم ــر
يحتاج إلــى معالجة ،ونحن أول
من يمد يد التعاون في محاربة
الفساد ،ونتأمل بعمار العجمي
كــل خير ،وأغـلــب سكان المطالع
يـسـكـنــون عـلــى م ــول ــدات كـهــربــاء
وأكــرم ـكــم ال ـلــه ص ــرف صـحــي ما
فيه».
وأردف« :وصــل األمــر للضرب
بـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن ب ـ ـصـ ــرف
ك ـي ـمــاوي م ـضــروب وال ـشــق عــود
وال ـم ـع ــال ـج ــة س ـه ـل ــة ل ـم ــن يــريــد
ب ـنــاء بـلــد ون ــري ــد إص ــاح الخلل
واذا الصحة واالس ـكــان والـطــرق
يتاجرون بهم فماذا تبقى وحتى
األ م ــن غير متحقق ،فيجب على
الـ ـحـ ـك ــوم ــة إدخـ ـ ـ ـ ــال ال ـم ـس ـت ـث ـمــر
األجنبي بتطوير البنية التحتية

أين األسئلة؟

في نقطة نظام ،اعترض النائب د .عبيد الوسمي على
عدم إدراج بند األسئلة ،قائال :يا رئيس المجلس أين بند
األسئلة ،فهذه مخالفة؟ ّ
ورد الرئيس السعدون مؤكدا أن
ُ
األسئلة تطرح عندما تكون هناك أجوبة من الوزراء ،وهي
لم ترد حتى اآلن ،شكرا.

وقـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الـ ـعـ ـيـ ـس ــى« :أم ـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ــذا ال ـس ـي ــل
م ــن ال ـم ـطــال ـبــات الـشـعـبـيــة وعــن
تجربتنا الـســابـقــة ألكـثــر مــن ٢٠
س ـن ــة وه ـ ــذا الـ ـخـ ـط ــاب الـشـعـبــي
انعكس على سلوك الناس وتزيد
اي ـ ــراداتـ ـ ـه ـ ــم نـ ـع ــم لـ ـك ــن م ـس ـتــوى
الــرفــاهـيــة ينخفض ،ألن الــزيــادة
تأتي بمطالب شعبوية بدون أن
يكبر اقتصادنا معها مما ينتج
ع ـنــه ارتـ ـف ــاع ف ــي أسـ ـع ــار الـسـلــع
والخدمات».
وأض ـ ــاف ال ـع ـي ـســى أن الـعـهــد
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـ ـيـ ــس م ــرتـ ـبـ ـط ــا بـ ــأال
تصوت الحكومة فــي انتخابات
الرئيس أو نائبه أو تحقيق نزاهة
االن ـت ـخــابــات ،ويـجــب أن يتحول
الـسـلــوك مــن الـخـطــاب الشعبوي
التقليدي إلى خطاب رجال دولة
ي ـح ـقــق رف ــاه ـي ــة الـ ـن ــاس بــأســس
اقتصادية سليمة.
ولفت الى أن «رفاه المواطنين
فـ ــي انـ ـخـ ـف ــاض ب ـش ـكــل م ـسـت ـمــر،
وهل ذلك يعني أنني ضد زيادة
مـعــاشــات ال ـنــاس؟ ال لست ضده
ول ـكــن م ــع أس ــس سـلـيـمــة ،زي ــدوا
رواتب الموظفين وشجعوهم على
القطاع الخاص ،فأنا مع الزيادات
الصحيحة التي تكون على أسس
سليمة ،ويجب أن يعي برنامج
العمل أن الخطاب الشعبوي لن
يحقق رفاهية للناس وقد يحقق
رفاه مؤقت».

خدمة البلد
وذكــر مبارك الحجرف« :نحن
ف ــي م ــوق ــع م ـســؤول ـيــة ،وسـعـيـنــا
يجب أن يسخر لخدمة هذا البلد،
ونحن في مرحلة وحقبة جديدة،
ونتمنى التوصل إلــى حلول في
مختلف القضايا».

واضاف الحجرف« :نتمنى أال
نلجأ للقوانين التي تؤزم العالقة،
وأن تـبـتــدر الـحـكــومــة م ــن تلقاء
ذاتها بحلها ومعروف قضاياها...
ويجب أن تكون هناك إعادة نظر
ف ــي ال ــروات ــب الـمـتــدنـيــة وع ــاوة
األوالد والـبــديــل االسـتــراتـيـجــي،
ووضـ ـ ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ــد ل ـ ـ ـسـ ـ ــوء خـ ــدمـ ــات
الحكومة الصحية والتعليمية،
والكويت يجب أن تكون عاصمة
النفط بالعالم ،لكن ال حياة لمن
ت ـن ــادي ف ـقــط ش ـغــل لـبـيــع الـنـفــط
الخام».
وأوض ـ ـ ــح أن «ب ــرن ــام ــج سـهــل
ك ــل الـ ـن ــاس ت ـش ـكــو م ـن ــه ،ون ـحــن
أصـ ـبـ ـحـ ـن ــا ف ـ ــي م ـ ــؤخ ـ ــرة ال ـ ـ ــدول
الخليجية من ناحية التطور وفي
مؤشرات مدركات الفساد ،ويجب
محاسبة من أساء للبلد والفاسد
وع ــدم االكـتـفــاء بــاإلقــالــة ،ويجب
االبتعاد عن جعل كل مواطن في
الوزارات ُيقتل طموحه ،وأحذر أي
وزيــر وستكون المنصة جاهزة
ألي وزي ـ ــر ي ـت ـعــدى ع ـلــى حـقــوق
الموظفين ويقتل طموحهم».
وأشاد بإجراءات وزارة الدفاع
فــي الـقـبــول بــالـكـلـيــة الـعـسـكــريــة،
لكن يجب إبــاغ غير المقبولين
ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم قـ ـب ــولـ ـه ــم ،وهـ ـن ــاك
ن ـظــرة عـنـصــريــة ف ــي كـلـيــة سعد
العبدالله ،فهناك مــن أبلغني أن
ه ـنــاك شـخـصــا فــي الـكـلـيــة يقول
ل ـل ـم ـت ـقــدم ـيــن ن ـح ــن ال ن ـق ـب ــل إال
كويتي بيور ،وهذا يخالف قانون
الوحدة الوطنية».
ورف ـ ـ ــع رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
السعدون الجلسة لصالة الظهر.
واستأنف نائب رئيس مجلس
األمـ ـ ــة م ـح ـمــد ال ـم ـط ـيــر الـجـلـســة
وواصل النواب مناقشة الخطاب
األميري.
وأك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ح ـم ــد ال ـمــدلــج
أن قــانــون صـنــدوق المشروعات
الصغيرة والمتوسطة كان يدعو
لــدعــم ال ـش ـبــاب م ــن خ ــال توفير
األراض ـ ـ ــي وال ـت ـم ــوي ــل ،ل ـكــن جــاء
احتكار األراضــي ليمنع الشباب
ث ــم أزمـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا «الـ ـت ــي أودت
ب ـش ـب ــاب الـ ـك ــوي ــت» وب ــات ــت 900
شركة صغيرة ومتوسطة مهددة
باإلغالق وأؤكد أن التنسيق بين
وزراء الحكومة وقياداتهم
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وأطلب رفع
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يمرر  17رسالة دون إبداء رأيها

أحمد الري

شـهــدت جلسة مجلس األم ــة تلويح
ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب ب ـم ـســاء لــة الـحـكــومــة
ممثلة برئيس وزرائها أو الوزراء خالل
مناقشتهم الخطاب األميري؛ على خلفية
مــا اعـتـبــروه إخـفــاقــات حكومية وعــدم
تنفيذ ما تعهدت به الحكومة ،السيما
في قضية مطالب الشعب والتعيينات
فــي المناصب القيادية الـتــي أسموها
«براشوتية».
وط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـنـ ــائـ ــب صـ ــالـ ــح ع ــاش ــور
الـحـكــومــة بـمـعــالـجــة قـضــايــا الــرســائــل
ً
ال ــواردة المهمة ،مشيرا إلــى أن اإلدارة
السياسية للحكومة لم تعالج مشكالت،
وعليها تحمل المسؤولية السيما في
تفشي الواسطة التي نتج عنها إخالل
في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في
التعيينات االخيرة ،التي لم تتم بالشكل
الصحيح ،وكان هناك تجاهل ألصحاب
الـحــق ،الــذيــن يتدرجون فــي مناصبهم

المتنفذون
أصبحوا أكبر
من الحكومة

الخنفور

يجب عالج
الخلل في
اإلدارة فاإلدارة
سيئة بالدولة
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أسامة زيد الزيد
أسامة عيسى الشاهين
الصيفي مبارك الصيفي
أماني سليمان بوقماز
بدر حامد المال
براك علي الشيتان
ثامر سعد السويط
جنان محسن بوشهري
حامد محري البذالي
حسن عبدالله جوهر
حمد عادل العبيد
حمد عبدالله العدواني
حمد محمد المدلج
حمد محمد المطر
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خليل إبراهيم الصالح
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سعد علي الخنفور
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عالية فيصل الخالد

المويزري

موافق

العيسى

أن ق ــان ــون مـخــاصـمــة ال ـق ـضــاء وبـســط
سلطته على سحب الجنسية وتعارض
المصالح مقترحات مستحقة وكانت
تــؤدي لحل مجالس واآلن هــذا المحك
ً
إذا كانت تريد الحكومة التعاون ،مشيرا
إل ــى أن ال ـ ـ ــوزراء «اآلن اليـ ـ ــردون علينا
لكن لما يصعدون فــوق على المنصة
ً
فسيعرفون كيف يردون» ،محذرا من أن
الحكومة ستكون أمام المحاسبة ابتداء
من رئيس الوزراء إلى الوزراء.
أمــا فيصل الـكـنــدري ،فخاطب نائب
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ب ــراك الـشـيـتــان بقوله
«أنت أمام المحاسبة إذا تم اإلخفاق في
التوظيف ،فهناك  23ألف وظيفة يجب
أن توجه ألبناء الكويت ،وعليك وضع
الموظف المناسب في المكان المناسب.

التصويت برفع الحصانة عن حامد البذالي

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

غير
موافق

العهد الجديد
ً
ليس مرتبطا
بأال تصوت
الحكومة في
انتخابات
الرئاسة

وهـ ــم أحـ ــق بــالـمـنـصــب الـ ـقـ ـي ــادي ،لكن
أتى آخرون ليأخذوا مكانهم من خارج
ال ـ ــوزارة دون اح ـتــرام لـخـبــرة الموظف
ومؤهالته.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــور :ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ن ــوج ــه
مالحظات ،ثم أسئلة ،ثم نحمل الوزراء
المعنيين المسؤولية السياسية ،فما
يحدث من إقصاء المستحقين هو عقاب
لهم ،وإذا لم تحل مشكلتهم فسنتقدم
بمساءالتنا السياسية للوزراء.
فيما شــدد النائب مـبــارك الحجرف
على ضــرورة محاسبة من أساء للبلد،
وال ـفــاســديــن ،وع ــدم االك ـت ـفــاء بــاإلقــالــة،
وض ـ ـ ــرورة االب ـت ـع ــاد ع ــن أسـ ـل ــوب قتل
ً
ط ـم ــوح ال ـم ــواط ــن ،مـ ـح ــذرا ب ـقــولــه «أي
وزير يتعامل بهذا الشكل ويتعدى على
ح ـقــوق الـمــوظـفـيــن الـمــواطـنـيــن ويقتل
طموحهم فستكون المنصة جاهزة له».
وانـتـقــد الـنــائــب حـمــد الـمــدلــج وزيــر

الــدفــاع الشيخ عبدالله الـســالــم بقوله:
ض ـع ـفــت أم ـ ــام أركـ ـ ــان ال ـج ـيــش وه ـنــاك
م ـح ـســوب ـيــة ف ــي ال ـم ـنــاصــب واإلجـ ـب ــار
ً
الشفوي على التقاعد ،فضال عن نواياك
في تخفيض مبالغ الصفوف األمامية،
و نـحــن والحكومة نرفعها لفئة عالية
الخطورة وأنت تخفض الدرجة.
وخاطبه« :أقــول لك إن أبناء الكويت
فــي الــدفــاع راح يــأخــذونـهــا غـصــب وال
شأن لنا في عالقتك مع رئيس األركان»
ً
داعـيــا «الـقـيــادة السياسية إلــى حماية
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة م ـم ــن يـتـعــامــل
بــالـشـلـلـيــة ،وأقـ ــول لـلـحـكــومــة الـتـعــاون
َ
مــوجــود لـكــن األولـ ــى رف ــع الـمـظــالــم عن
الناس ،وعليها أن تعي أن تعاون النواب
ً
ً
ليس صكا كامال ،وإذا استمر اإلخفاق
وجـبــت الـمـســاء لــة واس ـت ـخــدام األدوات
الدستورية».
فيما اعتبر النائب حمدان العازمي
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عبدالرحمن بداح المطيري
عبدالعزيز طارق الصقعبي
عبدالعزيز ماجد الماجد
عبدالعزيز وليد المعجل
عبدالكريم عبدالله الكندري
عبدالله تركي األنبعي
عبدالله جاسم المضف
عبدالله علي السالم
عبدالله فهاد العنزي
عبدالوهاب عارف العيسى
عبدالوهاب محمد الرشيد
عبيد محمد الوسمي
عمار محمد العجمي
عيسى أحمد الكندري
فارس سعد العتيبي
فالح ضاحي الهاجري
فيصل محمد الكندري
ماجد مساعد المطيري
مازن سعد الناهض
مبارك حمود الطشة
مبارك هيف الحجرف
محمد براك المطير
محمد حسين المهان
محمد هادي الحويلة
محمد هايف المطيري
مرزوق خليفة الخليفة
مرزوق فالح الحبيني
مهلهل خالد المضف
مهند طالل الساير
مي جاسم البغلي
هاني حسين شمس
يوسف محمد البذالي

النتيجة النهائية

موافق

ألن م ـس ـت ـش ـف ـي ــات ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة
م ــن يـ ــروح ل ـهــا وال ـس ـل ـطــه جتهم
تجربه  86لما تم وقف المجلس
وال ـي ــوم مــا نـجــامــل عـلــى حساب
الشعب نحن مع الشعب واليوم
ج ــاء س ـمــو ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ن ــواف
األحمد ،والنعم ،لكن ما نجامل،
والتعيينات البراشوتية ووزيرة
األش ـ ـغـ ــال شـ ـل ــون ت ــرق ــي م ــدي ــرة
بالتكليف واعتقد ا نــه ماعندها
حتى رئيسة قسم ،والحياة لمن
تنادي.
إل ــى ذل ــك ،ق ــال ال ـنــائــب فيصل
الـ ـكـ ـن ــدري ،إن ـ ــه الب ـ ــد م ــن تـنـفـيــذ
الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـحـ ـك ــوم ــي وح ـس ــم
القضايا الملحة واإلنـجــاز ودقة
ً
المحاسبة انـسـجــامــا مــع وثيقة
العهد الجديد ،والبد من برنامج
ح ـك ــوم ــي واض ـ ــح يـ ـح ــدد خــالــه
ال ـم ـش ــاري ــع وال ـت ـن ـم ـيــة وتــوط ـيــن
االستثمار ،فالدولة تملك مئات
المليارات في البنوك.
وأضاف الكندري أن الحكومة
مطالبة ضمن برنامجها بالعمل
بـ ــذلـ ــك ع ـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ـصـ ـن ــاع ــات
ال ـن ـف ـط ـي ــة والـ ـصـ ـح ــة وال ـت ـع ـل ـيــم
والـشــركــات ،التي تحقق إيــرادات
كبيرة على الدولة ودور الحكومة
بـ ــوزرائ ـ ـهـ ــا أن ت ــات ــي ب ـبــرنــامــج
إص ــاح ــي ت ـن ـمــوي ي ـح ــدث نقلة
نــوعـيــة ف ــي ال ـب ــاد م ــع االهـتـمــام
بالعنصر البشري».
ً
وخــاطــب وزيــر الصحة قــائــا:
من المستفيد من العجز الكبير
والنقص في األدوية هل هو تاجر
أم مسؤول؟ وأقول لوزير الصحة
نعلم حرصك لكن عليك تحقيق
األمان الصحي ألن القضية تتعلق
بصحة المواطنين وعليك البحث
عن المشكلة وحاسب كل مقصر
وحـ ـق ــق وال ـم ـج ـل ــس ج ــاه ــز ألي
قوانين تدعم الصحة والتعليم.
ورف ـ ــع ال ـم ـط ـيــر ال ـج ـل ـســة عند
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة م ــن ظ ـهــر أمــس
على أن يستأنفها المجلس غدا
الستكمال الخطاب األميري.

غير
موافق

مصادر الدخل ،ونتطلع إلى عقد
حوار وطني في مجلس األمة من
أجل إصالح التعليم في البالد».
وتابع المطر :اذا رئيس الوزراء
ي ــري ــد أن ي ـس ـجــل ل ــه ب ـص ـمــة فــي
التاريخ فيجب أن يكون ذلك من
ّ
الملحة.
خالل إقرار القوانين
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
ح ـم ــدان ال ـع ــازم ــي« :ك ـنــت أتـمـنــى
أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ً
موجودا كي يسمع الكالم بشكل
م ـب ــاش ــر ،واإلصـ ـ ـ ــاح ال يـتـحـقــق
بـيــوم ولـيـلــة ،ونـحــن نــريــد بــوادر
وخ ـ ـطـ ــوات إص ــاحـ ـي ــة ،وك ـ ــل مــا
رأي ـ ـن ـ ــاه ت ـع ـي ـي ـن ــات ب ــراش ــوت ـي ــة،
وإل ـغ ــاء مــراس ـيــم ،ون ـحــن جربنا
ال ـش ـي ــخ ن ــاص ــر ال ـم ـح ـمــد وس ـبــع
ح ـك ــوم ــات وح ـص ـل ــت ف ــي ع ـهــده
ال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات ،وال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ج ــاب ــر
المبارك و 8حكومات وحصل في
عهده صندوق الجيش وضيافة
الداخلية ،والشيخ صباح الخالد
و 4حـكــومــات وحـصــل فــي عهده
ان ـت ـهــاك الــدس ـتــور وال ـي ــوم نـقــول
نحن متفائلون لكن بحذر».
وتساءل العازمي« :كيف يقبل
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
ً
وتوقف مراسيم في السابق نادرا
م ــا تــوق ـفــت ال ـم ــراس ـي ــم؟ ول ـم ــاذا
تستقيل الحكومة وترد بحكومة
ّ
ً
ثانية؟ الـنــاس مــلــت ،نريد ق ــرارا،
وهذا خطنا من  2013وال نجامل،
ّ
ونحن واضحون لكن نذكر ،واآلن
هـنــاك ب ــوادر لـكــن ال ــذي ن ــراه هو
العكس ،وميزانيات مليارية ،ولم
ً
ن ـ َـر ت ـط ــورا ،ورأي ـن ــا بـعــض أبـنــاء
األسرة عليهم تجاوزات مالية ولم
ّ
تتم محاسبتهم ،وكيف تريدون
أن تثق الناس؟ ...هذه قطر صرفت
 220مليار على كأس العالم وفي
نفس الوقت أسقطت القروض عن
المواطنين ،الكويت بخير ونتكلم
عن بحيرة صناعية».
وت ــاب ــع« ،مـشـكـلــة أم ـط ــار غير
قادرين على حلها ،والتوزيعات
اإلسـكــانـيــة فـقــط عـلــى ورق ،وإذا
لـ ــم تـ ـك ــن هـ ـن ــاك جـ ــديـ ــة ،ف ـس ــوف
يـنـتـظــر ال ـم ــواط ــن  20س ـنــة على
الورق «صج ديرة تجار والتاجر
ش ــاط ــر ادخ ـ ــل ال ـش ـيــخ م ـع ــاه فــي
الـ ـتـ ـج ــاره وش ـ ـلـ ــون ت ـب ـي ــه يـفـتــح
المدن اإلسكانية ،أراضيهم تطيح
وشلون تبيه يفتتح مستشفيات

ثامر السويط

ممتنع

غـ ـ ـي ـ ــر ف ـ ـ ـعـ ـ ــال والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق
الحكومي  -الحكومي أضعف مما
هو متوقع.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه «عـ ـل ــى ال ـق ـي ــادة
الـ ـسـ ـي ــاس ــة حـ ـم ــاي ــة ال ـم ــؤس ـس ــة
العسكرية ممن يتعامل من خالل
الشللية ،وأقول للحكومة :التعاون
موجود لكن األولى رفع المظالم
ع ــن ال ـن ــاس ،وع ـلــى الـحـكــومــة أن
تـعــي أن ه ــذا الـمـجـلــس وت ـعــاون
ً
ً
النواب ليس صكا كامال».
من جهته ،قال النائب د .حمد
الـ ـمـ ـط ــر»:الـ ـشـ ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي فــي
ً
االن ـت ـخ ــاب ــات م ـضــى ق ــدم ــا نحو
ً
معارضة وطنية حقيقية تماشيا
مع الخطاب السامي لتكون إرادة
ش ـع ـب ـيــة ،وال ـت ـق ــاء ب ـيــن ال ـق ـيــادة
السياسية والشعب ،لكن البرنامج
الحكومي حتى اآلن لم ينجز ولم
نـلـمــس أي م ـشــاريــع حـقـيـقـيــة أو
أولويات على أرض الواقع ،وإذا لم
نتقدم في تحقيق األولويات األهم
فالمهم فستفرض علينا أولويات
برعاية شعبية».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـط ـ ــر :نـ ـحـ ـت ــاج
أول ــوي ــات نـيــابـيــة  -نـيــابـيــة غير
مــوجــودة ،وأول ــوي ــات حكومية -
حـكــومـيــة لــم تتحقق حـتــى اآلن،
وأدعــو الجتماع نيابي تنسيقي
بهدف االتفاق على األولويات.
وتابع :نحتاج تجفيف منابع
ال ـف ـســاد ،وأق ــول لــرئـيــس ال ــوزراء
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ه ــو م ـق ـيــاس
وميزان اختيار القيادات ،وإذا قال
الشعب هذا القيادي زين فهو زين
وإذا قال عكس ذلك فهو صحيح،
فمن غير المعقول أن التعيينات
الحكومية في المناصب القيادية
تتم بصورة غير صحيحة.
وشدد على أن الكويت تعتمد
عـلــى اق ـت ـصــاد ذي سـلـعــة يتيمة
واح ــدة وع ـب ــارة عــن حـقــل بــرقــان
وهذا اليمكن أن يستمر والبد من
االعـتـمــاد على البتروكيماويات
ونحن دولة نفطية وعلينا التميز
في تنويع المنتجات النفطية.
وذك ـ ـ ــر أن ـ ــه «الب ـ ـ ــد مـ ــن ت ـح ـ ّـول
الدولة لتكون العاصمة النفطية
في العالم ،إذ نملك كل اإلمكانيات
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،والبـ ـ ــد مــن
تعزيز األم ــن الـغــذائــي ،وسنعقد
في لجنة األمن الغذائي ًاألسبوع
ال ـم ـق ـب ــل إلن ـ ـجـ ــاز خـ ـط ــة ت ـنــويــع

حسن جوهر

أسامة الشاهين

حامد البذالي

عبدالوهاب العيسى
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الوسمي يقترح التماس الخصوم إعادة نظر األحكام النهائية
ً
ق ــدم ا ل ـنــا ئــب عـبـيــد ا لــو س ـمــي ا ق ـتــرا حــا
بقانون لتعديل بعض ا حـكــام المرسوم
ب ــا لـ ـق ــا ن ــون (  )38ل ـس ـن ــة  1980ب ــإ ص ــدار
قــا نــون ا لـمــرا فـعــات ا لـمــد نـيــة وا لـتـجــار يــة،
ويقضي االقتراح بأن تستبدل نصوص
المواد  148و 150و 156من المرسوم 38
لسنة  1980المشار إليه بنصوص بديلة.
و ي ـس ـمــح ا ل ـن ــص ا ل ـب ــد ي ــل ل ـل ـم ــادة 148
ب ــا ل ـت ـم ــاس ا ل ـخ ـص ــوم إ عـ ـ ــادة ا ل ـن ـظ ــر فــي
األ حـ ـك ــام ا ل ـ ـصـ ــادرة ب ـص ـفــة ن ـهــا ئ ـيــة ،أ يــا
كانت المحكمة التي أصدرتها ،إذا وقع
مــن ا لـخـصــم غــش كــان مــن شــأ نــه التأثير
في الحكم ،أو إذا كان الحكم قد بني على
اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها

او قضي بتزويرها او بني على شهادة
شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة،
أو إذا حـ ـص ــل ا ل ـم ـل ـت ـم ــس بـ ـع ــد صـ ــدور
ا ل ـح ـكــم ع ـلــى أوراق قــا ط ـعــة ف ــي ا لــد عــوى
كان خصمه قد حال دون تقديمها ،أو إذا
قضى الحكم بـشــيء لــم يطلبه الخصوم
أو بأكثر مما طلبوه ،أو إذا كان منطوق
الحكم مناقضا بعضه لبعض.
ك ـمــا ي ـس ـمــح ب ــإ ع ــادة ا ل ـن ـظــر إذا صــدر
الحكم على شخص طبيعي او اعتباري
ل ـ ــم يـ ـك ــن مـ ـمـ ـث ــا ت ـم ـث ـي ــا ص ـح ـي ـح ــا فــي
ا ل ــد ع ــوى ،وذ ل ــك فـيـمــا ع ــدا حــا لــة ا لـنـيــا بــة
االتفاقية ،ويجوز للنيابة العامة ولكل
ذي م ـص ـل ـحــة م ــن ا ل ـخ ـص ــوم ان يـلـتـمــس

ا ع ــادة ا لـنـظــر فــي اال ح ـك ــام ا ل ـص ــادرة من
محكمة التمييز في الحاالت الواردة في
الفقرات (أ) و(ب) و (ج) دون غيرها.
ونص االقتراح على ان يرفع التماس
اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت
الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا
لالجراء ات المقررة لرفع الدعوى ويكون
ا ل ـم ـي ـعــاد ا ل ـم ـن ـصــوص ع ـل ـيــه ف ــي ا ل ـم ــادة
 149ث ــا ث ـي ــن ي ــو م ــا ،و ي ـج ــب ان تـشـتـمــل
ا لـصـحـيـفــة ع ـلــى ب ـيــان ا ل ـح ـكــم ا لـمـلـتـمــس
فيه واسباب االلتماس واال كانت باطلة.
ويتعين على رافع االلتماس ان يودع
عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة
ً
عشرين دينارا اذا كان الحكم الملتمس

فـ ـي ــه ص ـ ـ ـ ــادرا م ـ ــن م ـح ـك ـم ــة جـ ــزا ئ ـ ـيـ ــة أو
ا لـمـحـكـمــة ا ل ـك ـل ـيــة و خ ـم ـس ـيــن د ي ـن ــارا اذا
ً
كان صادرا من محكمة االستئناف ومئة
ً
دينار اذا كان صادرا من محكمة التمييز،
وال تقبل ادارة الكتاب صحيفة االلتماس
اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة.
وتضمن االقتراح أنه يكفي ايداع كفالة
وا حــدة في حالة تعدد رافعي االلتماس
اذا ا قــا مــوا ا لـتـمــا سـهــم بـصـحـيـفــة وا ح ــدة
و لـ ــو ا خ ـت ـل ـفــت ا سـ ـب ــاب ا ل ـط ـع ــن ،و ت ـع ـفــى
ا ل ـح ـكــو مــة م ــن ا ي ـ ــداع ه ــذه ا ل ـك ـفــا لــة ،كـمــا
يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم
القضائية ،على أن تصادر الكفالة بقوة
القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او

بعدم جــوازه او بسقوطه او ببطالنه او
برفضه ،ويجوز ان تكون المحكمة التي
تنظر االلتماس مؤلفة من نفس القضاة
الذين اصدروا الحكم.
و نـ ــص ا ل ـم ـق ـت ــرح ع ـل ــى أ نـ ــه اذا قـضــت
ا لـمـحـكـمــة بتمييز ا لـحـكــم ا لـمـطـعــون فيه
كــان عليها ان تفصل فــي ا لـمــو ضــوع ،اال
اذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته
لقواعد االختصاص ،فإنها تقتصر على
الفصل في مسألة االختصاص مع تعيين
المحكمة المختصة عند االقتضاء.

العدواني :تصاميم المساجد تؤكد مكانتها العظيمة بالنفوس
انطالق فعاليات المؤتمر العالمي «عمارة المساجد» برعاية رئيس الوزراء
حمد العبدلي

دور المسجد
ً
أصبح مهما
في التعليم
المعرفي
سلطان بن سلمان

أكد وزير التربية وزير التعليم
ال ـع ــال ــي ،د .ح ـمــد الـ ـع ــدوان ــي ،أن
تصاميم المساجد فــي األبـحــاث
العلمية بين الماضي والحاضر
والـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــرن ـ ــة ،أمـ ـ ـ ــر ي ـ ــدع ـ ــو الـ ــى
الـتــأمــل والتفكر فــي قدسية هذه
األمــاكــن ومكانتها العظيمة في
نفوس المسلمين ،مشيرا الى أن
الشعب الكويتي دأب على عمارة
الـمـســاجــد؛ س ــواء فــي الـكــويــت أو
مختلف دول العالم.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـل ــوزي ــر
العدواني ممثال عن رئيس مجلس
الــوزراء سمو الشيخ أحمد نواف
األحـمــد (راع ــي المؤتمر العالمي
الثالث لعمارة الـمـســاجــد) ،الــذي
افتتح أمس تحت شعار «المسجد
مبنى عابر للثقافات» ،ونظمته
كـلـيــة ال ـع ـمــارة بـجــامـعــة الـكــويــت
بالتعاون مع جائزة عبداللطيف
الفوزان لعمارة المساجد ،بمركز
الشيخ جابر األحمد الثقافي.
وأوضـ ـ ــح ال ــوزي ــر أن ال ـع ـمــارة
وخاصة في المساجد في تطور،

وال ـ ـت ـ ــي يـ ــدخـ ــل فـ ـيـ ـه ــا الـ ـج ــان ــب
الـ ـعـ ـم ــران ــي واألكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي ،مـمــا
يـنـعـكــس عـلــى الـمـجـتـمــع ،مبينا
أن ال ــرس ــوم ــات الـتـشـكـيـلـيــة فــي
ال ـم ـســاجــد تـعـكــس ال ـت ـقــدم ال ــذي
تزخر بــه الجامعات فــي الخليج
والكويت ،وأن جودة التعليم في
صعود .وقال إن جلسات المؤتمر
سـ ـتـ ـن ــاق ــش ح ـ ــاض ـ ــر ت ـص ــام ـي ــم
الـمـســاجــد الـمـحـلـيــة والـعــالـمـيــة،
وما سيطرأ عليها في المستقبل
مـ ــن ت ـغ ـي ـي ــرات ت ـن ــاس ــب ال ـع ـصــر
ودورها الكبير المرتبط بماضي
المجتمعات المسلمة وحاضرها.

تطوير المساجد
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس مـجـلــس
أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان
لعمارة المساجد ،األمير سلطان
بن سلمان ،إن دور المسجد أصبح
أهم من أي وقت مضى في التعليم
الـمـعــرفــي ،داع ـيــا إل ــى تـطــويــر كل
ال ــوس ــائ ــط الـ ـت ــي ي ـن ـت ـمــي إل ـي ـهــا
المسجد؛ سواء على طريق التقنية

المال :إعداد كوادر بشرية متخصصة
في التكنولوجيا لمواكبة العصر

المشاركون في المؤتمر
أو تطوير أئمة المساجد وتجربة
المسجد والصالة في المسجد.
ولفت سموه إلــى أن المسجد
ف ــي حـيــاتـنــا ال ـي ــوم ه ــو الـمـحــور
وملجأ لنا ،ومكان نحتاج فيه إلى
أن نجد أنفسنا ومجتمعنا.

ً
 250مشروعا

من جانبه ،أوضح األمين العام
لـ ـج ــائ ــزة ع ـبــدال ـل ـط ـيــف الـ ـف ــوزان
ل ـع ـم ــارة ال ـم ـس ــاج ــد ،د .م ـش ــاري
ّ
النعيم ،أن جــائــزة ال ـفــوزان تتبع
ـوب ـ ــا ص ـ ـ ً
أسـ ـ ـل ـ ـ ً
ـارم ـ ــا ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــة

التحكيم يعزز مهنيتها؛ حيث تم
ً
في البداية اختيار  250مشروعا
ح ــول ال ـعــالــم ت ـحــدد مـنـهــا لجنة
التحكيم قائمة ت ـتــراوح بين 20
ً
مشروعا ،ويقوم بمراجعتها
و25
ً
فنيون طــافــوا على  22مشروعا
في بلدان هذه المساجد ،ثم ّقدموا
تقارير أمــام لجنة التحكيم التي
يعمل بها خبراء من  15جنسية
وبثقافات مختلفة.

اهتمام مستحق
مــن جـهـتــه ،ذك ــر األم ـيــن الـعــام

ل ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ب ــاإلن ــاب ــة ،د.
محمد زيـنــل ،أن عـمــارة المسجد
من الموضوعات المهمة ،فهي ال
تلقى االهتمام الكافي في األبحاث
العلمية والمؤتمرات البحثية ،أو
على األقل االهتمام الذي تستحق،
ومــن هنا تـكــون استضافة كلية
الـ ـعـ ـم ــارة ل ـه ــذا الـ ـح ــدث الـعـلـمــي
العام إثراء للمحتوى المعلوماتي
لطلبتها وأساتذتها والمجتمع
المعماري الكويتي عامة.
ومن جانبه ،ذكر القائم بأعمال
ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة ،د .عـمــر

خطاب ،أن المؤتمر الذي يستمر
على مدى  3أيــام ،يتناول حوالي
 40ورقة بحثية وورشة عمل.
إلى ذلك ،أكد أمين سر جمعية
الـمـهـنــدسـيــن ،م .ف ـهــد الـعـتـيـبــي،
أن الجمعية تسهم مــع مختلف
الكليات بجامعة الكويت في دعم
ورعاية تنظيم المؤتمرات العلمية،
وخاصة بمجاالت الهندسة ،ولها
تجارب عديدة في المؤتمرات.

جامعة الكويت :إنجازات الباحثين تسهم
في رفع التصنيف والمستوى األكاديمي

ً
ّ
كرمت  15فائزا بجوائز األبحاث العلمية للعام األكاديمي 2022/2021
ّ
كرمت جامعة الكويت ،ممثلة بقطاع
األبحاث أمس ،الفائزين بجوائز األبحاث
العلمية للعام األكاديمي ،2022/2021
بهدف رفع مستوى البحث العلمي في
الجامعة.
وقالت مساعدة نائب مدير الجامعة
لتحليل وتـطــويــر األب ـح ــاث ،د .نــوريــة
ال ـك ـنــدري ،فــي تـصــريــح صـحــافــي عقب
حـفــل الـتـكــريــم ،إن الـبـحــث الـعـلـمــي هو

جانب من جولة المال والسجاري بالملتقى العلمي
أكد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة
للخدمات األكاديمية المساندة ،د .محمد
ال ـمــا ،أن الـجــامـعــة تسعى إلع ــداد ك ــوادر
ب ـش ــري ــة م ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
وتداعياتها على األخالقيات والمجتمع،
والمزودة بأحدث النظريات التي تتماشى
مع متطلبات العصر.
وقال المال ،في كلمة له أمس األول ،خالل
الملتقى العلمي األول بعنوان «المعلومات
مــن مـنـظــور مـتـكــامــل» ،ال ــذي نظمته كلية
ال ـع ـل ــوم االج ـت ـمــاع ـيــة ب ـجــام ـعــة ال ـكــويــت،
إن الملتقى يـهــدف إلــى تعزيز تمكين ما
تضمنته المبادرات واألهداف الواردة في
مـحــاور الخطة االستراتيجية للجامعة،
والـمـتـمـثـلــة ف ــي ت ـطــويــر ن ـظــم الـمـكـتـبــات،

وت ـن ــوي ــع م ـص ــادره ــا ال ـع ـل ـم ـيــة ،وض ـمــان
سهولة الــوصــول للمعلومات المطلوبة،
وتعزيز بناء نظام إداري مؤسسي ُمستدام
يهدف إلى توحيد مرجعية تحقق مبادئ
التكامل والشفافية والمواطنة.
من جهتها ،ذكرت القائمة بأعمال عميد
«الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة» د .مها الـسـجــاري،
أن الملتقى يسلط ا ل ـضــوء عـلــى الكيفية
التي يتم بها تناول خــواص المعلومات،
ودراس ــة سلوكها ،وقـيــاس الـعــوامــل التي
تتحكم في إنتاجها وتنظيمها واختزانها
واسترجاعها من منظور  6كليات علمية
مـشــاركــة فــي ه ــذا الملتقى تـهـتــم بجانب
محدد من جوانب هذا العلم الواسع البيني
والمتداخل.

بوابة التنمية لكل ال ــدول ،ويعتبر من
أولويات الجامعات العالمية ،ألنه إحدى
أهم ركائز التنمية والتطوير.
وأكدت الكندري أن إنجازات الباحثين
المكرمين العلمية والبحثية المتميزة
تسهم ،بشكل واضح ،في بلوغ المستوى
األكــادي ـمــي والبحثي الـمـنـشــود ،ورفــع
ت ـص ـن ـيــف ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت وت ـع ــزي ــز
مـكــانـتـهــا مـحـلـيــا وعــال ـم ـيــا ،مــوضـحــة

الفائزون بالجوائز
فاز بجائزة الباحث المتميز في مجال اآلداب والعلوم
اإلنـســانـيــة والـعـلــوم االســاسـيــة والتطبيقية كــل مــن د.
يعقوب الكندري من قسم االجتماع والخدمة االجتماعية
بكلية العلوم االجتماعية ،و د .تركي الشمري من قسم
التمويل والمنشآت المالية في كلية العلوم اإلدارية.
ك ـمــا ف ــاز د .ع ـمــار ص ـفــر م ــن ق ـســم ال ـم ـنــاهــج وط ــرق
الـتــدريــس بكلية التربية ،ود .علي بــومـجــداد مــن قسم
الكيمياء بكلية العلوم ،ود .بــدر شفاقة من قسم إدارة
تقنية البيئة بكلية العلوم الحياتية.

وفي جائزة أفضل باحث من الشباب في مجال العلوم
اإلنسانية والعلوم االساسية والتطبيقية ،فاز كل من د.
هدى المؤمن ،ود .مريم الكندري ،ود .عمار بهمن ،ود.
دانة معرفي.
وف ــي ج ــائ ــزة الـتـمـيــز الـبـحـثــي الـمـخـصـصــة لطلبة
الدراسات العليا لدرجتي الدكتوراة والماجستير ،فاز
كل من د .محمد العوضي ود .عال مغنية ،وفــي درجة
الماجستير حسين بــدران وإســراء محمد وروان كتانة
ومنيرة الفرحان.

أن األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة ال ـفــائــزة تحاكي
مشكالت المجتمع ،وتطرح لها حلوال
ع ـل ـم ـيــة وعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،وهـ ـ ــو ص ـم ـي ــم دور
الجامعة لخدمة المجتمع.
وذكـ ــرت أن االح ـت ـفــال يـعـكــس حجم
األداء البحثي فــي الجامعة والجهود
المبذولة مــن اإلدارة الجامعية ممثلة
بقطاع األب ـحــاث والقائمين عليه ،من
خالل سعيهم الدائم والمستمر لتوفير
الدعم المادي والبنية التحتية المناسبة
لرفع مستوى البحث العلمي ،ومتابعة
أمور الباحثين وتسهيل عملهم.
وأشادت بالجهد الكبير الذي بذلته
اللجان العليا لجوائز األبـحــاث ،حيث
كـ ّـرس األســاتــذة أعضاء اللجان وقتهم
وجهدهم لمراجعة األبحاث المرشحة
للجوائز واختيار الفائزين في جميع
الفئات ،معربة عن أملها أن تكون جوائز
األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة حــافــزا كـبـيــرا يدفع
جميع الباحثين في الجامعة للمشاركة
ّ
في هذا البرنامج المتميز الــذي يشكل
أحد أعمدة قطاع األبحاث في سياق دعم
مسيرة البحث العلمي.

طلبة الجامعة األميركية شاركوا باليوم العالمي للحد من الكوارث
شـ ــارك طـلـبــة نـ ــادي ن ـم ــوذج م ـحــاكــاة األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة  AUKMUNبــالـجــامـعــة األمـيــركـيــة
بــال ـكــويــت ف ــي أن ـش ـطــة يـ ــوم األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة،
وذلك في المركز الثقافي بجامعة الكويت في
الشدادية.
كما حضر الطلبة فعاليات اليوم العالمي
للحد من مخاطر الكوارث في بيت األمم المتحدة
بالكويت ،حيث هدفت الفعاليات إلى تسليط
ّ
التغير
الضوء على جهود الشباب لمواجهة
المناخي.
ً
ّ
وقدم الطلبة حلوال للتنمية المستدامة في
ال ـبــاد خ ــال حـضــورهــم لفعاليات ي ــوم األمــم
ً
ال ـم ـت ـحــدة ،ح ـيــث ن ــاق ـش ــوا عـ ـ ــددا م ــن الـحـلــول

ً
المحتملة لقضية التمويل المناخي ،وعددا من
أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها األمم
المتحدة ،مــع التركيز على تطبيق سياسات
الحد من انبعاثات الكربون في الكويت.
وحـضــر ال ـيــوم الـعــالـمــي للحد مــن مخاطر
الكوارث رئيسة النادي مريم أبوشرخ ،ونائبة
ال ــرئ ـي ــس ه ـبــة ال ـح ــوط ــي ،وس ـكــرت ـيــر ال ـن ــادي
عبدالرحمن العلي ،وأمينة الصندوق سبيكة
البحر ،ومسؤولة العالقات العامة سعاد البحر،
ونائب السكرتير مارك سارغيوس ،حيث ّ
تقدمت
رئيسة النادي بالشكر لممثلي األمم المتحدة
إلتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا الحدث
الضخم ،وأعــربــت عن حماسها لتقديم حلول

تـنـمــويــة .كـمــا حـضــر الـفـعــالـيــات س ـفــراء مصر
وبريطانيا واإلم ــارات ،إذ ناقشوا حلول COP
 26و COP 27و.COP 28
ً
وتعليقا على هذه المشاركة الناجحة ،قالت
عميدة الشؤون الطالبية ،هال ّالعبدالرزاق ،إن
المشاركة في هذه الفعاليات تمثل فرصة رائعة
للطلبة ،معربة عن فخرها بما ّقدمه الطلبة من
حلول مميزة لمشكلة المناخ.
وأضافت أن الجامعة األميركية في الكويت
تحرص على تعريف الطلبة بالقضايا الدولية
المهمة التي تتبناها المنظمات العالمية ،كما
ّ
التغير
تلتزم برفع الــوعــي بين الشباب حــول
المناخي وغيرها من قضايا التنمية المستدامة.

الطلبة المشاركون في الفعالية

«الدراسات العليا» نظمت لقاء
ً
تنويريا للمستجدين

جانب من اللقاء

التشكيل العصابي وأمامه المضبوطات

واصــل رجــال المباحث فــي قطاع االمــن الجنائي
تــوج ـيــه ال ـض ــرب ــات ال ـم ـتــاح ـقــة ل ـت ـجــار ال ـم ـخ ــدرات
ومــروج ـي ـهــا ،وتـمـكــن رج ــال مـبــاحــث االدارة العامة
للمباحث الجنائية  -ادارة التزييف والتزوير واالدارة
العامة لمكافحة المخدرات  -ادارة المكافحة الدولية من
ضبط قضيتين منفصلتين؛ االولى تمثلت في تشكيل
عصابي يزور العمالت النقدية ،والثانية لشخص غير
محدد الجنسية (بدون) يتاجر بالمخدرات.
وفــي تفاصيل القضية االولــى ،تمكن قطاع األمن
الجنائي ممثال فــي ادارة مكافحة جــرائــم التزييف
وال ـتــزويــر مــن ضـبــط تشكيل عـصــابــي م ـكــون مــن 4
أشخاص يقوم بإيهام االشخاص الراغبين بالثراء

تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،بدءا من اليوم،
ٍ
سلسلة من الدروس العلمية
والمحاضرات والدورات ،ضمن
أنشطتها الثقافية والعلمية.
وأشارت الجمعية ،في بيان،
إلى تنظيم محاضرة بعنوان
«من وصايا الصحابة رضي
الله عنهم» ،يلقيها الشيخ د.
رخيص العنزي بديوانية فرع
سعد العبدالله.
وتابعت« :كما تنظم الجمعية
في منطقة الجهراء درسا
إيمانيا بعنوان الشتاء فوائد
وعبر ،للشيخ حمد األمير ،في
مسجد سالمة بن سالمة ،بعد
صالة المغرب ،ومسجد البراء
بن معرور بعد صالة العشاء».
وأردفت« :وتقيم الجمعية
العديد من األنشطة والفعاليات
ضمن أنشطتها الثقافية
الموجهة للنساء والفتيات،
تستمر لمدة  6أسابيع في مقر
لجنة حطين النسائية التابعة
للجمعية ،ومنها دورة بعنوان
في رحاب سورة سبأ ،تلقيها
هناء المضاحكة ،صباح اليوم».

«العوازم» :ندعم المبادرات
اإلنسانية لالجئين والنازحين

شاركت مبرة العوازم الخيرية
في حفل تدشين المشروع
التعليمي للهيئة الخيرية
اإلسالمية العالمية «معالجة
صعوبات التعلم لدى الالجئين
السوريين».
وصرح رئيس مجلس إدارة
مبرة العوازم الخيرية حمد
البسيس الذي شارك بالحفل
ً
ممثال عن المبرة واتحاد
الجمعيات والمبرات الخيرية
الكويتية ،أمس ،بأن المشاركة
في الحفل هو تعبير واضح
من مؤسسات العمل الخيري
عن دعم وتعزيز نهج الكويت
المتواصل في تفعيل المبادرات
اإلنسانية لالجئين والنازحين.
وأشاد البسيس بنهج الهيئة
الخيرية اإلسالمية العالمية
وغيرها من مؤسسات العمل
الخيري الكويتي ،في دعم
عمليات التنمية المستدامة.

«خدمة المجتمع» نظم ملتقى
«إعادة التدوير  -االستدامة»

ضبط عصابة رباعية ّ
تزور العملة
و«بدون» يتاجر بالمخدرات

● محمد الشرهان

«التراث» تنظم سلسلة
دورات ودروس

السريع بأن لديهم أوراقــا نقدية من عمالت أجنبية
مطلية بـمــادة شمعية (أوراق نقدية س ــوداء الـلــون)،
ويـقــومــون بترويجها بنصف قيمتها ،حـيــث تمت
احالتهم والمضبوطات الى جهات االختصاص التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
وفي تفاصيل القضية الثانية ،تمكن قطاع األمن
الجنائي ممثال في اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات
من ضبط شخص من غير محددي الجنسية بحوزته
 3كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة ،و 3آالف
قــرص من مــادة الكبتاكون ،و 3آالف قــرص من مادة
الترامادول ،وسالح ناری (مسدس) ،و 2میزان حساس،
وأكياس تجزئة مخدرات ،وتمت إحالته والمضبوطات
الــى جهة االختصاص التخاذ اإلج ــراءات القانونية
الالزمة بحقه.

نظمت كلية الدراسات العليا
بجامعة الكويت اللقاء التنويري
للطلبة المستجدين المقبولين
ل ـل ـعــام ال ـجــام ـعــي 2023-2022
في الحرم الجامعي بالخالدية
مؤخرا.
وأف ـ ـ ـ ــادت ال ـك ـل ـي ــة ،فـ ــي ب ـيــان
صـ ـح ــاف ــي ،أم ـ ـ ــس ،بـ ـ ــأن ال ـل ـق ــاء
ت ـ ـطـ ــرق إل ـ ـ ــى أه ـ ـ ــم اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـنـ ــود ال ـخ ــاص ــة
ب ــال ـط ـل ـب ــة وأب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا «ح ـ ـ ــاالت
الـ ـقـ ـب ــول ل ـل ـم ـق ـيــديــن ال ـن ـظــامــي
والـمـشــروط ،اعتماد المقررات،
ش ــروط الحصول على الــدرجــة
العلمية ،المدة الزمنية لدراسة
الماجستير والدكتوراه بنظام
الدوام الكامل والجزئي».
وكشفت عن شروط وإجراءات
تأجيل القبول ،والعبء الدراسي
فـ ــي نـ ـظ ــام ال ـت ـس ـج ـي ــل ،وس ـل ــم

ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ،وإعـ ـ ـ ـ ــادة دراسـ ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـقـ ــررات ،ونـ ـظ ــام ال ـح ـضــور
وال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب ،ون ـ ـظـ ــام االم ـت ـح ــان
الشامل ،وغيرها.

نظم مركز خدمة المجتمع
والتعليم المستمر الملتقى
التوعوي «إعادة التدوير -
االستدامة» ،في كلية العلوم
بمدينة صباح السالم
الجامعية ،برعاية القائم بأعمال
نائب مدير الجامعة للخدمات
األكاديمية المساندة ،د .محمد
المال ،وبحضور مساعد نائب
مدير الجامعة للخدمات
األكاديمية المساندة لخدمة
المجتمع والمكتبات ،د .محمد
الظفيري ،ومديرة مركز خدمة
المجتمع والتعليم المستمر
فاطمة بهمن ،ومجموعة من
المختصين والمهتمين بالشأن
البيئي.
وذكر الظفيري ،في كلمة له
خالل الملتقى الذي يختتم
اليوم ،أن مفهوم االستدامة
البيئية هو الحفاظ على
الحياة واستمرارها من خالل
االستخدام الصحيح للموارد
ً
الطبيعية ،مؤكدا أن االستدامة
ً
ً
تعتبر جزءا أساسيا ألي
مجتمع مدني متطور من خالل
التعامل مع المواد األولية
كثروة واستثمارها.
من جانبها ،أشارت بهمن
إلى أن الهدف األساسي من
هذا الملتقى هو رفع درجة
الوعي بأهمية إعادة التدوير
والتشجيع على الممارسات
المستدامة.

ةديرجلا
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محليات

الفضالة لـ ةديرجلا :.:.لو لم نعمل ًعلى حل قضية
«البدون» لتجاوز عددهم  440ألفا اليوم

ً
اكتشفنا الكثير من الوثائق وأودعناها «البنك المركزي» ...والمسجلون لدى «الجهاز»  83ألفا
حسن المهنا

اعتبر رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
صالح الفضالة أن ما حققه الجهاز منذ إنشائه على صعيد معالجة ملف
هذه الفئة يمثل إنجازا فعليا في مواجهة هذه القضية.
وكشف الفضالة ،خالل زيارة لـ «الجريدة» أمس ،أنه لو لم تقم الدولة
بمعالجة هذا الملف على مدى السنوات الماضية لتجاوز عدد هذه الفئة
اليوم  440ألفا ،في مقابل  83ألفا فقط مسجلين في الجهاز اليوم.
واستعرض الفضالة تطورات هذا الملف منذ المحاوالت األولى لمعالجته

نعلم األغلبية
المطلقة لجناسي
المقيمين
بصورة غير
قانونية البالغ
عددهم  106آالف

المحاوالت
الحكومية لحل
المشكلة مستمرة
منذ ...1980
وتجنيس 17692
منذ 1992

تقرير أكتوبر
 2010راعى
مرتكزات العدالة
والحياة الكريمة
للتعامل معهم

مرسوم إنشاء
«الجهاز» في
 2010جعله
الجهة المعنية
بمعالجة ملفهم
وأوضاعهم

الجهاز أخذ على
عاتقه مسؤولية
تقديم الخدمات
في جميع
المجاالت

ً
العراقي ،والتي شهدت زيادة مريبة
الغزو
قبل
ما
بفترة
مرورا
عام 1980
ً
في أعداد «البدون» وصلت ًإلى  220ألفا ،قبل أن تتراجع عام  1995أي بعد
ً
 5أعوام فقط ،إلى  121ألفا ،أي بتراجع  100ألف ،وصوال إلى مرحلة إنشاء
الجهاز ،وما قام به من جهود أفضت إلى اكتشاف الجنسيات األصلية
 17692منذ  1992حتى .2021
لعشرات اآلالف ،وتجنيس
ً
ً
وقدم رئيس الجهاز المركزي عرضا شامال للخدمات االجتماعية واإلنسانية
التي تقدمها الجهات الحكومية إلى فئة «البدون».

بينما أك ــد رئـيــس الـجـهــاز ال ـمــركــزي لمعالجة
أوض ــاع المقيمين بـصــورة غير قــانــونـيــة ،صالح
ّ
الفضالة ،أنه لو لم تعمل الكويت على حل قضية
المقيمين بـصــورة غير قانونية خــال السنوات
الماضية ،ألصبح عددهم أكثر من  440ألف شخص،
منذ أن كان العدد قبل الغزو العراقي الغاشم أكثر
من  220ألفا ،أشار إلى أن عدد المسجلين بالجهاز
ويحملون «بطاقة المراجعة»  83ألف شخص من
ً
إجمالي  106آالف ،معلنا أنه تم اكتشاف الكثير من
وثائقهم وجرى ايداعها البنك المركزي.
وأكد الفضالة أن الجهاز يعلم األغلبية المطلقة
لجناسي وجوازات المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال :إن الكويت اتخذت العديد من الخطوات في
سبيل حل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية
ومواجهتها ،ويعود تاريخ أول محاولة حكومية
إلى عام  1980بصدور القانون رقم  100لعام ،1980
ال ــذي فتح بــاب االدع ــاء للحصول على الجنسية
الكويتية أمــام جميع المخالفين لها الموجودين
في البالد.
وأضاف :في عام  1986تم تشكيل لجنة وزارية
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
فــي حينها ،سمو الشيخ صباح األحـمــد ،يرحمه
الله ،وعضوية مجموعة من كبار رجــاالت الدولة
لدراسة القضية ومعالجتها ،حيث قامت اللجنة
بدراسة المشكلة ووضــع السياسات واإلج ــراء ات
الكفيلة بحلها ،مما كان له نتائج إيجابية ،وقام
ع ــدد منهم بتعديل وضـعــه واس ـت ـخــراج ج ــوازات
سفرهم األصلية.
وتابع :قام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ،فــي الفترة نفسها ،بحصر
بيانات ووثائق المقيمين بصورة غير قانونية،
ضمن «مشروع حصر وتسجيل السكان في البالد
إلصــدار بطاقة مراجعة» ،وتكليف الهيئة بدراسة
وتحليل البيانات لهذه الفئة ،و تــم التنسيق مع
َ
الجهات المختصة كــوزارتــي الداخلية والصحة،
وغيرهما ،ال سـتـخــراج النتائج منهم ،مما ترتب
عليه تعديل أوضاع نحو  16ألفا و 618من إجمالي
 220ألفا.
وأض ــاف :فــي  19أكـتــوبــر  ،1993صــدر مــرســوم
بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين
ب ـصــورة غـيــر قــانــونـيــة ،وبــانـتـهــاء أعـمــالـهــا صــدر
مــرســوم آخــر فــي  26مــارس  1996بإنشاء اللجنة
التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية،
برئاسة وزير الداخلية ،حيث قامت اللجنة بحصر
جميع َمــن يـ ّـدعــي أنــه مــن المقيمين بـصــورة غير
قانونية ،وتم فتح ملفات لهم وتبادل المعلومات
بشأنهم مع الجهات المختصة ،وعلى رأسها الهيئة
العامة للمعلومات المدنية؛ ا لـتــي زودت اللجنة
بـقــاعــدة بـيــانــات كــامـلــة عــن ه ــذه الـفـئــة وأعــدادهــم
وسنوات وجودهم وجنسياتهم األصلية والبيانات
الواردة من وزارات الداخلية والصحة والعدل ،وربط
جميع أفراد هذه الفئة كأسر بعضها البعض ،عن
طريق الحاسب اآللي.
وفي  26أكتوبر  ،2009صدر قرار مجلس الوزراء
رقم  906لسنة  2009بشأن تكليف المجلس األعلى
للتخطيط والتنمية بدراسة تلك المشكلة ،وتقديم
التوصيات العملية الكفيلة بمعالجتها بصورة
حاسمة.
وت ــاب ــع« :وش ـك ــل الـمـجـلــس األع ـل ــى للتخطيط
والـتـنـمـيــة لـجـنــة ل ــدراس ــة الـمـشـكـلــة ،حـيــث عـقــدت
ً
حوالي  15اجتماعا ،استضافت خاللها كل الجهات
الحكومية وجمعيات النفع العام والخبرات السابقة
الـتــي قــامــت بــدراســة القضية ،وفــي أكـتــوبــر 2010
تم إصــدار تقرير حول معالجة أوضــاع المقيمين
بصورة غير قانونية ،تضمن خارطة الطريق التي
اعتمدت على مجموعة من المبادئ والمرتكزات،
كالعدالة وتوفير وســائــل الحياة الكريمة ،وذلــك
بــاسـتـمــرار تـقــديــم ال ـخــدمــات األســاس ـيــة كــالـعــاج
والتعليم وإعطاء أهمية لمعيار الوالء والتضحية
وحاجة البالد ،مع مراعاة أبناء الشهداء واألسرى،
إضافة إلى أهمية معيار القرابة مع المواطنين ،من
حيث عالقات النسب والـتــزاوج معهم ،وتأكيد أن
مسألة التجنيس حق سيادي للدولة ،وأن تعديل
أو ضــا عـهــم بغض النظر عــن جنسيتهم ال يحول
دون النظر في حصولهم على الجنسية الكويتية».
وفي نوفمبر  2010صدر مرسوم إنشاء الجهاز
ال ـم ــرك ــزي  467/2010وب ـمــوج ـبــه أص ـبــح الـجـهــاز
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير
قانونية.

تراجع أعداد
«البدون» من
ً
 220ألفا في عام
الجانب اإلنساني
 1990إلى 121
ً
ألفا في 1995
وقال الفضالة« :لقد أخذ الجهاز المركزي على

َمن عدلوا
أوضاعهم منذ
 2011حتى 2021
بلغوا 9127
والعدد قابل
للزيادة

عــاتــق مـســؤولـيـتــه تـقــديــم واس ـت ـمــراريــة الـخــدمــات
والـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات ف ـ ــي ك ـ ــل ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وع ـل ــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص م ـجــال
التعليم والصحة ،عن طريق بطاقة خدمات تصرف
للمقيمين بـصــورة غير قانونية المسجلين في
الجهاز المركزي».
وتشمل هــذه الخدمات والتسهيالت تلك التي
تقدمها ا لــدو لــة للمقيمين بـصــورة غير قانونية
ب ـمــوجــب قـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء رق ــم ،409/2011
وال ـخ ــدم ــات والـتـسـهـيــات األخـ ــرى ال ـتــي تقدمها
الجهات المختلفة بالدولة وغير الواردة في القرار
ذاتــه ،ومنها قيام الجهاز بتقديم خدمات خاصة
للمرضى وكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
الذين يتعذر حضورهم شخصيا لمراجعة وإنجاز
معامالتهم في الجهاز من فئة المقيمين بصورة
غير قانونية ،حيث يقوم الجهاز بإرسال مندوب

خ ــاص إل ــى مـحــل اإلق ــام ــة لـعـمــل م ــا ي ـلــزم إلنـجــاز
المعامالت.

المسجلون
بالمدارس
الحكومية
ً
 19519طالبا
وفي التعليم
الخاص 13289
و 1168في
الجامعة و1914
في «التطبيقي»

إجمالي العدد
وبلغ الـعــدد اإلجمالي للمقيمين بـصــورة غير
قــانــون ـيــة ن ـحــو  83.000مـقـيــم خ ــال ع ــام ،2021
استنادا إلى ما قام به فريق الجهاز المركزي من
عمليات بحث وتدقيق وفرز للوثائق والمستندات
بهذا الشأن وعمل اإلحصائيات الالزمة.
ولفت إلى أن أعداد المنتمين لتلك الفئة إنما هو
متغير في الزيادة أو النقصان على ضوء ما يتوافر
لــدى الجهاز الـمــركــزي مــن مستندات ومعلومات
تؤثر في المراكز القانونية للمنتمين لتلك الفئة
من مواليد جدد ووفيات وتعديل وضع ومغادرة
البالد والتجنيس.

األعداد من سنة 1990
وقــال منذ عــام  1990انخفض أعــداد المقيمين
بصورة غير قانونية المسجلين لدى الدولة ،من
 220ألفا قبل الغزو العراقي حتى بات اإلجمالي
في عام  2021أكثر من  83ألفا.

التعليم بالمجان
ويـتـمـتــع الـطـلـبــة الـمـقـيـمــون بـصــورة
غير قانونية بالخدمات التعليمية
وبــالـمـجــان ،ويتلقون المستوى
الـتـعـلـيـمــي ذاتـ ــه الـ ــذي يتلقاه
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــون مــن
حيث المستوى التعليمي
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاهـ ــج الـ ــدراس ـ ـيـ ــة،
حيث يتم تسجيل أبناء
وأحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاد الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــات
وأبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وأحـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاد
ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن ،إض ــاف ــة
إلــى أبـنــاء العاملين في
وزارة التربية بالمدارس
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وب ـل ــغ ع ــدد
ال ـم ـس ـج ـل ـيــن ب ــال ـم ــدارس
ا لـحـكــو مـيــة  20373طالبا
وطــالـبــة فــي الـعــام الــدراســي
.2021 - 2020
وف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي -2020
 ،2021تلقى  17ألــف طالب وطالبة
تعليمهم فــي التعليم ا لـعــام بالمراحل
التعليمية االبتدائية والمتوسطة والثانوية،
إضافة إلى  671طفال وطفلة برياض األطفال ،في
حين يدرس  268طالبا وطالبة في التعليم الديني،
و 164في محو األمية ،و 147في التعليم المنزلي
للمرحلة الثانوية ،و 2089بتعليم الكبار للمرحلة
ال ـث ــان ــوي ــة أيـ ـض ــا ،ف ــي ح ـيــن يـتـلـقــى  33م ــن ذوي
االحتياجات الخاصة في التعليم الخاص للفئة،
بإجمالي يصل إلى  20373طالبا وطالبة.
وفي العام الدراسي  ،2022 /2021تلقى 19519
ألــف طــالــب وطــالـبــة التعليم فــي م ــدارس التعليم
العام بالمراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية،
و 1818في تعليم الكبار بالمنازل ،و 38من ذوي
االحتياجات الخاصة ،بإجمالي يصل إلى  21ألفا
و 375طالبا وطالبة.
أمــا بشأن التعليم الـخــاص فــي الـعــام الــدراســي
 ،2022 /2021فتلقى  13289طــا لـبــا و طــا لـبــة من
ال ـم ـق ـي ـم ـيــن بـ ـص ــورة غ ـي ــر ق ــانــون ـي ــة ال ـت ـع ـل ـيــم فــي
الـ ـ ـم ـ ــدارس ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ،و 1359ألـ ـف ــا فــي
األجنبية ،باإلضافة إلى  31في مدارس االحتياجات
الخاصة.

العالج المجاني
نـ ـ ـ ـ ـ ــص ا لـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــور
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ــادة
 15م ـنــه ع ـلــى أن ال ــدول ــة
ت ـع ـنــى بــال ـص ـحــة ال ـعــامــة
وبوسائل الوقاية والعالج
م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض واألوبـ ـ ـئ ـ ــة،
وحرصت الكويت على توفير
التعامل اإلنساني والحضاري
لكل من يعين على أرضها ،ويتمتع
المقيمون بصورة غير قانونية بكافة
الخدمات الصحية والعالجية بالمجان،
مــع االسـتـمــرار بالتمتع بـهــذه الـخــدمــات لمن
يقوم بتعديل وضعه منهم.
وفي اجتماع الجهاز المركزي مع ممثل وزارة
الصحة عــام  ،2018صــدر ق ــرار بــإعـفــاء المقيمين
بـصــورة غير قانونية حاملي بطاقات المراجعة
الصادرة من الجهاز والسارية المفعول ،وكذلك غير
المسجلين من حملة بطاقات الضمان الصحي من
كافة رسوم العالج.
وتتكفل الــدولــة بــإرســال العسكريين وزوجــات
الكويتيين مــن المقيمين ب ـصــورة غـيــر قانونية
للعالج بالخارج على نفقة الدولة بالكامل.
كما كشف عن أعداد من راجع المراكز الصحية
والمستشفيات أو اإلقــامــة فيها خــال عــام 2019
بإجمالي  17ألفا و 168شخصا.

منحهم بطاقة
تموينية بتكلفة
 5.7ماليين
الوثائق الرسمية
دينار في 2020
استخراج الوثائق المدنية بكل أنواعها يعتبر
و 4.6ماليين في
ً
ً
حقا ثابتا تعترف بــه الــدولــة لجميع األشخاص
2021
الموجودين على أراضيها ،ويتم استخراج جميع

إحصائية بمن قاموا بتعديل أوضاعهم منذ عام
 2011حتى نهاية ديسمبر 2021
الجنسية

كما أنشأت الدولة الصندوق الخيري للتعليم
ال ــذي يـتـكـفــل بـنـفـقــات الـتـعـلـيــم بـجـمـيــع الـمــراحــل
الدراسية ،من االبتدائية إلى الثانوية ،وقد بلغ عدد
المستفيدين من الصندوق خــال العام الدراسي
 ،2022/2021ما يقارب  13327طالبا وطالبة بتكلفة
بلغت  4.78ماليين دينار.
ويـتــم قـبــول وتسجيل المقيمين بـصــورة غير
قــانــونـيــة ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي بـجــامـعــة الـكــويــت،
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،حيث
بـلــغ ع ــدد الطلبة الخريجين مــن الـجــامـعــة للعام
الــدراســي  156 ،2020 /2019طالبا وطــالـبــة ،وفي
العام  2021 /2020في الفصل األول  184خريجا
وخريجة ،وقـبــول  209طــاب وطــالـبــات ،فــي حين
كان عدد المقيدين  1168طالبا وطالبة في نفس
العام الدراسي.
وبلغ عدد الطلبة المتقدمين إلى كلية الدراسات
العليا للعام الدراسي  2021 - 2020نحو  27طالبا
وطالبة ،وعدد المقبولين عام  2022 /2021ثمانية
طالب وطالبات.
كما تم قبول  2طالب وطالبة في العام الدراسي
 2020 /2019في الجامعات الخاصة ،ليصبح عدد
المقيدين  421طالبا وطالبة ،وفي نهاية  2019بلغ
عدد الخريجين  336طالبا وطالبة.
ويبلغ عــدد الطلبة من المقيمين بصورة غير
قانونية الدارسين بالخارج 107 ،طالب وطالبات،
ويتم صرف مكافأة اجتماعية لعدد  59طالبا
وطالبة منهم لعام  ،2021حيث بلغ عدد
الطلبة المقيدين فــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي للعام الدراسي
 ،156 ،2020 /2019و ب ــا لـ ـع ــام
 1295 ،2021 /2020طــا ل ـبــا
وطالبة ،وبالعام ،2022/2021
 1914طالبا وطالبة.

جار تعديل وضعهم
تم تعديل وضعهم
ٍ

المجموع

العراقية

1112

6956

8068

السعودية

5887

696

6583

السورية

854

279

1133

اإليرانية

106

203

309

األردنية

50

65

115

جنسيات أخرى

1118

891

2009

المجموع

9127

9090

18217

الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية
بــالـتـعــاون بـيــن الـجـهــاز ال ـمــركــزي وك ــل مــن وزارة
الصحة والعدل ،فمنذ  2019حتى السنة الماضة،
تــم استخراج  4855شـهــادة مـيــاد ،و 882شهادة
وفاة 2940 ،عقد زواج 1354 ،عقد طالق.
وبـ ـش ــأن رخ ـ ــص الـ ـقـ ـي ــادة ،ي ـس ـت ـث ـنــي ال ـق ــان ــون
المقيمين بـصــورة غير قانونية مــن شــروط منح
رخص القيادة لغير الكويتيين ،حيث يتم صرف
رخصة قيادة لكل من يحمل «بطاقة مراجعة» ،أو
بطاقة ضمان صحي ســاريــة المفعول ويبلغ من
ً
العمر  18عاما ،وذلــك بعد اجتيازهم االختبارات
المرورية ،وال يفرق بين الذكور واإلناث.

الخدمات التموينية
تخصص دولــة الكويت مــواد غذائية مدعومة
وبأسعار رمزية لمواطنيها ،حيث يتم صرف بطاقة

تموينية تحدد أنصبة الفرد من المواد المدرجة
كاألرز والزيت والسكر والحليب والعديد من المواد
الغذائية األساسية ،ويتم منح هــذه الفئة بطاقة
تموينية أ ســوة بالكويتيين ،بتكلفة  5.7ماليين
دينار في عام  ،2020و 4.6ماليين عام .2021

تعديل األوضاع
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص الـ ـج ــان ــب ال ـف ـن ــي وال ـت ـن ـف ـي ــذي
للجهاز الـمــركــزي ،فــإن ذلــك يتم مــن خــال تعديل
وضع المقيمين بصورة غير قانونية ،والنظر في
الترشيح للحصول على الجنسية وصدور مرسوم
أميري بذلك ،حيث يتم تعديل وضعهم عن طريق
استخراج جنسياتهم أو جوازات سفرهم األصلية،
ومن ثم منح الفرد إقامة وفقا للمادة ( )24من قانون
األجانب الكويتي رقم .1959/17
وبلغ عدد من قاموا بتعديل أوضاعهم من فئة
البدون منذ انشاء الجهاز المركزي عام  2011حتى
أكتوبر  )9127( 2021فردا ،وهذا العدد قابل للزيادة،
نتيجة ما يقوم به الجهاز المركزي من عمليات فرز
ودراسة للمتأثرين منهم من آباء وأبناء وأحفاد.
ويـ ـسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات
ً
والتسهيالت لمن يقدمون طلبا لتعديل أوضاعهم
كمنحهم إقامة فورية مجانية لمدة خمس سنوات
لهم ولجميع أفراد األسرة وبطاقة خدمات تعطيهم
ال ـح ــق ف ــي الـتـعـلـيــم والـ ـع ــاج بــال ـم ـجــان وب ـطــاقــة
تـمــويـنـيــة ت ـص ــرف ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أولـ ــويـ ــة ال ـت ــوظ ـي ــف ف ــي ال ـق ـطــاع
الحكومي.

التجنيس
يقوم الجهار المركزي بدراسة الملفات للمقيمين
بـصــورة غير قانونية إلعــداد كشوف المرشحين
للحصول على الجنسية الكويتية ،بما يتوافق مع
قانون الجنسية الكويتي رقم  15/1959وخريطة
الطريق المعتمدة ورفعها لمجلس الوزراء.
وبلغ عدد من تم تجنيسهم من المقيمين بصورة
غير قانونية من عام  1992إلى نهاية  ،2021عدد
 17ألفا و 692شخصا.

أثناء الجائحة
اتخذ الجهاز المركزي عــدة إج ــراء ات لتسهيل
أي معوقات كان من المتوقع أنها تواجه المقيمين
بصورة غير قانونية أثناء فترة جائحة كورونا
وتعطيل العمل بسببها ومن هذه اإلجراءات ،قيامه
بالتواصل واجــراء المخاطبات الالزمة مع كل من
ديــوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة والجهات
الحكومية المعنية بوزارة الدفاع ،باستثناء الفئات
ال ـم ـط ـلــوب تـعـيـيـنـهــا ل ـمــواج ـهــة ف ـي ــروس كــورونــا
مــن أ طـبــاء وممرضين ومسعفين وفنيي مختبر
وفنيي أشعة وكل المهن التي أوصت وزارة الصحة
باالستعانة بها وتعيينها وذلــك استثناء من أي
شروط سابقة.
وقام الجهاز بمخاطبة كافة الجهات الحكومية
وغـيــرهــا وكــذلــك الـبـنــوك وذل ــك العـتـمــاد بـطــاقــات
الـمــراجـعــة وبـطــاقــات الـضـمــان الـصـحــي ال ـصــادرة
من قبل الجهاز حتى لو كانت منتهية الصالحية
حرصا على استفادة األشخاص المعنية بجميع
االمتيازات الممنوحة بموجب البطاقة اثناء فترة
الـجــائـحــة ،كـمــا خــاطــب الـجـهــاز ات ـحــاد الـمـصــارف
الـكــويـتـيــة لـتــأجـيــل أق ـســاط ال ـق ــروض والـبـطــاقــات
االئتمانية لمدة ( 6أشهر) أسوة بالكويتيين.
وقـ ــام ال ـج ـهــاز أث ـن ــاء ف ـتــرة ال ـجــائ ـحــة وتعطيل
العمل بمباشرة أعماله بــإصــدار شـهــادات الوفاة
والميالد وعقود الزواج والطالق وكافة المعامالت
الطارئة والضرورية ،والتنسيق مج الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ومنصة وزارة الصحة لتسجيل
هذه الفئة ألخذ مواعيد تلقي التطعيم ،وتم بالفعل
تسجيلهم ومباشرة وضع المواعيد واخذ اللقاح،
وتم بالفعل تسجليهم ومباشرة وضع المواعيد
وأخذ اللقاح من قبلهم.
كما قام الجهاز بإنشاء منصة إلكترونية لتقديم
جـمـيــع ال ـخــدمــات وم ــن ضمنها اصـ ــدار وتـجــديــد
«بطاقات المراجعة» واستخراج شهادات الميالد
وعقود الزواج والطالق وشهادات الوفاة وغيرها
تطبيقا لقرار مجلس الوزراء للحد من التجمعات،
والتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية
ومنصة وزارة الصحة لتسهيل تسجيل المقيمين
بصورة غير قانونية في المنصة لتمكينهم من أخذ
اللقاح ،وتفعيل خدمة الخط الساخن (واتــس أب)
للتواصل مع المراجعين والرد على استفساراتهم
على مدار الساعة.

تعيين  3311منهم في الجهات الحكومة من  2011إلى  2022بينهم  925عام 2021
ذكر الفضالة أن الجهاز المركزي ينسق
مــع ال ـج ـهــات الـمـســؤولــة بــالــدولــة بشأن
توظيف المقيمين بصورة غير قانونية،
سواء من الذكور أو اإلناث ،في القطاعين
العام والخاص ،حسب الشواغر المتاحة،
ً
ووفقا للضوابط والشروط التي اعتمدها
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـ ــن ي ـح ـم ــل إحـ ـص ــاء
الــدولــة لعام  ،1965ويستثنى من شرط
اإلحصاء كل من أبناء الكويتيات ،وأبناء

العسكريين ،وأبناء األسرى والشهداء.
وقال إن عدد من تم تعيينهم بالجهات
الـحـكــومـيــة مــن المقيمين ب ـصــورة غير
قانونية عن طريق ديوان الخدمة المدنية
 3311شخصا من عام  2011إلى أغسطس
 ،2022و تـ ـ ــم ت ـع ـي ـي ــن  402مـ ــو ظـ ــف فــي
الجمعيات التعاونية خالل  ،2019وبلغ
عدد الموظفين خالل العام الماضي .925
ك ـم ــا تـ ــم ت ـع ـي ـيــن  131ط ـب ـي ـبــا و595

ممرضا ،و 45سائق إسعاف ،و 580موظفا
بوظائف متنوعة في وزارة الصحة في
 ،2019ليصبح العدد اإلجمالي لموظفي
الوزارة نحو  2915إلى نهاية .2021
ً
وتـ ــم ت ـع ـي ـيــن  82ش ـخ ـص ــا ف ــي وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية« ،إمام  -إمام
وخطيب  -مؤذن» في عام  ،2020كما بلغ
عدد الموظفين من فئة المقيمين بصورة
غير قانونية في القطاع الخاص بنظام

الهيئة العامة للقوى العاملة حتى نهاية
 ،2020عدد  50موظفا.
وبـلــغ ع ــدد العاملين عـلــى الـصـنــدوق
الخيري لدور الرعاية االجتماعية من هذه
ً
الفئة  27موظفا وموظفة ،بينما بلغ عدد
الموظفين المسجلين فــي نـظــام القوى
العاملة عام  ،2021عدد  198شخصا.

12

زوايا ورؤى

متالزمة إيكاروس البرلمانية

ةديرجلا

•
العدد  / 5185األربعاء  16نوفمبر 2022م  22 /ربيع اآلخر 1444هـ

opinion@aljarida●com

طالل عبد الكريم العرب

ظواهر سلبية على أمن
الدولة في المجلس الجديد

talalalarab@yahoo.com

في الصميم :نصيحة يا وزير ...إال البلدية

فالح بن حجري
تـحـكــي األسـ ـط ــورة اإلغــري ـق ـيــة ق ـصــة إيـ ـك ــاروس ووالـ ــده
ُ
اللذين احتجزا بأمر الملك مينوس داخل متاهته الشهيرة
والمعروفة باستحالة الخروج منها كونه صنعها لحجز
وحش المينوتور األسطوري والمرعب ،وألن والد إيماروس
دايدالوس كان عبقريا إغريقيا فقد توصل لحل عبر صنع
أجـنـحــة مــن شـمــع لــه ولــولــده لـلـطـيــران بـهــا ف ــوق المتاهة،
وفعال نجحا وارتفعا عاليا وحلقا بعيدا عن المتاهة ،ولكن
إيكاروس ورغم تحذيرات والده أغراه شكل الشمس فحاول
االقتراب منها قدر اإلمكان ليستعرض أجنحته أمام بالط
أشعتها ،وبعد مدة قصيرة حدث ما توقعه دايدالوس فذاب
الشمع وهوى إيكاروس سريعا نحو األرض.
معارضة  ٢٠٢٠تعاني حاليا متالزمة إيـكــاروس ،فبعد
ً
خــروجـهــا أخ ـيــرا مــن المتاهة البرلمانية الـتــي استغرقت
س ـنــوات وس ـنــوات مـنــذ إب ـطــال مجلس فـبــرايــر األول حتى
خطاب تعديل المسار واكتمال صنع أجنحة الشمع الشعبية
في صناديق االنتخابات األخيرة ،حلقت المعارضة وحيدة
في سماء دور االنعقاد الحالي ،وتستطيع إكمال تحليقها
طوال الفصل التشريعي لو فهمت فقط الفرق بين التعاون
والـتـحــالــف ،وأن الـتـعــاون مفهوم ومختلف عــن التحالف،
فاألول مطلب دستوري ،والثاني التزام سياسي ،قد يجعلها
تقترب كثيرا بشكل أكـثــر مــن ا ل ــازم مــن شمس الحكومة
الحارقة والتي تستطيع إذابة أي جناح شمع بسهولة كما
فعلت بتحالفاتها السابقة والتاريخ أوضح من أن يوضح.
تحقيق مـتــازمــة إي ـك ــاروس قــد يـكــون مــع م ــرور األي ــام
وت ـ ــوارد االخ ـت ـب ــارات الـبــرلـمــانـيــة الـصـعـبــة الح ـقــا وتشكل
المهارية الجديرة وزيادة ،وتم الضغط الشعبي الذي يريد
سريعا قطف عنب قضاياه عبر نواطيره الدستوريين في
المجلس ،وسنعرف حينها من من نواب المعارضة سيكمل
رحلته محافظا على أجنحته الشمعية بسالم حتى موعد
االنتخابات القادمة ،ومن سيلتصق بشمس الحكومة بعد
أن أغرته كما أغرت غيره أشعة تحالفها المنعشة ،فيهوي
سريعا كما صعد سريعا ،وفي كل األحوال وحش المينوتور
الشعبي جاهز في المتاهة الستقبال أي ساقط في اختيار
معادلة الشمس والشمع ،وستمزقه الصناديق كما مزقت
ً
غيره ،والتاريخ أيضا أوضــح من أن يوضح هنا ،وكــل ما
علينا هو االنتظار ومشاهدة المسار القادم الذي تتشكل
مالمحه حاليا وبصورة متسارعة قد تجعله واضحا جدا
بعد نهاية الشهور الثالثة األولى لدور االنعقاد الحالي.

ديريك غروسمان*

ن ـشــر خ ـبــر ع ــن ان ـع ـق ــاد اج ـت ـم ــاع لـلـجـنــة
محافظة العاصمة لبحث عدة مشاريع ومنها
م ـش ــروع ت ـطــويــر شــاطــئ ال ـشــويــخ الـمـقــابــل
لمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي ،ونحن
هنا ننصح وزير الدولة لشؤون البلدية األخ
عبدالعزيز المعجل بأال يرتكب الخطأ نفسه
ّ
الذي ارتكبه سابقه فيسلم تطوير الشواطئ
الكويتية للبلدية.
وهي نصيحة لوجه الله ،ومن أجل رواد
ذلك الشاطئ حتى ال يعانوا كما عانى رواد
ّ
شاطئ انجفة ،فنتمنى على الوزير أن يطلع
ً
أوال ،وقبل أن يسند أي مشروع إلى البلدية،
على ما قامت به من تنفيذ فاشل لمشروع
تطوير وا جـهــة أنجفة التعيس ،لتقاعسها
عــن إجـبــار الـمـقــاول على استكمال مــا بــدأه،
وإصالح ما أفسده ،ولفشلها وعجزها حتى

عــن فــرض غــرامــة على الـمـقــاول ،بــل األس ــوأ،
وكما سمعنا ،بأنها صرفت للمقاول %15
من المبلغ الكلي للمشروع.
كان األولى على البلدية أن تغرم المقاول
على تأخير تنفيذه للمشروع الذي لم يكتمل
إطالقا ،والذي بالتأكيد سيتحجج بجائحة
كورونا ،وأن تجبره على إصــاح ما أفسده
من تنفيذ أسوأ من السيئ ،وأن تعاقبه على
تخريب الشاطئ بــدال مــن تـطــويــره ،ف ــرواده
كــانــوا يـتـمـنــون أن ــه لــو ت ــرك عـلــى حــالــه ولــم
يمس.
كما نتمنى على الوزير أن يسأل ويستفسر
مــن مهندسي البلدية الشباب الــذيــن كانوا
ي ـشــرفــون ع ـلــى ذل ــك ال ـم ـش ــروع ،ك ـيــف أنـهــم
واج ـهــوا عــدم الـمـبــاالة مــن مسؤوليهم رغــم
رفعهم تقارير ضد المقاول ،وعدم اهتمامها

* «دبلومات»

الـبـلــديــة بـمـعــانــاة رواد الـشــاطــئ مـنــذ ثــاث
سنوات وحتى يومنا هذا ،وال حتى االستماع
إلى شكاواهم.
ك ـم ــا ن ـط ـل ــب مـ ــن الـ ــوزيـ ــر أن ي ـب ـح ــث عــن
سبب تغيير اإلضــاء ات السليمة التي كانت
م ــوج ــودة ،وال عـيــب فيها ب ــإض ــاء ات أخــرى
مكلفة ،وعن المسوغ من وراء عقد لمقاول دأب
ّ
«الشبات» رغم
لسنوات ثالث على تنظيف تلك
عدم الحاجة له ،ورغــم غلق الواجهة بسبب
ما يفترض أن ينفذه المقاول من عقد ملزم.
فعلى ال ـم ـقــاول أن يــدفــع لـخــزيـنــة الــدولــة
غــرامــة لـتــأخــره فــي إن ـجــاز ال ـم ـشــروع ،ودفــع
تكلفة إص ــاح وه ــدم مــا ارتـكـبــه مــن تشويه
وتخريب للواجهة ،مع دفع تكلفة إزالة ما قام
به من أعمال بسيطة ولكنها بشعة ال تليق
بالكويت وقاطنيها.

د .منيرة سعد السلطان السالم

دوامة النفوس المرهقة
التنفيس العاطفي في المكان والزمان واألشخاص الصح ،قصص
مشابهة قد حدثت لنا في حياتنا ،فعندما تحدث العشوائية لتفريغ
مشاعر قد تكون في بوح موضوع أو مشاركة إحساسك بما ال عالقة
له في صميم الحديث بينك وبين شخص آخر أو مجموعة أشخاص،
هل ألنك في لحظة فوضى مشاعر تقلب شعورك على تفكيرك ،وتم فتح
قفل سور خصوصيتك؟ أم بسبب إحساسك بالضعف والحاجة للبوح
بما يدور في رأسك في تلك اللحظة حتى تصل نشوة الراحة المؤقتة؟
وهل ألنك كنت تحتاج إلى فضفضة أو طبطبة أو سماع رأي اآلخر
ليرتاح الجدل داخلك؟ ولكن هل الرد سيكون ذا قيمة أو مجرد الرد
سينتقل للتراكمات السلبية وخلط مشاعر في باطنك؟ واألهم هل من
مزيد من ثرثرة بما ليس له أي أهمية لآلخرين ،وهل هناك من يستغل
حديثك ليستفزك ويدينك؟ ارفع نفسك عن ذل الشكوى والحاجة ،وهناك
النصوح ،هل سبق لك أن قابلت هذا الشخص؟
ال يطغى علينا هذا النزاع بين القبح والجمال في تنفيس وتحكم
المشاعر ،وننسى حقيقة أهمية مشاركة المشاعر ،فهو جانب إنساني
من التواصل في الحياة لتبدو أجمل بحدود التحكم العاطفي لتحقيق
التوازن ،وليس قمع العاطفة والتطرف فيها ،فاألفضل أن تكون دائما
فــي المنتصف ،فالشعور لــه قيمته ودالل ـتــه ،وتكتمل الـمـعــادلــة في
االعـتــدال ،فمن غير المشاعر تكون الحياة مملة وكئيبة ،فكيف لنا
ً
أن نتبادل الحديث من غير التفاعل واالنفعال المتزن لنبدو بشرا
حقيقيين؟
واإلفراط في المشاعر هو الوجه اآلخر للعملة عندما تنتقل المشاعر

إيجابيات وسلبيات القمة
األميركية لجزر المحيط الهادئ
في  28و 29سبتمبر ،استضافت الواليات المتحدة
أول قمة على اإلطالق لجزر المحيط الهادئ في البيت
األبيض ،و شــارك قــادة تلك الجزر و عـ ّـدد من المراقبين
من أكثر من  12دولة في ذلك الحدث ووقعوا على «إعالن
ال ـشــراكــة بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة والـمـحـيــط ال ـهــادئ»
المؤلف من  11نقطة ،حيث يتعهدون بمعالجة مشتركة
ل ـت ـح ــدي ــات م ـت ـنــوعــة م ـث ــل ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ ــي ،وال ـن ـمــو
االق ـت ـصــادي ،والـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ،واألم ــن الـبـحــري،
ُ
وأزم ــة ك ــورون ــا ،لـكــن لــم تـحـقــق ه ــذه الـقـمــة الـتــاريـخـيــة
ً
ً
ن ـجــاحــا م ـط ـل ـقــا ،ب ــل ُي ـف ـتــرض أن ت ــوض ــع ف ــي سـيــاقـهــا
المناسب ،ويمكن استخالص استنتاجات جيدة وسيئة
أو حتى مريعة من ذلك الحدث ،ومن المتوقع أن تنعكس
بكل وضوح على االستراتيجية األميركية في المنطقة
خالل المرحلة المقبلة.
ّ
من الناحية اإليجابية ،تسلط القمة الضوء على منطقة
ً
أوقيانيا التي تجاهلتها واشنطن كثيرا منذ نهاية الحرب
ً
ً
العالمية الثانية ،فقد كان الفتا أيضا أن تقوم استراتيجية
الشراكة التي طرحتها إدارة جو بايدن لمنطقة المحيط
ا لـهــادئ ونشرتها فــي نهاية القمة بتعقب «استراتيجية
المنطقة لقارة المحيط الهادئ الزرقاء» لعام  ،2050حتى
َ
ذهبت إلى حد ربط مختلف نقاط االستراتيجيتين
أنها ً
صــرا حــة  ،كذلك تعطي االستراتيجية األميركية األو لــو يــة
ً
للتغير المناخي ،وهو جزء من أولويات إدارة بايدن أيضا،
ً
ً
حيث يطرح التغير المناخي تهديدا وجوديا على أوقيانيا،
لذا تصيب المصطلحات المستعملة الهدف.
لـكــن م ــن الـنــاحـيــة الـسـلـبـيــة ،ل ــم ي ـش ــارك جـمـيــع أعـضــاء
م ـن ـتــدى ج ــزر الـمـحـيــط الـ ـه ــادئ ،رغ ــم ح ـضــور ع ــدد كبير
ً
منهم ،وبالتالي هل يمكن اعتبار إ عــان الشراكة شرعيا
في المنطقة؟
ً
ظاهريا  ،يبدو تعهد الواليات المتحدة بتقديم 810
مــايـيــن دوالر لـمـنـطـقــة الـمـحـيــط ال ـه ــادئ خ ــال الـقـمــة
ً
ّ ً
ـوجـهــا وا ع ــدا  ،لكن عند مــرا جـعــة التفاصيل،
األ خـيــرة تـ
ّ
يتبين أن نائبة الرئيس كاماال هاريس سبق أن تعهدت
بمبلغ  600مليون منها حين أ لـقــت خطابها فــي قمة
منتدى جزر المحيط الهادئ في شهر يوليو ،مما يعني
َ
أن إدارة بــا يــدن تـحــاول حـصــد اإل ش ــادة مــرتـيــن مقابل
ً
وعد لم تنفذه بعد ،وترتبط معظم هذه المبالغ أيضا
ٍ
ّ
توسع عمليات الصيد
بحماية مصايد األسماك ومنع
الصينية في المنطقة ،مما يعني أن معظم األموال لن
الم ّ
ّ
تلبي الحاجات ُ
لحة األ خــرى لسكان جــزر المحيط
ّ
الهادئ ،وفي الوقت نفسه ،سيمتد توزيع األموال على
عشر سنوات ويجب أن يحصل على موافقة الكونغرس
ً
ً
أوال  ،مما يعني احتمال عدم إقراره أصال.
ً
أ خـيــرا لــم تذهب وا شـنـطــن ،فــي بيانها المشترك مع
ج ــزر الـمـحـيــط ال ـه ــادئ ب ـعــد ال ـق ـمــة ،إل ــى ح ــد االع ـت ــذار
وال ـت ـع ــوي ــض ع ــن جـ ــزر مـ ــارشـ ــال ب ــدرج ــة ك ــاف ـي ــة غ ــداة
اختباراتها النووية المريعة خالل الحرب الباردة ،فبين
العامين  1946و ،1958اختبرت الواليات المتحدة 67
َ
موقعي «بيكيني» و«إنيويتاك
قنبلة نووية بالقرب من
اإلشعاعية
تداعياتها
اآلن
أتولز» ،ويواجه السكان حتى
ِ
على شكل مشاكل صحية وحاالت سرطان ،وهذا الوضع
ً
قــد ينعكس سـلـبــا عـلــى إع ــادة الـتـفــاوض حــول «اتـفــاق
االرتباط الحر بين الواليات المتحدة وجزر مارشال».
في مطلق األحوال ،كانت القمة التي جمعت الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وج ـ ــزر ال ـم ـح ـيــط الـ ـه ــادئ اس ـت ـث ـنــائ ـيــة عـلــى
ُ
م ـس ـتــويــات ك ـث ـيــرة ،ف ـهــي ل ــن ت ـح ــدد الــوج ـهــة الـنـهــائـيــة
لالستراتيجية األميركية في منطقة المحيط الهادئ،
ً
لكنها تعكس جزء ا من قوة تلك االستراتيجية وضعفها
ً
إق ـل ـي ـم ـيــا .ك ــذل ــك ،أط ـل ـقــت ت ـلــك ال ـق ـمــة حـقـبــة ج ــدي ــدة من
التواصل األميركي المكثف مع جزر المحيط الهادئ،
ومن دون اإلغفال عن دور الصين.
يجب أن تفكر واشنطن في المراحل المقبلة بإبقاء
تصرفاتها التنافسية تجاه الصين في ّ
حد ها األدنى،
ُ
وت ـح ـ ّـس ــن أداء ه ـ ـ ــا ف ــي خـ ــوض ال ـل ـع ـبــة الــدب ـلــومــاس ـيــة،
وت ـك ـت ـســب خ ـب ــرة ح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي ش ـ ــؤون جـ ــزر الـمـحـيــط
ّ
ا لـهــادئ ،وتفكر بزيادة التمويل للمشاريع التي تؤثر
على السكان العاديين في الجزر ،وتحترم مسار منتدى
ّ
وتتحرك بموجبه ،وحتى اآلن على
جزر المحيط الهادئ
األقل من الواضح أن االستراتيجية األميركية في هذه
المنطقة تحتاج إلى تعديل واسع النطاق.

د .عبد المحسن حمادة

لنوع آخر وهي األكثر شفافية للخصوصية لتعبر عن أذى أو شعور
بالغضب أو الحزن فيبدأ التنفيس لتتكون هالة لتفريغ المشاعر أمام
األشخاص الغلط.
أ نــا مع تنفيس المشاعر بطريقة أكثر منطقية وسيطرة ،فهناك
حلول بديلة لها تأثير إيجابي ،فمثال أعد صياغة األفكار والمشاعر
بدال من الفضفضة لكل ما يغضبك أو يحزنك ،وفكر في إعادة صياغة
أفـكــارك بكلمات لها تأثير إيجابي عليك ،فجزالة الكلمة قــوة ،وقم
ً
بصياغة أفكارك حتى يكون لها تأثير في نفسك أوال ،وقل لآلخر كل
ً
شيء يمكن أن يكون مصدرا لعالج غضبك أو ضعفك ،وال تدع غيرك
يحصل على مفتاحك.
ً
ً
استوقفتني هذه األبيات من الشعر لتكون امتدادا يعكس واقعا
نعيشهْ ،يقول فيها الشاعر:
ً َْ
َ
ـاح ـ ـ ُـب ـ ـ ُـه
«ال تـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ُـك لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــاس ْ ُجـ ـ ـ ـ ـ ْـرحـ ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـت َص ـ ـ
ِ
ال ُي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤ ِل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـم ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر ُح إال َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ َأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمُ
ْ َ ٌ ِ
َ َّ
َّ
َ ْ
ـاس ي ـ ــا اب ـ ـ ـ ـ ــن َّالـ ـ ــنـ ـ ــاس م ــنـ ـق ــص ــة
ش ـ ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ َـو َاك ِلـ ـ ـل ـ ــن ـ ـ
ِ
َ
َ
َ
ـاس َص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـاح َمـ ـ ـ ـ ـ ــا ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهِ َس ـ ـ ــق ـ ـ ـ ُـم
ُّ ومـ ـ ـ ـ ّـ ـ ــن ْ ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ِ ٌ
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ف ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ــال
زاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرة
ِ
ِ ْ ُ
َ
ُح ـ ـ ـ ـ ـ ْـم ـ ـ ـ ـ ـ ُـر الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدالئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل َمـ ـ ـ ـ ْـهـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ــا أهـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـتـ ـ ـ ُـمـ ـ ــوا
َّ
ُ َ
َف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإ ْن َش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو َت ِلـ ـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ـ ـ ْـن َط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز َمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـان لـ ـ ـ ـ ُـه
ِ
َ
َ ْ َ َ َ ْ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
عـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ
ـاك ت ـ ـ ـ َـغ ـ ـ ـ ِـل ـ ـ ــي َو َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ــش ـ ـ ــك ـ ـ ــو لـ ـ ـ ـ ـ ــه َصـ ـ ــنـ ـ ـ ُـم
َو إ َذ ا َشـ ـ ـ ـ ـ ـ َـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو َت ل ـ ـ ـ ـ َـم ـ ـ ـ ـ ْـن ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو َ
اك ُتـ ـ ـ ـ ْـسـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ُـد هُ
ِ
ِ
َّ
َ َ ِْ
أض ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ َـت ُجـ ـ ـ ـ ْـر ًحـ ـ ـ ــا ِلـ ـ ـ ُـجـ ـ ـ ْـر ِحـ ـ ـ َـك اِ ْس ـ ـ ـ ـ ُـم ـ ـ ـ ـ ُـه ال ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ َـد ُم».

بـ ـ ـ ــرزت ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ظ ـ ــا ه ـ ــر ت ـ ــان س ـل ـب ـي ـت ــان
خ ـط ـيــر تــان ع ـلــى أ م ــن ا ل ــدو ل ــة و مـسـتـقـبـلـهــا ا لـسـيــا ســي
واالقتصادي واالجتماعي ،تتمثل األولى بالمقترحات
المالية العبثية وغير المدروسة التي يقدمها بعض
أ ع ـض ــاء ه ــذا ا ل ـم ـج ـلــس ،و ق ــد تـ ــؤدي ا ل ـمــوا ف ـقــة عـلـيـهــا
وتنفيذها إ لــى التعجيل بــإ فــاس ا لــدو لــة ،و مــن أمثلة
تـلــك ا لـمـقـتــر حــات إ س ـقــاط ا ل ـقــروض و ش ــراء اإل ج ــازات،
وتوزيع  %20من دخل الدولة سنويا على المواطنين،
وز يـ ــادة ا ل ــروا ت ــب ،وال ن ـعــرف رأي ا ل ـح ـكــو مــة ف ــي مـثــل
هذه المقترحات فهي ساكتة ،والسكوت يفسر غالبا
بالرضا.
عـلـيـنــا أن ن ـقــدر رأي ا ل ـح ـكــو مــات ا ل ـســا ب ـقــة و كــذ لــك
مـجــا لــس األ م ــة مـنــذ اال س ـت ـقــال و حـتــى عـهــد ا لـمــر حــوم
الشيخ صباح األحمد ،وكذلك مجالس األمة السابقة،
ف ـك ــان م ــن أ ه ــم ا ل ـش ـع ــارات ا ل ـت ــي ي ــرددو ن ـه ــا ،ي ـجــب أن
ً
ً
نتقشف لنضمن مستقبال كريما ألجيالنا القادمة.
آمنوا بهذا المبدأ عندما تأكد لهم أن الكويت تعتمد
فــي دخلها على مــورد وحيد و هــو النفط ،و هــو مــورد
نــا ضــب لــن يستمر إ لــى األ بــد ،انتبهوا لـهــذه المشكلة
مـنــذ أوا ئ ــل ا لـسـتـيـنـيــات مــن ا ل ـقــرن ا ل ـمــا ضــي ،و جـعـلــوا
مــن أ هــم أ هــداف خطة التنمية معالجة تلك المشكلة،
وبعد أن أكدت الدراسات صعوبة تحويل الكويت إلى
بلد زراعي أو صناعي ،وبالرغم من أن الدولة شجعت
تنمية ا لـثــروة الحيوانية وا لــزرا عــة وقطاع الصناعة،
فإن إيرادات المالية من الزراعة والصناعة كانت قليلة
ال تلبي ا لـطـمــوح ا لــذي تسعى إ لـيــه ا لــدو لــة فــي إ يـجــاد
ً
ً
ب ــد ي ــل م ــا ل ــي آ خ ــر ي ـض ـمــن م ـس ـت ـق ـبــا ك ــر ي ـم ــا لــأ ج ـيــال
ا لـقــاد مــة ،لــذ لــك لـجــأت ا لــدو لــة إ لــى ا سـتـثـمــار ا لـفــوا ئــض
النفطية في الدول الصناعية ،فاقترحت قانونا يلزم
الدولة باقتطاع جزء من دخل الدولة من النفط سنويا
ي ـتــم ا س ـت ـث ـمــاره ف ــي ا ل ـشــر كــات ا ل ـص ـنــا ع ـيــة وا ل ـع ـقــار يــة
ا ل ـن ــا ج ـح ــة ف ــي ا لـ ـ ــدول ا ل ـم ـت ـق ــد م ــة ،وأ س ـم ـت ــه ص ـن ــدوق
األ جـ ـي ــال ا لـ ـق ــاد م ــة ،و ب ـل ـغــت ا س ـت ـث ـم ــارات ا ل ـك ــو ي ــت فــي
ذلك الصندوق قبل الغزو  100مليار دوالر ،استخدم
جــا نــب مـنـهــا لـتـمــو يــل إ عــا شــة ا لـكــو يـتـيـيــن فــي ا لـخــارج
والداخل ،وتمويل المجهود الحربي لتحرير الكويت
ثــم إ عـمــار هــا ،و تـقــدر ا سـتـثـمــارات ا لـصـنــدوق السيادي
الكويتي اآلن بما يزيد على  900مليار دوالر بفضل
حسن اإلدارة ،ولكن إذا لم يتم التصدي للتبذير الذي
يـقــوم بــه أ عـضــاء هــذا المجلس فسيتم ا سـتـنــزاف تلك
الثروة في القريب العاجل.
أ مــا ا لـظــا هــرة السلبية ا لـثــا نـيــة ا لـتــي يثيرها بعض
أ عـ ـض ــاء هـ ــذا ا ل ـم ـج ـل ــس ،ف ـت ـت ـم ـثــل ف ــي عـ ــدم ا ك ـتــرا ث ـهــم
بــا لـهــو يــة ا لــو طـنـيــة و عــدم ا عـتــزاز هــم بـهــا ،و مــن األمثلة
ا لـتــي تــؤ كــد ذ لــك ا جـتـمــاع بعض أ عـضــاء هــذا المجلس
مــع مجموعات مــن المقيمين فــي ا لــدو لــة بـصــورة غير
قانونية والذين ال يحملون بطاقة تثبت هويتهم داخل
مجلس األمة الكويتي ،وتعهدهم بأنهم سيساعدونهم.
و يـطــا لــب هــؤالء األ عـضــاء بــإ لـغــاء ا لـجـهــاز المركزي
لـمـعــا لـجــة أو ض ــاع المقيمين فــي ا لــدو لــة بـصــورة غير
قــا نــو ن ـيــة ،و ي ــد ع ــون أ ن ـهــم ب ــدون جـنـسـيــة ،ل ـقــد كـشـفــت
الدراسات وطرق البحث العلمي التي أجراها الجهاز
كذب هؤالء األشخاص وكثير منهم مجرمون وأصحاب
سوابق ،وكثير منهم من تعاون مع المحتل العراقي
ف ــي ف ـتــرة اال حـ ـت ــال ،أ م ـث ــال هـ ــؤالء ي ـبــذل أ ع ـض ــاء هــذا
المجلس ورئاسته الجهد الكبير لمنحهم الجنسية
الكويتية.
أ ع ـض ــاء ه ــذا ا ل ـم ـج ـلــس بــر ت ـك ـبــون جــر ي ـمــة ف ــي حــق
ش ـع ــب ا ل ـك ــو ي ــت األ صـ ـي ــل ،و ي ـج ــب ا ل ـت ـص ــدي ل ـه ــم بـكــل
وسيلة لكي ال نمكنهم مــن ار تـكــاب هــذه الجريمة في
حق بالدنا ،وإن مثل هذه الجماعات التي تدعي أن ال
جنسية لهم ،موجودة في كل دول الخليج المجاورة،
و يـطـلـقــون عليهم ا لـنــاز حـيــن مــن ا ل ــدول ا ل ـم ـجــاورة ،لم
نسمع لهم صوتا يرتفع في تلك الدول ،ألن تلك الدول
ال تـسـمــح لـخــا ئــن يــر فــع صــو تــه و ي ـهــدد أ مـنـهــا ،ا لـعـيــب
فــي الكويت مــن دا خـلـهــا ،مجموعة متمكنة وصاحبة
نفوذ ونواب في مجلس األمة يهددون أمنها ،فيا أهل
الكويت نحن بحاجة إلى فزعة وطنية صادقة وقوية
لحماية دولتنا.

خليل علي حيدر

عطاء «السنعوسي» السياحي في كتاب!
«تجربتي في المشروعات السياحية
وحكايات أخرى» لمحمد ناصر السنعوسي
كتاب ضخم وكراس فخم ومرجع مهم
بالصور
في مجاله ،حيث اهتم ًالمؤلف ً
ملحوظا في ًإبراز
واإلخراج ،وسجل جهدا ً
الصور وحسن اختيارها حجما ومضمونا
ً
وألوانا.
مـطــالـعــة وتـصـفــح ك ـتــاب اإلع ــام ــي الكبير
«مـ ـحـ ـم ــد الـ ـسـ ـنـ ـع ــوس ــي» سـ ـي ــاح ــة م ـ ـصـ ـ ّـورة
ورؤي ــة لمشاهد ال يـكــاد ال ـقــارئ يـصــدق أنها
فــي الـكــويــت ،ومنها لربما ن ــدرك ،كما حــاول
ال ـس ـن ـعــوســي ،أن ن ـعــي ك ــم ال ـكــويــت مـظـلــومــة
ببعض القرارات السياحية التي تشل في الواقع
إمكاناتها في هذا المجال وال تزال.
اإلع ـ ــام ـ ــي «ب ـ ـ ــوط ـ ـ ــارق» كـ ـم ــا هـ ــو مـ ـع ــروف
مدرسة في التواصل ،وجرأة الطرح واالبتكار
السياحي ،وهز ما هو ثابت وراكــد ...وخضه
إن كان ذلك مطلوبا ،فقد أمضى السنعوسي
ربع قرن داخل التلفزيون بانيا ومجددا ،وما
ً
كــاد يجهز حقائب سـفــره لالستمتاع بعيدا
عن مشاكل اإلعالم ،يقول حتى اتصل به وزير
ً
المالية آنذاك الراحل «جاسم الخرافي» عارضا
ع ـل ـيــه م ـســؤول ـيــة إدارة ش ــرك ــة ال ـم ـشــروعــات
السياحية التي تدير مختلف مرافق الدولة في
هذا المجال نيابة عن وزارة المالية.
ل ــم ت ـكــن ال ـص ـعــوبــة ف ــي ت ـك ـيــف ال ــرج ــل مع
المنصب وإدارت ــه فحسب ،بل كذلك وهــو في
الواجهة السياحية أن يتلقى النقد واالتهامات
من كل جانب ،من هو راض عن أهداف الشركة،
ومــا تفتح للناس مــن مـجــاالت تنفيس ،وما
تشرح من نفوس ،ومن يضع الشركة وأهدافها
وموجهيها ضمن مهددي األخــاق ومفسدي
األذواق ومخربي القيم.
حاول السنعوسي كما وعد إعطاء الكويت
ً
ً
الــوجــه الـسـيــاحــي الـمـقـبــول ب ــرا وب ـح ــرا ،لكنه
مــا لـبــث أن تلقى هـجــوم الـجـهــات المحافظة
والــديـنـيــة ،حـيــث حــاولــت أن تـشــرح لــه ضمن
مقال افتتاحي «الخيط الرفيع بين الترويح
والـفـســاد الـسـيــاحــي» ،فيما جــاء بالمقال من

مقارنة مقترحا االنطالق من السباحة وركوب
الخيل والرماية.
تـصــدى كــذلــك ألمــر مــن صميم الـشــركــة هو
وض ـع ـهــا ال ـم ــال ــي ،وع ـجــزهــا ع ــن تـحـقـيــق أيــة
أربـ ـ ــاح ،إذ كــانــت تـخـســر س ـنــويــا فتعوضها
الحكومة بثالثة ماليين دينار سنويا ،وكانت
هذه بالطبع خسائر فادحة في ذلك الزمان قبل
أربعين سنة ،وقبل أن تعتاد آذاننا على عشرات
الماليين والمئات!
ً
ً
يـخـصــص الـسـنـعــوســي ق ـس ـمــا خ ــاص ــا في
س ـجــل ت ـجــاربــه م ــع ال ـم ـشــروعــات الـسـيــاحـيــة
لـ «منتزه الخيران السياحي» األرض الواقعة
على مبعدة  110كم من مدينة الكويت ،حيث
أقيم المنتزه فوق أكثر من 831كم 2من الساحل،
بتكلفة  20مـلـيــون دي ـنــار ،نـحــو  200شاليه،
ومرسى يسع أكثر من  200قارب.
ويشرح الكتاب أن أعمال الحفر والتشييد
اسـتـمــرت ســت س ـنــوات واح ـتــوى الـمـكــان الــى
جانب الشاليهات الكاملة التجهيز الصاالت
والـ ـمـ ـط ــاع ــم وقـ ــاعـ ــات الـ ـم ــؤتـ ـم ــرات ،واف ـت ـتــح
المشروع ضمن فعاليات الذكرى  26لالستقالل
الوطني في فبراير  1987بحضور سمو األمير
وبعض كبار رجال الدولة والمهتمين.
لفت نظري ما يورده اإلعالمي السنعوسي
عــن ط ــول ســواحــل الـكــويــت ،وال أدري إن كنا
جميعا نعرف أن طول هذه السواحل الكويتية
ً
ن ـحــو  325ك ـي ـلــوم ـتــرا! وإذا أض ـف ـنــا إل ــى هــذا
االمتداد سواحل جزر بوبيان وفيلكا وغيرها،
يالحظ السنعوسي ،يكون مجموع السواحل
 500كليو متر ،وبهذا قد ال ننافس دوال مثل
أستراليا وبريطانيا واليابان لكننا نتميز عن
دول أكبر منا ال تصل على أي بحر ،كالنمسا
وأفغانستان وحتى عن أكبر دولــة إسالمية،
وهي «كازاخستان» التي تقرب مساحتها من
ثالثة ماليين كم ،وال تطل إال على بحر مغلق
هو «بحر قزوين»!
حــاول المهندسون تقديم بعض السواحل
في أجمل حلة ،ذلك أن أجزاء كبيرة من شواطئ
هذا الساحل الكويتي ،يقول السنعوسي ،غير
صــالـحــة لـلـسـيــاحــة إال فــي وق ــت ال ـمــد بسبب
الغ ْر َين الذي يصب فيها «شط العرب»
الطمي أو ِ
فيحيل شمال الخليج خاصة الى أرض طينية
لــزجــة ،وهــذه إحــدى المشاكل وهـنــاك مشاكل
أخرى.

ويبدو مشروع الواجهة البحرية للقارئ
ً
المسهل لــأ مــور ،أ م ــرا هينا ،و مـجــرد أعمال
رصـ ــف وت ـب ـل ـيــط لـ ـش ــارع م ـم ـت ــد ،غ ـي ــر أن مــا
يـعــر ضــه كـتــاب السنعوسي يـصــور لــك بدقة
جوانب الجهود الهندسية الشاقة التي بذلت
في المشروع.
يقول السنعوسي« :كانت ضخامة العمل
ت ـم ـث ــل ت ـح ــدي ــا رئـ ـيـ ـس ــا ،وه ـ ــو مـ ــا اس ـت ــدع ــى
توفير ما يقارب  800فني يعملون في وقت
وا حــد بجانب معداتهم الضخمة وجهازهم
اإلشرافي الكبير مع آالف العمال ومن إمارة
الفجيرة باإلمارات العربية المتحدة تم نقل
نحو مليون ونصف المليون متر مكتب من
ال ـص ـخــور ذات ال ـص ـفــة ال ـبــازل ـت ـيــة الـمـقــاومــة
لألمواج والتآكل ،كما تم حفر نحو  600ألف
متر مكعب في البر والبحر ،وشملت عمليات
ال ــردم مـلـيــونـيــن و 350ال ــف مـتــر مـكـعــب ،أمــا
ال ـجــزيــرة ال ـخ ـضــراء ال ـتــي تـتــربــع وس ــط هــذه
الواجهة فقد حظيت بأكبر عملية ردم فهي
تبعد عن اليابسة مسافة  350مترا وتم ربطها
بالشاطئ عن طريق ممر بري ردم بكامله الى
جانب  500متر اخرى هي قطر الجزيرة».
(ت ـج ــرب ـت ــي فـ ــي الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـس ـيــاح ـيــة
وحكايات أخــرى ،محمد ناصر السنعوسي،
الكويت ،مطابع الخط ص»157
اهتم السنعوسي بصور الكتاب وإخراجه،
ح ـي ــث بـ ــذل األسـ ـ ـت ـ ــاذان «وفـ ـي ــق س ـم ـيــري ـنــي»
ً
و«ح ـســن رم ــال» ج ـهــدا ملحوظا فــي إبــرازهــا
وح ـســن اخ ـت ـيــار ال ـص ــور حـجـمــا ومـضـمــونــا
وألوانا.
وك ــان حفل االفـتـتــاح ال ــذي يسهب الكتاب
فــي وص ـفــه مــن أب ــرز الـمـنــاسـبــات فــي أواخ ــر
الثمانينيات وربما آخر االحتفاالت الكبرى
قبيل ا ل ـغــزو ،و تـنـطــق بـجـمــال وتلقائية تلك
األيام بعض صور الكتاب كالجزيرة الخضراء
وجــداريــة الفنان «جعفر إصــاح» وحمامات
السالم المحفورة في ا لـجــدار والمرفرفة في
كل اتجاه.
للسنعوسي موقف صريح النقد لواقع ما
يسمى إعالميا «ا لـتـعــاون السياحي العربي
ً
والخليجي» حيث يعتبر هذا التعاون حبرا
على ورق ،ويضيف أن حصة العالم العربي
رغم ضخامة إمكاناته ال تتخطى  7في المئة
من إجمالي السياحة العالمية مع أن مساهمة

العالم العربي السياحية العالمية تقدر ماديا
بنحو  2تريليون دوالر بحاجة إلى توظيف!
غ ـيــر أن ال ـس ـن ـعــوســي ال ت ـفــوتــه اإلش ـ ــادة
بالهدية الخليجية الرائعة في دعم السياحة
الكويتية ،وهي مكرمة الشيخ زايد عام 1989
عـنــدمــا أه ــدى الــراحــل رئـيــس دول ــة اإلم ــارات
العربية الكويت مشروعا بيئيا مميزا يتمثل
في إقامة محمية ومتنزه طبيعي ،حيث تكفل
حاكم دولة اإلمــارات الشقيقة بإرسال اآلالف
من األ شـجــار بــأ نــواع مختلفة مع فريق عمل
إماراتي متخصص بكامل معداته وتجهيزاته،
فكانت تلك بداية متنزه الشيخ زايد في منطقة
الدوحة بمساحة مليون و 700ألف متر مربع،
وتضم  28أ لــف شجرة ،وإن تكن يد التغيير
الـمـحـلـيــة ف ــي ال ـكــويــت ق ــد ام ـت ــدت فـيـمــا بعد
إل ــى ه ــذا الـمـتـنــزه ،وال أع ــرف حـجــم التغيير
والتبديل الناجم عن ذلك!
فــي ك ـتــاب الـسـنـعــوســي الـقـيــم ف ـصــان عن
محنة ال ـغــزو وآث ــاره ورح ـلــة إع ــادة اإلع ـمــار،
وكــان مما اقترحه أبــو طــارق وتحمل مالمح
ابتكاراته وذلك بعد التحرير ،ووسط الدخان
واألرض المحروقة ،تنظيم رحالت سياحية
ً
إلى الكويت وسط  700بئر مشتعلة و 42بئرا
ً
تنزف نفطا!
ومن البدهي ،كما يعترف السنعوسي ،أن
االق ـت ــراح الـسـيــاحــي الـتــرويـجــي ك ــان صــادمــا
للوزيرين ،د.عبدالرحمن العوضي وسليمان
الـمـطــوع ،ويـقــول «لــم يتحمس لــه أي منهما،
ولم يعرضها على مجلس الوزراء كما رغبت».
(ص.)234
كـ ـ ـت ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـن ـ ـعـ ــوسـ ــي عـ ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــارب ـ ــه م ــع
المشروعات السياحية وغيرها كتاب شيق
ً
ح ــرر بـعـنــايــة وأخ ــرج بــإت ـقــانُ ،
ودرس شكال
ومضمونا بــد قــة ،و لـهــذا ال ينبغي أن يطمح
ال ـق ــارئ بـمـطــالـعـتــه مــن ال ـغــاف إل ــى الـغــاف
في مقال!
ا لـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب فـ ـ ــي  342صـ ـفـ ـح ــة مـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ــورق
الـ ـمـ ـصـ ـق ــول ،ورب ـ ـمـ ــا أتـ ـع ــب اخـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ــورق
واإل خــراج العاملين في طباعته ،لكن الجهد
الـجـمــاعــي أخ ــرج فــي الـنـهــايــة كـتــابــا ضخما
وك ــراس ــا فـخـمــا ومــرج ـعــا مـهـمــا ف ــي مـجــالــه،
رغم أن المؤلف يكتم في النهاية بعض األلم،
ً
قــا ئــا :لدينا كثير مــن التجارب ولكن كثيرا
ً
من الصمت أيضا.

ةديرجلا
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اقتصاد
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة
والسيولة  51.19مليون دينار
أغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ت ـعــامــات ـهــا ،أمـ ــس ،ع ـلــى ارت ـفــاع
مؤشرها العام  15.2نقطة ،ليبلغ
مستوى  7659.66نقطة ،بنسبة
ارتفاع بلغت  0.20في المئة.
وتم تداول  281.17مليون سهم
عبر  12720صفقة نقدية بقيمة
 51.19مليون دينار (نحو 155.10
مليون دوالر).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي
 36.9نقطة ليبلغ مستوى 5709.79
نقاط بنسبة ارتـفــاع بلغت 0.65
في المئة من خــال تــداول 208.5

«نفط الكويت» ترسي عقدين
بقيمة  154مليون دوالر
لتركيب خطوط التدفق وتوفير خدمات الدعم البحري
منحت شركة نفط الكويت ،عقدين بقيمة إجمالية قدرها 154
مليون دوالر ،ويشتمل العقد األول على تركيب خطوط التدفق
واألعمال المصاحبة في جنوب وشرق الكويت ،وتم منحه لشركة
الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ومقرها الكويت وبلغت قيمة
العطاء الفائز  42.5مليون دينار ( 138.05مليون دوالر).
ويغطي العقد الثاني تقديم خدمات الدعم البحري للعمليات
البحرية لشركة نفط الكويت ،وتم منحه للمقاول المحلي شركة
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (هيسكو) بقيمة 4.85
ماليين دينار ( 15.75مليون دوالر).
ً
ووفق «ميد» ،ووفقا لوثائق نشرها الجهاز المركزي للمناقصات
العامة في الكويت ،يأتي منح العقد بعد بعض التأخير وتمديد
تأمين العطاء للمقاولين .ويشمل نطاق مشروع خط التدفق؛ تركيب
خـطــوط الـتــدفــق ،وتركيب الـصـمــامــات ،ونـظــام التحكم واللوحة،
ومـضـخــات الـتـعــزيــز ،وأع ـمــال مــدنـيــة ،وأع ـمــال األنــابـيــب ،وأعـمــال
التصنيع ،وبناء المرافق المصاحبة.
وخـطــوط التدفق هــي خـطــوط أنابيب تــربــط رأس بئر واحــدة
بمجمع أو معدات معالجة ،ويتم استخدامها في الحقول البرية
والبحرية ،ويمكن أن توجد إما على السطح أو تحت السطح .في
حقول النفط والغاز الكبيرة ،تربط خطوط التدفق المتعددة اآلبار
الفردية بمشعب ،وينقل خط التجميع التدفق من المشعب إلى
مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى منشأة أو سفينة نقل .يذكر أنه منذ
بداية عام  ،2020قدمت «نفط الكويت» مناقصات لعدد كبير من
مشاريع خطوط التدفق ،منها ما كانت قيمتها أقل من  100مليون
دوالر ،وقليل منها بلغت قيمتها  250مليون دوالر.
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مـلـيــون سـهــم عـبــر  7482صفقة
نقدية بقيمة  22.2مليون دينار
(نحو  67.2مليون دوالر).
كما ارتفع مؤشر السوق األول
 7.7نقاط ،ليبلغ مستوى 8586.01
نقطة بنسبة ارتـفــاع بلغت 0.09
فــي الـمـئــة مــن خ ــال تـ ــداول 72.5
مـلـيــون سـهــم عـبــر  5238صفقة
بقيمة  28.9مليون ديـنــار (نحو
 87.5مليون دوالر).
فــي م ــوازاة ذل ــك ،ارتـفــع مؤشر
(رئـيـســي  21.2 )50نقطة ،ليبلغ
مستوى  5900.93نقطة ،بنسبة

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.659

السوق األول السوق الرئيسي

8.586

5.709

2.738 3.123 3.249

 %97.3نسبة التزام الشركات باإلفصاح
عن نتائجها المالية
●

ارتـ ـف ــاع  0.36بــال ـم ـئــة م ــن خــال
تـ ــداول  151.3مـلـيــون سـهــم عبر
 4806صفقات نقدية بقيمة 18.13
مليون دينار (نحو  54.9مليون
دوالر).
وكــانــت شــركــات ورب ــة كبيتل
وم ـشــاريــع واإلعـ ـ ــادة وع عقارية
ً
األكثر ارتفاعا ،أما شركات بيتك
وزيــن وأجيليتي وأعيان ،فكانت
ً
األكثر تــداوال لناحية القيمة ،في
حين كــانــت شــركــات المصالح ع
ورم ــال ومـنـشــآت والــديــرة األكثر
ً
انخفاضا.

محمد اإلتربي

ً
انتهت رسميا المهلة القانونية لإلفصاح
عن البيانات المالية الفصلية لفترة األشهر
ال ـت ـس ـعــة األول ـ ــى م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي اع ـت ـبــارا
مــن  14ا ل ـجــاري ،ويعتبر يــوم  15هــو ا لـ ـ ،46
ً
والمهلة  45يوما ،حيث كان شهر أكتوبر 31
ً
يوما  ،وبالتالي تنتهي المهلة  14الجاري.
وتأخرت  4شركات فقط؛ منها بنك ال تزال
ميزانيته في البنك المركزي ،وعلى مستوى
ا ل ـســوق تعتبر نـسـبــة اال ل ـت ــزام  97.3بالمئة،
في حين تبلغ نسبة التخلف عن اإلعالن عن
ً
النتائج  2.7بالمئة ،وهي األدنى تاريخيا .

النفط يتراجع أكثر من دوالر بسبب
مخاوف «كوفيد» في الصين
تــراجـعــت أس ـعــار الـنـفــط ،أم ــس ،بأكثر
مــن دوالر للبرميل ،بعد أن جــدد ارتفاع
حاالت اإلصابة بـ«كوفيد  »19في الصين
المخاوف من انخفاض استهالك الوقود
ف ــي أك ـبــر دول ــة م ـس ـتــوردة لـلـنـفــط الـخــام
في العالم.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت
 1.07دوالر ،أي  1.15في المئة ،إلى 92.07
ً
دوالرا للبرميل عقب تراجعها  3في المئة
عند التسوية أمس األول.
وتــراجــع خــام غــرب تكساس الوسيط
األميركي  1.25دوالر ،أي  1.46في المئة،
ً
إلى  84.62دوالرا للبرميل ،بعد انخفاضها
 3.5في المئة في الجلسة السابقة.
وفي حين رحب المستثمرون بإعالن
الصين األسبوع الماضي
أنـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــف
الـ ـقـ ـي ــود ال ـص ــارم ــة
الـمـفــروضــة للحد
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار
فيروس «كورونا»
لـتـحـفـيــز ال ـنـشــاط
االقتصادي والطلب
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ــال
محللون ،إن عمليات اإلغالق
وزيادة اإلصابات بـ«كوفيد »19

ً
ً
ً
ما زالت تشكل خطرا سلبيا رئيسيا.
وزادت إصــابــات «كــورونــا» في الصين
بشكل أكبر أمس ،بما في ذلك في العاصمة
بكين ،وتـبــاطــأ نمو إنـتــاج المصانع في
البالد.
وخفض بنك جيه.بي .مورغان توقعاته
ربـ ــع ال ـس ـنــويــة ول ـل ـع ــام بــال ـكــامــل للنمو
االقتصادي في الصين أمس بسبب قيود
مكافحة كورونا المستمرة في البالد.
وم ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،خـفـضــت منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها
لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022
للمرة الخامسة منذ أ بــر يــل ،مشيرة إلى
تزايد التحديات االقتصادية ،بما في ذلك
ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـ ـب ــدأ ال ـح ـظ ــر الـ ــذي
سيفرضه االتـحــاد األوروب ــي على النفط
ً
الروسي ،ردا على غزو موسكو ألوكرانيا،
في الخامس من ديسمبر.
وبعد الحظر ،سيوقف االتحاد األوروبي
شراء واردات المنتجات النفطية الروسية
في فبراير.
ومــن ناحية أخ ــرى ،أظـهــر اسـتـطــاع لـ
«رويـتــرز» أمــس األول أنــه من المتوقع أن
تكون مخزونات النفط الـخــام األميركية
قــد تــراجـعــت بنحو  300أل ــف بــرمـيــل في
األسبوع المنتهي في  11نوفمبر.
وتـ ــم إج ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـط ــاع ق ـب ــل ص ــدور
تقارير من معهد البترول األميركي ومن
إدارة معلومات الطاقة اليوم.

البرميل الكويتي ينخفض  0.02دوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  0.02دوالر ،ليبلغ
 95.00دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول مقابل 95.02
دوالرا للبرميل فــي ت ــداوالت يــوم الجمعة الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدر ع ـ ـ ــدد الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة فــي
السوق  157شركة ،منها  6شركات موقوفة
ألس ـب ــاب مـخـتـلـفــة ،إم ــا ب ـق ــرار م ــن الـهـيـئــة أو
خسائر متراكمة ،في حين توجد  3شركات
ميزانياتها المالية مختلفة ،ال تعلن في 31
ديسمبر مــن كــل عــام ،بالتالي فــإن الشركات
ا ل ـم ـع ـنـ ّـيــة ب ــاإل ف ـص ــاح  ،148أ ع ـل ــن  ،144و تــم
إيقاف  4لعدم اإلفصاح.

دراسة تقليل تكاليف تشغيل
مصفاة فيتنام ورفع إيراداتها
●

أشرف عجمي

أشار مصدر نفطي مطلع الى ارتفاع مخاطر ضمان مؤسسة البترول
الكويتية لبعض شركاتها التابعة للحصول على قروض من بعض وكاالت
االئتمان العالمية بقيمة  11.5مليار دوالر ،الفتا الى أن المؤسسة قامت
بتكرار تمديد تاريخ انتهاء فترة صالحية ضمان قــرض شركة البترول
الكويتية العالمية لتمويل مـشــروع مصفاة فيتنام خــال السنة ب ـ 1.75
مليار دوالر من تاريخ  2021 /5 /27الى تاريخ  ،2021 /11 /27ثم مرة أخرى
الى تاريخ .2022/ 5/27
وافــاد بــأن تمديد صالحية ضمان قــرض «البترول العالمية « من أجل
تمويل مـشــروع المصفاة جــاء مــن قبل إح ــدى الـشــركــات االجنبية ،وذلــك
الرت ـب ــاط اإلفـ ــراج عــن ذل ــك ال ـقــرض بـبـعــض ال ـش ــروط ال ـمــذكــورة باتفاقية
التسهيالت االئتمانية الخاصة بتمويل المصفاة ،والـتــي لــم يتم الوفاء
بها الى اآلن.
وقال إن المقرضين وافقوا بتاريخ  2022 /7 /6على طلب إحدى الشركات
األجنبية بشأن تمديد تاريخ الوفاء بالشروط المذكورة باتفاقية التسهيالت
االئتمانية حتى  22الجاري ،إال أن الشركة قامت بالتفاوض مع المقرضين
لتأجيل الموعد النهائي السيتفاء شروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية،
إضافة الى توقيع عدة عقود ائتمانية من شأنها تحسين الوضع المالي
للمصفاة .وأضاف أن الشركة تنسق مع الشركاء بتنفيذ العديد من المبادرات
لتحسين الوضع المالي لمشروع مصفاة فيتنام ،ومنها وضع خطة طويلة
األمد إلعادة هيكلة القروض التمويلية مع الجهات المقرضة وإجراء بعض
الدراسات لتقليل التكاليف التشغيلية وتعظيم اإليرادات الخاصة بالمصفاة،
مشيرا في هذا اإلطار الى أن الشركة تفاوضت مع المقرضين لتأجيل الموعد
النهائي السيتفاء شروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية ،إضافة الى توقيع
عدة عقود ائتمانية من شأنها تحسين الوضع المالي للمصفاة.

أخبار الشركات

ملكية األجانب في «الوطني» نحو %25
نسبة استثنائية على مستوى القطاع المصرفي
●

محمد اإلتربي

السيولة المتدفقة على السوق
الكويتي تعكسها نسب الملكيات
المتنامية في القطاع المصرفي،
ً
خ ـص ــوص ــا س ـهــم ال ـب ـنــك الــوطـنــي
الذي يقترب من نسبة ملكية تصل
إل ــى  25فــي الـمـئــة ،وه ــي مستوى
قياسي واستثنائي على مستوى
القطاع المصرفي ،إذ يتبقى فقط
.0.45
ويعتبر تنامي ملكيات األجانب
في الشركات القيادية والممتازة
ً
ً
ً
م ــؤش ــرا ح ـق ـي ـق ـيــا م ـل ـمــوســا على
عملية التدفق المستمر للسيولة،

ً
بعيدا عن المراجعات الدورية أو
السيولة المؤسسية المنظمة التي
تتدفق مــن  MSCIأو  ،FTSحسب
األوزان والمراجعات والتوصيات.
وتـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ّص ـ ــادر اس ـت ـث ـم ــاري ــة
متابعة أن تدفق السيولة األجنبية
الـمـسـتـثـمــرة عـلــى ال ـســوق يعكس
ً
ثـقــة فــي مستقبل ا ل ـســوق عموما
ً
واط ـم ـئ ـن ــان ــا إلـ ــى أن ـظ ـم ـتــه ،كــذلــك
م ـس ـت ـق ـب ــل تـ ــوزي ـ ـعـ ــات الـ ـش ــرك ــات
التشغيلية على صعيد التوزيعات
ً
الـنـقــديــة ال ـتــي تـعـتـبــر مـحـلـيــا من
بين األف ـضــل ،السيما وســط ميل
األسواق العالمية والدولية ناحية
ال ـم ـن ـحــة ك ــأس ــاس ع ـكــس ال ـســوق

«مركز سلطان» تربح  3.49ماليين دينار
بلغت أرباح شركة مركز سلطان للمواد الغذائية
ً
 3.49ماليين دينار بواقع  12.52فلسا للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل أرباح
بقيمة  57.11مليون دينار بما يعادل  202.55فلس
للسهم في نفس الفترة من عام .2021

«أسيكو» تتكبد  11.56مليون دينار
تكبدت شركة أسيكو للصناعات خسائر قدرها
ً
 11.56مليون دينار بواقع  35.03فلسا للسهم خالل
ال ـف ـتــرة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  30سـبـتـمـبــر  ،2022مـقــارنــة
بخسائر بقيمة  665.95ألف دينار بما يعادل 2.02
فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«تعمير» تخسر  443.6ألف دينار

الكويتي الــذي يعلو فيه «الكاش»
أوال.
وقــد أش ــارت «الـجــريــدة» إلــى أن
ال ــرب ــع األخ ـي ــر سـيـشـهــد عـمـلـيــات
ب ـنــاء مــراكــز جــديــدة وإع ـ ــادة نظر
ً
فــي كثير مــن الـمــراكــز رهــانــا على
ً
الـ ـنـ ـت ــائ ــج الـ ـسـ ـن ــوي ــة ،فـ ـض ــا عــن
اسـتـشــراف الكثير مــن المراقبين
لموجة التغيرات القيادية واإلدارية
والـ ـنـ ـه ــج الـ ـم ــال ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ً
ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون لـ ــه أث ــر
مـلـمــوس عـلــى الـمــديـيــن المنظور
والبعيد.
ولـ ـ ـع ـ ــل مـ ـ ــن أبـ ـ ـ ـ ــرز وأهـ ـ ـ ـ ــم ت ـلــك
ال ـم ــؤش ــرات ه ــي م ـســاحــة الـقـطــاع

 144.52ألف دينار خسائر «ياكو»
خسرت شركة «ياكو» الطبية  144.52ألــف دينار
بمقدار  8.44فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية في
 30سبتمبر  ،2022مقارنة بخسائر بقيمة 839.48
ً
ألف دينار بما يعادل  49.04فلسا للسهم في نفس
الفترة من عام .2021

«مساكن» 33.79 :ألف دينار خسائر
بلغت خسائر شركة المساكن الدولية للتطوير
العقاري  33.79ألف دينار بواقع  0.34فلس للسهم
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل
خسائر بقيمة  133.07ألــف ديـنــار بما يـعــادل 1.34
فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«المصالح» تخسر  2.28مليون دينار

منيت شركة التعمير لالستثمار العقاري بخسائر
قدرها  443.6ألف دينار ،بما يعادل  1.98فلس للسهم
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  1.55مليون دينار بما يعادل
 6.77فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

قــالــت شــركــة ال ـم ـصــالــح ال ـع ـقــاريــة ،إن ـهــا سجلت
خسائر بقيمة  2.28مليون دينار بواقع  9.71فلوس
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
مقابل خسائر بقيمة  797.08ألف دينار بما يعادل
 3.38فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

ال ـخــاص فــي الـهـيـكــل االقـتـصــادي
وطفرة الشركات الناشئة الناجحة
في بعض المجاالت ،التي تجذب
شــريـحــة شـبــابـيــة بـخـبــرات مالية
متراكمة وطاقات إبداعية إيجابية
ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون تـ ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات ن ـ ــواة
ل ـم ـشــاريــع نــاج ـحــة ،م ـمــا يؤهلها
لـ ـمـ ـش ــروع اسـ ـتـ ـح ــواذ مـ ــن جــانــب
شـ ــركـ ــات مـ ــدرجـ ــة أو انـ ــدمـ ــاج أو
تعاون مثمر.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ق ـي ـمــة ال ـس ـيــولــة
األجنبية سجلت في تسويات أمس
األول نحو  5.265مليارات دينار.

ً
حققت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل أرباحا
ً
بقيمة  8.73ماليين دينار بواقع  31.71فلسا للسهم
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقارنة
بخسائر بقيمة  5.88ماليين دينار بما يعادل 21.36
ً
فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2021

 11.35مليون دينار خسائر «بيت الطاقة»

«حيات كوم» 65.52 :ألف دينار خسائر

«الرابطة» تحقق  8.73ماليين دينار

قالت شركة بيت الطاقة القابضة ،إنها تكبدت خسائر
ً
بقيمة  11.35مليون دينار بواقع  15.14فلسا للسهم
خــال الفترة المنتهية فــي  30سبتمبر  ،2022مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  2.63مليون دينار بما يعادل
 3.51فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

سجلت شــركــة حـيــات لــات ـصــاالت خـســائــر بقيمة
 65.52ألف دينار بواقع  0.75فلس للسهم خالل الفترة
المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقارنة بأرباح بقيمة
 204.55آالف دينار بما يعادل  2.35فلس للسهم في
نفس الفترة من العام الماضي.

«بتروجلف» 1.21 :مليون دينار خسائر

«عربي القابضة» تفقد  6.72ماليين دينار

«مواشي» تخسر  3.09ماليين دينار

بلغت خسائر الشركة الخليجية لالستثمار البترولي
«بتروجلف»  1.21مليون دينار بواقع  2.67فلس للسهم
خــال الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقارنة
بخسائر بقيمة  867.76ألف دينار بما يعادل  1.9فلس
للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

كشفت شركة مجموعة عربي القابضة عن تسجيلها
ً
خسائر بقيمة  6.72ماليين دينار بواقع  40.69فلسا
للسهم خــال الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
مقارنة بخسائر بقيمة  5.69ماليين دينار بما يعادل
ً
 34.51فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2021

تكبدت شــركــة نقل وت ـجــارة الـمــواشــي خسائر
ً
بقيمة  3.09ماليين دينار بواقع  14.79فلسا للسهم
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل
خسائر بقيمة  4.88ماليين دينار بما يعادل 23.35
ً
فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2021

«األرجان» تكسب  282.82ألف دينار
أفادت شركة األرجان العالمية العقارية بأنها حققت
مكاسب قــدرهــا  282.28ألــف ديـنــار بــواقــع  1.11فلس
للسهم خــال الفترة المنتهية في  30سبتمبر ،2022
مقابل خسائر بقيمة  1.71مليون د يـنــار بما يعادل
 6.73فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«متكاملة» تكسب  2.49مليون دينار
كـشـفــت شــركــة الـمـتـكــامـلــة ال ـقــاب ـضــة ع ــن تحقيقها
مكاسب بقيمة  2.49مليون دينار بواقع  9.91فلوس
للسهم خــال الفترة المنتهية فــي  30سبتمبر ،2022
ً
مـقــارنــة بتحقيقها أربــاحــا بقيمة  265.43ألــف دينار
بما يعادل  1.05فلس للسهم في نفس الفترة من .2021

«األولى» :مخصصات بـ  19.9مليون دينار بسبب أحكام قضائية
أعلنت شركة األولــى لالستثمار صدور
حـكـمـيــن م ــن مـحـكـمــة االس ـت ـئ ـنــاف ضــدهــا،
ونتج عنهما تكوين مخصصين بإجمالي
 19.92مليون دينار.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،إنـ ـ ــه قـ ــد صـ ـ ــدر حـكــم
االستئناف األول في الدعوى المرفوعة من
عبدالواحد العبيد ،وشركة أمجاد القابضة

ضــد «األول ــى»؛ الستكمال ثــم األسـهــم محل
مذكرة التفاهم المؤرخة في  18مارس .2007
ً
وصدر حكم المحكمة أوال في موضوع
االستئناف األصلي بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابق
الفصل فيها ،والـقـضــاء بــإلــزام المستأنف
ضدها «األولى» بأن تؤدي للمستأنفين مبلغ

 169.63مليون ريال سعودي أو ما يعادلها
بالدينار الكويتي ( 13.81مليون دينار).
كما ألــزمــت «األول» بالفوائد القانونية
بواقع  %7من تاريخ  30يناير  2013حتى
تمام السداد.
وب ـش ــأن األثـ ــر ال ـم ـتــوقــع ل ـلــدعــوى قــالــت
الـ ـش ــرك ــة ،إنـ ــه ي ـت ـم ـثــل ف ــي أخـ ــذ مـخـصــص

إيقاف  3شركات عن التداول
أعلنت بــورصــة الكويت وقــف الـتــداول فــي أسهم
ً
الشركات التالية اعتبارا من أمس ،إلى حين اإلفصاح
ً
عن البيانات المالية تطبيقا للفقرة رقم ( )1للمادة (-1
 )1-16من الكتاب الثاني عشر (قواعد اإلدراج) وهي
البنك التجاري الكويتي ،الشركة الكويتية العقارية
القابضة ،شركة مينا العقارية.

«الصلبوخ» تخسر  746.14ألف دينار
بـ 13.81مليون دينار والفوائد ،بعد دراسة
أسباب الحكم ،واتخاذ اإلجراءات والحصول
على الموافقات الالزمة بالتوازي مع متابعة
الطعن بالتمييز ،وطلب وقف تنفيذ الحكم.
أما الدعوى الثانية فكانت لنفس أطراف
ال ــدع ــوى ال ـســابــق ذك ــره ــا ،وتـتـعـلــق بطلب
الـتـعــويــض عــن احـتـجــاز األس ـهــم الـمــودعــة

بمحفظة شركة أمجاد القابضة المفتوحة
لدى شركة األولى لالستثمار.
وق ـض ــت «االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف» ب ــإل ـغ ــاء الـحـكــم
ً
المستأنف والقضاء مجددا بإلزام «األولى»
بأن تؤدي للمستأنفين مبلغ  6.10ماليين
ً
دينار والفوائد القانونية بواقع  %7سنويا
من تاريخ  26نوفمبر .2017

بينت شركة الصلبوخ التجارية أنها سجلت
خسائر بقيمة  746.14ألف دينار بواقع  7.11فلوس
للسهم حـتــى  30سبتمبر  ،2022مـقــا بــل خسائر
بقيمة  669.7ألف دينار أي  6.53فلوس للسهم في
نفس الفترة من .2021
وس ـت ـتــم إع ـ ــادة الـ ـت ــداول ف ــي أس ـه ــم (ص ـل ـبــوخ)
ً
اعتبارا من اليوم بعد تقديمها البيانات المالية.
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سلطان :نتطلع إلى ما هو أبعد من حركة سعر السهم اليومية
بلغت أرباح «أجيليتي» في 9
أشهر من العمليات المستمرة
 41.4مليون دينار ،أو 16.36
ً
فلسا للسهم ،بزيادة قدرها
 63.7في المئة ،كما بلغت
األرباح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء  116.8مليون
دينار ،بزيادة قدرها  33.5في
المئة ،كذلك ًبلغت اإليرادات
 526.8مليونا ،بزيادة قدرها
 59.9في المئة.

نواصل البحث
عن تسريع
النمو عبر
محفظتنا
من خالل
تعزيز القيمة
للمساهمين
والعمالء
والموظفين
والشركاء
والمجتمعات
سلطان

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة أج ـي ـل ـي ـت ــي
نتائجها المالية للربع الثالث
مــن عــام ُ ،2022محققة صافي
أرباح بقيمة  12.6مليون دينار،
وبما يعادل  4.95فلوس للسهم
الواحد ،بزيادة قدرها  48.3في
المئة مقارنة بنفس الفترة من
ال ـعــام الـمــاضــي ،بـعــد استثناء
األربـ ـ ـ ــاح ال ـم ـب ـلــغ ع ـن ـهــا ال ـع ــام
الـمــاضــي مــن نـشــاط الـخــدمــات
اللوجستية العالمية المتكاملة.
وقـ ــد ارت ـف ـع ــت األربـ ـ ـ ــاح قـبــل
اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب
واالسـ ـتـ ـه ــاك واإلط ـ ـفـ ــاء خــال
الــربــع الـثــالــث بنسبة  57.5في
المئة ،لتصل إلــى  45.8مليون
دينار ،وبلغت اإليرادات 256.3
ً
مـلـيــونــا ،بــزيــادة قــدرهــا 105.9
في المئة.
تتضمن أرقــام الربع الثالث
ن ـ ـتـ ــائـ ــج ش ـ ـهـ ــريـ ــن مـ ـ ــن ش ــرك ــة
مينزيز لخدمات الطيران ،التي
ا سـتـحــوذت عليها «أجيليتي»
في الربع الثالث من عام .2022
وعـلــى أس ــاس المثل للمثل،
وبــاس ـت ـث ـنــاء أرق ـ ــام «م ـي ـنــزيــز»،
بلغت أرب ــاح «أجـيـلـيـتــي» 10.8
مــايـيــن دي ـنــار ،بــزيــادة قــدرهــا
 27.7في المئة عن نفس الفترة
عام  ،2021بعد استبعاد األرباح
ال ـت ــي ت ــم اإلب ـ ـ ــاغ ع ـن ـهــا ال ـع ــام
الـمــاضــي مــن نـشــاط الـخــدمــات
اللوجستية العالمية المتكاملة.
وقـ ــد ارت ـف ـع ــت األربـ ـ ـ ــاح قـبــل
استقطاع الـفــوائــد والـضــرائــب
واالس ـت ـهــاك واإلط ـف ــاء بنسبة
 21فــي المئة ،لتصل إلــى 35.2
مليون دينار ،وبلغت اإليرادات
ً
 166.8مـلـيــونــا ،بــزيــادة قدرها
 32.2في المئة.
وبـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إلـ ـ ـ ــى األش ـ ـهـ ــر
ال ـت ـس ـعــة م ــن ع ـ ــام  ،2022فـقــد
ب ـل ـغــت أربـ ـ ــاح «أج ـي ـل ـي ـتــي» من
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـم ـس ـت ـم ــرة 41.4
ً
مليون دي ـنــار ،أو  16.36فلسا
للسهم ،بزيادة قدرها  63.7في
الـمـئــة .كما بلغت األرب ــاح قبل
اح ـت ـســاب ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب
واالستهالك واإلطـفــاء للتسعة
أشـ ـه ــر  116.8م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
بــزيــادة قــدرهــا  33.5فــي المئة،
كــذلــك بـلـغــت اإلي ـ ـ ــرادات 526.8

ً
م ـل ـيــونــا ،ب ــزي ــادة ق ــدره ــا 59.9
في المئة.

الربع الثالث
وحول هذه النتائج ،أوضح
ط ـ ــارق س ـل ـط ــان -ن ــائ ــب رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة «أ جـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي»:
«حـ ـقـ ـق ــت (أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي) ن ـت ــائ ــج
ج ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــربـ ـ ــع ،رغ ــم
تـ ـح ــدي ــات ال ـ ـسـ ــوق وال ـ ـظـ ــروف
الجيوسياسية ،حيث استمرت
شركاتنا الخاضعة للسيطرة
بأدائها الجيد ،وواصلت تنفيذ
استراتيجيات النمو الخاصة
ب ـك ــل م ـن ـه ــا .وق ـ ــد ت ــأث ــر ق ـطــاع
االستثمار لدينا بأداء األسواق
ال ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة .وم ــع ذل ــك،
ً
ول ـك ــون (أجـيـلـيـتــي) مـسـتـثـمــرا
ً
استراتيجيا ،فإننا نتطلع إلى
م ــا ه ــو أب ـع ــد م ــن ح ــرك ــة سعر
الـسـهــم الـيــومـيــة ،ونـنـظــر لهذه
ال ـشــركــات ن ـظــرة اسـتــراتـيـجـيــة
تجعلنا على قناعة أنها ،وعلى
المدى الطويل ،ستعزز القيمة
والنمو والعوائد لمساهمينا».
وتابع سلطان« :إتمام صفقة
استحواذ (أجيليتي) على شركة
جون مينزيز لخدمات الطيران،
وم ـق ــره ــا ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة،
خ ـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث م ــن ه ــذا
العام ،هو جزء من استراتيجية
(أج ـي ـل ـي ـتــي) إلض ــاف ــة وتـنـمـيــة
أعمالها األساسية ،مع إمكانية
تحقيق عوائد قوية .من خالل
جمعنا بين أعـمــال ناشيونال
ل ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران– نـ ـ ــاس،

طارق سلطان
لمجموعة شركاتنا مع
التابعة ُ
(مينزيز) ،قمنا بإنشاء شركة
عالمية رائ ــدة فــي هــذا القطاع
لها تأثير على أسواق الطيران
المتقدمة والنامية فــي جميع
أنحاء العالم».
وأض ــاف(« :أجيليتي) اليوم
شركة مختلفة عما كانت عليه
ق ـب ــل ع ــام ـي ــن ،ونـ ـح ــن ن ــواص ــل
البحث عــن تسريع النمو عبر
م ـح ـف ـظ ـت ـنــا ،م ــن خـ ــال تـعــزيــز
القيمة للمساهمين والعمالء
وال ـ ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــاء
والمجتمعات ،وسوف تواصل
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة خـ ـ ـل ـ ــق ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ع ـل ــى
الـمــدى الطويل ،عبر شركاتها
واسـتـثـمــاراتـهــا فــي القطاعات
والمناطق الجغرافية ذات النمو
الجيد».

الكيانات الخاضعة للسيطرة
الكيانات الخاضعة لسيطرة

«أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي» ،ه ـ ــي تـ ـل ــك ال ـت ــي
ت ــدي ــره ــا وت ـش ـغ ـل ـهــا وتـتـحـكــم
ف ـي ـه ــا .ي ـت ــم ت ــوح ـي ــد أداء ه ــذا
القطاع واإلبــاغ عنه من خالل
بـ ـي ــان األربـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـخـ ـس ــائ ــر ل ـ
«أجـيـلـيـتــي» .وبــالـنـسـبــة للربع
الـ ـث ــال ــث وم ـ ــا بـ ـع ــده ،سـتـشـمــل
نتائج «أجيليتي» الموحدة أداء
شركة مينزيز لخدمات الطيران،
والـ ـت ــي ت ــم دم ـج ـه ــا م ــع شــركــة
ناشيونال لخدمات الطيران–
ناس ،التابعة لـ «أجيليتي».
وبالنسبة للربع الثالث من
عــام  ،2022سـ َّـجــل هــذا القطاع
ً
أربــاحــا قبل احـتـســاب الفوائد
وال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــب واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاك
واإلط ـ ـف ـ ــاء ب ـق ـي ـمــة  47م ـل ـيــون
ديـنــار ،وإيـ ــرادات بلغت 256.3
ً
مليونا ،بزيادة قدرها  44و106
في المئة على التوالي.
وقد نمت إيرادات «أجيليتي»
ل ـل ـم ـج ـم ـعــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة فــي
ال ــرب ــع ال ـثــالــث بـنـسـبــة  9.7في

المئة ،لتلبية الطلب المتزايد
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات الـ ـتـ ـخ ــزي ــن.
و تـعـمــل أجيليتي للمجمعات
الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـط ــوي ــر
األراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـح ــال ـي ــة وت ـش ـي ـيــد
مشاريع جــديــدة ،والتطلع إلى
أراض إضافية،
الحصول على
ٍ
وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ب ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـ ـشـ ــرق
األوسط وإفريقيا.
وف ــي ال ـكــويــت ،ت ـقــوم إح ــدى
ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة ألجيليتي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات الـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة
بتطوير  1.2مليون متر مربع
م ـ ـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ك ـم ـج ـم ـع ــات
صناعية ولوجستية في منطقة
صـبــاح األحـمـ َّـد السكنية .وفي
الـسـعــوديــة ،وقـعــت «أجيليتي»
ً
أ خـيــرا اتفاقية لبناء وتشغيل
مـجـمــع لــوجـسـتــي بــال ـقــرب من
جــدة ،بموجب امتياز لمدة 25
ً
ع ــام ــا .وسـيـتــم اف ـت ـتــاح مجمع
أجيليتي اللوجستي في جدة
خالل عام .2025
ك ــذل ــك ،أعـلـنــت «تــراي ـس ـتــار»،
وهي شركة لوجستية متكاملة
للوقود السائل ،نمو إيراداتها
بـنـسـبــة  75.5فــي الـمـئــة للربع
الـثــالــث مــن ع ــام  .2022وكــانــت
«ت ــرايـ ـسـ ـت ــار» ف ـ ـ ــازت ب ـت ـجــديــد
عـقــديــن طــويـلــي األج ــل لتوريد
الــوقــود لبعثات حفظ الـســام،
ما عــزز مكانة الشركة كأفضل
م ـ ـ ـ ـ ــورد ب ـ ـيـ ــن ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة
ع ـل ــى م ــوق ــع م ـش ـت ــري ــات األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي .وق ــد
ساهم في هذا النمو استحواذ
«تــرايـسـتــار» على  51فــي المئة

ملخص األداء المالي« ...العمليات المستمرة»
• نـ ـم ــا صـ ــافـ ــي أرب ـ ـ ـ ــاح «أج ـي ـل ـي ـت ــي»
مــن العمليات المستمرة بنسبة 48.3
فــي الـمـئــة ،مـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها من
عام.2021
• ارتـ ـفـ ـع ــت األرب ـ ـ ـ ــاح ق ـب ــل اح ـت ـس ــاب
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
بنسبة  57.5في المئة ،لتصل إلى 45.8
مليون دينار.

• ارت ـف ـعــت إيـ ـ ــرادات ال ـشــركــة بنسبة
 105.9في المئة ،لتصل إلى  256.3مليون
دينار ،كما ارتفع صافي اإليرادات بنسبة
 126.2في المئة.
• ت ـت ـم ـت ــع «أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي» ب ـم ـي ــزان ـي ــة
عمومية جيدة ،وبأصول تبلغ قيمتها
 3.1م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار .وق ــد ب ـلــغ صــافــي
الدين (من دون احتساب التزامات عقود

الـتــأجـيــر)  794.8مـلـيــون دي ـنــار فــي 30
سـبـتـمـبــر  .2022وأع ـل ـن ــت «أجـيـلـيـتــي»
أ نـهــا زادت مــن تسهيالتها االئتمانية
لتمويل خطة نمو األعمال ،بما في ذلك
االسـتـحــواذ األخـيــر على جــون مينزيز.
وبلغ التدفق النقدي التشغيلي المبلغ
عنه  45.9مليون دينار لألشهر التسعة
األولى من عام .2022

من حصص مالكي HG Storage
.International Limited
تجمع نتائج مينزيز للطيران
بـيــن أداء الــربــع الـثــالــث لشركة
نـ ـ ــاس وأداء شـ ـه ــر ي ــن ل ـشــر كــة
جون مينزيز لخدمات الطيران.
وس ـي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
مينزيز لخدمات الطيران حوالي
 35.000موظف ،وســوف تعمل
ً
في  254مطارا في  58دولة.
ش ـ ـهـ ــدت شـ ــركـ ــة ال ـم ـش ــاري ــع
ال ـم ـت ـحــدة ل ـخ ــدمــات ال ـط ـي ــران–
يوباك ،زيادة في إيرادات الربع
الثالث بنسبة  28.7فــي المئة.
ويـ ـع ــود س ـبــب الـ ــزيـ ــادة بشكل
أساسي إلى انتعاش الخدمات
المتعلقة بالمطارات ومواقف
سياراتها بعد إعادة فتح مطار
الكويت الدولي وتخفيف قيود
«كــوف ـيــد» ،األم ــر ال ــذي أدى إلــى
زي ــادة حـجــم الــرحــات الجوية
وال ــرك ــاب .وتـتــوقــع «يــوبــاك» أن
يستمر هــذا االتـجــاه ،مع زيــادة
ت ــدري ـج ـي ــة فـ ــي ح ــرك ــة الـ ـم ــرور
بالمطار خالل الربع األخير من
عام  2022وما بعده.
ك ـم ــا أن «ي ـ ــوب ـ ــاك» مـسـتـثـمــر
م ـش ــارك ف ــي م ـش ــروع ري ــم مــول
بــأبــوظ ـبــي ،ف ــي ج ــزي ــرة ال ــري ــم،
بقيمة ت ـقـ َّـد ر بـنـحــو  1.3مليار
دوالر .و مـ ــن ا ل ـم ـتــو قــع أن يتم
االنتهاء من أعمال بناء وتجهيز
الـ ـ ـم ـ ــول ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ال ـم ـخ ـتــص
بالتسوق وا لـتــر فـيــه والتسلية
وت ـش ـغ ـي ـل ــه ب ــال ـك ــام ــل فـ ــي ع ــام
 .2023وكـ ـ ــان كـ ــارفـ ــور هــاي ـبــر
ماركت– المستأجر الرئيسي في
ريــم مــول – افتتح أبــوابــه خالل
فبراير من هذا العام .وسيكون
هــذا الـمــول التجاري أول نظام
بيئي متكامل متعدد القنوات
مع نظام الكتروني رقمي للبيع
بالتجزئة في المنطقة ،وسيوفر
إمـكــانــات تـجــاريــة ولوجستية،
تـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــل خـ ـ ــدمـ ـ ــات

المستهلكين وتجار التجزئة،
لضمان تجربة عمالء سلسة.
وفي «غلوبال كليرنجهاوس
سـ ـسـ ـتـ ـم ــز» ،شـ ــركـ ــة أج ـي ـل ـي ـتــي
لتحديث الـجـمــارك ،انخفضت
إيـ ــرادات الــربــع الـثــالــث مــن عام
 2022بـنـسـبــة  8.1ف ــي ا ل ـم ـئــة،
مقارنة بالربع الثالث من عام
 ،2021بسبب انـخـفــاض حجم
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة .وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ش ــرك ــة
غلوبال كليرنجهاوس سستمز
سـعـيـهــا وراء ال ـف ــرص ل ــزي ــادة
ال ـن ـم ــو ال ـم ـس ـت ـق ـب ـلــي وت ـنــويــع
مصادر دخلها.
وك ــان ــت «أج ـي ـل ـي ـتــي» وقـعــت
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ات ـفــاق ـيــة مع
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـصــريــة لـتـطــويــر
وتـشـغـيــل مــركــزيــن جمركيين
ول ــوج ـس ـت ـي ـي ــن ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
االق ـت ـصــاديــة لـقـنــاة الـســويــس،
أحــد أهــم المراكز التجارية في
المنطقة.

استثمارات «أجيليتي»
تمتلك «أجيليتي» حصص
أق ـل ـيــة ف ــي ع ــدد م ــن ال ـشــركــات،
منها المدرج ومنها غير المدرج
باألسواق المالية ،وتبلغ القيمة
الــدف ـتــريــة ل ـهــذه االس ـت ـث ـمــارات
حــوالــي  1.2مليار دي ـنــار ،وقد
انخفضت القيمة الدفترية لتلك
الـحـصــص ع ــن مـسـتــوى الــربــع
الثاني ،والــذي كان حوالي 1.4
مليار دينار ،نتيجة أداء أسواق
األسهم العالمية ،حيث شهدت
األسواق العالمية تقلبات كبيرة
وسط زيادة في معدالت الفوائد
واض ـ ـ ـطـ ـ ــراب س ـل ـس ـل ــة اإلم ـ ـ ــداد
واألثــر االقتصادي الــذي ترتب
عن ذلك.
وكـمـسـتـثـمــر ط ــوي ــل األجـ ــل،
تركز «أجيليتي» على إمكانات
النمو لهذه الشركات وقدرتها
على توليد القيمة والعوائد.

عقاريون :مزادات العقار تؤدي إلى تدوير
السيولة وانتعاش حركة البناء
أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
إدارة ات ـح ــاد س ـمــاســرة ال ـع ـقــار،
عـبــدالـعــزيــز الــدغـيـشــم ،أن ترقب
موعد المزادات العقارية من قبل
األفــراد أو الشركات يأتي بسبب
ال ـ ـفـ ــرص ال ـم ـت ـن ــوع ــة ال ـ ـتـ ــي يـتــم
طرحها من خــال تلك الـمــزادات،
ســواء التي يتم طرحها مــن قبل
وزارة العدل أو من بعض شركات
القطاع الخاص.
ول ـ ـف ـ ــت الـ ــدغ ـ ـي ـ ـشـ ــم إل ـ ـ ـ ــى أن
ال ـف ــرص ال ـتــي يـنـتـظــرهــا األفـ ــراد
والشركات تتنوع بين العقارات
االستثمارية والسكنية والتجارية
ً
واألراضي السكنية ،الفتا أن هناك
ً
ً
إق ـب ــاال مـلـحــوظــا عـلــى ال ـع ـقــارات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ل ـك ــون ـه ــا مـ ــدرة
للدخل ،وتعطي أصحابها القدرة
في الحصول على قروض عليها.
واسـتــدرك أن ترقب الـمــزادات
ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري ـ ــة م ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل األفـ ـ ـ ـ ـ ــراد
وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات يـ ـعـ ـك ــس األهـ ـمـ ـي ــة
ال ـم ـت ــزاي ــدة م ــن ق ـبــل الـمـهـتـمـيــن،
األفـ ـ ـ ــراد والـ ـش ــرك ــات ،لـلـحـصــول
على الـعـقــارات أو األراض ــي التي
يتم طرحها.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاس ـت ـف ــادة
االقتصاد من المزادات العقارية،
ّ
بين الدغيشم أن الحكومة تقوم
بتحصيل رس ــوم عـلــى األراض ــي
والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ،وهـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ــوال يـتــم
تحصيلها لصالح خزينة الدولة.
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـمـ ـ ــزادات
العقارية تؤدي إلى انتعاش دورة
الـشــراء والـبـيــع ،وتعطي للسوق
ً
ً
زخما كبيرا ،وتمنح الراغبين في

عبدالعزيز الدغيشم

عبدالرحمن الحسينان

سليمان الدليجان

دخول المزاد إمكانيات للحصول
على فرص عقارية.

من خالل بيع األراضي التي يتم
طرحها في المزاد.
واتـ ـ ـف ـ ــق الـ ــدل ـ ـي ـ ـجـ ــان ف ـ ــي أن
ال ـع ـق ــارات االس ـت ـث ـمــاريــة تشهد
ً
ً
إقـ ـ ـب ـ ــاال ،ل ـكــون ـهــا أص ـ ـ ــوال م ــدرة
للدخل ،وألن األفــراد يستفيدون
مـنـهــا مــن خ ــال رهـنـهــا بخالف
ال ـع ـقــارات الـسـكـنـيــة ال ـتــي تمنع
ذلك.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ان ـ ـت ـ ـق ـ ــد ال ـ ـبـ ــاحـ ــث
المتخصص في الشأن العقاري،
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـح ـس ـي ـنــان ،بــطء
اإلجـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة الـخــاصــة
ب ـطــرح ال ـع ـقــارات واألراض ـ ــي في
المزادات العقارية ،والتي قد تدفع
الــراغـبـيــن فــي دخ ــول ال ـمــزاد إلى
العزوف عنه ،إذ إن تلك اإلجراءات
ق ــد ت ـس ـت ـغــرق ع ــدة أش ـه ــر ،وهــو
من بين المعوقات الكبيرة التي
تسببها البيروقراطية.
وأش ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه رغـ ــم أهـمـيــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزادات ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ،وت ــرق ــب
الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن ل ـت ــوق ـي ــت ط ــرح ـه ــا،

ف ــإن ــه يـصـعــب س ــرع ــة تـحــويـلـهــا
مــن الـنــاحـيــة اإلج ــرائ ـي ــة ،بسبب
ً
الروتين لدى البعض ،الفتا إلى
عــدم تمكن من رســا عليه المزاد
ف ــي إنـ ـه ــاء إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـحــويــل
ً
سـ ــري ـ ـعـ ــا ،إذ ي ـ ـقـ ــوم الـ ــدائ ـ ـنـ ــون
بالحجز على العقار أثناء فترة
إج ـ ــراءات نـقــل الـمـلـكـيــة .وتــوقــع
الحسينان أن يترتب على إعالن
إقــامــة أكـثــر مــن م ــزاد فــي الشهر
ال ــواح ــد ،خ ــال ال ـف ـتــرة المقبلة،
ت ــوق ــف ح ــرك ــة ال ـب ـي ــع وال ـ ـشـ ــراء،
بسبب ترقب الراغبين في دخول
المزادات العقارية لتوقيت الطرح،
وهـ ــو م ــا ق ــد ي ـ ــؤدي إلـ ــى جـمــود
حركة النمو الذي تشهده بعض
ً
القطاعات ،انتظارا لما تسفر عنه
المزادات العقارية.
وأوض ـ ــح أن أسـ ـع ــار ال ـع ـقــار
الـسـكـنــي ال ـتــي ي ـتــم طــرح ـهــا في
الـ ـم ــزادات ال ـع ـقــاريــة ه ــي أسـعــار
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،وال تـ ـشـ ـج ــع الـ ـتـ ـج ــار
واألفراد للدخول فيها.

تحريك السيولة
م ــن ج ــان ـب ــه ،أوضـ ــح الـخـبـيــر
الـ ـعـ ـق ــاري ،س ـل ـي ـمــان الــدل ـي ـجــان،
أن أس ـع ــار ال ـع ـق ــارات ال تنطبق
ب ــال ـض ــرورة م ــع أس ـع ــار ال ـســوق،
ف ـ ـ ـ ــاإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــم ع ـلــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــزادات ال ـع ـق ــاري ــة الـ ـت ــي يـتــم
طــرحـهــا مــن قـبــل «ال ـع ــدل» تــأخــذ
ً
وق ـت ــا ل ـطــرح ـهــا ،وه ــو م ــا يعني
أن س ـعــر وقـ ــت الـ ـم ــزاد ال ـع ـقــاري
قد تختلف أسعارها عن السوق
باالرتفاع أو التراجع.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـمـ ـ ــزادات
العقارية لها أهمية في االقتصاد،
لـ ـك ــونـ ـه ــا تـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى ت ـح ــري ــك
السيولة في االقتصاد من خالل
ت ــدوي ــر ال ـحــركــة ب ـيــن الـقـطــاعــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وت ـ ــؤدي ف ــي الــوقــت
نفسه إلــى انتعاش حركة البناء

ً ً
إلمارات» تعين مديرا جديدا للكويت والعراق
«طيران ااإلمارات»

ّ
عينت «طـيــران اإلم ــارات» خالد الزرعوني
ً
ً
مديرا جديدا لعملياتها التجارية في الكويت
ً
والعراق ،خلفا لثاني األنصاري ،الذي انتقل
إلى موقع آخر ضمن شبكة خطوط الناقلة.
وي ـتــولــى ال ــزرع ــون ــي ،الـ ــذي بــاشــر مـهــامــه
مطلع نوفمبر الجاري ،اإلشراف على األعمال
العامة لطيران اإلمارات في كال السوقين ،بما
فــي ذلــك مبيعات وخــدمــات الــركــاب والشحن
وعمليات المطار.
الـتـحــق ال ــزرع ــون ــي بــالـعـمــل ل ــدى «ط ـيــران
ً
اإلم ـ ــارات» مـنــذ  15عــامــا ،شـغــل خــالـهــا عــدة
أدوار إدارية في مختلف المحطات ،بما في ذلك
قبرص وأوغندا وتنزانيا وزامبيا والمغرب.
وهو حائز درجة الماجستير في إدارة األعمال
من جامعة ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة.
وكان آخر منصب تواله قبل تعيينه الجديد

خالد الزرعوني
ً
مديرا لعمليات طيران اإلمــارات في اليونان
وألبانيا ،حيث شغل منصب رئيس جمعية
الخطوط الجوية األجنبية في اليونان.
ً
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى تـعـيـيـنــه ،ق ــال ال ــزرع ــون ــي:

«أتطلع إلــى العمل مع فريق طيران اإلمــارات
في الكويت والعراق لكي نواصل تنمية أعمال
طيران اإلمارات في هذين السوقين المهمين».
ً
وكانت «طيران اإلمــارات» قد أعلنت أخيرا
إج ــراء تنقالت فــي صفوف فريقها التجاري
فــي الـشــرق األوس ــط والـشــرق األقـصــى وغــرب
آسيا وأوروبا ،وذلك لدعم جهودها في إعادة
بناء شبكتها العالمية ،وســط زيــادة الطلب
وتخفيف القيود على السفر.
ويكتسب مواطنو دولة اإلمارات من خالل
برنامج «طـيــران اإلمـ ــارات» إلدارة المحطات
الـخــارجـيــة ،خ ـبــرات قـ ّـيـمــة مــن خ ــال توسيع
ات ـصــاالت ـهــم .ويـهـيــئ الـبــرنــامــج اإلمــاراتـيـيــن
ليصبحوا قــادة المستقبل في الناقلة ،وذلك
ً
من خالل تناوب األدوار الذي يوفر لهم فرصا
لصقل مهاراتهم.
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اقتصاد

«الفشل في منصة واحدة ينتشر إلى مناطق أخرى»
قالت اليل برينارد« :سمعت
ً
كثيرا عن المركزية أسواق
العمالت المشفرة ،لكن
اتضح أنها شديدة التركيز
وعالية الترابط ،بالتالي نحن
نرى تأثير الدومينو ،الفشل
في منصة واحدة ينتشر إلى
مناطق أخرى ،العمالت
المشفرة التختلف عن التمويل
التقليدي في المخاطر التي
يتعرض لها».

العمالت المشفرة
شهدت خسائر قوية
بعد انهيار منصة
«إف تي إكس» في
األسبوع الماضي
وقلق المستثمرين
من احتمالية
انتشار العدوى إلى
منصات أخرى

ذك ــرت نائبة رئـيــس مجلس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـ ـف ـ ــدرال ـ ــي الي ــل
ب ـ ــريـ ـ ـن ـ ــارد ،أن االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي س ـ ــوق ال ـع ـم ــات
ال ـم ـش ـفــرة تـظـهــر ال ـح ــاج ــة إلــى
تنظيمها بشكل صــارم مماثل
لما يتم في التمويل التقليدي.
وأضافت برينارد ،في مقابلة
م ــع م ـح ـطــة «بـ ـل ــومـ ـب ــرغ»« :م ــن
المثير للقلق أن نرى مستثمري
التجزئة يتضررون جــراء هذه
الـ ـخـ ـس ــائ ــر ،ت ـم ــوي ــل ال ـع ـم ــات
ال ـم ـش ـفــرة ي ـح ـتــاج إلـ ــى عملية
تنظيم قوية».
وأشارت إلى أنه رغم حقيقة
أن صـنــاعــة الـعـمــات المشفرة
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي
ع ــن ال ـت ـم ــويــل ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،ف ــإن
القطاع أثبت أنه عرضة لنفس
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،ب ــال ـت ــال ــي ب ـحــاجــة
للخضوع إلى نفس القواعد.
ً
وأضافت« :سمعت كثيرا عن
ال مــركــزيــة ه ــذه األس ـ ــواق ،لكن
ات ـض ــح أن ـه ــا ش ــدي ــدة الـتــركـيــز
وعالية الترابط ،بالتالي نحن
ن ــرى تــأثـيــر الــدوم ـي ـنــو ،الفشل
فــي منصة واح ــدة ينتشر إلى
مناطق أخرى ،العمالت المشفرة
ال تختلف عن التمويل التقليدي
في المخاطر التي يتعرض لها».
وشـهــدت الـعـمــات المشفرة
خـ ـس ــائ ــر قـ ــويـ ــة بـ ـع ــد انـ ـهـ ـي ــار
منصة «إف تي إكس» األسبوع
الماضي ،وقلق المستثمرين من
احتمالية انتشار العدوى إلى
منصات أخرى.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أكـ ــد الــرئ ـيــس
ال ـج ــدي ــد ل ـ ـ «إف ت ــي إك ـ ــس» أن
الـ ـش ــرك ــة الـ ـعـ ـم ــاق ــة ل ـل ـع ـمــات
ال ـم ـش ـفــرة «ت ـف ـعــل م ــا بوسعها
لضمان أمــن كــل األص ــول» بعد
عمليات غـيــر مـسـمــوح بـهــا قد
تؤدي إلى اختفاء مئات اآلالف
من الدوالرات.
وقـ ـ ـ ــال جـ ـ ــون راي ال ــرئ ـي ــس
الجديد لمجلس إدارة الشركة
في تغريدة على «تويتر» المدير
القانوني لـ «إف تي إكس» راين
ميلر ،إن «اف تي إكــس-يــو إس
واف تي إكس.كوم تواصالن كل
الجهود لتأمين جميع األصول
في كل مكان».

وأكـ ــد ج ــون راي أن ــه «ح ــدث
دخـ ـ ــول غ ـي ــر م ـس ـم ــوح ب ــه إل ــى
بعض األصول».
وك ـ ـ ـ ــان راي تـ ــولـ ــى رئ ــاس ــة
م ـج ـل ــس إدارة ا لـ ـش ــر ك ــة بـعــد
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ـ ــة مـ ــؤس ـ ـس ـ ـهـ ــا س ـ ــام
بانكمان-فريد الجمعة ،اليوم
الــذي أعلنت فيه منصة تبادل
الـ ـعـ ـم ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ،ال ـق ـط ــاع
غير المنظم بشكل كبير ،أنها
ً
وض ـع ــت نـفـسـهــا ط ــوع ــا تحت
حـمــايــة الـفـصــل  11م ــن قــانــون
اإلفالس األميركي.
وقالت الشركة الجمعة على
حـســابـهــا عـلــى تــويـتــر إن «إف
تــي إكــس تريدينغ ونحو 130
شركة مرتبطة بـ «إف تي إكس
غــروب» بــدأت اإلج ــراء الطوعي
الـمـتـمـثــل ب ـ ـ (ال ـف ـصــل  »)11من
قانون اإلفالس من أجل «تقييم
أصولها».
وي ـس ـم ــح هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ألي
شــركــة ب ــإع ــادة هيكلة ديــونـهــا
تـ ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف ال ـم ـح ـك ـم ــة مــع
مواصلة عملياتها.
ولم يذكر مسؤولون الشركة
ح ـجــم ال ـم ـعــامــات ال ـت ــي رصــد
فيها الدخول غير المسموح به
لكن مئات اآلالف من الدوالرات
قد تكون اختفت.
وقالت شركة تحليل العمالت
ُالمشفرة «إيليبتيك» في تحليل
نشر السبت إنه «بعد  24ساعة
ُف ـقــط م ــن إع ـ ــان اإلفـ ـ ــاس ()...
أفــرغــت محافظ (إف تــي إكــس)
من أكثر من  663مليون دوالر».
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،أوض ـحــت
«إ ي ـل ـي ـب ـت ـيــك» أن « 447مـلـيــون
دوالر س ــرق ــت ع ـل ــى مـ ــا ي ـبــدو
بـيـنـمــا ح ـ ّـول ــت (إف ت ــي إك ــس)
بنفسها ما تبقى إلى مكان آمن
للتخزين».
وكانت «إف تي إكس» تعتبر
قبل عشرة أيام فقط ثاني أكبر
منصة للعمالت ا لـمـشـفــرة في
العالم ورئيسها سام بانكمان-
فـ ــريـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـلـ ـق ــب «إس بــي
إف» أفـضــل م ـحــاور للسلطات
الـتـنـظـيـمـيــة ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
العالم.
وقـ ـ ـ ــدرت ق ـي ـم ــة ال ـم ـج ـمــوعــة
بـحــوالــي  32مليار دوالر ،لكن

وســائــل إع ــام أمـيــركـيــة ذكــرت
أن ثـ ــروة «إس ب ــي إف» وح ــده
الـبــالـغــة نـحــو  16مـلـيــار دوالر
تبخرت خالل أيام قليلة.
ً
وتسعى الشركة حاليا إلى
طمأنة كل المعنيين.
وكـتــب رئيسها الـجــديــد في
ب ـي ــان ــه ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر «م ـ ــن بـيــن
األمـ ـ ــور ال ـت ــي ن ـق ــوم ب ـهــا إزالـ ــة
وظائف التداول والسحب ،ونقل
أك ـبــر ع ــدد مـمـكــن م ــن األص ــول
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة إلـ ـ ــى أمـ ـي ــن م ـحــافــظ
بــارد» ،أي محفظة غير متصل
ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت ب ـ ـغـ ــرض ت ـخــزيــن
العمالت المشفرة.
ً
وأكـ ـ ــد ج ـ ــون راي أي ـ ـضـ ــا أن
ً
ً
«تحقيقا جديا في الوقائع ()...
ً
بــدأ على الـفــور ردا على ذلــك»،
ً
مؤكدا «اتصلنا بسلطات إنفاذ
القانون والمنظمين المعنيين
وننسق معهم».

صفقات «غير سليمة»
ً
كـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة مـ ـنـ ـعـ ـطـ ـف ــا
ً
ح ــاسـ ـم ــا لـ ـه ــذه الـ ـش ــرك ــة ال ـتــي
يـ ـشـ ـك ــل م ــؤسـ ـسـ ـه ــا ب ــان ـك ـم ــان
ً
ً
فــريــد ( 30ع ــام ــا) رم ـ ــزا لــواحــد
ً
من أكثر النجاحات تأثيرا في
عالم العمالت المشفرة ومازال
ً
مليارديرا.
ل ـك ــن ل ـي ــل ال ـج ـم ـعــة ال ـس ـبــت،
تـ ـح ــدث الـ ـمـ ـس ــؤول ال ـق ــان ــون ــي
راي ـ ـ ــن م ـي ـلــر عـ ــن «ت ـح ـق ـي ــق فــي
حاالت غير سليمة في حركات
ال ـم ـح ـف ـظ ــة م ــرت ـب ـط ــة ب ـت ـعــزيــز
أرصـ ـ ـ ــدة (إف تـ ــي إك ـ ـ ــس) بـيــن
المبادالت».
وأشار إلى «وقائع تفتقر إلى
الوضوح ألن الحركات األخرى
غير واضحة».
وع ـ ــاد راي ـ ــن ص ـب ــاح الـسـبــت
ليؤكد أن «صفقات غير مسموح
ً
بها» لوحظت ،مؤكدا أن المنصة
«ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وق ــائـ ـي ــة
لنقل كــل األص ــول الرقمية إلى
تخزين بــارد» .وأضــاف أنه «تم
تسريع العملية مساء (الجمعة)
لتخفيف األضرار خالل مراقبة
صفقات لم يسمح بها».
وب ـ ـ ــدأت ال ـم ـش ـك ـلــة م ــع نـشــر
مـعـلــومــات فــي وســائــل اإلع ــام

راع رسمي الحتفالية يوم
«زين» ٍ
السكري العالمي
أعلنت شركة زين رعايتها
الرسمية لالحتفالية الخاصة
لـ ــاح ـ ـت ـ ـفـ ــاء بـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـسـ ـك ــري
الـعــالـمــي ف ــي  14نــوفـمـبــر كل
عام ،التي أقامتها وحدة الغدد
الـ ـصـ ـم ــاء والـ ـسـ ـك ــر واأليـ ـ ــض
بمستشفى جابر األحـمــد في
م ـج ـمــع األڤـ ـنـ ـي ــوز ع ـل ــى م ــدار
يوم كامل.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر «زي ـ ـ ـ ـ ــن» ن ـف ـس ـهــا
ً
ً
شريكا فاعال للقطاع الصحي
وم ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ف ــي دعــم
وإطــاق المبادرات التوعوية

المختلفة ،بهدف رفــع الوعي
المجتمعي و تـعــز يــز الصحة
العامة ،حيث أتى دعمها لهذه

ً
المبادرة المميزة انطالقا من
إيمانها بأهمية دعم الجهود
الـ ـت ــي ت ـخ ـل ــق ثـ ـق ــاف ــة صـحـيــة
إيجابية بين أفــراد المجتمع
تجاه األم ــراض المزمنة ،لعل
أهـمـهــا م ــرض الـسـكــري ،الــذي
ً
ً
ي ـش ـه ــد ان ـ ـت ـ ـشـ ــارا كـ ـبـ ـي ــرا فــي
الكويت.
وش ـ ـهـ ــد ج ـ ـنـ ــاح ال ـف ـع ــال ـي ــة
فــي مجمع األ ڤـنـيــوز مشاركة
فــريــق وح ــدة ال ـغ ــدد الـصـمــاء
والسكر واأل يــض بمستشفى
ج ـ ــاب ـ ــر األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،وب ـ ــوج ـ ــود
رئـ ـي ــس ال ـ ــوح ـ ــدة اس ـت ـش ــاري
الـ ـغ ــدد الـ ـصـ ـم ــاء والـ ـسـ ـك ــر د.
ثامر العيسى ،حيث استقبل
ا لـجـنــاح زوار المجمع لعمل
فحوصات السكر المجانية،
والتعرف على أهم النصائح
ال ـط ـب ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ــرض
ال ـس ـكــري ،إضــافــة إل ــى فرصة
االس ـت ـف ــادة م ــن االس ـت ـشــارات
المجانية.
وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص «زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» ع ـل ــى
إ بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء روح ا ل ـ ـم ـ ـسـ ــؤو ل ـ ـيـ ــة
كـ ـم ــؤسـ ـس ــة وط ـ ـن ـ ـيـ ــة تـ ـع ــرف
الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا وواج ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــا
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،بـ ـتـ ـسـ ـخـ ـي ــر
قدراتها وإمكانياتها البشرية
والتكنولوجية ،بتعاونها مع
مختلف ا لـ ــوزارات والهيئات
الحكومية ،وإطالقها العديد
م ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات الـ ـت ــوع ــوي ــة
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ل ـض ـم ــان صـحــة
وسالمة المجتمع.
وتستمر ا لـشــر كــة بتجديد
تعاونها مع مختلف الجهات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة مــن
ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
لـ ـ ــدعـ ـ ــم وإط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ــذه
ا لـمـبــادرات الصحية ،إضافة
إلــى عقد الـنــدوات التوعوية،
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي الـ ـحـ ـم ــات
الصحية ،كحمالت التطعيم
والـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرع بـ ـ ــالـ ـ ــدم وغـ ـي ــره ــا
تـحــت مـظـلــة استراتيجيتها
لـ ــاس ـ ـتـ ــدامـ ــة والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجتماعية.

ت ـف ـي ــد بـ ـ ــأن ص ـ ـنـ ــدوق ال ـش ــرك ــة
«االم ـ ـيـ ــدا ري ـس ـي ــرش» (االمـ ـي ــدا
لــأبـحــاث) يستثمر فــي أصــول
م ـش ـف ــرة ص ـ ـ ــادرة ع ــن «إف تــي
إكـ ــس.كـ ــوم» ف ــي عـمـلـيــة مــالـيــة
ت ـن ـطــوي ع ـلــى م ـج ــازف ــة يمكن
ً
ً
أن تـكـشــف ت ـضــاربــا كـبـيــرا في
المصالح.

سقوط سريع
وأدى إع ــان بانكمان-فريد
اس ـت ـقــال ـتــه ب ـعــد س ــاع ــات على
إع ــان الـمـنـصــة وض ــع نفسها
تحت قانون اإلفالس ،في أحدث
سقوط سريع لالعب رئيسي في
ق ـطــاع الـعـمــات الـمـشـفــرة غير
المنظم ،إلى انخفاض حاد في
أسعار العملة الرقمية.
وف ــي تـغــريــدة ،عـبــر مؤسس
الشركة عن اعتذاره «الصادق».
واختير جون جيه راي الثالث
ً
ليترأس الشركة خلفا لبانكمان
فريد الذي «سيبقى للمساعدة
في تحقيق انتقال سلس».
وفي تصريحات لقناة «سي
إن بي ســي» ،قــال هــوارد فيشر
المحامي السابق لهيئة األوراق
المالية والبورصات األميركية،
سلطة ضبط سوق األسهم في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة «ال نـعــرف

«بتكوين» تصعد %4
صـعــدت الـعـمــات المشفرة خــال تعامالت،
ً
أمس ،تزامنا مع تراجع الدوالر األميركي بضغط
من توقعات اتجاه االحتياطي الفدرالي لخفض
وتيرة رفع الفائدة.
وارتفعت القيمة السوقية للعمالت المشفرة
خالل  24ساعة بنسبة  1.47في المئة إلى 850.30
مليار دوالر ،بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
م ــاذا ح ــدث لـكــن يـبــدو أن ــه كــان
هناك الكثير من سوء التصرف».
وأدان فيشر غياب الشفافية،
ً
مشيرا إلى أنه يتوقع أن يلجأ
ً
الـ ـعـ ـم ــاء أي ـ ـضـ ــا إل ـ ــى ال ـق ـض ــاء
السترداد استثماراتهم.
وتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
للتحقيق من قبل لجنة األوراق
ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ووزارة ا لـ ـ ـع ـ ــدل فــي
نـيــويــورك ،كما ذكــرت صحيفة
ً
نيويورك تايمز نقال عن مصادر
مطلعة على التحقيق.
ً
وردا ع ـل ــى سـ ـ ــؤال «ف ــران ــس
ب ــرس» الـجـمـعــة ،لــم ت ــدل هيئة
األوراق الـمــالـيــة وال ـبــورصــات
ً
الـتــي ال تعلق عـمــومــا عـلــى أي
تحقيق جار ،كذلك وزارة العدل،
بأي تصريح.

بنسبة  3.95فــي المئة
وصـعــدت بتكوين
ً
عند  16843.50دوالرا ،وفقا لبيانات «كوين
ب ـ ــاس» .وارت ـف ـع ــت أي ـضــا اإلي ـث ــري ــوم بنسبة
 4.20ف ــي ا ل ـم ـئــة إ ل ــى  1265.35دوالرا ،كما
زادت الريبل  2.04في المئة إلى  38.13سنتا،
وصعد بينانس بنسبة  0.22في المئة إلى
 273.72دوالرا.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري غـ ـيـ ـنـ ـسـ ـل ــر
رئ ـيــس هـيـئــة األوراق الـمــالـيــة
وال ـب ــورص ــات لـشـبـكــة «س ــي إن
بي سي» الخميس «ال يمكنني
ا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ع ـ ـلـ ــى أي ت ـح ـق ـيــق
محتمل» .ومنذ توليه منصبه،
دع ـ ــا غ ـي ـن ـس ـلــر إل ـ ــى م ــزي ــد مــن
ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ق ـط ــاع األصـ ــول
المشفرة.
وكـ ــان ق ــد ح ــذر ف ــي رد على
س ــؤال عــن ه ــذا الـمـلــف «عندما
تـخـلــط أم ـ ــوال ال ـع ـمــاء بغياب
الـشـفــافـيــة واالق ـ ـتـ ــراض مـقــابــل
تلك األم ــوال والسمسرة ،يدفع
المستثمرون الثمن».
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،دع ـ ـ ـ ـ ـ ــا أح ـ ـ ــد
المستثمرين في «إف تي إكس»
كيفن أوليري الذي يرأس شركة

مالية والشخصية التلفزيونية
المعروفة إلــى فــرض مزيد من
ال ـض ـمــانــات وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات في
قطاع العمالت المشفرة.
وقــال أوليري الجمعة «حان
الوقت لوضع قواعد .أصبحنا
ال ـيــوم فــي قـعــر س ــوق العمالت
الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة م ـ ــع ان ـ ـه ـ ـيـ ــار الع ــب
رئـ ـيـ ـس ــي» .وأضـ ـ ـ ــاف «خ ـس ــرت
ً
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواال ل ـ ـك ـ ـن ـ ـنـ ــي سـ ـ ــأواصـ ـ ــل
االستثمار في هذا القطاع».
وامتد هذا السقوط المدوي
إلـ ــى الـ ـ ـ ــدوري األمـ ـي ــرك ــي ل ـكــرة
الـسـلــة لـلـمـحـتــرفـيــن م ــع إع ــان
فريق ميامي هيت أنــه سيغير
اسم ملعبه «إف تي إكس أرينا».

الواليات المتحدة والصين تدعوان للتهدئة االقتصادية
بايدن :ال حاجة لـ «حرب باردة جديدة» ...وبكين :تفاهمات مشتركة
تصاعدت التوترات بين أميركا
والصين ببطء منذ عقود ،لكنها
ارتفعت بشكل كبير بعد أن
األميركي السابق
شن الرئيس ً
دونالد ترامب حربا تجارية
حمائية مع الصين .ومنذ توليه
منصبه في عام  ،2021لم
يفعل بايدن الكثير بعكس
سياسات ترامب التجارية.

ق ــال الــرئ ـيــس األم ـيــركــي جو
بايدن ،إنه «ال داعي لقيام حرب
ب ـ ــاردة ج ــدي ــدة» ب ـيــن ال ــوالي ــات
المتحدة والصين.
وأضاف بايدن ،بعد اجتماع
قـمــة اسـتـمــر ث ــاث س ــاع ــات مع
الرئيس الصيني شي جينبينغ
في إندونيسيا االثنين الماضي:
«ال أعتقد أن هناك أي محاولة
وشيكة من جانب الصين لغزو
تايوان على الرغم من التصعيد
الخطابي والتحركات العسكرية
مـ ــن ق ـب ــل ال ـص ـي ــن فـ ــي مـضـيــق
تايوان».
وعـ ـق ــد ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
ون ـظ ـي ــره ال ـص ـي ـنــي االج ـت ـم ــاع
الذي طال انتظاره على هامش
قمة مجموعة العشرين للدول
ً
المتقدمة اقتصاديا في بالي.
وق ــال بــايــدن ،إنــه تـحــدث مع
شـ ــي بـ ـص ــراح ــة ،واتـ ـفـ ـق ــا عـلــى
إرس ــال دبلوماسيين وأعـضــاء
ح ـ ـكـ ــوم ـ ـي ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــن إداراتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم
ً
لالجتماع مــع بعضهم بعضا
ً
شخصيا لحل القضايا الملحة،
ً
وفقا لما ذكرته شبكة «،»CNBC
واطلعت عليه «العربية.نت».
وعلى الرغم من أنهما تحدثا
 5مـ ـ ــرات ع ــن ط ــري ــق ال ـف ـيــديــو،
فــإن االجـتـمــاع كــان األول الــذي
ً
عقده بايدن وشي وجها لوجه

مـنــذ انـتـخــاب رئـيــس الــواليــات
المتحدة عام .2020
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت وزارة
الخارجية الصينية ،فــي بيان
بـعــد ذل ــك ،إن ال ـم ـحــادثــة كــانــت
«متعمقة وصريحة وبناءة».
وأضافت الوزارة أن الزعيمين
توصال إلى «تفاهمات مشتركة
مهمة» ،وأنهما مستعدان اآلن
«التـ ـ ـخ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـل ـمــوســة
لــوضــع ال ـعــاقــات بـيــن الصين
والــواليــات المتحدة إلــى مسار
التنمية المطردة».

تنافس متوتر
وت ـص ــاع ــدت ال ـت ــوت ــرات بين
أمـ ـي ــرك ــا والـ ـصـ ـي ــن بـ ـب ــطء مـنــذ
عـ ـق ــود ،لـكـنـهــا ارت ـف ـع ــت بشكل
ك ـب ـي ــر بـ ـع ــد أن ش ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق دونـ ــالـ ــد
ً
تــرامــب حــربــا تـجــاريــة حمائية
مع الصين.
ومـ ـن ــذ ت ــولـ ـي ــه م ـن ـص ـب ــه فــي
عـ ـ ــام  ،2021لـ ــم ي ـف ـع ــل ب ــاي ــدن
الكثير لعكس سياسات ترمب
التجارية.
وخ ـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ـه ـم ــا ،أثـ ــار
ً
ب ــاي ــدن أي ـض ــا «م ـخ ــاوف بـشــأن
م ـم ــارس ــات ج ـم ـهــوريــة الـصـيــن
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي ش ـي ـن ـج ـي ــان ــغ،

تكريم «بوبيان» لرعايته المؤتمر
العالمي الثالث لعمارة المساجد

ِّ ً
مكرما «بوبيان»
الوزير حمد العدواني
أ عـلــن بنك بوبيان رعايته للمؤتمر العالمي
ً
الثالث لعمارة المساجد ،الــذي ُيـقــام حاليا في
ال ـك ــوي ــت ،وتـسـتـضـيـفــه كـلـيــة ال ـع ـم ــارة بـجــامـعــة
الـ ـك ــوي ــت ،ب ــال ـش ــراك ــة م ــع ج ـم ـع ـيــة الـمـهـنــدسـيــن
الكويتية ،حيث تــم خــال حفل االفـتـتــاح تكريم
ً
البنك ،ممثال بالمدير التنفيذي إلدارة االتصاالت
والعالقات المؤسسية في «بوبيان» قتيبة البسام.
وتـقـ َّـدم البسام بالشكر لحضور الحفل ،وفي
مقدمتهم وزير التربية وزير التعليم واألبحاث د.
حمد العدواني ،واألمين العام لجامعة الكويت د.
محمد زينل ،وعميد كلية العمارة د .عمر خطاب،
ورئيس أمناء مؤسسة الفوزان لخدمة المجتمع
عبدالله الفوزان.
وقــال إن رعاية «بوبيان» للمؤتمر العالمي
لـعـمــارة الـمـســاجــد خ ــال دورت ــه الـثــالـثــة تحت
شعار «المسجد :مبنى عابر للثقافات» تأتي
في إطــار المسؤولية االجتماعية للبنك تجاه
دعم الجانب الثقافي ،وتطوير وتنمية العمارة
اإلس ــامـ ـي ــة ع ـل ــى ج ـم ـيــع األص ـ ـعـ ــدة الـمـحـلـيــة
واإلقليمية والدولية.
وت ــاب ــع ال ـب ـس ــام« :سـ ـع ــداء ب ــرع ــاي ــة م ـثــل هــذه
الفعاليات ،لما تمثله من تذكير بأهمية تعزيز دور
المهنة الهندسية ،وحرصها على دعم التوصيات

الـتــي يـمـكــن أن تـســاعــد عـلــى االرت ـق ــاء بأساليب
العمارة لدور العبادة اإلسالمية ،بجانب حرص
(بوبيان) على اتساع مفهوم مبادراته للمسؤولية
االجتماعية ،ليشمل جميع النواحي االجتماعية
والثقافية».
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه خـ ـ ــال الـ ـم ــؤتـ ـم ــر س ـي ـت ــم ط ــرح
ومناقشة العديد من الموضوعات والمحاور التي
تسلط الضوء على العمارة اإلسالمية ،السيما
عمارة المساجد ،وتاريخ تطور بنائها ونشأتها،
ً
نـظــرا لما يمثله المسجد مــن أهـمـيــة ،واعـتـبــاره
أيقونة معمارية إسالمية مميزة على مر العصور.
َّ
وبين البسام أن المؤتمر سيعود بالنفع على
طلبة جامعة الكويت وأعضاء الهيئة األكاديمية،
ً
نـظــرا لمشاركة عــدد مــن األســاتــذة ب ــأوراق عمل
ً
علمية ،فضال عن مشاركات عالمية من مختلف
الــدول والعواصم اإلسالمية والعواصم العربية
واألجنبية.
ُيــذ كــر أن المؤتمر العالمي لعمارة المساجد
هو مؤتمر علمي ومهني ُيعقد كل ثالث سنوات،
ويــركــز عـلــى ع ـمــارة الـمـســاجــد فــي جميع أنـحــاء
العالم تحت إشــراف جائزة عبداللطيف الفوزان
لعمارة المساجد ،ويـهــدف إلــى تشجيع البحث
في عمارة المساجد.

«الخليج» ُيطلق مسابقة
«فانتسي» لكأس العالم
ف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار حـ ـ ــرصـ ـ ــه ع ـل ــى
م ـشــاركــة ال ـع ـمــاء والـجـمـهــور
اهتماماتهم ،أطلق بنك الخليج
مسابقة «فانتسي» ،بمناسبة
ت ـن ـظ ـي ــم دولـ ـ ـ ـ ــة قـ ـط ــر ب ـط ــول ــة
ُ
كــأس العالم بعد أي ــام ،إذ تعد
ً
«فانتسي» اللعبة األكثر رواجا
بين عشاق ألعاب المحاكاة في
مختلف أنحاء العالم.
وبهده المناسبة ،قال مساعد
مــديــر االت ـص ــاالت المؤسسية
حـمــزة التيلجي« :نـحــرص في
(ال ـخ ـل ـي ــج) ع ـل ــى ال ـت ـف ــاع ــل مع
الـ ـعـ ـم ــاء والـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ضـمــن
برامجنا المتنوعة للمسؤولية
المجتمعية عـلــى م ــدار الـعــام.
وكعادتنا ،يسعدنا مشاركتهم
اهتماماتهم خالل بطولة كأس
العام المقبلة».
ودعا التيلجي الجمهور من
مـتــابـعــي ح ـســابــات «الـخـلـيــج»
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجتماعي المختلفة من داخل
ال ـك ــوي ــت إلـ ــى تـشـكـيــل فــرقـهــم
والتسجيل بــأســرع وقــت ،قبل
انـ ـط ــاق مـ ـب ــاري ــات ال ـب ـطــولــة،
ً
م ـع ــرب ــا ع ــن تـمـنـيــاتــه بــالـحــظ
السعيد لجميع المشاركين.
وأشار إلى أن إجمالي جوائز
ال ـم ـســاب ـقــة ت ـصــل إلـ ــى  5آالف
دينار ،يتم توزيعها على مراحل
البطولة المختلفة ،مــن الــدور

حمزة التيلجي

ً
األول ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـم ـب ــاراة
النهائية ،على أن تكون جائزة
الدور النهائي  2000دينار.
الجمهور
وأوضح أنه بإمكان
َّ
من اليوم تشكيل فريقه المفضل
م ــن ب ـي ــن الع ـب ــي الـمـنـتـخـبــات
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ب ـط ــول ــة ك ــأس
الـعــالــم المقبل ،إذ سيتم منح
ً
ً
مدير الفريق مبلغا افتراضيا
ب ـق ـي ـم ــة  100مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
لشراء الالعبين ،على أن يضم
ً
كــل فــريــق  15الع ـبــا ،منهم 11
ضمن التشكيلة األساسية و4
احتياطيين ،كما يجب مراعاة
أن تضم كــل تشكيلة حـ َ
ـارســي
مرمى ،و 5مدافعين ،و 5العبين
خط وسط ،وثالثة مهاجمين.

صندوق النقد يحذر من آثار
الحمائية التجارية على النمو

بايدن وشي
والتبت ،وهونغ كونغ ،وحقوق
ً
اإلنسان على نطاق أوسع» ،وفقا
لقراءة أميركية للقمة.
ورفــض شي شكاوى بايدن،
وق ـ ـ ــال ل ـل ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي إن
«الحرية والديموقراطية وحقوق
اإلنسان» كانت «السعي الدؤوب»
ً
للحزب الشيوعي الصيني ،وفقا
لبيان وزارة الخارجية.

ً
وأثار بايدن أيضا ممارسات
بـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــن االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة غـ ـي ــر
التنافسية ،التي تشمل تدخل
ال ــدول ــة ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ــع في
األسـ ـ ــواق ال ـخــاصــة والـقــوانـيــن
التي تطالب الشركات األجنبية
بالشراكة مع الشركات الصينية
من أجل العمل في البالد.
وا سـ ـتـ ـج ــا ب ــت إدارة ب ــا ي ــدن

«الوطني» يضيف «كيو جو
ً
ً
كونسيرج» مزودا جديدا للخدمة
يحرص بنك الكويت الوطني
على راحة عمالئه وحصولهم
ع ـل ــى أفـ ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات ،كـمــا
يسعى على وجــه الخصوص
إلــى إثــراء التجربة المصرفية
لـعـمــاء ال ـخــدمــات المصرفية
الممتازة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أض ــاف
الوطني «كيو جو كونسيرج»
ً
مـ ـ ـ ــزودا ل ـخ ــدم ــة ال ـكــون ـس ـيــرج
الحصرية المتميزة.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة
الكونسيرج اإلضــافـيــة ،يمكن
للعمالء االستفادة من خدمات
«كيو جو كونسيرج» عن طريق
االت ـ ـصـ ــال م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى رق ــم
الهاتف ،1888125 :أو التواصل
عن طريق  WhatsAppعلى رقم
الهاتف 1888125 :المخصص
لـعـمــاء ال ـخــدمــات المصرفية
الممتازة.
ُ,يمكن للعمالء االستفادة من
خدمات «كيو جو كونسيرج»
إل ـ ــى جـ ــانـ ــب خ ـ ــدم ـ ــات ش ــرك ــة
«بيكوك كونسيرج» على الرقم:
.22969991
وت ــوف ــر خ ــدم ــة ال ـم ـســاعــدة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة «الـ ـك ــونـ ـسـ ـي ــرج»
لألعمال العديد من الخدمات
وفي مقدمتها خدمات المراسل
لألعمال ،والتي تشمل :تقديم
وتجديد المستندات الحكومية،
المساعدة فــي الـحـصــول على
التأشيرة ،توصيل المستلزمات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ت ـج ــدي ــد ال ـب ـطــاقــة
المدنية وجواز السفر ورخصة
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،ص ـي ــان ــة الـ ـسـ ـي ــارة،
خدمة المساعدة على الطريق،
وتـ ـسـ ـلـ ـي ــم تـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة
والسفر.

ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ب ـس ـل ـس ـلــة
متزايدة من اللوائح العدوانية
التي تحد ،وفي بعض الحاالت
ً
تمنع تماما ،مشاركة الشركات
الصينية في أجزاء من االقتصاد
ً
األميركي ،خصوصا تلك التي
تـعـتـبــر بــالـغــة األه ـم ـيــة لـلــدفــاع
الوطني.
(العربية نت)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا،
ق ــادة مجموعة الـعـشــريــن مــن سـيــاســات الحمائية الـتـجــاريــة،
مؤكدة ضرورة تسهيل حركة التجارة العالمية ،وإزالة الحواجز
لمواجهة أزمة الغذاء والتضخم.
كما حذرت جورجيفا من تداعيات تجزئة االقتصاد العالمي
ً
إلى كتل جيوسياسية ،مما قد يؤثر سلبا على النمو بما ال يقل
ً
عن  1.5في المئة سنويا.
ولفتت إلى أن التكلفة ستكون أعلى بمرتين أو أكثر بالنسبة
لالقتصادات المفتوحة التي تعتمد على التعاون الدولي.
واالث ـن ـيــن؛ أك ــد ص ـنــدوق الـنـقــد أن ال ـتــوق ـعــات االقـتـصــاديــة
ً
ً
العالمية أكثر كآبة مما كــان متوقعا الشهر الماضي ،مشيرا
إل ــى تــدهــور م ـطــرد فــي اسـتـطــاعــات مــديــري الـمـشـتــريــات في
األشهر األخيرة.
وأنحى الصندوق باللوم في التوقعات األكثر قتامة على
تشديد السياسة النقدية الناجم عن استمرار التضخم المرتفع
والــواســع الـنـطــاق وضـعــف زخــم النمو فــي الصين واسـتـمــرار
الخلل في اإلمــدادات وانعدام األمــن الغذائي الناجم عن الغزو
الروسي ألوكرانيا.
وخفض الصندوق الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي
في عام  2023إلى  2.7في المئة من توقع سابق بلغ  2.9في المئة.
وق ــال ال ـص ـنــدوق ،فــي مــدونــة مـعــدة لـقـمــة زع ـمــاء مجموعة
الـعـشــريــن ،الـتــي تنعقد فعاليتها فــي إنــدونـيـسـيــا ،إن أحــدث
المؤشرات «تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة» ،السيما في أوروبا.

«التجاري» شارك في القمة الحكومية
للموارد البشرية العاشرة

نورة النجار

وبهذه المناسبة ،قالت نورة
النجار ،المديرة في مجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية
ً
في الوطني« :نسعى دائما إلى
ت ـطــويــر م ــا ن ـقــدمــه م ــن حـلــول
لـعـمــاء ال ـخــدمــات المصرفية
الممتازة ،بهدف إثراء التجربة
ال ـم ـصــرف ـيــة الـ ـت ــي يـحـصـلــون
عليها ،في إطــار حرصنا على
أن نكون األقــرب لهم من خالل
تقديم باقة من الخدمات التي
تضمن الحفاظ على راحتهم».
وأض ــاف ــت ال ـن ـجــار« :نـعــرف
ً
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ع ـم ــائ ـن ــا ج ـي ــدا
بفضل تواصلنا الدائم معهم،
لـ ــذلـ ــك ن ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى إط ـ ــاق
الـ ـخ ــدم ــات وعـ ـق ــد الـ ـش ــراك ــات
ال ـت ــي ت ـســاهــم ف ــي تـلـبـيــة تلك
االحتياجات».
وأك ـ ـ ــدت ال ـ ـتـ ــزام «ال ــوط ـن ــي»
بتحقيق مــزيــد م ــن الــرفــاهـيــة
التي تناسب نمط حياة عمالء
الخدمات المصرفية الممتازة،
وال ـت ـطــويــر الـمـسـتـمــر لـخــدمــة
الكونسيرج.

صادق عبدالله أثناء مشاركته في القمة
ش ـ ــارك ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري ال ـكــوي ـتــي ف ــي الـقـمــة
الـحـكــومـيــة ل ـل ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ال ـع ــاش ــرة (10th
 ،)Annual GOV HR Summitال ـتــي ُع ـقــدت في
ُ
أبوظبي من  25إلى  27أكتوبر  ،2022حيث تعد
القمة أكبر منصة للموارد البشرية للقطاع العام
في الخليج ،والتي ترعاها دائرة الموارد البشرية
لحكومة دبي -اإلمارات.
وقد شارك صادق عبدالله– المدير العام لقطاع
ً
الموارد البشرية ،ممثال البنك كأحد كبار مسؤولي
الموارد البشرية وأحد المتحدثين في هذه القمة
ضمن مناقشات لجنة رؤســاء الـمــوارد البشرية
« »CHRO Panel Discussionمن بين أكثر من 120
ً
ً
مسؤوال تنفيذيا في مؤسسات حكومية وخاصة
من شتى أنحاء المنطقة.
وفــي مـعــرض مشاركته بالقمة ،قــال عبدالله
ً
«إن وج ـ ــود ب ـي ـئــة ع ـم ــل م ــرن ــة ي ــرت ـب ــط ارت ـب ــاط ــا
ً
وثـيـقــا ب ـمــدى ال ـت ــزام الـمــوظـفـيــن وقــدرت ـهــم على
ال ـع ـط ــاء وال ـت ـف ــان ــي ،وت ـق ــدي ــم أف ـض ــل م ــا لــديـهــم
لتحقيق النتائج المطلوبة ،إضافة إلى تحسين
مستوى إنتاجيتهم ،بما يتوافق مع التحديات
والمتطلبات المتغيرة بشكل دائم».
وأضاف أن هناك عدة عوامل وأولويات يجب
عـلــى ق ــادة الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة تــوفـيــرهــا لتوفير

ً
بيئة عـمــل مــائـمــة ،ب ــدء ا مــن تــوفـيــر ف ــرص عمل
مناسبة ،ثم جذب أصحاب المواهب والمهارات،
ً
مرورا باالستثمار في هذه المواهب وتطويرها،
من خــال التدريب الميداني والنظري ،لضمان
تمكين جيل الشباب واستمرارهم في العمل لدى
المؤسسة أطول فترة ممكنة ،وتحقيق االستقرار
واألمـ ــن الــوظ ـي ـفــي ،وم ــن ث ــم إض ــاف ــة ع ــوام ــل قــوة
وثبات للمؤسسات.
وأكــد أن هذه القمة تمثل فرصة لتبادل اآلراء
واألف ـكــار مــع الـخـبــراء والمتخصصين ُ
وصـنــاع
ال ـ ـقـ ــرار ،إليـ ـج ــاد ح ـل ــول م ـب ـت ـكــرة غ ـي ــر تـقـلـيــديــة
للتحديات التي تواجه المؤسسات ،في سعيها
ن ـحــو تـطـبـيــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ف ـ َّـع ــال ــة ل ـل ـمــوارد
البشرية ،بالنظر إلــى أن العنصر البشري الذي
يمثل أهم ما تملكه المؤسسات لتحقيق النجاح
والنمو المستدام.
جــديــر بــالــذكــر ،أن «ال ـت ـج ــاري» حـصــد جــائــزة
ً
«اسـتــراتـيـجـيــة التعلم والـتـطــويــر األك ـثــر تـمـيــزا»
في القمة الحكومية للموارد البشرية التاسعة
ً
في العام الماضي ،تقديرا لجهوده المتميزة في
مجال تدريب وتطوير موظفيه وصقل مهاراتهم
المصرفية والشخصية وتوظيف أفضل التقنيات
الرائدة في عالم التدريب والتطوير

«برقان» يختتم رعايته لدوري اتحاد الفروسية

« »KIBيزور دار رعاية المسنين

اخ ـت ـتــم ب ـنــك ب ــرق ــان رعــاي ـتــه
لـ ـلـ ـج ــول ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن دوري
االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لـلـفــروسـيــة
(  )KEFل ـم ــو س ــم ،2023 -2022
وال ــذي أقـيــم فــي مـضـمــار مركز
الكويت للفروسية .وقد جاء ت
هذه الرعاية ضمن برنامج البنك
الشامل للمسؤولية االجتماعية،
الـ ــذي يــركــز عـلــى دع ــم وتـعــزيــز
ثقافة الرياضية في الكويت.
ح ـ ـ ــاز ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم األول مــن
الجولة الثانية للدوري الفارس
عبدالرحمن الفزيع المركز األول،
ت ـ ــاه ع ـل ــي الـ ـخ ــراف ــي ول ـط ـي ـفــة
الهاجري في المركزين الثاني
والـ ـث ــال ــث ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي .وف ــي
ّ
اليوم الثاني حــل الـفــارس علي
الخرافي في المركز األول ،تبعه
أن ـطــون ـيــو مـ ـ ــوروز ف ــي ال ـمــركــز
ال ـثــانــي ،وع ـبــدالــرح ـمــن الـفــزيــع
بالمركز الثالث.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ح ــديـ ـثـ ـه ــا
ع ـ ــن رع ـ ــاي ـ ــة «ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان» ل ـ ـ ــدوري
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـف ــروسـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ــي،
صــرحــت خـلــود الـفـيـلــي ،رئيس
دائ ـ ــرة ال ـت ـســويــق واالتـ ـص ــاالت
للمجموعة في «برقان»« :أهنئ
جـمـيــع ال ـفــرســان ال ـفــائــزيــن في
هــذه الـجــولــة ،الــذيــن يواصلون
ت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل ق ـ ـ ــدوة ت ـح ـتــذي
بها أجيالنا الشابة ،وبصفتنا
ف ــي (ب ــرق ــان) أح ــد الـمــؤسـســات
ال ـم ــال ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـم ــرم ــوق ــة،
ً
نحرص دائما على تعزيز الثروة
ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـت ــي ن ـم ـت ـل ـك ـهــا فــي

ف ــي إطـ ــار بــرنــامـجــه الــرائــد
بمجال المسؤولية االجتماعية،
قام بنك الكويت الدولي (،)KIB
ً
ممثال بموظفيه المتطوعين
و مـ ــو ظ ـ ـفـ ــي إدارة ا ل ـت ـس ــو ي ــق
واالتـصــال المؤسسي ،بزيارة
دار رعــايــة الـمـسـنـيــن التابعة
ل ـ ــوزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والـ ـعـ ـم ــل ،ح ـي ــث ق ـ ــام مــوظـفــو
البنك بتجاذب أطراف الحديث
مــع المسنين مــن ن ــزالء ال ــدار،
وإدخـ ـ ـ ـ ــال ال ـب ـه ـج ــة وال ـ ـسـ ــرور
على قلوبهم بهدايا تذكارية
وعينية ّقيمة.
وفــي تعليقه ،قــال عبدالله
الخميس ،من إدارة التسويق
ووح ــدة االت ـصــال المؤسسي
فــي  KIBعــن الــزيــارة التي قام
موظفو البنك خاللها بتبادل
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار الـ ـ ـ ـ ـ ــودي واألسـ ـ ـ ـ ــري
م ـع ـهــم ،تــارك ـيــن ل ـهــم الـمـجــال
الس ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ــار ذك ـ ــري ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم
واالسـ ـت ــرس ــال ف ــي مــواض ـيــع
الـمــاضــي الـجـمـيــل« ،نـحــن في
 KIBن ـثـ ِّـمــن االه ـت ـم ــام الكبير
ال ــذي تــولـيــه حـكــومــة الكويت
ل ــرع ــاي ــة ال ـم ـس ـن ـي ــن وج ـم ـيــع
الفئات والشرائح المجتمعية
الخاصة ،ما جعل من جهودها
الواضحة وتجربتها الرائدة
في ميدان الرعاية االجتماعية
ً
ورع ــاي ــة الـمـسـنـيــن ن ـمــوذجــا
يحتذى به».
وأكد الخميس حرص البنك

شمايل الحربي من «برقان» مع الفائزين
الكويت من المواهب الرياضية،
ً
خصوصا في رياضة الفروسية،
لكونها إحــدى أكثر الرياضات
ذات اإلرث ا لـ ـثـ ـق ــا ف ــي ا ل ـك ـب ـيــر
المحبوبة لدى الجميع».
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :ل ـط ــال ـم ــا كــانــت
ً
ً
ال ــري ــاض ــة رك ـ ـنـ ــا أس ــاسـ ـي ــا فــي
ال ـتــزام ـنــا ت ـجــاه مـجـتـمـعـنــا من
خالل استراتيجتنا للمسؤولية

المجتمعية .لهذا السبب نواصل
دعمنا للرياضيين الطموحين
والجهات الرياضية والهيئات
الوطنية المعنية بهذا المجال،
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي رف ـ ـ ــع م ـك ــان ــة
الكويت على الصعيد الرياضي
ً
ً
محليا وعالميا».
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن رع ــاي ــة
«ب ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــان» لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد

ال ـكــوي ـتــي ل ـل ـفــروس ـيــة انـطـلـقــت
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2021ح ـي ــث تــأتــي
ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة والـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة
االستراتيجية المستمرة كجزء
من استراتيجية البنك الشاملة
للمسؤولية المجتمعية ،والتي
ت ــرك ــز ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـل ــى دع ــم
وت ـع ــزي ــز ث ـق ــاف ــة ال ــري ــاض ــة فــي
الكويت.

عبدالله الخميس

على االستمرار بتوسيع نطاق
بــرنــامـجــه ال ــرائ ــد للمسؤولية
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـ ــي س ـب ـي ــل
الوصول بأنشطته ومبادراته
التنموية لجميع فئات وأطياف
ً
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،مـ ـ ـع ـ ــززا ت ــواص ـل ــه
م ــع ك ــل م ــؤس ـس ــات الـمـجـتـمــع
المدني واإلنساني في الكويت،
إلع ـ ــداد بــرنــامــج ث ــري وحــافــل
بالمشاركات المجتمعية ،بما
ي ـش ـمــل ال ـ ــزي ـ ــارات الـمـسـتـمــرة
ل ـ ـ ــدور ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
ومراكز ذوي الهمم ،والمرضى
في المستشفيات ،عــاوة على
تنظيم المحاضرات والندوات
التثقيفية والتوعوية الهادفة
في المجال المصرفي والمالي
بما يتوافق مع الحملة الوطنية
التوعوية «لنكن على دراية».
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مسك...

«البا» تستعيد حفل والده الراحل في «األندلس» بالتعاون مع «أجيال»
على وقع إحدى عشرة أغنية وطنية ووجدانية ،أبحر عشاق الطرب واللون
الغنائي اللبناني في أمسية موسيقية عبقة بالتراث واألصالة على مسرح
مشروع األندلس ،بما ِّ
يجسده من قيمة فنية وثقافية تاريخية عاد نبضها مع
مشروع األندلس.
ووسط حضور حاشد ألبناء الجالية اللبنانية وأهل الكويت ،استعادت
أكاديمية لوياك للفنون– «البا» ،أولى احتفاليات سينما األندلس أيام
ستينيات القرن الماضي ،والتي أحياها حينها الفنان اللبناني وديع الصافي
وفرقة األنوار اللبنانية في المكان نفسه.
ت ـحــت ع ـن ــوان «ذاكـ ـ ــرة االفـ ـتـ ـت ــاح» ،انـطـلــق
الـحـفــل الـغـنــائــي لـيــل أم ــس األول (االث ـن ـيــن)،
حيث صــدح صــوت الـفـنــان جــورج الصافي،
ً
نجل الراحل ،مسترجعا أيام الزمن الجميل،
وس ــط ت ـفــاعــل ال ـج ـم ـهــور وتـصـفـيـقــه ال ـحــاد.
فاألمسية التي غنى فيها الصافي األغاني
ذات ـهــا الـتــي أنـشــدهــا وال ــده فــي ذل ــك الــوقــت،
ً
مـكــررا البرنامج نفسه ،ال مــس عبرها قلوب
ُمحبي الفن األصيل ،وأثار حنينهم إلى بالد
األرز ،وأعاد إحياء ذكرياتهم وسط محطات
من الفرح والدموع.
و تــرا فــق الحفل مــع د بـكــة لبنانية بلباس
ف ـ ـل ـ ـك ـ ـلـ ــوري ت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــدي ،واخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزل ب ـت ـف ــاع ــل
ا لـحــا ضــر يــن ،مــن لبنانيين و غـيــر لبنانيين،
ح ــرق ــة ال ـغ ــرب ــة ول ــوع ــة االشـ ـتـ ـي ــاق ل ـلــوطــن،
ً
خصوصا في ظل ما يشهده لبنان من أزمة

من اليمين دانة عثمان وعبدالوهاب العريفان وجورج الصافي
وفارعة السقاف وإبراهيم مزنر ومحمد الرقم
معيشية خانقة ،فكان أن َّ
عبروا بتصفيقهم
وحماسهم ودموعهم عن تعلقهم وعشقهم
للبنان.
ُ
الحفل الغنائي ،الذي أقيم بمواكبة فرقة «البا»
الـمــوسـيـقـيــة تـحــت ق ـي ــادة الـمــايـسـتــرو يــوســف
بارا وفرقة «البا» للرقص بقيادة الكوريوغراف
ً
اللبناني إبراهيم مزنر ،يأتي استكماال لفعاليات
«ذاكرة األندلس» ،ضمن سياق التعاون المشترك
مــع شــركــة أج ـيــال الـعـقــاريــة الـتــرفـيـهـيــة ،وال ــذي
يقضي بإقامة سلسلة أنشطة استثنائية متميزة
وحـلـقــات حــواريــة ون ــدوات واحـتـفــاالت ثقافية
وتراثية وأمسيات غنائية وعروض سينمائية

من أجواء الحفل

على مدى سنة كاملة في مشروع األندلس ،تحت
إدارة «أجيال».
ويهدف التعاون إلى إحياء ذاكــرة األندلس،
بما تختزنه من نكهة وأهمية خاصة في تاريخ
الـكــويــت ،وفــي الجغرافيا والـجـمــال العمراني،
إضــافــة إلــى اسـتـعــادة ذاك ــرة الـمـكــان ،مــن خالل
ذك ــري ــات سـيـنـمــا األن ــدل ــس ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت في
مرحلة الستينيات ،كــأول سينما وأهــم مسرح
فــي الكويت ومنطقة الـشــرق األوس ــط ،حيث إن
مشروع األندلس متعدد االستخدامات يحتوي
على محالت تجارية ومكاتب وعيادات وسينما
وناد صحي.
ٍ
وإذ استذكر جــورج الصافي عطاء ات والــده
وس ـج ـلــه ال ـف ـنــي ال ـح ــاف ــل ،أع ـ ــرب ع ــن ارت ـيــاحــه
واطمئنانه لما تبديه الكويت على ال ــدوام من
حرص على تقدير الفنانين العظماء.
وفـ ــي ل ـف ـتــة ش ـكــر وامـ ـتـ ـن ــان ،غ ـ ــازل ال ـصــافــي
ً
الجمهور الكويتي ،متوجها إليه بالقول« :بنوركم
أحلى» ،قبل أن يحرك مشاعر الكويتيين وعشقهم
لوطنهم ،من خالل دمجه المناطق الكويتية في
ً
وصلة غنائية القت صدى كبيرا.
وكان حفل «ذاكرة االفتتاح» ،الذي عاد وأطل
ُ
بعد قرابة ستة عقود من الحفل األساسي ،أتاح
لجمهور اليوم أن يحظى بباقة من أجمل األغاني
التي َّقدمها وديع الصافي ،آنذاك ،والتي ال تزال
راسخة في ثنايا ذاكــرة معاصري تلك الحقبة
الزمنية.
وبأداء بمنتهى الروعة ،أبدع نجل الراحل في

لقطة استعراضية
تأدية برنامج غنائي متنوع ،استهله بـ «رقصة
ْ
األباريق» و«بترحلك مشوار» و«لوين يا مروان
عمهلك» ،إلى أغنيتي «بالساحة تالقينا» و«لبنان
ً
يــا قطعة سـمــا» ،م ــرورا ب ـ «جـنــات ع مــد النظر»
و«حسنك يــا زي ــن» و«أن ــا وهالبير» و«عاللومة
ً
الـ ـل ــوم ــة» ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى «طـ ـل ــوا ح ـبــاب ـنــا ط ـلــوا»
و«جايين يا أرز الجبل».
وتخلل األمـسـيــة أرب ــع لــوحــات استعراضية
للفنان إبراهيم مزنر ،بحضور الرئيس التنفيذي
ل ـشــركــة أج ـي ــال ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـخ ـت ــرش ،ونــائــب
الرئيس التنفيذي للشركة عبدالوهاب العريفان،
والفنان جورج خباز ،ورئيسة مجلس إدارة «البا»
فارعة السقاف.
وفي تصريحها ،أشادت السقاف بـ «األمسية
َّ
اللبنانية األصيلة التي شكلت مشهدية ساحرة
عادت بنا إلى ربوع األغاني الطربية والتراثية
لكبار الفنانين الذين تخلدت أصواتهم وكلماتهم
وألحانهم في الذاكرة اللبنانية والعربية».
وقالت« :في غضون ساعات قليلة ،سافر بنا
ً
جورج الصافي إلى حقبة الستينيات ،وتحديدا
إلى التاسع عشر من يونيو  ،1962حيث شهد
هذا المكان أولى االحتفاالت باألعياد الوطنية
عـلــى م ـســرح سينما األن ــدل ــس ،وال ـتــي أحـيــاهــا

حينها الفنان الراحل وديع الصافي ،في حضور
للشيخ صـبــاح الـســالــم ال ـص ـبــاح ،نــائــب رئيس
ال ـ ــوزراء ومـمـثــل سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد آنـ ــذاك .كما
شاركت في الحفل فرقة األنوار العالمية للدبكة،
التي َّ
تكونت مما يزيد على مئة شاب وشابة .وقد
كــان المسرح حينها يعج بالحضور ،واستمر
الحفل من التاسعة والنصف مساء حتى الثانية
بعد منتصف الليل».
وت ــاب ـع ــت« :اجـتـمـعـنــا ال ـي ــوم لـنـحــاكــي نفس
الحدث مع ابنه ووريثه الفني جورج الصافي.
وعلى وقــع ألـحــان إيقاعية ألهبت الحاضرين،
من لبنانيين وغير لبنانيين ،استرجعنا لحظات
َّ
تاريخية سطرها حينها الكبير وديع الصافي،
واحتضنها مسرح األندلس ،بما يمثله من عظمة
ووجه حضاري وثقافي وفني لبالدنا».
وإذ رأت في الشراكة مع «أجـيــال» والتعاون
بين مؤسسات المجتمع المدني ،أهمية قصوى
فــي الـحـفــاظ على ال ـتــراث وإث ــراء ذاك ــرة الــوطــن،
أعربت السقاف عن تمسك «البا» بدورها الريادي
في الساحة الكويتية ،السيما لجهة إعالء شأن
الثقافة والفنون ،وتثبيت موقع الكويت كمنارة
للعراقة والحضارة.

فعاليات علمية وإصدارات متميزة لـ «التقدم العلمي» بمعرض الكتاب
تشارك «التقدم العلمي للنشر» في معرض
الكويت الدولي للكتاب ،الــذي ُيقام ما بين 16
و 26الجاري ،من خالل جناح خاص تعرض فيه
إصداراتها المتميزة من الكتب والموسوعات
والمجالت ،إضافة إلى فعاليات علمية متنوعة.
و«ال ـت ـقــدم العلمي لـلـنـشــر» ،هــي أح ــد مــراكــز
م ــؤس ـس ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي ،وال ـت ــي
تسعى أهدافها إ لــى نشر الثقافة العلمية في
المجتمع ،وتعزيز دور العلم والتكنولوجيا
فيه ،والتشجيع على القراءة والبحث والمعرفة
العلمية.
ويـ ـض ــم جـ ـن ــاح «الـ ـتـ ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـن ـشــر»
ً
ع ـ ـ ــددا م ــن ال ـم ــوس ــوع ــات ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـص ــورة

الـتــي تسلط الـضــوء على مــوضــوعــات محددة
مــزودة بالشروح والرسوم التوضيحية ،مثل:
موسوعات «القمر» ،و«جسم اإلنسان» ،و«مدن
ضــائ ـعــة» ،و«ال ـح ـي ــوان ــات» ،و«تـصـمـيــم مــواقــع
الوب» ،و«الروبوتات» ،و«الفضاء» ،و«علم النفس
اليوم».
ً
ً
ويتضمن الجناح أيضا كتبا موجهة لألطفال
ت ـهــدف إل ــى تـعــزيــز الـثـقــافــة العلمية السليمة
ً
لديهم ،وتناسب جميع شرائحهم العمرية ،بدءا
من ُعمر ثالث سنوات ،منها :سلسلة «مغامرات
ً
ُ
ُ
البروفسور آسـتــروكــات» ،و«ك ــن عــالـمــا» ،و«كــن
ً
عبقري رياضيات» ،و«مرحبا ...أستطيع العد»،
و«كتاب الحمض النووي».

وي ـعــرض الـجـنــاح مـجـلــة «ال ـت ـقــدم العلمي»
ال ــدوري ــة ال ـت ــي ت ـصــدرهــا ال ـمــؤس ـســة احـتـفــاء
بــالـمـشـهــد الـعـلـمــي ف ــي ال ـك ــوي ــت ،إض ــاف ــة إلــى
المجالت العلمية العالمية المترجمة إلى اللغة
العربية التي تصدرها ،والتي تناسب شرائح
عمرية مختلفة ،وهــي« :كيف تعمل األشـيــاء»،
و«مــدار» ،و«العلوم» ،و«سكاي آت نايت» ،و«إم
آي سلون مانجمنت».
ً
وتشمل مشاركة «التقدم العلمي للنشر» عددا
من الفعاليات الموجهة إلى شرائح مختلفة من
الزوار ،منها قراءة عدد من القصص المتميزة
ل ــأط ـف ــال وال ـي ــاف ـع ـي ــن ،وأن ـش ـط ــة ت ـه ــدف إل ــى
التعريف بكيفية تصوير ورصد الفلك ونشر

ثقافة علمية فلكية سليمة ،إضافة إلى أنشطة
تركز على تجارب كيميائية ،وعرض لمجسم
الحمض النووي .كما يشارك في الجناح هذا
العام مركز صباح األحمد للموهبة واإلبــداع
بتقديم فعاليات للناشئة.
وتتولى شركة التقدم العلمي إدارة منصة
رقـمـيــة وتـكـنــولــوجـيــة م ـت ـطــورة تـتـيــح ل ـلــزوار
والـمـتـصـفـحـيــن لـمــوقـعـهــا اإلل ـك ـتــرونــي ش ــراء
الكتب والـمـجــات الـتــي يرغبون بها بصورة
سلسة على مدار  24ساعة ،كما تتوافر خدمة
الـتــوصـيــل الـمـجــانـيــة لـلـكـتــب داخـ ــل الـكــويــت،
وخــدمــة الـشـحــن إل ــى خ ــارج الـكــويــت بأسعار
مخفضة.

«القاهرة للكتاب» يختار صالح جاهين شخصية العام
●

القاهرة  -محمد الصادق

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض
ال ـق ــاه ــرة ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب ،مــوعــد ان ـطــاق
فـعــالـيــات الـ ــدورة الـ ـ  54لـلـمـعــرض ،مــن 24
يـنــايــر حـتــى  6فـبــرايــر الـمـقـبـلـيــن ،فــي مقر
مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية
بالتجمع الخامس ،بمشاركة عدد كبير من
دور النشر المصرية والعربية واألجنبية،
بجانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية،
كالهيئة المصرية العامة للكتاب ،والهيئة
العامة لقصور الثقافة ،ودار الكتب والوثائق
القومية ،وقطاع صندوق التنمية الثقافية،
والمركز القومي للترجمة ،وغيرها.

واختارت اللجنة العليا لمعرض القاهرة
ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب ،ال ــراح ــل ص ــاح جــاهـيــن
ليكون شخصية المعرض هــذا العام ،كما
وق ــع االخ ـت ـي ــار ع ـلــى كــاتــب األطـ ـف ــال كــامــل
كيالني ليكون شخصية لمعرض الطفل،
ً
بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ،ليس في
مصر فقط ،بل في العالم العربي .على أن
تكون المملكة األردنية ضيف شرف دورة
هذا العام.
وت ـ ـقـ ــرر أن يـ ـك ــون الـ ـمـ ـح ــور ال ــرئ ـي ـس ــي
ل ـف ـعــال ـيــات ال ـ ـ ــدورة الـمـقـبـلــة ه ــو «ال ـث ـقــافــة
وب ـنــاء ال ــوع ــي» ،وتـسـتـمــر لـجــان الـمـعــرض
في االنعقاد ،من أجل وضع الخطة الكاملة
لفعاليات وأنشطة المعرض المختلفة.

بن حسين ودشتي ومحمد
يجتمعون في ديسمبر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـك ــويـ ـت ــي عـلــى
مـ ــوعـ ــد ف ـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم األول مــن
ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل م ـ ــع ح ـفــل
غنائي مميز ومختلف عن بقية
ال ـح ـفــات ال ـتــي أقـيـمــت الـفـتــرة
األخ ـيــرة ،وسـبــب االخ ـتــاف أن
الحفل سيكون بنكهة كويتية
خــالـصــة  ،%100حـيــث يجمع
ب ـيــن ال ـخ ـب ــرة الـمـتـمـثـلــة في
ال ـم ـط ــرب ال ـق ــدي ــر خــالــد
ب ـ ـ ــن حـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن ،ف ــي
ثاني حفالته عقب
ع ـ ـ ــودت ـ ـ ــه ل ـل ـغ ـن ــاء
م ـج ــددا ب ـعــد فـتــرة
غياب طويلة ،ويضم
الحفل نجمين من
ال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب ه ـم ــا
إبراهيم دشتي،
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
محمد.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــل ف ــي
ق ـ ــاع ـ ــة بـ ــدريـ ــة
بفندق الجميرا
شاطئ المسيلة،

ً
ودعما لدور النشر الصغيرة التي ليس
لها إصدارات تناسب االشتراك في معرض
ال ـك ـت ــاب  ،2023ك ـش ــف اتـ ـح ــاد ال ـنــاشــريــن
المصريين عن أنه تم الحصول على جناح
مجمع باسم االتحاد لتجميع أكبر عدد من
دور النشر الصغيرة لالشتراك في المعرض،
ً
تيسيرا لهم على عرض إنتاجهم بالمعرض.
في سياق مختلف ،قررت اللجنة العليا
المنظمة لملتقى القاهرة الــدولــي لإلبداع
الروائي تأجيل انعقاد الدورة الثامنة منه،
ح ـيــث ك ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن ت ـق ــام نـهــايــة
ً
الشهر الجاري ،على أن يحدد الموعد الحقا،
ومن المرجح انعقاده خالل الربع األول من
العام المقبل.

ََ
فنان مصري ِّ
يقدم لوحاته على طبق «سلطة»

ويصاحب النجوم الثالثة على
المسرح فرقة موسيقية كبيرة
يـقــودهــا الـمــايـسـتــرو د .أحمد
العود.
وت ـحــرص الـجـهــة المنظمة،
شركة إيكوليزر أرت برودكشن،
على توفير كل عوامل النجاح
ل ـهــذا الـحـفــل م ــن إض ــاءة
وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز م ـس ــرح
وهندسة صوت
وتنظيم.

مديح طاهر

●

خالد بن حسين

القاهرة – أحمد َّ
الجمال

ً
ُت َّ
قدم األعمال الجيدة على طبق من فضة ،وأحيانا
ً
ً
ً
مــن ذه ــب ،لـكــن فـنــانــا تشكيليا مـصــريــا كـســر هــذه
القاعدة ،وقـ َّـدم باقة من لوحاته المميزة على طبق
«سلطة» ،وهو العنوان الذي اختاره لمعرضه الجديد،
ُ
الذي افتتح أمس في غاليري « »Demiبالقاهرة.
سر اختيار الفنان مديح طاهر كلمة «سلطة» لتكون
عنوان معرضه ،هو محتوى العرض ذاته ،كونه يضم
مجموعة من اللوحات التي تنتمي التجاهات فنية
ً ً
ومدارس مختلفة ،كما يتضمن نشاطا فنيا ،من خالل
تنظيم ورشة للرسم طوال فترة انعقاد المعرض.
وق ــال طــاهــر إنــه أراد أن يـكــون لمعرضه عنوان

من لوحاته في معرض َ
«سلطة»
ً
غير تقليدي و سـلــس ،بعيدا عــن المصطلحات أو
ً
العناوين المكررة .ونـظــرا ألن األعـمــال تنتمي إلى
مدارس مختلفة ،كالواقعية والتكعيبية والتأثيرية،
ً
مرحا وغير تقليدي ،كما
فقد وجد تعبير «سلطة» ِ
أنه سيجذب انتباه الجمهور.
ُيشار إلى أن مديح طاهر فنان تشكيلي مصري،

ت ـخ ــرج ف ــي جــام ـعــة ال ـق ــاه ــرة (ق ـس ــم ال ـع ـم ــارة) عــام
 ،1989عمل في مجال العمارة والعمارة الداخلية
لفترة ،ثم اتجه إلى العمل في التوزيع الموسيقي
لألغاني ،وبحلول عام  2010بدأ مشواره في الفن
التشكيلي عبر المشاركة في العديد من المعارض
الفنية بمصر.

١٨

وعنبر

توابل ةديرجلا

•
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أعمال متنوعة يقدمها «االسكتشات لوحات صغيرة ...ولكن»
معرض تشكيلي احتضنته قاعة بوشهري للفنون
فضة المعيلي

ضم معرض «االسكتشات
لوحات صغيرة ...ولكن»
ً
أعماال متنوعة ذات موضوعات
مختلفة لعدد من الفنانين
الكويتيين والعرب ،في قاعة
بوشهري.

افـ ـتـ ـت ــح فـ ــي ق ــاع ــة ب ــوش ـه ــري
م ـع ــرض ب ـع ـن ــوان «االس ـك ـت ـشــات
لوحات صغيرة ...ولكن» ،لنخبة
من الفنانين الكويتيين والعرب.
وت ـ ـم ـ ـي ـ ــز الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض بـ ـع ــرض ــه
لــاسـكـتـشــات ك ـث ــروة فـنـيــة ،وقــد
اهتم الفنانون المشاركون بشتى
الموضوعات.
وف ــي كـلـمــة ل ـقــاعــة بــوش ـهــري،
أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت م ـ ـف ـ ـهـ ــوم االسـ ـكـ ـت ــش
وتاريخهَّ ،
وعرفته بأنه «عبارة عن
عمل تخطيطي ،ومـســودة أولية
ل ـلــرســم ال ـن ـهــائــي لـلـعـمــل الـفـنــي،
ً
يمارسه الفنان ،سواء كان رساما
ً
ً
ً
أو نـ َّـحــاتــا أو مهندسا ،وأحيانا
ُ
ُيطلق عليه (كــروكــي) ،وال يظهر
الفنان فيه االهتمام بالتفاصيل
الدقيقة منذ البداية».
ً
وأض ـ ــاف ـ ــت« :ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ظـهــر
االسـكـتــش بــدايــة عصر النهضة
الــذه ـبــي ،وتـعــامــل بــه رواد الفن
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال :لـ ـيـ ـن ــاردو

ثريا البقصمي وسوزان بوشناق
دافـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي ،وم ـ ـي ـ ـك ـ ــل أن ـ ـج ـ ـلـ ــو،
وراف ــائـ ـي ــل وغـ ـي ــره ــم ،ك ـم ــا دخ ــل
االسـكـتــش بمفهومه فــي العصر
الـ ـح ــدي ــث إل ـ ــى الـ ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي،
ومــن أشـهــر الفنانين ال ـعــرب في
رســم االسكتش :محمود سعيد،
وأم ـي ــن ال ـب ــاش ــا ،وش ــاك ــر حـســن،
وضـيــاء ال ـع ــزاوي ،وعـلــي ف ــرزات،
وسامي محمد وغيرهم .كما أن
فناني العصر الحديث يقومون
بــإعــداد ه ــذا الــرســم التحضيري
(االسـ ـكـ ـت ــش) ك ــأس ــاس ألي نــوع
م ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـف ـ ـنـ ــون ال ـج ـم ـي ـلــة
أو ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ،وي ـس ـت ـخــدمــون
فـيــه الـقـلــم ال ــرص ــاص أو األل ــوان
الـخـشـبـيــة والـشـمـعـيــة ،واأللـ ــوان
المائية ،حتى ال يظهر االهتمام
بالتفاصيل الدقيقة منذ البداية».

الفنانون المشاركون
جانب من المعرض

«الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ال ـ ـت ـ ـقـ ــت ب ـعــض
الفنانين المشاركين في المعرض،

المسلم أصدر رواية «نزف الوردة:
وقصص أخرى» من  110صفحات
●

فضة المعيلي

صدرت عن دار ذات السالسل
لـلـطـبــاعــة وال ـن ـش ــر وال ـت ــوزي ــع،
المجموعة القصصية الثالثة
ّ
للمؤلف الكويتي بسام المسلم
بعنوان «نزف الوردة :وقصص
أخـ ــرى» ،فــي  110صـفـحــات من
الحجم الوسط.
ّ
يقول المسلم عن المجموعة:
«ه ـ ــي م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـصــص
كـ ـتـ ـبـ ـتـ ـه ــا ب ـ ـيـ ــن ع ـ ــام ـ ــي 2017
و ،2021ح ــاول ــت فـيـهــا ت ـنــاول
ق ـض ـيــة واح ـ ـ ــدة م ـش ـتــركــة بـيــن
القصص ،لكن من زوايا مختلفة،
وبصيغ ســرد يــة متنوعة .كان
م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن تـ ـص ــدر فــي
ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،لـكــن ال ـظـ َّـروف
التي تبعت أزمة كورونا أخرت
إصدارها».
وكان قد صدر للمسلم« :تحت
برج الحمام» مجموعة قصصية

بسام المسلم

غالف الرواية

في عام  2010عن رابطة اﻷدباء،
وط ـب ـع ــة ث ــان ـي ــة عـ ــن دار نــوفــا
ب ـل ــس ،و«الـ ـبـ ـي ــرق :ق ـصــص في
م ـه ــب ال ـ ــري ـ ــح» فـ ــي ع ـ ــام 2013
إصدار مشترك عن دار الفراشة
ال ـكــوي ـت ـيــة ودار الـ ـف ــاراب ــي في
بيروت ،وعن دار الفراشة صدر

له رواية «وادي الشمس :مذكرة
العنقاء» الفائزة بجائزة الدولة
التشجيعية في .2018
وس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه
القصصية الـجــديــدة فــي دورة
م ـع ــرض ال ـك ـتــاب ال ــدول ــي لـهــذا
العام.

سامي محمد وفاضل العبار وعدد من الفنانين

وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـب ـ ــداي ـ ــة مـ ـ ــع الـ ـفـ ـن ــان
عبدالوهاب العوضي ،الذي أشاد
ً
بـفـكــرة الـمـعــرض ،خـصــوصــا أنــه
شارك فيه فنانون معروفون من
ً
الكويت وخارجها ،الفتا إلــى أن
المعرض يـطــرح بــدايــات الفنان،
وتلك هي الفكرة األساسية له.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان فــاضــل
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــار« :أع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي بـ ـمـ ـع ــرض
ب ــوش ـه ــري ه ــي رس ــوم ــات أمـ ــراء
ال ـكــويــت ،رسـمـتـهــم حينما كنت
ً
طالبا في ثانوية الشويخ ،وكان
عـمــري  15سـنــة ،وبعضهم حين
كنت أدرس النحت فــي هولندا،
والباقي أثناء دراستي الهندسة
في أميركا ،والباقي بالكويت».
وذكـ ــر أن ف ـك ــرة االس ـك ـت ـشــات،
هـ ــي ال ـت ـج ـه ـي ــز ل ـع ـم ــل ل ــوح ــات،
والـبــاقــي أفـكــار تخطر على ذهن
الـفـنــان ،ويـتــم تجميعها ألعمال
فنية أخرى.
أم ــا الـفـنــانــة ثــريــا البقصمي،
فــوص ـفــت ال ـف ـكــرة بــأن ـهــا جميلة

●

فضة المعيلي

ص ـ ـ ـ ــدرت رواي ـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـك ــات ــب
والمترجم بدر الفيلكاوي عن
دار قرطاس بعنوان «رسائل
يــابــان ـيــة» ،وج ـ ــاء ت ف ــي 136
صـ ـفـ ـح ــة .ويـ ـ ـق ـ ــول «الـ ـ ــروايـ ـ ــة
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارة ع ـ ـ ــن م ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة ب ـي ــن
ثقافتين :العربية واليابانية،
ومحاولة لطرح فكر مختلف،
لذلك هي غير موجهة لمن ال
يـتـقـبــل ال ـ ــرأي اآلخ ـ ــر ،وفـيـهــا
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل
المتخيلة بين مجموعة من
ا لـيــا بــا نـيـيــن ،ي ـقــار نــون فيها
ب ـي ــن ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــرب ـيــة
بالعموم والمجتمع الكويتي
بـ ــال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،وي ـ ـظ ـ ـهـ ــرون
ب ـعــض ال ـج ــوان ــب اإلي ـجــاب ـيــة
والـسـلـبـيــة فــي الـمـجـتـمـعـيــن.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا لـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــاوي أن
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
ال ـ ــرواي ـ ــة م ـخ ـت ـص ــة ب ــدراس ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــات» إيـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــو»
وال ـم ـع ـنــي ال ـح ــرف ــي السـمـهــا

الـ ـق ــائـ ـم ــة الـ ـط ــويـ ـل ــة ل ـل ـج ــائ ــزة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـ ـلـ ــروايـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
(ا لـ ـ ـب ـ ــو ك ـ ــر)  ،2021ل ـت ـم ـي ــز ه ــا،
وتــرجـمــت إل ــى الـلـغــة الصينية
«ال ـم ــان ــدري ــن» ،وأص ــدرت ـه ــا دار
،China international Press
وقــامــت بترجمتها .Li ling xi
ً
أيـ ـض ــا ص ـ ــدرت ل ــه الـمـجـمــوعــة
القصصية «الديوانية» ،و«قاف
قـ ــاتـ ــل سـ ـي ــن س ـ ـع ـ ـيـ ــد» .وع ـل ــى
ال ـص ـع ـيــد ال ـش ـع ــري ص ـ ــدرت له
مجموعة شعرية نبطية (ديوان
األفكار).
عبدالله البصيص

غالف الرواية

منافسة درامية محتدمة في الموسم الشتوي
●

القاهرة  -محمد قدري

يواصل عدد من صناع الدراما
التلفزيونية التصوير والتحضير
م ــن أج ــل ال ـم ـشــاركــة ف ــي الـمــوســم
ال ـش ـتــوي ال ـجــديــد بـعــد السلسلة
ً
األولـ ــى ال ـتــي ت ـعــرض حــالـيــا عبر
القنوات المصرية خــارج الموسم
الرمضاني ،وتتسم هذه المنافسة
بالندية واالحتدام.
الـبــدايــة مــع مسلسل «الــونــش»
بطولة الـفـنــان محمد رجــب الــذي
يـ ـص ــور ال ـح ـل ـق ــات األخ ـ ـيـ ــرة مـنــه
بعد االنشغال على مــدار  3أشهر
بــال ـت ـصــويــر ال ـم ـس ـت ـمــر ،وال ـع ـمــل
الجديد مكون مــن  45حلقة وهو
مــن بطولة محمود عبدالمغني،
م ـي ــره ــان ح ـس ـيــن ،م ـنــة ف ـضــالــي،
إيهاب فهمي ،وميمي جمال ،ومن
تأليف أحمد عبدالفتاح وإخــراج
إسماعيل فاروق.
وت ـك ـث ــف ال ـف ـن ــان ــة وف ـ ــاء عــامــر
ً
حاليا تصوير مشاهد مسلسلها
االج ـت ـمــاعــي ال ـكــوم ـيــدي الـجــديــد
«العيلة دي» الـمـقــرر عــرضــه على
« »DMCخالل الفترة القادمة ،بطولة
محمد ثروت ،إسالم إبراهيم ،إنعام
سالوسة ،إسماعيل فرغلي ،ضياء

وفاء عامر

ريهام عبدالغفور

الميرغني ،عال رامي ،ويتم عرضه
ً
عبر  30حلقة ،ويقدم العمل عددا من
الفنانين الشباب ،وهو فكرة يسري
الفخراني ،وتأليف أماني التونسي،
وشــارك بالكتابة ياسمين رفعت،
وإخــراج أحمد خالد أمين وإنتاج
شركة أورما .واقتربت الفنانة ريهام
عبدالغفور من تصوير جزء كبير
من مسلسلها وبطولتها المطلقة
الـجــديــدة بــاســم «عــائـلــة األصـلــي»
ويـشــارك فــي البطولة خالد أنــور،
مـ ـن ــال سـ ــامـ ــة ،أحـ ـم ــد ال ـش ــام ــي،
والعمل تأليف أمين جمال وإنتاج

شركة أروما للمنتج تامر مرتضى،
ً
ويكثف المخرج أحمد حسن حاليا
ً
تصويره تمهيدا لتسليم الحلقات
للعرض.
وي ـ ـ ـصـ ـ ــور ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــرج رؤوف
ً
عبدالعزيز حاليا مسلسل «تياترو»،
وهـ ــو ع ـمــل ج ــدي ــد م ــن ن ــوع ــه ،تم
الجمع فيه بين الدراما والمسرح
ً
مـعــا ،ويــراهــن مــن خــالــه المخرج
عـلــى ال ـمــواهــب ال ـشــابــة م ــن طلبة
وخريجي معهد الفنون المسرحية
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع نـ ـق ــاب ــة ال ـم ـه ــن
التمثيلية برئاسة الفنان د .أشرف

محمد رمضان يواجه أزمة
انسحاب سيد رجب

واجه الفنان محمد رمضان
أزمة أثناء تصوير مسلسله
الجديد (العمدة) ،المقرر
عرضه خالل الموسم
الرمضاني القادم ،إخراج
محمد سامي ،وإنتاج ميديا
هب .علمت «الجريدة» أن
المشكلة جاءت بسبب االعتذار
المفاجئ للفنان سيد رجب،
الذي اتفق على تقديم دور
البطولة أمام رمضان ،وكان قد
اقترب من تصوير المسلسل،
ً
الذي قطع فيه رمضان شوطا
ً
كبيرا .ويبحث رمضان
والمخرج محمد سامي عند
ً
بديل مناسب ،خصوصا أن
ً
الدور سيكون قويا ،ويحتاج
إلى ممثل بسمات خاصة
تناسب الدور .ويصور رمضان
ً
حاليا مشاهد «العمدة» في
منطقة الجمالية التراثية
بوسط القاهرة ،ويحاول
االنتهاء من التصوير في أقرب
فرصة ممكنة.

طوارئ في «رمضان كريم»
بسبب مسلسل جميلة

ً
ً
الفيلكاوي« :رسائل يابانية» تطرح فكرا مختلفا

 ...والبصيص يصدر «اإلنسان مخلوق وحيد»
عــن م ـن ـشــورات وس ــم ،أصــدر
الـ ـ ــروائـ ـ ــي وال ـ ـشـ ــاعـ ــر ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـب ـص ـي ــص رواي ـ ـتـ ــه ال ـج ــدي ــدة
«اإلنسان مخلوق وحيد».
وتــأتــي الــروايــة بعد سلسلة
من األعمال األدبية والشعرية،
فقد صــدرت لــه رواي ــة «ذكــريــات
ض ــال ــة» ،وروايـ ــة «ط ـعــم الــذئــب»
الـ ـت ــي ح ـ ـ ــازت جـ ــائـ ــزة م ـعــرض
ال ـش ــارق ــة ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب في
دورته الـ 36عام  ،2017وحصلت
على جائزة الكويت التشجيعية
ع ــن الـ ــروايـ ــة ال ـكــوي ـت ـيــة .2020
ً
وأي ـ ـضـ ــا دخـ ـل ــت ه ـ ــذه ال ــرواي ــة

ومميزة ،الفتة إلــى أنــه لم يسبق
أن أق ـ ـيـ ــم فـ ــي الـ ـك ــوي ــت م ـع ــرض
لـمـجـمــوعــة كـبـيــرة م ــن الـفـنــانـيــن
وي ـع ـطــى ب ــان ــورام ــا رائ ـع ــة بـهــذا
ال ـش ـكــل ،واالس ـك ـتــش يـبـيــن قــدرة
ال ـف ـن ــان ومـ ـه ــارت ــه ،ف ـه ــو مــدخــل
وتحضير ألي لوحة.
وبينت أنـهــا قـ َّـدمــت مجموعة
م ــن االس ـك ـت ـش ــات ال ـت ــي نـفــذتـهــا
ف ــي م ــراح ــل وأوق ـ ـ ـ ــات وسـ ـن ــوات
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ب ـع ـض ـه ــا فـ ـ ــي ف ـت ــرة
ك ـ ــورون ـ ــا ،والـ ـبـ ـع ــض اآلخ ـ ـ ــر فــي
ً
أسـفــارهــا ورحــاتـهــا ،خصوصا
عندما تسافر في الطائرة وتكون
مسافة السفر طويلة .واستذكرت
البقصمي أحد معارضها بعنوان
«منمنمات ثريا» ،الذي كان عبارة
عــن  350اسكتشا نفذتها أ ثـنــاء
رحالتها بسنوات مختلفة.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،الـ ـفـ ـن ــان ــة اب ـت ـس ــام
الـعـصـفــور قــالــت عــن مشاركتها
ب ـ ـلـ ــوح ـ ـت ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراث ع ــن

األل ـ ـع ـ ــاب ال ـش ـع ـب ـي ــة« :ارتـ ـبـ ـط ــت
األلعاب الشعبية بتراث الكويت
والمناسبات ،وهي تعكس طبيعة
الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـت ــي ك ــان ــت م ــوج ــودة
بالماضي ،ومن األلعاب التراثية
لـعـبــة (الـ ـب ــروي) لـلـبـنــات ،والـتــي
ُ
تصنع مــن مــواد أولـيــة وبسيطة
موجودة في المنزل مثل القماش
والقواقع» ،الفتة إلى أن تلك اللعبة
تهيئ البنت لحياة في المستقبل.
وأشارت إلى أن هناك العديد من
األلعاب الشعبية ،وشاركت بعمل
عن األديب الراحل إسماعيل فهد
إسـمــاعـيــل ،ال ــذي قــالــت عـنــه «إنــه
عــامــة فــارقــة فــي تــاريــخ الكويت
والوطن العربي ،وقلم افتقدناه،
فـ ـق ــد وث ـ ـ ــق ب ـ ــرواي ـ ــات ـ ــه مـ ـع ــان ــاة
البسطاء ،وأيام الغزو العراقي في
(الـغــول والعنقاء والخل الوفي)،
ً
وأيضا معاناة األسرى الكويتيين
فــي المعتقالت فــي رواي ــة (طيور
ال ـ ـتـ ــاجـ ــي)» ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن كــل

ُ
روايــة له تعد ملحمة تجمع بين
المشاعر اإلنسانية.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ال ـم ـعــرض
ً
يـ ـض ــم أع ـ ـ ـمـ ـ ــاال مـ ـتـ ـن ــوع ــة ل ـع ــدد
م ــن الـفـنــانـيــن ،ه ــم :عـلــي ف ــرزات،
جـ ــاسـ ــم بـ ــوح ـ ـمـ ــد ،ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
آرت ـ ـ ـ ــي ،عـ ـب ــدالـ ـه ــادي ال ــوطـ ـي ــان،
سامي محمد ،رضا دوست ،علي
نعمان ،عبدالرضا باقر ،محمود
أش ـ ـك ـ ـنـ ــانـ ــي ،ثـ ــريـ ــا ال ـب ـق ـص ـم ــي،
مـصـطـفــى عـبــدالـحـمـيــد ،سهيلة
الـ ـنـ ـج ــدي ،إب ــراهـ ـي ــم االفـ ــوكـ ــادو،
إب ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم حـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب ،مـ ـحـ ـم ــد
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ،الـ ـ ـ ــورد ال ـم ـط ــوع،
نادر الفرس ،مي النوري ،ابتسام
العصفور ،يحيى سويلم ،حنان
الغربي ،فاضل العبار ،عبدالوهاب
العوضي ،عبدالجليل الشريفي،
عالء حجازي ،إياد إبراهيم ،غادة
الكندري ،شاهين بكسوي.

خبريات

زكـ ــي ،واس ـت ـقــر ال ـم ـخــرج عـلــى 22
ً
ً
ممثال شابا ،ليسند إليهم بطولة
الـمـسـلـســل ،مــع االسـتـعــانــة بعدد
من النجوم ضيوف شرف ،ومنهم
ع ـبــدال ـعــزيــز م ـخ ـي ــون ،وس ـي ـكــون
ً
مختلفا عــن األع ـمــال المعروضة
ً
حاليا.
وتستعد منصة شــاهــد لطرح
عدد من األعمال منها مسلسل «آخر
دور» بطولة الفنانة دينا الشربيني
وتدور أحداثه في  12حلقة في إطار
من التشويق ويشاركها البطولة
الفنان الشاب أحمد خالد صالح،
نهى عابدين ،رياض الخولي ،أحمد
بدير ،ميمي جمال ،مريم الخشت،
ثــراء جبيل ،مها نصار ،وإبراهيم
السمان ،كما تطرح المنصة أيضا
«أزمة منتصف العمر» بطولة الفنان
كــريــم فـهـمــي ،ري ـهــام عـبــدالـغـفــور،
رشــدي الشامي ،هند عبدالحليم،
رنا رئيس.
وخ ـ ـ ـ ــال أي ـ ـ ـ ــام ت ـط ـل ــق مـنـصــة
 WATCH ITأحـ ــدث مسلسالتها
«بالطو وفانلة وت ــاب» وهــو عمل
مسلسل كــوم ـيــدي م ـكــون م ــن 10
حلقات ،من بطولة محمد محمود،
محمود حافظ ،عارفة عبدالرسول،
بيومي فؤاد ،محمد رضوان.

بدر الفيلكاوي

غالف اإلصدار

باليابانية هو الفتاة الطيبة
ا لـمـحـبــو بــة ،و م ـقــارب نطقها
ل ـك ـل ـمــة صـ ــدى بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة،
لذلك الرواية عبارة عن صدى
طيب سيتكرر إلى أن يسمع
وال بد أن يسمع».
وأ كــد أن الثقافة اليابانية
تحظى باهتمام واسع حتى
أصـبـحــت لـهــا مـكــانــة خــاصــة
بين دول العالم ،فهي ثقافة

ا س ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــا ئ ـ ـيـ ــة ،ألن ا ل ـش ـع ــب
الياباني حافظ على عاداته
وتقاليده الموروثة على مدى
السنين.
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـكـ ــاوي ح ـ ــاص ـ ــل ع ـل ــى
مـ ــاج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــر بـ ــال ـ ـل ـ ـغـ ــويـ ــات
الـيــابــانـيــة مــن جــامـعــة دايـتــو
ب ــو نـ ـك ــا – ا لـ ـ ـي ـ ــا ب ـ ــان ب ـت ـف ــوق
م ــع مــرت ـبــة ش ـ ــرف ،وحــاصــل

ع ـل ــى بـ ـك ــال ــوري ــوس ب ـ ــاألدب
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــان ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة
ه ـي ـم ـي ـجــي دوكـ ـي ــو ال ـي ــاب ــان،
وح ــاص ــل ع ـلــى ب ـكــالــوريــوس
آخـ ـ ــر ب ـ ـطـ ــرق ال ـ ـتـ ــدريـ ــس مــن
ج ــامـ ـع ــة ه ـي ـم ـي ـج ــي دويـ ـك ــو
ال ـ ـيـ ــابـ ــان بـ ـتـ ـف ــوق ،وح ــاص ــل
على دبلوم باللغة اليابانية
م ــن م ـع ـهــد ك ــوك ـس ــاي غ ـكــوو
ي ــوك ــاي – الـ ـي ــاب ــان ،م ـش ــارك
ب ـ ـعـ ــدة م ـ ـحـ ــا ضـ ــرات وأوراق
ب ـح ــث ب ــالـ ـي ــاب ــان والـ ـك ــوي ــت،
عـمــل كـمـتــرجــم الـتـلـفــزيــونــات
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ،ك ــات ــب ص ـحــافــي
فــي الـكــويــت مـنــذ عــام ،2007
رئ ـ ـيـ ــس بـ ـي ــت الـ ـت ــرجـ ـم ــة فــي
رابطة األدباء.

فرض المخرج سامح
عبدالعزيز حالة من الطوارئ،
لتكثيف تصوير الجزء الثاني
من مسلسل «رمضان كريم»،
المقرر عرضه خالل موسم
رمضان القادم ،من أجل
االنتهاء من تصويره خالل
أيام ،حيث حدد منتصف
ً
ديسمبر المقبل موعدا
لالنتهاء من التصوير ،الذي
بدأ قبل نحو  3أشهر.
ويتبقى لطاقم المسلسل
جزء قليل من الحلقات،
وتسلم للشركة المنتجة من
أجل المونتاج والمكساج،
حيث يتفرغ بعدها المخرج
لمسلسل «جميلة» بطولة
الفنانة ريهام حجاج ،الذي
َّ
أجل كل تحضيراته ،النشغاله
بمسلسل «رمضان كريم»،
وبذلك يصبح المخرج
الوحيد صاحب المسلسلين
بالموسم.

إيران« :شباب األحياء» يدعون إلى عصيان مدني
قآني في بغداد غداة قصف «الحرس» ...والبحرية األميركية تعترض إمدادات للحوثيين
تقترب إيران من عصيان مدني
واسع ،بعد أن بادر المحتجون
إلى تنظيم أنفسهم في المدن
الرئيسية ومراكز المحافظات،
في وقت أجرى قائد فيلق
القدس إسماعيل قآني ،زيارة
لبغداد غداة قصف الحرس
الثوري إقليم كردستان.

إحباط محاولة
إيرانية الغتيال
رجل أعمال إسرائيلي
في جورجيا

وس ـ ـ ـ ــط دع ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ل ـل ـع ـص ـي ــان
المدني ،شهد العديد من المدن
اإلي ــران ـي ــة م ــن بـيـنـهــا الـعــاصـمــة
ط ـ ـ ـهـ ـ ــران وم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات جـ ـي ــان
ً
و ّك ــردسـ ـت ــان وش ـ ـيـ ــراز ،إض ــراب ــا
نفذه أصحاب المتاجر ،بمناسبة
حـلــول الــذكــرى السنوية الثالثة
الح ـت ـجــاجــات شـعـبـيــة ُع ــرف ــت بـ
«ثــورة البنزين» عــام  .2019وفي
ب ـيــان طــالـبــت مـجـمــوعــة «شـبــاب
أحياء طهران» ،المواطنين بعدم
دف ــع فــوات ـيــر ال ـم ـيــاه وال ـك ـهــربــاء
والـ ـ ـغ ـ ــاز ب ـم ــا ي ـش ـب ــه ال ـع ـص ـيــان
المدني.
ك ـم ــا ح ـث ـت ـهــم ع ـل ــى االم ـت ـن ــاع
في تلك األيــام الثالثة عن القيام
بأعمال البنوك والتسوق ،وإغالق
المتاجر.
كــذلــك طـلـبــت م ــن الـمــواطـنـيــن
م ـقــاط ـعــة الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي ت ـقــدم
دعايتها في التلفزيون اإليراني.
بدورها ،أعلنت لجنة «مبادرة
زاغ ـ ــروس» فــي ب ـيــان ،أن «شـبــاب
ً
كردستان جنبا إلى جنب المدن
األخـ ــرى ف ــي ال ـب ــاد ،سيجعلون
أيام 15و16و 17من شهر نوفمبر
ً
جحيما على النظام اإليراني».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،دعـ ــت مـجـمــوعــة
«شباب أحياء تبريز» إلى تجمع
عــام ،وأعلنت أنــه لن يتم افتتاح
مـ ــدر سـ ــة أو ج ــا مـ ـع ــة أو ش ــر ك ــة
ً
تجارية اعتبارا من اليوم.
ً
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ان ـ ـض ـ ـمـ ــت أي ـ ـضـ ــا
مجموعة «شباب أحياء كرج» إلى
تلك المجموعات ،حاثة الجميع
على المشاركة في التظاهرات.
وف ــي وق ــت تـسـعــى الـسـلـطــات
اإليرانية لنزع فتيل االحتجاجات
المستعرة فــي الـبــاد ،منذ وفــاة
الشابة اإليــرانـيــة الكردية مهسا
أميني بعد توقيفها من الشرطة،
بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب
اإلل ــزام ــي ،أف ــرج ــت لـجـنــة رفـيـعــة
المستوى أرسلها المرشد علي
خامنئي إلى محافظة سيستان
وب ـلــوش ـس ـتــان ال ـم ـض ـطــربــة ،عن
ً
 38شـ ـخـ ـص ــا م ـ ــن ا ل ـم ـع ـت ـق ـل ـيــن
وال ـمــوقــوف ـيــن خ ــال ال ـصــدامــات
الدامية التي اندلعت بين أهالي
وقوات أمنية ،وأسفرت عن مقتل
نحو  150وجرح العشرات.
لكن خطوة التهدئة بالمنطقة
ال ـتــي تـنـشــط بـهــا جـمــاعــة ّ
سنية
انفصالية قــرب حــدود باكستان
وأفغانستان ،ترافقت مع خروج
تظاهرات جديدة مناهضة للنظام
ف ــي ع ــدد م ــن ال ـم ـنــاطــق بـطـهــران

بدأت الهند ،أمس ،تدريبات
عسكرية ضخمة تستمر يومين
بمشاركة العديد من األجهزة
المعنية ،بهدف التحقق من
استعدادها للتعامل مع أي
احتماالت ،وتعزيز األمن
البحري الشامل.
وذكرت وكالة «برس تراست
أوف إنديا» ،أن التدريبات
تغطي مساحة  7آالف و516
ً
كيلومترا من سواحل البالد،
والمنطقة االقتصادية
الخالصة .وأوضح مسؤولون
أن تدريب «مراقبة البحر»
العسكري «غير مسبوق»،
من حيث النطاق الجغرافي
واالمتداد وعدد األجهزة
المعنية والوحدات المشاركة
فيه واألهداف الواجب تحقيقها.

الدبيبة يباشر التحقيق
في عرقلة مجلس الدولة
ً
محتجون إيرانيون يقيدون أنفسهم إلى أعمدة في الرصيف احتجاجا على مقتل راقص شعبي بلوشي بعد أن قيده األمن إلى عمود في سيستان بلوشستان لمدة أيام
ّ
بـيـنـهــا م ـح ـطــة الـ ـمـ ـت ــرو .ونــظــم
مـحـتـجــون تـظــاهــرة حــاشــدة في
سنندج رددوا خاللها «كردستان
ستكون مقبرة الفاشية في إيران».

قآني في بغداد
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أج ـ ــرى ق ــائ ــد فيلق
الـ ـق ــدس ف ــي «ال ـ ـحـ ــرس الـ ـث ــوري»
اإليراني إسماعيل قآني سلسلة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مـ ــع ق ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــراق،
خـ ــال زي ـ ـ ــارة م ـفــاج ـئــة قـ ــام بـهــا
أم ـ ـ ــس إل ـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـ ـغـ ــداد،
الحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء ت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات ال ـغ ـض ــب
وال ـحــرج ال ــذي تسبب بــه قصف
ب ـل ــده إلق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ال ـع ــراق
وتجديدها اتهام حكومة اإلقليم
ب ــال ـس ـم ــاح ل ـج ـم ــاع ــات إره ــاب ـي ــة
وانفصالية بتأجيج االحتجاجات
واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـت ــي تـشـهــدهــا
الجمهورية اإلسالمية.
وك ـ ــان ـ ــت أبـ ـ ـ ــرز االجـ ـتـ ـم ــاع ــات
م ــع رئ ـيــس ال ـع ــراق عبداللطيف
رشـيــد ،ورئـيــس مجلس ال ــوزراء
محمد ّ
شياع السوداني ،المدعوم

مـ ــن ف ـص ــائ ــل وأحـ ـ ـ ـ ــزاب «اإلط ـ ـ ــار
التنسيقي الشيعي» المتحالفة
مع طهران.
وت ـح ــدث أوسـ ــاط عــراق ـيــة عن
مناقشة قآني لعدة ملفات أمنية
مـشـتــركــة م ــع الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي،
مشيرة إلى أن المسؤول اإليراني
طـلــب مــن ال ـســودانــي وق ـي ــادات بـ
الصدريين
«اإلطــار» ،عدم إقصاء
ّ ً
عن مناصبهم في الدولة «تجنبا
الستفزازهم».
وجاء ذلك غداة نفي المتحدث
ب ــاس ــم «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» اإلي ــرانـ ـ ّي ــة،
ناصر كنعاني ،تقارير عن توقف
الــوســاطــة الـعــراقـيــة بـيــن طـهــران
ّ
والــريــاض بعد تــولــي السوداني
ً
رئــاســة ال ــوزراء خلفا لمصطفى
الكاظمي في أكتوبر الماضي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـن ـ ـعـ ــانـ ــي إن إي ـ ـ ـ ــران
«ستحاول استنفاد الدبلوماسية
من أجل تصحيح التصرفات غير
ـودي ــة لـلـمـمـلـكــة ،وتــأمــل فــي أن
ال ـ ّ
يحضر الطرف المقابل األرضية
واشنطن بالسعي
لذلك» .واتهم
ّ
إلى «تعكير الحوار البناء» إلنهاء

القطيعة والخالفات بين طهران
والرياض.

تنديد واعتراض
وف ــي ح ـيــن ،ج ــدد الـمـتـحــدث
بــاســم «الـخــارجـيــة» األمـيــركـيــة،
ن ـي ــد ب ـ ــراي ـ ــس ،م ـط ــال ـب ــة بـ ــاده
لطهران بوقف هجماتها التي
تـنـتـهــك سـ ـي ــادة ال ـ ـعـ ــراق ،أعـلــن
األس ـط ــول الـخــامــس بالبحرية
األميركية أنــه اعـتــرض سفينة
صـ ـي ــد كـ ــانـ ــت ت ـ ـه ـ ـ ّـرب ك ـم ـي ــات
ضـخـمــة مــن ال ـم ــواد المتفجرة
ف ــي أثـ ـن ــاء ع ـب ــوره ــا م ــن إيـ ــران
ع ـلــى ط ــري ــق ف ــي خ ـل ـيــج ُع ـمــان
ُيستخدم لتهريب أسلحة إلى
ج ـمــاعــة أن ـص ــار ال ـلــه الـحــوثـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـم ــردة فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن .وقـ ــال
ً
األسطول إنه عثر على « 70طنا
من فوق كلورات األمونيوم ،التي
تستخدم عادة في صناعة وقود
الصواريخ ،والمتفجرات».
وأشار إلى أن السفينة التي تم
اعتراضها كان يقودها طاقم من

 4يمنيين تم تسليمهم إلى خفر
السواحل اليمني.
وأوضـ ــح نــائــب قــائــد الـقـيــادة
ال ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــى ،الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزة ف ــي
البحرين ،بــراد كوبر أن «الكمية
المصادرة تكفي لتزويد أكثر من
 10صــواريــخ بالستية متوسطة
المدى بالوقود».
وقــال إن «النقل غير القانوني
لـلـمـســاعــدات الـقــاتـلــة مــن طـهــران
ال ّ
يمر مــرور الـكــرام .إنــه أمــر غير
مـ ـس ــؤول وخ ـط ـي ــر ،ويـ ـ ــؤدي إلــى
العنف وزعزعة االستقرار».
في سياق قريب ،كشفت هيئة
البث اإلسرائيلية الرسمية (كان)
أن س ـل ـط ــات ج ــورج ـي ــا أحـبـطــت
مـحــاولــة «خـلـيــة يــديــرهــا مــواطــن
إي ـ ــران ـ ــي» الغ ـت ـي ــال رج ـ ــل أع ـم ــال
إسرائيلي في تبليسي.

بن سلمان وسوناك
وغ ـ ــداة تـكـثـيــف دول االت ـحــاد
األوروبي ضغوطها الدبلوماسية
وفــرضـهــا الـمــزيــد مــن الـعـقــوبــات

عـ ـل ــى دائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـنـ ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي
ال ـم ـن ـخــرطــة ب ـق ـمــع اح ـت ـجــاجــات
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك الـ ـشـ ـعـ ـب ــي الـ ـمـ ـط ــال ــب
بالتغيير الــذي يقترب من إنهاء
شهره الثاني ،أعــرب ولــي العهد
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األمـ ـ ـي ـ ــر م ـح ـم ــد بــن
سلمان ورئيس الوزراء البريطاني
ري ـ ـش ـ ــي س ـ ــون ـ ــاك ع ـ ــن ق ـل ـق ـه ـمــا
تـجــاه سـلــوك إي ــران المهدد ألمن
المنطقة .وبحث الزعيمان في لقاء
على هامش أعمال قمة العشرين
المنعقدة في إندونيسيا ،أمس،
العالقات الثنائية ،والقضايا ذات
االهـتـمــام المشترك والتهديدات
المحيطة بالشرق األوسط.وأتى
االجتماع بعدما التقى ولي العهد
الـ ـسـ ـع ــودي ،ال ــرئ ـي ــس الـفــرن ـســي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،الـ ــذي جــدد
أمس األول إشادته باالحتجاجات
التي تشهدها إيران منذ سبتمبر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ــوص ـف ـه ــا «ثـ ـ ـ ـ ــورة»،
ً
وم ـش ـي ــرا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه إلــى
أنها جعلت من الصعب التوصل
إلــى تفاهم بشأن إحـيــاء االتفاق
النووي مع طهران.

ً
ً
ُ َ
ّ
وازن تحركها سياسيا ونفطيا ...وال «فيتو» على فرنجية
لبنان :فرنسا ت ِ
•

بيروت  -منير الربيع

ال تزال الساحة اللبنانية تشهد محاوالت
لالستثمار في اتفاق ترسيم الحدود البحرية
ً
بـيــن لـبـنــان وإس ــرائ ـي ــل س ـيــاس ـيــا .وتـتـجــدد
ً
ّ
ال ـم ـســاعــي الـفــرنـسـيــة ل ـب ـنــان ـيــا ،وع ـلــى خــط
االت ـص ــاالت الــدول ـيــة ال سـيـمــا مــع الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة وال ـس ـع ــودي ــة إلن ـتــاج
تـســويــة سياسية جــديــدة وانـتـخــاب رئيس
للجمهورية.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ــك أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ت ــوت ــال
انرجيز إطــاق عمليات استكشاف لمنطقة
يحتمل أن تحتوي على الغاز ،وهي البلوك
رقم  9بالمياه اإلقليمية اللبنانية ،والتي قد
سبق أن تم تحديدها ،وقد تمتد في كل من

الهند تبدأ تدريبات
ضخمة على سواحلها

الرقعة الرقم  9والمياه اإلسرائيلية جنوب
خط الحدود البحرية الذي تم تحديده أخيرا.
ويبدأ اآلن التحضير ألنشطة االستكشاف
م ــن خـ ــال ت ـج ـه ـيــز الـ ـ ِـفـ ـ َـرق وش ـ ـ ــراء ال ـم ـع ـ ّـدات
المطلوبة واالستحصال على سفينة الحفر».
وقال رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
لشركة توتال انيرجي ،باتريك بوياني« :تفتخر
ت ــوت ــال ان ـيــرجــي ،بصفتها ال ـشــركــة المشغلة
للرقعة الرقم  ،9بارتباطها بالترسيم السلمي
للحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان .من خالل
تقديم خبرتنا في عمليات االستكشاف بالبحر،
سنستجيب لطلب البلدين بتقييم حجم الموارد
الهيدروكربونية وإمـكــانــات اإلنـتــاج فــي هذه
المنطقة».
ف ــي مـ ـ ــوازة ه ــذه ال ـح ــرك ــة ،تـكـشــف م ـصــادر

دبلوماسية عن المساعي الفرنسية المبذولة
باستمرار لوضع ملف لبنان على طاولة البحث،
وســط معلومات تفيد بــأن باريس قد طرحت
أمس األول الملف اللبناني على طاولة اجتماع
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى ضـ ــرورة
السعي إل نـضــاج تسوية سياسية فــي لبنان.
وتقول المصادر إن لقاءات فرنسية ستعقد مع
مسؤولين سعوديين وأميركيين للبحث في
الملفات اللبنانية المختلفة ،وسط محاوالت
جــديــدة مــن فرنسا للنجاح بــإنـجــاز التسوية
التي يحتاج إليها لبنان .في هذا السياق ،تقول
المصادر إن باريس ال تمانع وصول سليمان
فرنجية لرئاسة الجمهورية ،وأنها تؤيد هذا
ً
الخيار فــي حــال كــان مقرونا بتسوية شاملة
ت ـطــول االت ـف ــاق عـلــى رئ ـيــس الـحـكــومــة وشـكــل

حكومته ومهماتها ،إضافة إلــى االتـفــاق على
صيغة شاملة للخطة االقـتـصــاديــة والمالية،
وتوقيع االتفاق مع صندوق النقد الدولي.
بحسب ما ترى مصادر لبنانية ،فإن موافقة
بــاريــس عـلــى فــرنـجـيــة تــأتــي ب ـنــاء عـلــى نظرة
يبدو
واقعية تتعلق بموقف حـ
ـزب الله الــذي ّ
ً
ً
أنه قد انتهج مسارا تصاعديا قبل إعالن تبنيه
ً
لترشيح فرنجية رسميا ،في هذا السياق تدرج
المصادر موقف رئيس حكومة تصريف األعمال
يتمنى وصول
نجيب ميقاتي ،الذي قال فيه إنه
ّ
ً
فرنجية لرئاسة الجمهورية ،وهو ما مثل تطورا
ً
في المواقف على الساحة اللبنانية ،خصوصا
أنــه ص ــادر عــن رئـيــس للحكومة ،أي ان هناك
موافقة ّ
سنية على فرنجية.
وتعتبر المصادر أن هذا الموقف ّ
منسق مع

الفرنسيين الــذيــن سيحاولون اسـتـمــزاج رأي
ً
السعودية حيال هــذا الملف ،مع مساع أيضا
تجاه األميركيين الذين يعتبر فرنجية أنهم ال
يضعون عليه أي «فيتو».
لـكــن ال يـمـكــن االرتـ ـك ــاز فـقــط عـلــى الـمـعـيــار
الخارجي إلنتاج التسوية أو االتفاق ،ألن هناك
ً
ّ
ديناميكية داخلية قد تكون معطلة ،خصوصا
ف ــي ظ ــل رف ــض ال ـق ــوى الـمـسـيـحـيــة ألي خـيــار
ّ
يتعلق بتبني ترشيح فرنجية ودعمه ،خاصة
على صعيد القوات اللبنانية والتيار الوطني
ّ
الحر ،وهنا تفيد المعلومات بأن حزب الله يبذل
ً
جهودا جديدة مع باسيل إلقناعه على السير
بخيار فرنجية ،وهذه المساعي قد تتوج بلقاء
جديد بين رئيس التيار الوطني ّ
الحر واألمين
العام لحزب الله في الفترة المقبلة.

ترامب يتلقى خسارة أخرى قبيل «إعالنه الكبير»
بينس ينوي الترشح في  :٢٠٢٤لدى األميركيين خيارات أفضل

ترامب في مقره بماراالغو ليلة االنتخابات النصفية في  8الجاري

(رويترز)

ً
رغ ـ ـ ــم خ ـ ــروج ـ ــه ضـ ـعـ ـيـ ـف ــا مــن
انتخابات منتصف الوالية بسبب
أداء مرشحي الحزب الجمهوري،
ف ــإن الــرئـيــس األم ـيــركــي الـســابــق
ّ ً
مصمما على
دونالد ترامب يبدو
الساحة السياسية ،مع
العودة إلى
ّ
ّ
ترقب إعالنه ترشحه لالنتخابات
الرئاسية عام .2024
فـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارديـ ـ ــر
الجمهوري ،أمس األول ،الصحافة
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــر إقـ ــام ـ ـتـ ــه ال ـ ـفـ ـخـ ــم فــي
م ــاراالغ ــو بــواليــة ف ـلــوريــدا ،فجر
اليوم بتوقيت الكويت ،لإلدالء بـ
«إع ــان كبير» ،لــم يعد مضمونه
يثير التشويق.
وقـ ـ ـ ــال جـ ـيـ ـس ــون مـ ـيـ ـل ــر ،أح ــد
مستشاريه ،السبت ،إن «الرئيس
ترامب ُ
سيعلن الثالثاء أنه مرشح
لالنتخابات الرئاسية .وسيكون
ً ً
ً ً
ً
إعالنا احترافيا جدا ومتقنا جدا».
ويـ ـلـ ـم ــح تـ ــرامـ ــب مـ ـن ــذ أش ـه ــر

ّ
إل ــى فـكــرة الـتــرشــح لـلــرئــاســة ،إل
أنــه يمكن أن يغير موعد إعالنه
فــي الـلـحـظــة األخ ـي ــرة ،إذ ُيـعــرف
بشخصيته التي ال يمكن التنبؤ
بها.
ّ
ل ـك ــن اح ـت ـم ــال ت ــراج ـع ــه يـبــدو
ص ـ ـ ـعـ ـ ـ ًـبـ ـ ــا ،إذ إنـ ـ ـ ـ ــه رفـ ـ ـ ـ ــع س ـق ــف
التوقعات كـثـيـ ًـرا .وسـبــق أن قال
قـطــب ال ـع ـقــارات الـعــاشــق لصيغ
التفضيل ،في رسالة إلى أنصاره،
إن ه ــذا ال ـخ ـطــاب «س ـي ـكــون على
ّ
األهم في تاريخ الواليات
األرجح
المتحدة».
ّ
إل ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـمـ ــكـ ــن ال ـ ـحـ ــزب
الديموقراطي للمرة األولــى منذ
ع ــام  ،2009م ــن ال ـف ــوز بمنصب
ال ـ ـحـ ــاكـ ــم ف ـ ــي والي ـ ـ ـ ــة أري ـ ــزون ـ ــا،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا خ ـ ـس ـ ــرت ك ـ ـ ـ ـ ــاري لـ ـي ــك،
الـمــرشـحــة الـجـمـهــوريــة لمنصب
حــاكــم ال ــوالي ــة ،وال ـمــدعــومــة من
تــرامــب ،السباق أمــام منافستها

الديموقراطية كايتي هــو بــز في
انتخابات منتصف الوالية.
ّ
وتــوق ـعــت شبكتا ســي إن إن،
وإن بــي س ــي ،خ ـســارة لـيــك التي
ت ـع ـ ّـد ض ـمــن قــائ ـمــة الـمــرشـحـيــن
الــذيــن ك ــان شـعــارهــم االنتخابي
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـت ـش ـك ـي ــك ب ـن ـتــائــج
االنتخابات الرئاسية عام ،2020
وب ـف ــوز ج ــو ب ــاي ــدن حـيـنـهــا .كما
ت ـع ـ ّـه ــدت خـ ــال حـمـلـتـهــا بحظر
التصويت عبر البريد في الوالية،
ّ
والــذي ّ
يدعي «منظرو المؤامرة»
أن ـ ــه يـ ـع ــرض ع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب
لالحتيال.
ق ــال مــايــك بـيـنــس ( 76عــامــا)،
نـ ـ ــائـ ـ ــب تـ ـ ــرامـ ـ ــب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،إن
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن سـ ـتـ ـك ــون ل ــدي ـه ــم
«خ ـيــارات أفـضــل» مــن تــرامــب في
االن ـت ـخــابــات الـمـقـبـلــة فــي ،2024
ً
كاشفا أنــه يــدرس إطــاق حملته
الرئاسية.

وعما إذا كــان بإمكانه هزيمة
تـ ــرامـ ــب ،قـ ــال ب ـي ـن ــس« :هـ ـ ــذا أم ــر
يقرره اآلخرون ...وسيكون لنا أن
نقرر ما إذا كنا نرغب في اختبار
ذلك أم ال».
على صعيد آخر ،أظهر تقرير
ص ـ ـ ــادر عـ ــن ل ـج ـن ــة الـ ــرقـ ــابـ ــة فــي
«الكونغرس» أن حكومات  6دول
ه ــي ال ـص ـيــن وم ــال ـي ــزي ــا وتــرك ـيــا
وال ـس ـع ــودي ــة وق ـط ــر واالمـ ـ ـ ــارات
أكثر من  750ألف دوالر في فندق
يملكه ترامب في واشنطن خالل
واليته بين عامي  2017و.2018
ورأت ا لـنــا ئـبــة الديموقراطية
كارولين مالوني التي ترأس هذه
ال ـل ـج ـنــة ،أن ــه خ ــال ال ـف ـتــرة الـتــي
مكث فيها مـســؤولــو هــذه الــدول
في فندق ترامب «كــانــوا يسعون
للتأثير على السياسة الخارجية
األميركية».
(واشنطن  -وكاالت)

ّ
كلف رئيس حكومة الوحدة
في ليبيا ،عبدالحميد الدبيبة،
وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة
مالبسات منع انعقاد جلسة
المجلس األعلى للدولة أمس
األول في طرابلس.
وفي تصريح ليل االثنين ـ
الثالثاء ،أعرب الدبيبة عن
رفض ما أسماه «حالة التأجيج
والتصميم التي تقوم بها
بعض األطراف لغرض عرقلة
االنتخابات» ،في إشارة إلى
رئيس مجلس الدولة ،خالد
المشري ،الذي اتهم الدبيبة
بالوقوف وراء منع الجلسة.
واتهم الدبيبة ،ضمنا ،المشري
«بعقد اتفاقات في غرف مظلمة
مع رئيس مجلس النواب عقيلة
صالح».

مصر :إطالق دفعة جديدة
من «العفو الرئاسي»

أعلنت لجنة العفو الرئاسي
في مصر ،أمس ،اإلفراج عن
دفعة جديدة من المحبوسين
ً
احتياطيا .وأشارت اللجنة إلى
«استمرار عملها بالتنسيق
مع الجهات المعنية بالدولة،
وإنهاء إجراءات إخالء سبيل
ً
 30من المحبوسين احتياطيا
ً
وفقا للقواعد ُ
المنظمة لعملها»،
مؤكدة «استمرار عملها في
ملفات اإلفراج عن المحبوسين
ً
ودمجهم مجتمعيا ،وذلك
بالتنسيق المستمر مع جميع
أجهزة الدولة».
وكان الرئيس عبدالفتاح
السيسي ،قد دعا في شهر
رمضان الماضي ،إلى حوار
وطني شامل ،إلى جانب إعادة
تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

ً
ً
باكستان تغلق معبرا حدوديا
ً
رئيسيا مع أفغانستان

لليوم الثاني على التوالي،
تواصل إغالق معبر حدودي
رئيسي بين باكستان
وأفغانستان ،ما أدى إلى تعليق
التجارة وتقطع السبل بمئات
المسافرين.
ولقي جندي باكستاني واحد
حتفه ،وأصيب اثنان في تبادل
إلطالق النار مطلع األسبوع
على «معبر شامان» ،المعروف
أيضا باسم «بوابة الصداقة»،
في حادث ال يزال قيد التحقيق.
وقال تاج محمد ،وهو ضابط
أمن الحدود في المعبر ،أمس،
«ليس من الواضح بعد متى
ستتم إعادة فتح الحدود»

ةديرجلا
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رياضة

األزرق يواصل تدريباته على ملعب الشرطة بدبي

ُ
جمل فنية لالعبين ...وبينتو يركز على لقاء لبنان
حازم ماهر

يواصل منتخبنا الوطني األول
لـكــرة الـقــدم تدريباته فــي معسكره
التدريبي بدبي اليوم على فترتين
صباحية بصالة الحديد ،وتتمثل
التدريبات في عمل إطالة وتمديد
للعضالت ،فيما يتدرب في الفترة
ال ـم ـســائ ـيــة ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ال ـش ــرط ــة،
ويشهد تدريب الالعبين على العديد
من الجمل الفنية.

الشاهين يتابع التدريب مع الجهاز اإلداري

ويـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــر ضـ ـم ــن
االسـ ـتـ ـع ــدادات ل ـخ ــوض مـنــافـســات
بطولة خليجي  ،25المقررة إقامتها
فــي مدينة البصرة العراقية خالل
الفترة من  6إلــى  19يناير المقبل،
ويـخــوض خــالــه الفريق مباراتين
ض ـمــن «ال ـف ـي ـفــا داي» م ــع منتخبي
لبنان والجزائر «المحلي» يومي 19
و 25الجاري ،فيما يواصل الجهاز
اإلداري اتـ ـص ــاالت ــه ل ــات ـف ــاق عـلــى
مباراة ثالثة يوم  29منه.
ويركز مدرب منتخبنا ،البرتغالي
روي بينتو في التدريبات الحالية
على مواجهة المنتخب اللبناني،
ويـ ـه ــدف م ــن خــال ـهــا إلـ ــى تجهيز
ال ــاع ـب ـي ــن ل ـل ـب ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة،
وت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز ل ــارت ـق ــاء بـمــركــز
األزرق فـ ــي ا ل ـت ـص ـن ـي ــف ا ل ـش ـه ــري
الصادر عن االتحاد الكويتي لكرة
القدم.
وأبدى بينتو ،رضاه إلى حد كبير
عن معدل اللياقة البدنية لالعبين،
ً
خصوصا بعد انتهاء  9جوالت من
منافسات دوري زيــن الممتاز ،هذا

خيطان يبحث عن بديل للفرنسي إسحاق
يـبـحــث ج ـهــاز ال ـكــرة ب ـنــادي خـيـطــان بــرئــاســة
محمد ال ـمــا ،عــن بــديــل لمحترف الـفــريــق األول
ً
الفرنسي اسـحــاق ،ال ــذي انتهى موسمه مبكرا،
إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
ويتلقى جـهــاز ا ل ـكــرة بالتنسيق مــع الجهاز
ً
الفني عددا من السير الذاتية لالعبين في مركزي
االرتكاز والدفاع ،الختيار أحدهم وقيده في فترة
االنتقاالت الشتوية المقبلة.
من ناحية أخــرى ،تعافى ثالثي الفريق سعد
المطيري وأحـمــد الــدوســري وع ــادل عــايــض من
اإلصــابــات التي أبعدتهم عــن الفريق فــي الفترة
الماضية ،ودخلوا التدريبات بالفعل.
وأكــد مــدرب خيطان هاني الصقر ،أن توقف
النشاط وإقامة كأس زين «التنشيطية» جاء في
ً
توقيت رائع ،مضيفا أنه يسعى إلى إعداد الفريق
ً
مـجــددا لبطولة دوري الــدرجــة األول ــى ،واكتمال
الصفوف بعودة جميع الالعبين المصابين.
وأشــار إلى أن الفوز ،الذي حققه خيطان على
برقان في الجولة السادسة ،ألقى بظالله اإليجابية
عـلــى ال ـفــريــق ،بـعــد اس ـت ـعــادة الــاعـبـيــن لثقتهم
ً
بأنفسهم ،والعودة مجددا إلى أجــواء المنافسة
ً
على التأهل للدوري الممتاز مجددا.

غير إقامة القسمين األول والثاني
من بطولة كأس سمو ولي العهد.
م ــن جــانــب آخ ــر ،حـضــر تــدريــب
األزرق الذي أجري مساء أمس األول،
على ملعب الشرطة ،رئيس مجلس
إدارة االت ـح ــاد عـبــدالـلــه الـشــاهـيــن،
وم ـعــه الـخـبـيــر الـبـلـجـيـكــي ميشيل
سوبلون ،وحث الشاهين الالعبين
عـ ـل ــى بـ ـ ــذل قـ ـ ـص ـ ــارى جـ ـه ــده ــم فــي
ً
التدريبات ،متمنيا لهم التوفيق في
المرحلة المقبلة.

قائمة المنتخب اللبناني
إل ــى ذلـ ــك ،ك ـشــف ال ـج ـهــاز الـفـنــي
للمنتخب اللبناني بقيادة المدرب
الصربي ألكسندر إيليتش القائمة
ال ـتــي سـتـخــوض ال ـم ـب ــاراة ،وتـضــم
مهدي خليل ،مصطفى مطر ،أنطوان
ال ــدويـ ـه ــي ،ح ـس ــن م ـع ـت ــوق ،قــاســم
الــزيــن ،نــور منصور ،روبــرت
ملكي ،جورج ملكي ،ماهر
ص ـب ــرا ،ن ــادر م ـطــر ،خليل
ب ــدر ،عـلــي ال ـحــاج ،حسين

«اللجنة االنتخابية»
حددت مواعيد
الترشح في العربي
وجهت اللجنة االنتخابية
ب ــالـ ـن ــادي الـ ـع ــرب ــي ال ــدع ــوة
الن ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس إدارة
جديد في  12يناير المقبل،
ً
ً
اعتبارا من التاسعة صباحا
حتى التاسعة مساء.
وق ــال ــت ال ـل ـج ـنــة ،إن فتح
ب ــاب الـتــرشــح سيستمر من
 4حتى  13ديسمبر المقبل،
عـلــى أن يـكــون الـتــوقـيــت في
ً
كل يوم اعتبارا من السادسة
مساء ولمدة  3ساعات.
كما حددت اللجنة  9يناير
كآخر موعد لسحب طلبات
الترشح ،على أن يكون إثبات
ال ـح ـض ــور ف ــي االن ـت ـخــابــات
بالبطاقة المدنية ،وشهادة
الجنسية األصلية.

هاني الصقر
ً
ولفت إلى أن خيطان سيستعيد عافيته تماما
ً
بعد استئناف النشاط ،مشددا على أن الالعبين
لديهم رغبة جامحة في تحقيق نتائج إيجابية
في المرحلة المقبلة.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن،
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن،
كريم درويش،
حسن كوراني،
م ـح ـم ــد ق ـ ـ ـ ــدوح ،س ــون ــي س ـع ــد،
باسل جرادي ،دانيال لحود ،زين
فـ ــران ،مـحـمــد الــدهـيـنــي ،محمد
الحسيني.
وشهدت القائمة ،ضم  8وجوه
ج ــدي ــدة م ــن أصـ ـح ــاب األعـ ـم ــار
السنية الصغيرة ،التي يعدها
اي ـل ـي ـتــش لـ ـخ ــوض ال ـت ـص ـف ـيــات
المؤهلة لنهائيات كأس العالم
.2026
ومــن ناحية أخ ــرى ،ستشهد
الـمـبــاراة تكريم قــائــد المنتخب
الـلـبـنــانــي حـســن ال ـم ـع ـتــوق ،من
االتحاد اللبناني ،حيث أنها رقم
 100لمعتوق.
وسيرتدي العبو المنتخب
اللبناني «فــانـلــة» وعليها
عبارة «حسن معتوق 100
مباراة دولية».

«سيدات الطائرة» يستهل مشواره
في غرب آسيا بلقاء قطر
●

محمد عبدالعزيز

يـ ـ ــدشـ ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة م ــن
عصر اليوم منتخبنا الوطني
للسيدات للكرة الطائرة مشواره
ف ــي بـطــولــة غ ــرب آس ـيــا األول ــى
بـ ـلـ ـق ــاء نـ ـظـ ـي ــره الـ ـقـ ـط ــري عـلــى
صالة قصر الرياضة بالعاصمة
األردن ـيــة عـ ّـمــان ،ضمن الجولة
الثانية من المجموعة الثانية
في الدور األول للمسابقة.
ويـسـبـقـهــا م ـب ــارات ــان ضمن
المرحلة ذاتها ،حيث يلتقي في
ً
الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ــرا منتخبا
سورية وفلسطين ،وفي الثانية
ً
ظـ ـه ــرا ي ـل ـعــب مـنـتـخـبــا ال ـع ــراق
ول ـب ـن ــان «ال ـم ـج ـمــوعــة األول ـ ــى»
على أن تختتم مباريات اليوم

إثارة وندية
التصويب على مرمى الفحيحيل
لينهي القادسية الشوط األول
لمصلحته .13-17
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،وســع
األص ـ ـ ـفـ ـ ــر الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق ب ـ ـعـ ــد ت ــأل ــق
حارسه فهد صلبوخ في الذود

ً ً
كوستاريكا يتوجه للبصرة برا غدا
يختتم منتخب كوستاريكا األول لكرة القدم تدريباته على استاد
ً
الشباب في الساعة السادسة من مساء اليوم ،استعدادا لمواجهته
الدولية الودية أمام المنتخب العراقي المقرر لها الساعة الخامسة
مساء غد على استاد البصرة الدولي.
وبمواجهة المنتخب العراقي ،ينهي المنتخب الكوستاريكي
اسـتـعــداداتــه لـخــوض مـنــافـســات بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم  2022التي
تستضيفها قطر في الفترة بين  20نوفمبر الجاري ،و18
ديسمبر المقبل.
وكانت القرعة أوقعت منتخب كوستاريكا في
المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا
وألمانيا واليابان.
وقـ ــررت إدارة وف ــد الـمـنـتـخــب الـكــوسـتــاريـكــي
ال ـم ـغــادرة مــن الـكــويــت إل ــى الـبـصــرة ص ـبــاح غد
ً
برا ،على أن يعود الوفد إلى البالد عقب انتهاء
اللقاء مباشرة.
فيما يـغــادر الــوفــد إلــى العاصمة القطرية
الدوحة صباح بعد غد.
ويـ ـع ــول م ـ ــدرب ك ــوس ـت ــاري ـك ــا ،ال ـكــولــوم ـبــي
ً
لــويــس فــرنــانــدو ســواريــز ،كـثـيــرا على مـبــاراة
الغد في إنهاء االستعدادات لخوض منافسات
المونديال ،بقيادة حارس باريس سان جرمان
كايلور نافاس غامبوا ،الذي وصل إلى البالد
أمس.

كايلور نافاس

نظام البطولة
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة بـ ـنـ ـظ ــام
المجموعتين ،تضم كل منهما
خمسة منتخبات تتنافس فيما
بينها فــي ا لـ ــدور األول بنظام
ال ــدوري مــن دور واح ــد ،بحيث
ت ـت ــأه ــل ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات األربـ ـع ــة
األولـ ــى مــن كــل مـجـمــوعــة لــدور
الـثـمــانـيــة ،ال ــذي سـيـقــام بنظام
خروج المغلوب من مرة واحدة،
وتصعد منه المنتخبات األربعة
ال ـ ـفـ ــائـ ــزة إل ـ ـ ــى نـ ـص ــف ن ـه ــائ ــي

●

خـلــف ب ــرق ــان ال ـثــالــث والـعــربــي
الـ ــرابـ ــع ،ول ـك ــل م ـن ـهــم  4ن ـقــاط،
فـ ــي ح ـي ــن ظـ ــل ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات
بنقطتين فــي الـمــركــز الـســابــع،
يليه الفحيحيل بنقطة واحــدة
ً
ثامنا.

وات ـس ـمــت م ـب ــاراة الـقــادسـيــة
والفحيحيل بالندية واإلث ــارة،
وبأفضلية طفيفة فــي ا لـبــدا يــة
للفحيحيل ،لكن تسرع العبيه
فــي إنـهــاء الهجمات واألخـطــاء
ّ
الـشـخـصـيــة مــك ـنــا األص ـف ــر من
ً
اس ـت ـع ــادة ال ـم ـب ــاراة تــدري ـج ـيــا،

ف ــي الـ ـس ــادس ــة مـ ـس ــاء بــال ـل ـقــاء
ال ـ ــذي سـيـجـمــع ب ـيــن منتخبي
األردن الـمـضـيــف مــع اإلمـ ــارات
«المجموعة الثانية».

البطولة ،بينما تلعب
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ـخ ــاس ــرة
م ـب ــاري ــات ت ـحــديــد ال ـم ــرك ــز من
الـخــامــس حـتــى الـثــامــن ،كذلك
ي ـل ـع ــب ال ـم ـن ـت ـخ ــب األخـ ـي ــر
الخامس في كل مجموعة
مباراة لتحديد المركزين
التاسع والعاشر.

مستوى الئق
وتـ ـتـ ـطـ ـل ــع س ـ ـي ـ ــدات ط ــائ ــرة
ال ـكــويــت لتحقيق ب ــداي ــة قــويــة
في مستهل مشوارهن لحصد
أول ثالث نقاط لوضع قدم في
ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي ال ـب ـط ــول ــة عـلــى
حساب سيدات العنابي.
وكـ ـ ـ ــان م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوط ـن ــي

بقيادة المدرب التونسي محمد
ال ـم ـي ـم ــون ــي اس ـت ـع ــد لـلـبـطــولــة
ً
م ـح ـل ـيــا ح ـيــث ل ـعــب الـمـنـتـخــب
 3مباريات تجريبية قوية مع
ف ــرق مـحـلـيــة ب ـهــدف االحـتـكــاك
والتطبيق الميداني والمستوى
الالئق.

الكويت وكاظمة يلتقيان الجهراء
والقرين في «السلة»

األصفر يعبر الفحيحيل وفوز
السالمية على الصليبيخات
عـ ـم ــق ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق األول ل ـك ــرة
ال ـي ــد ب ـن ــادي ال ـقــادس ـيــة ج ــراح
الفحيحيل ب ـفــوزه عـلـيــه ،أمــس
األول بـنـتـيـجــة  ،24 -27بينما
ً
ً
ان ـت ــزع الـســالـمـيــة ف ـ ــوزا صـعـبــا
م ــن الـصـلـيـبـيـخــات  ،30-31في
ختام الجولة الثالثة من الدوري
الممتاز لكرة اليد ،التي أقيمت
ع ـل ــى ص ــال ــة االت ـ ـحـ ــاد بـمـجـمــع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج تـ ـ ـس ـ ــاوى
ال ـقــادس ـيــة ف ــي ال ـمــركــز الـثــانــي
بـ ـف ــارق األهـ ـ ـ ــداف ع ــن ال ـكــويــت
الـ ـمـ ـتـ ـص ــدر ب ــرصـ ـي ــد واحـ ـ ـ ــد 6
نقاط ،واحتل السماوي المركز
ً
الخامس متأخرا بفارق األهداف

جانب من تدريب األزرق

ع ــن مـ ــرمـ ــاه ،وت ـن ـف ـيــذ ال ـه ـجــوم
الـمـعــاكــس ،لكن غـيــاب التركيز
واألخـ ـط ــاء الـشـخـصـيــة منحت
األحـ ـم ــر ال ـف ــرص ــة ل ـل ـع ــودة مــن
بعيد ،ونجح في تقليص الفارق

لهدف واحد  ،23-24بفضل تألق
حارسه حسن مفرح .
وفي الدقائق األخيرة رجحت
خبرة العبي األصفر ،كفة الفريق
ليحسم المباراة لمصلحته.

جابر الشريفي

يخوض الفريق األول لكرة القدم بنادي الجهراء
ً
ً
في الخامسة والربع مساء اليوم اختبارا صعبا أمام
الكويت ،في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدور
ً
التمهيدي لكرة السلة ،التي تشهد أيضا لقاء كاظمة
مع القرين في  7:15وتقام المباراتان على صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
وي ــدخ ــل ال ـك ــوي ــت ال ـل ـق ــاء بــرص ـيــد  4ن ـق ــاط من
ان ـت ـصــاريــن عـلــى ال ـش ـبــاب والـصـلـيـبـيـخــات ،وهــو
الرصيد ذاتــه للجهراء الــذي تغلب على اليرموك
والعربي.
ويقدم الفريقان مستويات مميزة هذا الموسم
ً
بدءا من مشاركتهما في البطولة العربية التي حقق
األبيض لقبها ،فيما بلغ فيها الجهراء الدور الثاني
بعد تقديم عروض الفتة.
ويريد الكويت تأكيد تفوقه في المواسم الخمسة
الماضية ،التي سيطر على لقب البطولة فيها من

خالل مواصلة تحقيق االنتصارات بقيادة مدربه
األلماني بيتر شــومــرز ،الــذي يعتمد على العبيه
ألكسندر الغيص ،عمران جوهر ،عبدالعزيز رمضان،
تركي حمود والمحترفين األميركي ماركوس هانت
والهاييتي كادي الالن.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ـعــول م ــدرب ال ـج ـهــراء اللبناني
أحمد الفران على العبيه محمد أشكناني ،وحسين
الخباز ،وعبدالرحمن الجمعة ومساعد العتيبي
وال ـن ـي ـج ـيــري ال ــون ــو ،ك ـمــا دعـ ــم ال ـف ــري ــق صـفــوفــه
بالمحترف الثاني األميركي كايلين لوكاس ،الذي
من المنتظر أن يشارك في مباراة اليوم.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،ي ـبــدو كــاظـمــة برصيد
نقطتين أقرب إلى الفوز على حساب القرين برصيد
ً
نقطه نظرا للفارق الفني.

تدريبا مصر وبلجيكا اليوم بحضور وسائل ااإلإلعالم
عالم
يجري المنتخب المصري لكرة القدم في الخامسة،
مساء اليوم ،تدريبه األخير على استاد نادي الكويت،
بينما يجري المنتخب البلجيكي تدريبه األول واألخير
على استاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك في السادسة
ً
مـســاء ،اسـتـعــدادا للقاء الفريقين فــي الـمـبــاراة الدولية
الودية التي ستجمعهما ،الجمعة المقبل ،على استاد
جابر الدولي.
وقرر مسؤولو المنتخبين حضور وسائل اإلعالم
قبل انطالق التدريبين اليوم لمدة  15دقيقة.
إلى ذلك ،تقرر إقامة المؤتمر الصحافي للقاء،
فــي قــاعــة الـمــؤتـمــرات بــاسـتــاد جــابــر الــدولــي ،في
ال ـســاعــة  4:15ل ـمــدرب الـمـنـتـخــب ال ـم ـصــري ،روي
ف ـي ـت ــوري ــا ،ب ـح ـض ــور أح ـ ــد ال ــاع ـب ـي ــن ،وال ـس ــاع ــة
 5:45بـعــد عـصــر غــد الـخـمـيــس ل ـمــدرب المنتخب
البلجيكي ،اإلسباني روبيرتو مارتينيز ،بحضور
أحد الالعبين.
كما يقام مؤتمر صحافي للمدربين عقب انتهاء اللقاء
ً
مـبــاشــرة ،وتـقــرر أيـضــا أن يختتم المنتخب المصري
ً
تدريباته استعدادا للقاء في الخامسة مساء غد على
استاد جابر الدولي ،وكذلك المنتخب البلجيكي على
الملعب ذاته في الساعة .6:30
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إيدو رئيس اللجنة
المنظمة للقاء مؤيد الشهاب أنه سيتم تنظيم مباراة

تليق بتاريخ الكويت الزاخر باستضافة العديد
من األحداث الرياضية.
وأضاف الشهاب« :نطمح إلى التميز في
التنظيم ،وليس تحقيق النجاح فحسب،
خ ـصــوصــا أن ال ـم ـب ــاراة تـحـظــى بمتابعة
المسؤولين في الكويت ،والوقوف على آخر
االستعدادات».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن «الـ ـمـ ـب ــاراة ك ــذل ــك تـبـثـهــا
العديد من القنوات الفضائية ،لذلك لم
تــدع اللجنة المنظمة للقاء شيئا
ل ـل ـم ـص ــادف ــة ،ح ـي ــث ب ــذل ــت مـنــذ
اليوم األول ،الذي تم االتفاق فيه
على إقامة اللقاء في الكويت،
مجهودات مضاعفة من أجل
نيل رضا وتقدير الجميع».
وت ـ ـ ـضـ ـ ــع شـ ـ ــركـ ـ ــة إي ـ ـ ـ ــدو،
واللجنة المنظمة المنبثقة
ع ـن ـهــا ،لـمـســاتـهــا األخ ـي ــرة
ع ـل ــى األمـ ـ ـ ــور الـتـنـظـيـمـيــة
لـ ـلـ ـق ــاء ،فـ ــي اس ـ ـتـ ــاد ج ــاب ــر
الـ ــدولـ ــي ،ال ـ ــذي ش ـهــد إجـ ــراء
«بـ ـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ـ ــات» ل ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول وخ ـ ـ ـ ــروج
الجماهير.

روي فيتوريا
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األرجنتين تواجه ااإلمارات
إلمارات
ً
وديا في أبوظبي اليوم
يخوض المنتخب األرجنتيني
مباراة دولية ودية أمام
نظيره اإلماراتي اليوم في
أبوظبي ،ضمن استعدادات
«التانغو» لمونديال قطر
الذي ينطلق األسبوع
المقبل.

يواجه منتخب األرجنتين لكرة القدم نظيره
اإلماراتي اليوم في مباراة دولية ودية يحتضنها
استاد محمد بن زايد في أبوظبي ،الذي سيكون
بسعته الـقـصــوى ،فــي آخــر محطة استعدادية
لـ «ألبيسيليستي» قبل خوضه نهائيات كأس
العالم  2022في قطر.
ُ
وأع ـ ـلـ ــن مـسـبـقــا م ــن ق ـبــل م ـج ـلــس أبــوظ ـبــي
الرياضي ،الجهة المنظمة للمباراة األولــى من
نوعها بين المنتخبين المقامة في االستاد التابع
لنادي الجزيرة المحلي والــذي تبلغ سعته 37
ألف مقعد ،نفاد التذاكر بالكامل بعد أقل من 24
ساعة من طرحها.
وســاهـمــت الشعبية الـتــي يتمتع بـهــا نجم
األرجنتين ليونيل ميسي في تهافت المشجعين
على حضور المباراة ،التي تعد فرصة مناسبة
للمدرب ليونيل سكالوني والعبيه الختبار اللعب
أمام منتخب خليجي ،قبل مواجهة السعودية في

استهالل مبارياتهم في مونديال قطر الثالثاء
المقبل ،ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي
تضم أيضا منتخبي بولندا والمكسيك.
وك ــان ــت «حـ ـم ــى» م ـي ـســي ( 35ع ــام ــا) ال ــذي
سيخوض على األرجح آخر مونديال له ،حاضرة
أيضا في أول تمرين لالرجنتين في معسكرها
اإلماراتي القصير قبل التوجه الى الدوحة.
ً
واحتشد ألــوف المشجعين ( 11ألـفــا حسب
التقارير) في استاد آل نهيان ،دخلوا ببطاقات
مدفوعة الثمن إلى الملعب وهتفوا باسم نجم
باريس سان جرمان الفرنسي مع كل كرة يلمسها.

ال تلمسوا ميسي
وحضر ميسي حتى في تصريحات مواطنه
رودول ـ ـفـ ــو أروابـ ــاري ـ ـنـ ــا م ـ ــدرب اإلم ـ ـ ـ ــارات ال ــذي
كشف فــي حديث نقلته صحيفة «ال ناسيون»

ً
ميسي :البرازيل وفرنسا وإنكلترا ...األوفر حظا
ذكـ ــر ال ـن ـج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي لـيــونـيــل
ميسي أنه يعتقد أن المنافسة ستكون
مفتوحة بشكل كبير فــي كــأس العالم
 2022المقررة في قطر ،مشيرا إلى أن
منتخبات البرازيل وإنكلترا وفرنسا
تبدو األوفر حظا.

ويرى العديد من النقاد أن المنتخب
األرجنتيني هو المرشح األوفــر حظا
للتتويج بلقب المونديال ،للمرة الثالثة
في تاريخه.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
لـقـنــاة ات ـحــاد أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة لكرة

ال ـقــدم (كــونـمـيـبــول) ،عـلــى «يــوت ـيــوب»،
«المرشحون هم أنفسهم دائما».
وأضاف« :منتخبات البرازيل وفرنسا
وإنـكـلـتــرا تـبــدو أوف ــر حـظــا فــي الــوقــت
الحالي شيئا ما مقارنة بغيرها ،لكن
أي شيء يمكن أن يحدث».

جانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني
األرجـنـتـيـنـيــة ان ــه طـلــب م ــن العـبـيــه ع ــدم مس
«البرغوث» .وقــال أروابارينا على سبيل المزاح
«لقد حصلت على تذكرتين لمشاهدة األرجنتين
في ربع ونصف نهائي المونديال ،لذلك أريد ان
يكون جميع الالعبين على ما يرام».
وتابع الدولي األرجنتيني السابق البالغ 47
ً
عاما «نعرف ميسي وما يمثله للعالم ،لذلك قلت
لالعبين احرصوا على عدم لمسه ،ألنني حينها
لن أستطيع دخول االرجنتين».
واعتبر ان «اللعب مع االرجنتين فرصة جيدة
لالعبي االمـ ــارات الشباب الــذيــن يحتاجون الى
مثل هذه التجارب ،وهي ستكون مهمة بالنسبة
لهم للتعلم».

غرانيت تشاكا يحلم ببلوغ النهائي
أكد غرانيت تشاكا ،قائد منتخب سويسرا ،الذي غادر للمشاركة
فــي مــو نــد يــال قطر  ،2022أن فريقه ينبغي أن يسعى إ لــى بلوغ
نـهــائــي ك ــأس الـعــالــم ،ألن الـعــديــد مــن العـبـيــه يـقــومــون ب ـ «أدوار
حاسمة بفرق مهمة في أفضل الدوريات» األوروبية.
وقــال العــب خط وســط أرسـنــال في مقابلة مع صحيفة
بليك السويسرية« :يجب أن تكون لدينا رؤية ،ونطمح إلى
ً
أقصى حد في البطولة» ،مشيرا إلى أن لديه في حقائبه
«مالبس كافية للوصول إلى النهائي».
وذكـ ــر ق ــائ ــد مـنـتـخــب س ــوي ـس ــرا ،الـ ــذي أثـ ــار مـشــاعــر
مشجعي بالده العام الماضي بعد الفوز على فرنسا،
بطلة الـعــالــم ،فــي بطولة أمــم أوروب ــا ،وتفخيخ الطريق
أ مــام إسبانيا لبلوغ لــدور نصف النهائي في نفس
ً
ً
المنافسة« :أحرزنا تقدما كبيرا منذ أن بدأت
ً
اللعب للمنتخب الوطني قبل  11عاما».
وأقر تشاكا ،الذي تتحدر عائلته من
كوسوفو ،بشعوره ببعض القلق من
أن تـلـعــب ســوي ـســرا م ـب ــاراة فــي دور
الـمـجـمــوعــات ضــد صــربـيــا ،الــدولــة
الـ ـت ــي س ـج ـنــت وال ـ ـ ــده لـ ـم ــدة ث ــاث
سنوات في الثمانينيات.
وفي هذا الصدد ،قال العب خط
ً
الوسط ( 30عاما) ،والمولود في

بازل ،بعدما هاجرت عائلته إلى هذه المدينة السويسرية« :كان
هذا الخصم األخير الذي كنت سأختاره».
وفي المقابلة ،أعرب تشاكا عن بالغ امتنانه لمدرب أرسنال،
ً
ميكيل أرتيتا ،موضحا أن اإلسباني هو ا لــذي أقنعه بالبقاء
في النادي اإلنكليزي ،عندما كان يمر بفترة سيئة ،وكان
يفكر في الرحيل.
ً
وأضــاف« :لم أفهم كرة القدم جيدا إال
ع ـنــدمــا ك ـنــت ف ــي ال ـســاب ـعــة والـعـشــريــن
مــن عـمــري ،وكــان ذلــك بفضله .ميكيل،
رجل ال ُيصدق ،جعلني أعيد اكتشاف
الرياضة بطريقة تحليل التكتيكات
وال ـخ ـصــم ،مــا يــدفـعــك ل ـل ـخــروج إلــى
الملعب فيما تفكر فقط في الفوز».
وتــواجــه ســويـســرا فــي مستهل
مشوارها بالمونديال الكاميرون
يوم  24نوفمبر ،ضمن المجموعة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـضـ ــم أيـ ـض ــا
البرازيل وصربيا.
(إفي)

غرانيت تشاكا

هازارد بأنه «لم يصبح العبا سيئا في غضون
عامين أو ثالثة» ،متابعا« :نظرا لما قدمته على
مدار العامين الماضيين ،ال أستحق أن أكون في
الملعب ،لكن أستحق ذلك لما فعلته على مدار
 15عاما .أتفهم أن الناس يشككون ،لكن األمر
متروك لي أن أثبت أنهم على خطأ .أنا شخصيا،
ليس لدي شك بنفسي».
وف ــي ظ ــل وض ـعــه ال ـص ـعــب ف ــي ري ــال مــدريــد،
حـيــث ن ــادرا مــا يستعين بــه ا ل ـمــدرب اإل يـطــا لــي
ك ــارل ــو أن ـش ـي ـل ــوت ــي ،ل ــم ي ـغ ـل ــق الع ـ ــب تـشـلـســي
اإلنـكـلـيــزي الـســابــق ال ـبــاب أم ــام الــرحـيــل مطلع
العام المقبل ،مضيفا« :ال أريد مغادرة مدريد،
لكن ربما ال يكون هذا قراري فقط» ،معترفا بأن
وضعه «معقد» لكنه «يعيش بشكل جيد جدا».
وو قـعــت بلجيكا ،ا لـتــي يبقى لقبها الوحيد
ذ هـ ـبـ ـي ــة أو لـ ـمـ ـبـ ـي ــاد  1920عـ ـل ــى أر ضـ ـ ـه ـ ــا ،فــي
المجموعة الخامسة بمونديال  ،2022إلى جانب
كندا والمغرب وكرواتيا ،وصيفة بطل العالم.

وتلعب اإلمارات أيضا أمام كازاخستان في 19
الحالي ضمن استعداداتها لخوض االستحقاقات
المقبلة التي سيكون اقربها كأس الخليج الخامسة
والعشرين «خليجي  »25فــي البصرة فــي يناير
 .2023وتمثل المباراة أهمية أخرى لالرجنتين،
الـســاعـيــة لتعزيز سلسلتها الـمـثــالـيــة بخوض
المباراة رقم  36على التوالي من دون هزيمة تحت
قيادة سكالوني ،حيث تعود آخر خسارة لها الى
نصف نهائي كوبا أميركا  2019أمــام البرازيل
صفر.2 -
وتحمل إيطاليا الرقم القياسي العالمي حيث
خــاضــت  37م ـبــاراة مــن دون خـســارة بين 2018
و.2021

وفي قطر ،يحلم ميسي بتتويج عنقه بالغار
مع منتخب األرجنتين وقيادته للقبه الثالث بعد
مونديالي  1978على أرضه و 1986في المكسيك
ال ــذي صبغه «الـفـتــى الــذهـبــي» دييغو مــارادونــا
بتحفته الكروية الشهيرة أمام انكلترا.
ً
وأح ــرز ميسي تقريبا كــل شــيء مــا عــدا كأس
العالم :سبع كرات ذهبية ألفضل العب في العالم،
أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروب ــا ،جملة من
األل ـق ــاب ف ــي الـ ـ ــدوري االس ـبــانــي وال ـفــرن ـســي مع
برشلونة ثم باريس سان جرمان ،كما أضاف إلى
سجله لقب كوبا أميركا الصيف الماضي ،في ّأول
تتويج قاري لـ «راقصي التانغو» منذ عام .1993

ستويكوفيتش يأمل جاهزية
ميتروفيتش وفالهوفيتش
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب صـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــا دراغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ستويكوفيتش عن أمله أن يكون مهاجماه
المصابان دوشان فالهوفيتش وألكسندر
ً
ميتروفيتش جاهزين بدنيا بشكل كامل
للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم التي
تنطلق األحد في قطر.
وق ـ ــال سـتــويـكــوفـي ـتــش ،خـ ــال مــؤتـمــر
صحافي قبل مغادرة المنتخب إلى قطر:
«أعتقد أنهما سيكونان جاهزين ،ونحن
نعمل في هذا االتجاه».
ولم يستطع المدرب تحديد ما إذا كان
الالعبان اللذان تواجدا في القائمة المؤلفة
من  26العبا التي أعلن عنها الجمعة،
س ـي ـكــونــان ج ــاه ــزي ــن ل ـل ـم ـشــاركــة في
المباراة االفتتاحية الصعبة لصربيا
ضــد ال ـبــرازيــل بطلة الـعــالــم خمس
مرات في  24نوفمبر.
وتــابــع« :آم ــل أن تسير األم ــور على

هازارد« :الفرصة األخيرة» لجيل بلجيكا الذهبي
رأى قــا ئــد منتخب بلجيكا إد ي ــن ه ــازارد أن
كأس العالم  2022لكرة القدم ،التي تنطلق األحد
المقبل في قطر« ،ستشكل ربما الفرصة األخيرة
لهذا الجيل للفوز بشيء ما».
و قــال العب الجناح ( 31عاما) ،خالل مؤتمر
صحافي في توبيز جنوب العاصمة بروكسل،
«كنا في ذروة مستوانا في  .2018اآلن ألعب أقل
مــن قـبــل ،رومـيـلــو لــوكــاكــو م ـصــاب ،الـمــدافـعــون
بــا تــوا أ كـبــر قليال فــي ا لـســن ،لكننا سنظهر أن
بلجيكا ستكون مرشحة».
وعن الجيل الحالي الذي غالبا ما يتم وصفه
بالذهبي ،والذي حل ثالثا في مونديال روسيا
 2018فــي أف ـضــل نـتـيـجــة بـتــاريـخــه فــي الـعــرس
ا لـعــا لـمــي ،أ ض ــاف « :مــن المحتمل أن تـكــون هذه
آخر بطولة كبيرة للعديد من الالعبين .علينا
أن نقدم كل شيء».
ورغــم أنــه بــات يــازم دكــة الـبــدالء فــي غالبية
م ـبــاريــاتــه م ــع ريـ ــال م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ،يـشـعــر
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ما يــرام ،وإذا لم يكن األمــر كذلك فسنجد
الحلول ،ولهذا السبب أنــا هنا .ال يوجد
مـ ــدرب ال يـحــب رؤيـ ــة الع ـبــه يـلـعــب .على
أيــة حــال ،لم يشاركا مع فريقيهما لفترة
من الوقت».
ولــم يلعب فالهوفيتش ( 22عاما) مع
يوفنتوس بسبب
إصـ ـ ــابـ ـ ــة فــي
الفخذ

ميتروفيتش

أوتشوا وغواردادو يخوضان خامس مونديال
سـ ـيـ ـش ــارك كـ ــل مـ ــن ح ـ ـ ــارس ال ـمــرمــى
غييرمو أوتشوا ،والعب الوسط أندريس
غواردادو في نهائيات كأس العالم للمرة
الـخــامـســة م ــع الـمـكـسـيــك ،بـعــد أن أعلن
ال ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي خـ ـي ــراردو «تــاتــا»
مارتينو عن القائمة المؤلفة من  26العبا
لمونديال قطر الذي ينطلق األحد.
وبعد توقف مشوارها عند الدور ثمن
النهائي في  7نسخ متتالية بين 1994
و ،2018ستسعى المكسيك إلــى معادلة
أفضل نتيجة لها على األقل :ربع النهائي
عامي  1970و 1986على أرضها .وستنظم
بالشراكة مــع الــواليــات المتحدة وكندا
مونديال .2026
وه ـ ـ ـنـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـلـ ــة الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة
لمونديال قطر:
ح ــراس ــة ال ـم ــرم ــى :غـيـيــرمــو أوت ـش ــوا
(أمـيــركــا) ،ألفريدو تاالفيرا (خــواريــس)،
رودولفو كوتا (ليون).

إدين هازارد

منذ الخسارة  3 - 4أمام بنفيكا البرتغالي
الـتــي أخــرجــت الـفــريــق اإليـطــالــي مــن دور
المجموعات لــدوري أبطال أوروبــا نهاية
الشهر الماضي.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض
مـ ـيـ ـت ــروفـ ـيـ ـت ــش (28
عاما) ،مهاجم فولهام
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي والـ ـ ـه ـ ــداف
التاريخي لصربيا ،إلصابة
ف ــي قــدمــه خ ــال م ـب ــاراة منتخب
ب ـ ــاده بـ ـ ــدوري األم ـ ــم األوروب ـ ـيـ ــة ضد
الـ ـس ــوي ــد فـ ــي س ـب ـت ـم ـب ــر ،مـ ــا أب ـ ـعـ ــده عــن
منافسات الدوري الممتاز.
وت ـ ــواج ـ ــه ص ــربـ ـي ــا م ـه ـم ــة ص ـع ـب ــة فــي
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـســاب ـعــة ال ـت ــي ت ـضــم أيـضــا
الكاميرون وسويسرا.

الــدفــاع :خــورخــي سانشيس (أياكس
أمـسـتــردام الـهــولـنــدي) ،نستور أراوخ ــو
(أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا) ،خ ـ ـ ـيـ ـ ــراردو أرت ـ ـيـ ــاغـ ــا (غ ـنــك
البلجيكي) ،كيفن ألفاريس (باتشوكا)،
خيسوس غاياردو (مونتيري) ،سيسار
مونتيس (مــونـتـيــري) ،هكتور مورينو
(مونتيري) ،يوهان فاسكيس (كريمونيزي
اإليطالي).
ال ــوس ــط :إدس ـ ــون أل ـفــاريــس (أيــاكــس
أمستردام الهولندي) ،كارلوس رودريغيس
(ك ــروس أسـ ــول) ،أوربيلين بينيدا (أيــك
أثينا اليوناني) ،أورييل أنتونا (كروس
أسول) ،هكتور هيريرا (هيوستن دينامو
األميركي) ،إريك غوتييريس (أيندهوفن
الهولندي) ،لويس تشافيس (باتشوكا)،
أنـ ـ ــدريـ ـ ــس غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردادو (ريـ ـ ـ ـ ــال بـيـتـيــس
اإلسباني) ،روبرتو ألفارادو (غواداالخارا)،
لويس رومو (مونتيري).
ال ـه ـج ــوم :ه ـن ــري م ــارت ـي ــن (أم ـي ــرك ــا)،

مارتينو مدرب منتخب المكسيك

روجـيـلـيــو فــونـيــس م ــوري (مــونـتـيــري)،
راوول خ ـي ـم ـي ـن ـيــس (ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون
اإلنكليزي) ،أليكسيس فيغا (غواداالخارا)،
هيرفينغ لوسانو (نابولي اإليطالي).
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ملصق البطولة

استضافت فرنسا ،الغارقة في
جــد لـيــة ح ــول ا لـعـنـصــر يــة ،نسخة
ً
كأس العالم  ،1998فأحرزت أخيرا
ل ـق ـب ـهــا األول ب ـق ـي ــادة ا ل ـج ــزا ئ ــري
األصـ ـ ــل زيـ ــن ال ــدي ــن زي ـ ـ ــدان ،عـلــى
ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ،ال ـم ـص ــدوم ــة
بنوبة صرع َّ
تعرض لها «الظاهرة»
رونالدو في يوم النهائي.
ُ
بعمر الحادية والعشرين ،كان
رو نــا لــدو أفضل ال عــب فــي العالم.
قبل أربع سنوات ،كان ضمن عداد
ب ـطــل ا ل ـم ــو ن ــد ي ــال دون أن يـلـعــب
َّ
«تعلمت الكثير من أمثال روماريو
وب ـي ـب ـي ـتــو .ك ــان روم ــاري ــو يـطـلــب
مـنــي إح ـضــار حــذائــه أو الـقـهــوة،
كـمــا لــو أ ن ــي طـفــل .لــم يـكــن تقليل
احـ ـت ــرام ،ل ـكــن الـتـسـلـســل الـهــرمــي
فرض ذلك».
ً
ب ـل ــغ ال ـن ـه ــائ ــي م ـس ـج ــا أرب ـع ــة
أهـ ـ ـ ــداف ،ل ـك ــن مـ ــا ح ـص ــل ألف ـضــل
الع ــب فــي الـبـطــولــة ي ــوم الـنـهــائــي
ً
ضــد فرنسا بقي لـغــزا فــي تاريخ
البطولة.
ُ شـ ــرح رون ـ ــال ـ ــدو« :ب ـع ــد ال ـغ ــداء
أص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــت بـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـن ـ ــج .أح ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ب ــي
الالعبون ،ثم طلب مني ليوناردو
(زميله) الذهاب بنزهة في حديقة

الفندق ،وشرح الوضع برمته .قيل
لي إني لن أخوض النهائي».

«منتخب أجانب»
كــا نــت فرنسا تستقبل النهائيات
وســط انتقادات من اليمين المتشدد
بــأنـهــا «مـنـتـخــب أج ــان ــب» .المنتخب
الـغــائــب عــن مــونــديــالــي  90و 94بعد
بـلــوغــه نـصــف الـنـهــائــي فــي  82و،86
َّ
تعرض مدربه إيميه جاكيه النتقادات
ً
الذع ـ ـ ــة ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد اس ـت ـب ـعــاده
النجمين إريك كانتونا ودافيد جينوال.
استهل «الزرق» مشوارهم متوترين،
فـقــال العــب الــوســط إيمانويل بوتي:
«ق ـب ــل الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ض ــد ج ـنــوب
ً
إفريقيا ( )0-3كان الضغط كبيرا .في
الحافلة نحو الملعب كنت أرى بعض
َّ
يتعرقون».
الالعبين
لـكــن خ ـطــاب ال ـم ــدرب جــاكـيــه لعب
دوره ،فقال المدافع مارسيل دوسايي:
ً
«ثقة جاكيه ساعدتنا كثيرا».
ص ـح ـيــح أن فــرن ـســا ح ـق ـقــت ثــاثــة
انتصارات في دور المجموعات ،إال أن
ُ
نجمها زيدان طرد في المباراة الثانية
ضــد الـسـعــوديــة ( .)0-4حـمــل زم ــاؤه
العبء ،وتخطوا الباراغواي في دور

الـ  ،16بأول هدف ذهبي حمل توقيع
المدافع لوران بالن.
ُ
ركالت ترجيح ضد إيطاليا في ربع
النهائي ،ثم ثنائية غير متوقعة من
المدافع ليليان تــورام ،قلبت الطاولة
على الـمـفــاجــأة الـكــرواتـيــة فــي نصف
النهائي (.)1-2
لــم يـكــن تـ ــورام قــد سـ َّـجــل أي هــدف
في  37مباراة دولية ،لكن بعد افتتاح
ّ
دافور شوكر األرقام ،هز تورام الشباك
مرتين ،وكــان أكثر المندهشين لهذا
اإلنجاز.

جاء المجد
في أول نهائي لفرنسا ،كسب جاكيه
معركة تكتيكية أمام المخضرم زاغالو،
رغم وجود رونالدو وريفالدو وبيبيتو
وكافو وروبرتو كارلوس.
ع ـش ـي ــة ن ـه ــائ ــي بـ ــاريـ ــس ،ب ـق ـي ــادة
الحكم المغربي سعيد بلقولة ،دخل
ب ـ ــان ،ال ـغ ــائ ــب ل ــإي ـق ــاف ،إلـ ــى غــرفــة
ً
زيدان «طلبت من زيدان االرتقاء قليال
ف ــي ال ـ ـكـ ــرات ال ـث ــاب ـت ــة ،ن ـق ـطــة ضـعــف
البرازيليين».
على وقــع قبالت بــان على صلعة
الحارس فابيان بارتيز ،نــزل مليون

تتويج الديوك بمونديال 1998
ش ـخ ــص إلـ ــى جـ ـ ــادة ال ـشــانــزي ـل ـيــزيــه
ً ُ
اح ـت ـف ــاال ،وك ـت ــب عـلــى ق ــوس النصر
ً
«ش ـكــرا زيـ ــزو» ،وكـمــا هــو مــذكــور في
النشيد الوطني «ال مارسييز»« :لقد

جاء يوم المجد» في  12يوليو .1998
ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات ث ــاث ــة
م ـن ـت ـخ ـب ــات ع ــربـ ـي ــة ،هـ ـ ــي :ال ـم ـغ ــرب
والسعودية وتونس ،وكان األول على

وشــك بلوغ ال ــدور الثاني مــرة ثانية
بعد  ،86بيد أن خسارة البرازيل أمام
النرويج  2-1في الدقيقة األخيرة من
ركلة جزاء جدلية منعته من ذلك.

باق  4أيام
ٍ

ً
ً
السعودية وكرواتيا وديا استعدادا للمونديال

م ـ ــودريـ ـ ـت ـ ــش
ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب
الكرواتي

يختتم المنتخب ا لـسـعــودي
لكرة القدم تحضيراته لمونديال
ق ـ ـطـ ــر  ،2022ع ـ ـنـ ــد مـ ــا يـ ــوا جـ ــه
ك ــروات ـي ــا ال ـي ــوم ع ـلــى ملعب
األمـ ـي ــر ف ـي ـصــل ب ــن فهد
بالرياض في مباراة
ودية دولية هي
األول ـ ـ ـ ــى بـيــن
المنتخبين.
واس ـت ـع ــد
«األخـ ـ ـض ـ ــر»
لكأس العالم عبر ثالث مراحل،
ك ــان ــت األول ـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة فــي
إسـ ـب ــانـ ـي ــا ول ـ ـعـ ــب خ ــالـ ـه ــا 4
م ـبــاريــات وديـ ــة ،بـيـنـمــا كــانــت
المرحلة الثالثة في العاصمة
اإلماراتية أبوظبي ،حيث أقام
ً
ً
م ـع ـس ـكــرا م ــدة  25ي ــوم ــا خــاض

خــالــه  5مـبــاريــات ودي ــة فــاز في
اثنتين وتعادل في ثالث .وتشارك
السعودية في كأس العالم للمرة
السادسة ،أفضلها في األولى عام
 1994عندما بلغت دور الـ.16
تـخــوض أولــى مبارياتها في
المونديال الثالثاء المقبل أمام
األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة ال ـتــي تضم
ً
أيضا المكسيك وبولندا.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ه ـي ــرف ـي ــه
رونــار المدير الفني للسعودية،
أعـلــن الجمعة الـمــاضــي القائمة
النهائية.
ومــن المنتظر أن يــزج رونــار
ب ــالـ ـعـ ـن ــاص ــر األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
سيعتمد عليها فــي ا لـمـبــار يــات
الــرس ـم ـيــة ،السـيـمــا بـعــد تـعــافــي

سلمان الـفــرج ،وسلطان الغنام،
وصــالــح الشهري مــن اإلصــابــات
ووصولهم إلى الجاهزية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال رونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
صحافي عشية المباراة «تفصلنا
سبعة أيــام عــن مباراتنا األولــى
في كأس العالم على غرار كرواتيا
التي لن تلعب سوى مباراة الغد
قبل خوض النهائيات».
وتـ ــابـ ــع «دائـ ـ ـ ًـمـ ـ ــا الـ ـمـ ـب ــاري ــات
اإلعدادية تختلف عن المباريات
الــرسـمـيــة ،ألن ال ـظــروف تختلف
ً
تماما ورسالتي الرئيسية ثقوا
بالالعبين» .وكــان المهاجم فهد
ُ
المولد استبعد عن تشكيلة بالده
«كإجراء احترازي» األحد بسبب
قضية منشطات ،واستدعي نواف
العابد بدال منه.

ّ
وعــلــق مــدرب زامبيا وساحل
ال ـع ــاج وال ـم ـغــرب ال ـســابــق «فـهــد
العــب مهم واستبعاده لــن يؤثر
على المنتخب ،وأكثر من يتأثر
ال ــاع ــب ن ـف ـس ــه؛ والـ ـع ــاًب ــد بــديــل
مناسب والعب مهم أيضا».
أمــا عــن إصــابــة سلمان الفرج
خ ــال الـمـعـسـكــر األخـ ـي ــر ،ف ـقــال:
«شعرنا بالقلق مثل الجماهير
عند إصــابــة سلمان ال ـفــرج ،اآلن
هو بخير وتدرب في آخر مرانين
لـنــا وس ـي ـكــون جـ ـ ً
ـزء ا مــن م ـبــاراة
ال ـغــد أم ــام ك ــروات ـي ــا ،وه ــذا خبر
ً
جيد ً
جدا لنا؛ ألننا فعل نحتاج
إليه في الملعب كقائد وكالعب
عظيم».
أم ـ ـ ــا ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي،
وصيف النسخة األخيرة ،فيعتبر

ً
ً
المباراة اختبارا مناسبا
قبل مواجهة المنتخب
المغربي في  23الجاري
ضمن مجموعة سادسة
ً
تـ ـض ــم أيـ ـ ـض ـ ــا ب ـل ـج ـي ـكــا
وكندا.
وت ـح ــدث رونـ ــار ع ــن مــواجـهــة
م ــدرب كــرواتـيــا زالتـكــو داليتش
ً
ال ــذي أش ــرف ســابـقــا عـلــى نــادي
الهالل «احترم زالتكو ً
كثيرا فهو
مدرب مميز يقود كرواتيا منذ
 4أعوام والمنتخب الكرواتي
أح ـ ـ ــد أب ـ ـ ـ ــرز ال ـم ــرش ـح ـي ــن
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـت ـ ــوي ـ ــج ب ـ ـك ـ ــأس
العالم».

سالم الدوسري
نـجــم المنتخب
السعودي

رسالة تحفيزية من رينارد لالعبين

ّ
وجه رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي رسالة تحفيزية لالعبين الذي وقع
عليهم االختيار للمشاركة بمونديال قطر .2022
وقال رينارد «وصفوها بأنها لعبة تافهة ،كرة مستديرة مليئة بالهواء ،لكنها
غيرت كل القواعد ،غيرت التاريخ ،حولتني إلى محارب ،يحارب من أجل أحالمك
ً
ً
وأحالمهم ،هذه الشعلة بداخلك ،ال تستسلم أبدا ،يوما ما ستحصل على
فرصتك ،وحينئذ ستلعب مــن أجــل عائلتك ،مــن أجــل وطنك والجميع

سيراك ،وحينها ستعلم أنك تستحق أن تكون هنا» .وتابع «ستنغمس في هذه اللعبة،
ً
وستكون لحياتك معنى ،ألنك دائما لديك الدافع ،وستعلم أن العالم سيختبرك ،ولكن
ً
ثق بأن أقدامك ستحملك دائما ،ألن هذه اللعبة محورها الحركة باألقدام والتقدم لألمام،
والتقدم مع فريقك للقمة ،البعض عليه أن يهاجم ،والبعض عليه أن يحمي ويراقب،
ً
والبعض عليه أن يحافظ ،والبعض عليه أن يدافع ،وكما يقول الصوت الذي يتردد دائما
داخل رأسي ،إلى األمام أيها المحاربون».

إنريكي ينشر كواليس المنتخب على «تويتش»
فــي خ ـطــوة نـ ــادرة ج ــدا خ ــال بـطــولــة بأهمية
ك ــأس ال ـع ــال ــم ،أفـ ــاد مـ ــدرب الـمـنـتـخــب اإلس ـبــانــي
لــويــس إنــري ـكــي أم ــس األول بــأنــه سـيـنـشــر على
منصة تويتش مــا يــدور فــي كواليس «ال روخــا»
خالل وجوده في المونديال القطري الذي ينطلق
األحد المقبل.
وق ــال إنــري ـكــي ،فــي مـقـطــع فـيــديــو ن ـشــره أمــس
ً
ً
األول ،ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر»« ،م ــرحـ ـب ــا ج ـم ـي ـع ــا! أي ـهــا
الستريمرز (الـنــاشـطــون فــي الـبــث المباشر على
منصات التواصل) من حــول العالم! اح ــذروا ،أنا
قادم بسرعة!».
وتابع« :أنا أسجل هذا الفيديو كي أعلم الجميع
ً
بأني أصبحت (ستريمر) .حسنا ،ليس بعد .لم ابدأ

بعد .لكن فكرتي هي أن أبث مباشرة خالل فترة
وجودنا هنا في قطر».
وي ـه ــدف إنــري ـكــي م ــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة إل ــى فتح
خــط تــواصــل أكـثــر عـفــويــة وم ــن دون أي تجميل
مع الجمهور اإلسباني خالل المونديال القطري
الذي يخوضه أبطال عام  2010ضمن المجموعة
الخامسة ،بجانب ألمانيا واليابان وكوستاريكا،
التي ستكون خصمتهم األولى في  23الجاري.
ويحل المنتخب اإلسباني في الدوحة ،بعد غد
الجمعة ،أي في اليوم الذي يبدأ فيه إنريكي نشاطه
كـ«ستريمر» في «فكرة هدفها ببساطة بناء عالقة
مباشرة مع المشجعين المهتمين بالحصول على
معلومات بشأن المنتخب الوطني».

لويس إنريكي

لوبتيجي يدعو خيمينيز لتفضيل ناديه
طلب اإلسباني جولين لوبتيجي ،المدير الفني
الجديد لوولفرهامبتون اإلنكليزي ،مــن مهاجمه
المكسيكي الــدولــي راؤول خيمينيز بالتفكير في
النادي أكثر من تفكيره في منتخب بالده.
ويرغب لوبتيجي ،المدرب السابق لريال مدريد،
في مشاركة خيمينيز مع وولفرهامبتون لدى عودته
من قطر عقب مشاركته مع المنتخب المكسيكي في
كأس العالم.
ولــم يـشــارك خيمينيز مــع وولفرهامبتون منذ
أغـسـطــس ال ـمــاضــي ،بـعــد مـعــانــاتــه مــن إصــابــة في
الفخذ.
ً
وقـضــى الـمـهــاجــم ( 31عــامــا) ثــاثــة أســابـيــع في
المكسيك الشهر الماضي ضمن برنامجه التأهيلي،

ً
وقد انضم رسميا لتشكيل منتخب بالده الرسمي.
ويتذيل وولفرهامبتون جــدول ترتيب الــدوري
اإلنكليزي الممتاز ،مع تسجيله ثمانية أهداف فقط.
ونقلت وكالة األنباء البريطانية (بي أيه ميديا)
عن لوبتيجي ،قوله« :لقد تحدثت مع راؤول .أشعر
بالقلق بشأنه ،ألنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة مع
فريق وولفرهامبتون».
ً
وأضاف« :نحن بحاجة لهم جميعا ،لكننا نحتاج
ً
ً
أيضا إلى أن يكون راؤول جاهزا وبأفضل حاالته.
أتمنى أن يعود بهذا الشكل .الشيء األكثر أهمية
ليس كأس العالم ،لكن وولفرهامبتون .أحترم قرار
الالعب والمدرب ،لكن وولفرهامبتون يأتي في المقام
األول بالنسبة لي».

راؤول خيمينيز

بايرون كاستيلو خارج قائمة اإلكوادور األخوان أيو يقودان تشكيلة غانا
خرج بايرون كاستيلو من قائمة منتخب اإلكوادور
التي ستخوض مونديال  2022في قطر ،والتي ضمت
عددا كبيرا من الشباب ،وكذلك من أصحاب الخبرة،
مثل ألكسندر دومينغيز وكارلوس غرويزو وأنخل
مينا وإنر فالنسيا.
ول ــن يلعب كاستيلو ،ال ــذي ك ــان مـحــور الــدعــوى
القضائية التي رفعتها تشيلي وبيرو من أجل منع
اإلكـ ــوادور مــن المشاركة فــي نهائيات كــأس العالم،
بسبب مزاعم ضم الالعب بشكل غير قانوني في 8
مباريات بالتصفيات ،بعد العقوبة التي فرضتها
محكمة التحكيم الرياضية على «التريكولور».
وعـلــى الــرغــم مــن أن محكمة التحكيم الرياضية
أكدت عدم وجود أي مخالفة في استدعاء كاستيلو
للمنتخب ،لكنها اعتبرت أن تسجيله كإكوادوري تم
بناء على معلومات خاطئة ،وبناء على ذلك عاقبت
اإلكوادور بخسارة ثالث نقاط في التصفيات التالية
لبطولة لكأس العالم .2026
وجاءت قائمة ألفارو للمونديال ،على النحو التالي:
حــراســة الـمــرمــى :مويسيس رامـيــريــز وألكسندر
دومينيغز وهيرنان جالينديز.
الدفاع :بيرو إنكابييه وروبرت أربوليدا وبيرفيس
إستوبينيان وأنجيلو بريسيادو وجاكسون بوروز

جوستافو ألفارو مدرب اإلكوادور
وخــابـيـيــر أريــاجــا وديـيـجــو بــاالسـيــوس وفيليكس
توريس وويليام باتشو.
خ ـ ــط الـ ـ ــوسـ ـ ــط :كـ ـ ــارلـ ـ ــوس جـ ـ ــرويـ ـ ــزو وخ ــوس ـي ــه
سيفوينتيس وأالن فــرانـكــو ومويسيس كايسيدو
وأن ـخــل مـيـنــا وجـيــريـمــي ســارمـيـيـنـتــو وجيجسون
مينديز وأيرتون بريسيادو وغونزالو بالتا وروماريو
إيبارا.
الهجوم :دجوركاييف نييسر وكيفن رودريغيز
(إفي)
ومايكل إسترادا وإنر فالنسيا.

سـ ـيـ ـق ــود األخـ ـ ـ ـ ـ ــوان أنـ ــدريـ ــه
وجــوردان أيو تشكيلة منتخب
غــانــا بـكــأس العالم  2022لكرة
القدم التي تنطلق األحد بقطر،
بعد أن أعلن المدرب أوتو أدو،
االثنين ،التشكيلة المؤلفة من
ً 26
العبا.
ك ــان أن ــدري ــه أي ــو ( 32عـ ً
ـامــا)
عـنـصـ ًـرا بالمنتخب ال ــذي كــان
ً
قريبا من أن يصبح أول منتخب
إف ــريـ ـق ــي ي ـب ـل ــغ الـ ـ ـ ـ ــدور نـصــف
النهائي بتاريخ المونديال عام
 2010في جنوب إفريقيا.
أهدر أساموا جيان ركلة جزاء
بــالــدقـيـقــة األخ ـي ــرة مــن الـشــوط
اإلض ــاف ــي ال ـث ــان ــي ،ب ـعــد لمسة
اليد الشهيرة من األوروغوياني
لــويــس س ــواري ــس الـتــي حرمت
غــانــا مــن هــدف الـفــوز المحقق،
قبل أن يلجأ المنتخبان لركالت
ال ـتــرج ـيــح حـسـمـهــا الـمـنـتـخــب

األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ــي .ولـ ــدى
غ ــان ــا م ـه ـم ــة ثـ ــأريـ ــة فـ ــي ق ـطــر،
بـعــد أن وق ـعــت فــي المجموعة
الثامنة الى جانب األوروغــواي
والبرتغال وكوريا الجنوبية.
وي ـ ـعـ ــرف أن ـ ــدري ـ ــه أيـ ـ ــو قـطــر
جـيـ ًـدا ،لكونه يلعب منذ العام
الماضي مع فريق السد.

أت ـ ـ ـ ــي-زيـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــي (س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان غ ـ ــال ـ ــن
السويسري).
الدفاع :دنيس أودوي (بروج
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــي)،
ط ــارق المبتي
(بـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــون

وهنا التشكيلة الرسمية:
حراسة المرمى:
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـنـ ــاف
ن ـ ـ ـ ــورال ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن
(أويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي)،
إبـ ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــم
دانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
(أس ـ ـ ــانـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي
كــوتــوكــو)،
لـ ـ ــورنـ ـ ــس

اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي) ،أل ـ ـ ـيـ ـ ــدو س ـي ــدو
(ك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي)،
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن بـ ــابـ ــا (ري ــديـ ـن ــغ
اإلن ـك ـل ـي ــزي) ،غ ـيــديــون مـنـســاه
(أوكـسـيــر الـفــرنـســي) ،ألكسندر
دجيكو (ستراسبورغ الفرنسي)،
محمد ساليسو (ساوثمبتون
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،دان ـ ـيـ ــال أم ــارت ــي
(ل ـي ـس ـتــر سـتـيــي اإلن ـك ـل ـي ــزي)،
جوزيف أيدو (سلتا فيغو
اإلسباني).
الوسط :توماس
ب ــارت ــي (أرسـ ـن ــال
اإلن ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزي)،
إل ـي ـش ــا أووس ـ ــو
(خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي)،
دانـيــال-كــوفــي
ك ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــه
(ف ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورغ
األخوان أيو األل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي)،

محمد قدوس (أياكس أمستردام
الـهــولـنــدي) ،أنــدريــه أيــو (السد
الـقـطــري) ،ساليس عبدالصمد
(لنس الفرنسي).
الـهـجــوم :إيـنـيــاكــي وليامس
(أتلتيك بلباو اإلسباني) ،كمال
الدين سليمانا (رين الفرنسي)،
دانيال أفريي بارنييه (هارتس
أوف أوك) ،ا س ـح ــا ق ــو ع ـب ــدول
فاتاوو (سبورتينغ البرتغالي)،
عمثان بـخــاري (النجم األحمر
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــي) ،جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردان أي ـ ــو
(كــريـسـتــال ب ــاالس اإلنـكـلـيــزي)،
أ ن ـطــوان سيمينيو (بريستول
اإلنكليزي) ،كمال سواه (كلوب
بروج البلجيكي).

ّ
من ويلي إلى لعيب ...تمائم ظريفة للترويج
إنكلترا  :1966ويلي

إسبانيا  :1982نارانخيتو

َّ
م ــث ــل «وي ـ ـلـ ــي» ال ـت ـم ـي ـمــة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
يعتبرها كثيرون األفضل في تاريخ كأس
ً
قميصا
العالم ،وهي عبارة عن أسد يرتدي ُ
يحمل علم المملكة المتحدة ،فيما نقش
على مقدمته عبارة «كأس العالم».

مفهوم جديد للتميمة الرسمية أطلقته
إس ـبــان ـيــا ،وكـ ــان ع ـب ــارة ع ــن بــرتـقــالــة (أي
نــاران ـخــا بــاإلسـبــانـيــة) نـمــوذجـيــة تــرتــدي
ألوان الماتادور األحمر مع ابتسامة عريضة
وروح مرحة.

المكسيك  :1970خوانيتو

المكسيك  :1986بيكيه

ُ
عـلــى خ ـطــى «ويـ ـل ــي» ،أت ــى «خــوانـيـتــو»
(تصغير اسم خوان الشائع) ليكون التميمة
الرسمية للنسخة التالية من كأس العالم،
ً
مــرتــديــا قـبـعــة الـســومـبــريــرو المكسيكية
التقليدية والقميص األخضر المميز لبالد
األزتـ ـي ــك .كــانــت تـلــك تميمة ف ــريــدة بحق،
ً
ومناسبة تماما ألول نسخة من كأس العالم
يتم بثها في أرجاء العالم باأللوان.

ألمانيا الغربية  :1974تيب وتابلم
يبتعد تصميم التميمة الرسمية بالنسبة
للدولة المضيفة عام  1974عن سابقه ،حيث
ّ
تجسد بصبيين يرتديان قميص المنتخب
ُ
الــوط ـنــي .ك ـتــب عـلــى أحــده ـمــا حــرفــا WM
(اختصار «كــأس العالم» باللغة األلمانية)،
وحمل الثاني رقم  .74وكان هذان الصبيان
ي ــرم ــزان إل ــى مـفـهــومــي ال ـم ــودة وال ـصــداقــة
ً
اللذين تم االحتفال بهما مجددا بعد  32سنة.

األرجنتين  :1978غاوتشيتو

ً
للمرة الثالثة تــوال ـيــا ،اخ ـتــارت الــدولــة
المنظمة للبطولة أن تمثل التميمة الرسمية
ً
ً
صبيا يافعا حمل اسم «غاوتشيتو» يرتدي
زي منتخب البالد مع القبعة التقليدية التي
نقش عليها «األرجنتين  ،»78فيما كان يلتف
ح ــول عنقه منديل أصـفــر ال ـلــون ،ويحمل
ً
سوطا بيده اليمنى ،في إشارة إلى تقاليد
تربية الماشية باألرجنتين.

ً
م ــع اسـتـضــافــة ال ـب ــاد م ـج ــددا للعرس
الكروي العالمي ،عادت القبعة المكسيكية
الـشـهـيــرة إل ــى التميمة الــرسـمـيــة ،لـكــن لم
يعتمرها صبي صغير هــذه الـمــرة ،بل تم
وضعها على ثمرة فلفل حار عمالقة يشتهر
بها المطبخ المكسيكي.
والمميز في وجه «بيكيه» كان الشارب
ال ـم ـك ـس ـي ـكــي ال ـت ـق ـل ـيــدي الـ ـط ــوي ــل .وب ـه ــذا
حافظت المكسيك على استخدام الفواكه
وال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات الـ ـ ــذي بـ ــدأ أول األمـ ـ ــر مع
«نارانخيتو».

إيطاليا  :1990تشاو

َّ
مــثـلــت ه ــذه الـنـسـخــة م ــن تـمـيـمــة كــأس
ً
العالم ابـتـعــادا عــن األنـمــاط التقليدية في
التصميم ،واتجهت نحو األشـكــال األكثر
حداثة .كانت «تشاو» (وهي التحية الشهيرة
بين الناس باللغة اإليطالية) التميمة األولى
والوحيدة حتى اآلن التي ال يوجد لها وجه.
فقد ارتأى المصممون أن تكون على شكل
جسد ّ
مكون من مجموعة من العصي التي
تحمل ألوان العلم الوطني اإليطالي الثالثة
(أحمر وأبيض وأخضر) ،فيما تتخذ كرة
قدم موضع الرأس.

الواليات المتحدة األميركية  :1994سترايكر
فصل جديد حملته تميمة نسخة عام
 1994عـنــدمــا ص ـ َّـوت الـجـمـهــور األمـيــركــي

الختيار التصميم األجمل .وقد وقع اختياره
على كلب اسمه «سترايكر» ويرتدي األلوان
ال ـثــاثــة للعلم األم ـيــركــي (أح ـمــر وأبـيــض
وأزرق) ،فيما ظهر الشعار الرسمي للبطولة
على قميصه.

فرنسا  :1998فوتيكس
عادت فرنسا إلى استخدام الحيوانات.
ً
وبـ ـ ــدال م ــن األسـ ـ ــد ،أتـ ــى ال ــدي ــك الـفــرنـســي
«ف ـ ــوتـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــس» لـ ـيـ ـحـ ـم ــل ح ـ ـسـ ــن الـ ـط ــال ــع
ُ
للفرنسيين .تـعــد ه ــذه التميمة مــن بين
األكثر غنى باأللوان حتى اآلن ،فكان جسم
الــديــك يحمل الـلــون األزرق ورأس ــه اللون
األح ـم ــر ،فيما ك ــان مـنـقــاره أصـفــر الـلــون،
ليشكل «فــوتـيـكــس» إض ــاف ــة ف ــري ــدة لهذه
البطولة المميزة بالفعل التي كانت األخيرة
في القرن العشرين.

كوريا واليابان  :2002أتو و»كاز ونيك»
حملت النسخة األولى لكأس العالم في
األلـفـيــة الـجــديــدة تميمة ثالثية بتصميم
ً
مستقبلي لم يكن غريبا على إرث الدولتين
المستضيفتين للبطولة .كان لكل من هذه
المخلوقات الثالثة لون مختلف (برتقالي
وب ـن ـف ـس ـجــي وأزرق) ،وه ـ ــي شـخـصـيــات
خيالية تلعب رياضة كروية خيالية اسمها
«أت ـ ـمـ ــوبـ ــول» ،ح ـيــث ش ـغــل «أت ـ ـ ــو» منصب
الـ ـم ــدرب ،فـيـمــا ك ــان «كـ ــاز ون ـي ــك» يمثالن
َ
العبين.

ألمانيا  :2006غوليو  6وبيله
اختار زوار موقع االتحاد الدولي «غوليو
 6وبيله» ليكون التميمة األجمل في النسخ
األخ ـي ــرة مــن ك ــأس ال ـعــالــم ،وه ــو مــا أظهر
الشعبية التي حققتها تلك التميمة الثنائية.
وبعد التصميم المبتكر وغير المألوف الذي
حملته النسخة السابقة ،عادت ألمانيا إلى

الـخــط التقليدي فــي رســم معالم التميمة
الرسمية للعرس الكروي العالمي باستخدام
ً
األسد مجددا.

جنوب إفريقيا  :2010زاكومي
هو الفهد الظريف الذي يتكون اسمه من
مقطعين ،حيث تعني «زا» جنوب إفريقيا،
فيما تعني «كومي» رقم  10في العديد من
اللغات اإلفريقية .حــاول «زاكــومــي» إبهار
جماهير المستديرة الساحرة وتسليتهم،
وال شك في أنه احتل مكانة مميزة في تاريخ
كأس العالم.

البرازيل  :2014فوليكو
كانت فوليكو عبارة عن «درعاء» ،حيوان
ثدي آكل للنمل في طريق االنقراض يتقوقع
ّ
ويتحول إلــى كــرة.
عندما يشعر بالخطر
هذا الحيوان من أميركا االستوائية مغطى
بلوحات عظمية قاسية على شكل قــرون.
تم اختيار درعاء «تاتو بوال» المنتمية إلى
فصيلة حيوانات عديمة األسنان ،بعد عمل
طويل وش ــاق .و«فوليكو» لفظ مشتق من
كلمتين؛ «فول» من «فوتيبول» وتعني كرة
ال ـقــدم ،و«إي ـكــو» مــن «إيـكــولــوجـيــا» وتعني
البيئة.

روسيا  :2018زابيفاكا
ارتدى حيوان الذئب ذو الصوف البني
ً
واألبيض قميصا مع عبارة «روسيا »2018
وه ــو يـضــع ن ـظ ــارات ريــاضـيــة برتقالية
وي ــرت ــدي ألـ ـ ــوان ال ـع ـلــم الـ ــروسـ ــي .اعـتـبــر
ً
رمــزا للمتعة والجاذبية والثقة بالنفس.
ّ
يعني اسمه بالروسية «مسجل األهداف».
ّ
صممته الطالبة إيكاترينا بوتشاروفا،
وحصل على  53في المئة من األصــوات،
أي ما يزيد على مليون شخص َّ
صوتوا
له عبر موقع «فيفا».

ةديرجلا
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رياضة

«مالحم تاريخية» في مشوار الجزائر
ً
دائما ما كان المنتخب
الجزائري صعب المراس في
بطوالت المونديال ،وأكد
السجل التاريخي لكأس
العالم مدى قوة المنتخب
العربي ،الذي ال يستهان به
مهما كان المنافس.

ُيـعــرف عــن الـجــزائــريـيــن شغفهم الــامـحــدود
ّ
ويعدونها واحدة من أشكال النضال،
بكرة القدم
ً
فكان تأهلهم لنهائيات كأس العالم حلما تحقق
ً
ً
أربع مرات حتى اآلن ،وتضمن فوزا تاريخيا على
ألمانيا الغربية عام .1982
في  30أكتوبر  1981تحقق ُ
المراد .على ملعب
مدينة قسنطينةّ ،
كرر «محاربو الصحراء» الفوز
على نيجيريا ( 1 - 2الذهاب  - 2صفر في الغوس)
فــي ال ــدور األخـيــر للتصفيات االفريقية بفضل
الثنائي «التاريخي» لخضر بلومي ،ورابح ماجر،
لتعيش البالد كلها فرحة غير مسبوقة.
كــانــت ال ـن ـظــرة إل ــى ال ـجــزائــر ف ــي الـمــونــديــال
اإلسباني بأنه فريق ضعيف وبمثابة ّ
«حصالة»
للمنتخبات القوية في المجموعة الثانية الى
جــانــب ألـمــانـيــا الـغــربـيــة الـمــرشـحــة لنيل اللقب
والنمسا وتشيلي ،إال أن المفاجأة كانت مدوية
في اللقاء األول :الجزائر تغلب ألمانيا .1 - 2

ملحمة خيخون ومؤامرتها
ً
دخــل «دي مانشافت» البطولة مرشحا فوق
ال ـع ــادة ،فـقــال ال ـمــدرب ي ــوب درف ــال «ل ــو خسرت
سأعود في أول قطار إلى ميونيخ».
لـ ـك ــن عـ ـل ــى م ـل ـع ــب «إل م ــولـ ـيـ ـن ــون» خ ــاض
الجزائريون بقيادة المدربين محيي الدين خالف،
و«األسـطــورة» رشيد المخلوفي ملحمة كروية،
وتمكنوا من الفوز بهدفي ماجر وبلومي ،مقابل
هدف رومينيغه.
وفــي الجولة الثالثة لــم تجر الـمـبــاراتــان في
ً
التوقيت ذات ــه ،لعبت الـجــزائــر مــع تشيلي أوال
وفـ ــازت  2 - 3بـعــدمــا تـقــدمــت بـثــاثـيــة نظيفة،
وبالتالي فإن ألمانيا كانت تحتاج في مباراتها
الـتــالـيــة ضــد النمسا ال ــى ال ـفــوز بـهــدف نظيف،
ً
ً
ليتأهال معا ،وهذا ما جرى فعال ،افتتح هورست
هــروبـيــش التسجيل فــي الــدقـيـقــة ال ـعــاشــرة ،ثم
تبادل المنتخبان تمرير الكرة في وسط الملعب

طوال الوقت المتبقي ليقصى المنتخب العربي.
الــواق ـعــة أثـ ــارت حـفـيـظــة الـجـمــاهـيــر ،فــألـقــوا
العمالت الى أرض الملعب تعبيرا عن الغش .وقال
المعلق على التلفزيون النمسوي «هذه فضيحة
ك ــروي ــة ...ه ــذا عـ ــار» ،ووص ـفــت بـعــض الصحف
األلمانية منتخب بالدها بالمافيا والعصابة.
ّ
وعدل االتحاد الدولي (فيفا) قوانينه حيث تجرى
مباراتا الجولة األخيرة في التوقيت ذاته.

«أم درمان» تكسر الصيام
ف ــي م ــون ــدي ــال الـمـكـسـيــك  ،1986ل ــم يظهر
المنتخب الجزائري القوة التي كان عليها قبل
أربــع سنوات ،بالرغم من حفاظه على غالبية
التشكيلة وبقيادة الـمــدرب رابــح سـعــدان .في
ال ـم ـبــاراة األول ــى انـتــزع جـمــال زي ــدان الـتـعــادل
ضد ايرلندا الشمالية  ،1 - 1ثم عانت البرازيل
األم ــري ــن ق ـبــل ان ت ـف ــوز ب ـه ــدف ك ــاري ـك ــا .وفــي
المباراة األخيرة كانت الخسارة بثالثية نظيفة
أمام إسبانيا.
ً
عاد «الخضر» الى النهائيات بعد  24عاما
ً
م ــن ال ـغ ـيــاب ب ـق ـيــادة س ـع ــدان أي ـض ــا ،إذ تــأهــل
للمشاركة في مونديال جنوب إفريقيا ،2010
حيث خرج من الــدور األول بعد تعادل سلبي
مع إنكلترا وخسارتين امام سلوفينيا صفر ،1 -
والخسارة الثانية كانت أمام منتخب الواليات
المتحدة بهدف الندون دونافان.
القصة األهم في تلك الفترة كانت التأهل بعد
مــواجـهــة فاصلة مشحونة أجــريــت فــي ملعب
«أم درم ــان» بالعاصمة الـســودانـيــة ،حسمتها
تسديدة عنتر يحيى الصاروخية.
وتـ ـف ــوق ال ـم ـن ـت ـخــب الـ ـج ــزائ ــري ذه ــاب ــا فــي
الجزائر العاصمة  ،1 - 3قبل أن يرد المصري
ً
إيابا  0 - 2في مباراة أجريت في القاهرة سبقها
تعرض المشجعين لحافلة المنتخب الجزائري
ورشـقـهــا بــالـحـجــارة ،مــا أج ــج الـخــافــات بين

ً
ال ـش ـع ـب ـي ــن وص ـ ــوال
ال ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ـ ــاف دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي،
م ــع ش ـح ــن إع ــام ــي م ــن ال ـطــرف ـيــن.
وبـقـيــادة ال ـمــدرب البوسني وحيد
خليلودجيتش ،حمل منتخب «ثعالب
ال ـص ـحــراء» اآلم ــال الـعــربـيــة فــي مــونــديــال
البرازيل  ،2014لكونه الممثل الوحيد لهم.
دخــل الفريق المنافسات بطموحات كبيرة،
والس ـي ـم ــا أن ال ـق ــرع ــة جـنـبـتــه م ــواج ـه ــات من
العيار الثقيل.
واستهل المشاركة بمواجهة نظيره البلجيكي،
حيث تقدم سفيان فغولي من ركلة جزاء ،قبل ان
يقلب «الشياطين الحمر» النتيجة في الدقائق
العشرين األخيرة.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن ال ـ ـهـ ــزي ـ ـمـ ــة ،ف ـ ـ ــإن طـ ـم ــوح ــات
الجزائريين استمرت مرتفعة بعدما قدموا أداء
ً
قــويــا ،وت ـكــرس ه ــذا األم ــر مــع تحقيق انتصار
عــريــض ع ـلــى ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة  ،2-4لـتـضــرب
ً
الجزائر مــوعــدا مع المانيا في بورتو اليغري،
بمثابة إلعادة لمباراتهما في مونديال .1982
وق ــدم المنتخب ال ـجــزائــري «مـلـحـمــة» أخــرى

دعوة لوقف إطالق النار في أوكرانيا خالل النهائيات
د عــا السويسري جاني إنفانتينو،
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
(فيفا) ،أمس ،إلى وقف إطالق النار لمدة
شـهــر فــي أوكــران ـيــا ،تــزامـنــا مــع إقــامــة
مــونــديــال  2022بـقـطــر ،الـ ــذي ينطلق
األح ــد ،معتبرا أن الــريــاضــة يمكن أن
تجمع الناس.
وق ــال إنـفــانـتـيـنــو ،فــي كـلـمــة ألـقــاهــا
أم ــام ق ــادة العالم خــال قمة مجموعة
العشرين المقامة في بالي بإندونيسيا،
إن الـمــونــديــال يمكن أن يـكــون بمنزلة
«ح ــاف ــز إي ـج ــاب ــي» ف ــي ال ـغ ــزو الــروســي
ألوكرانيا الذي بدأ منذ  9أشهر.
وأضـ ـ ــاف ف ــي م ــأدب ــة غ ـ ــداء لــزع ـمــاء
المجموعة« :أناشدكم جميعا التفكير
في وقــف إطــاق نــار مؤقت لمدة شهر
واحــد طــوال فترة كأس العالم» ،مبينا
أنه إذا لم يكن هناك وقف كامل إلطالق
الـ ـن ــار ي ـم ـكــن «إق ــام ــة ب ـعــض ال ـم ـمــرات
اإلنسانية أو أي شيء يمكن أن يؤدي
الى استئناف الحوار».
وب ـع ــد أن وص ــف ك ــرة ال ـق ــدم بــأنـهــا
تــوحــد الـشـعــوب ،أش ــار إلــى أن روسيا
ا سـ ـتـ ـض ــا ف ــت مـ ــو نـ ــد يـ ــال  ،2018وأن

جاني إنفانتينو
أوك ــرانـ ـي ــا ت ـت ـق ــدم ب ـم ـلــف م ـش ـت ــرك مــع
إس ـبــان ـيــا وال ـب ــرت ـغ ــال لـنـسـخــة ،2030
وتابع« :لسنا ساذجين لالعتقاد بأن
كرة القدم يمكن أن تحل مشاكل العالم».
وش ــدد على أن الـكــرة «منبر فــريــد»،
حيث من المتوقع أن يشاهدها ما يقدر
بخمسة م ـل ـيــارات شـخــص  -أك ـثــر من
نصف البشرية  -عبر شاشات التلفاز

في كل أنحاء العالم ،مضيفا« :دعونا
ننتهز ه ــذه الـفــرصــة لـفـعــل كــل مــا في
وسـعـنــا لـلـبــدء ف ــي وض ــع ح ــد لجميع
النزاعات».
وشـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات مـ ـجـ ـم ــوع ــة
العشرين الرئيس األميركي جو بايدن،
ووزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفروف ،رغم أنه لم يتضح على الفور

لوريس :يجب إظهار
االحترام لقطر
أكد الحارس هوغو لوريس ،قائد منتخب فرنسا بطلة العالم،
أمس األول ،أنه «يجب إظهار االحترام» لقطر في ظل الجدل القائم
حيال مسائل عدة الستضافتها النهائيات العالمية التي تنطلق
االحد.
وق ــال ح ــارس توتنهام اإلنـكـلـيــزي «قـبــل الـقـيــام بــأي شــيء،
أنت بحاجة إلى موافقة الفيفا واالتحاد (الفرنسي) .لدي رأي
شخصي فــي هــذا الموضوع وهــو مشابه إلــى حــد مــا لــرأي
رئيس» االتحاد الفرنسي نويل لو غريت.
ً
ردا على سؤال حول ارتداء شارة مع خطوط ّ
ملونة
وتابع
ً
للتعبير عن رفضهم للتمييز ودعما للمثليين «عندما نرحب
ً
باألجانب في فرنسا .غالبا ما نريدهم أن يمتثلوا لقواعدنا
ويحترموا ثقافتنا .سأفعل الشيء نفسه عندما أذهب إلى
قطر .يمكنني أن أتفق أو ال أتفق مع أفكارهم ولكن يجب
أن أظهر االحترام».
في غياب لوريس حينها ،ارتــدى القائد الثاني رافايل
فـ ــاران ال ـش ــارة ،لـكــن لــو غــريــت يــرغــب فــي أن يتخلى عنها
لوريس في الدوحة.

ما إذا كانا يستمعان إلــى إنفانتينو،
ال ــذي طـلــب الحـقــا مــن ال ـقــادة التوقيع
على كرة قدم تذكارية.
استبعد «فيفا» روسيا من بطوالته
بـعــد أي ــام مــن غ ــزو الــرئـيــس فالديمير
بوتين ألوكرانيا ،مما أدى إلى إقصائها
من تصفيات القارة األوروبية المؤهلة
للنهائيات.
وس ـت ـكــون نـسـخــة قـطــر إح ــدى أكثر
النسخ إث ــارة للجدل فــي تــاريــخ كأس
ال ـعــالــم ،نـظــرا لـمــوعــدهــا فــي منتصف
الموسم الكروي ،ومسائل حقوق العمال
والمثليين والـتـســاؤالت حــول منحها
حق االستضافة عام .2010
وداف ــع إنفانتينو عــن ذلــك قــائــا إن
«م ـئ ــات اآلالف م ــن ال ـع ـمــال يتمتعون
ب ـظ ــروف أف ـضــل مـمــا كــانــت عـلـيــه قبل
بضع سنوات».
وكجزء من اإلصالحات ،أنهت الدولة
الخليجية الغنية بالغاز نظامها الذي
ال ي ـخـ ّـول الـعـمــال تغيير وظــائـفـهــم أو
مغادرة البالد من دون إذن من صاحب
العمل.

يلتقي منتخب ألمانيا لكرة
القدم نظيره العماني اليوم في
استاد مجمع السلطان قابوس
الــريــاضــي بمسقط ،فــي مـبــاراة
دولية ودية هي الثانية بينهما،
ً
بعد أولى أقيمت قبل  24عاما،
وسـ ـتـ ـك ــون ال ـم ـح ـط ــة األخـ ـي ــرة
ل ـ «دي مانشافت» قبل التوجه
إلى الدوحة لخوض منافسات
كأس العالم .2022
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــل ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،ب ـط ـلــة
الـعــالــم أرب ــع م ــرات ،مبارياتها
في نهائيات قطر ضد اليابان
ف ــي  23الـشـهــر ال ـحــالــي ،ضمن
منافسات المجموعة الخامسة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــم أي ـ ـضـ ــا إس ـب ــان ـي ــا
وكوستاريكا.
والـ ـتـ ـق ــى ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــان قـبــل
م ـ ـبـ ــاراة االرب ـ ـعـ ــاء مـ ــرة واحـ ــدة
ف ــي  1998عـلــى نـفــس الـمـلـعــب،
وانتهت لصالح المانيا  -2صفر.

ووصــل منتخب المانيا إلى
مسقط االثنين بغياب حــارس
مـ ــرمـ ــى ب ــرشـ ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي
مارك-اندريه تير شتيغن بسبب
المرض ،على أن يلتحق بالبعثة
ب ـعــد ت ـعــاف ـيــه ،ح ـســب م ــا أعـلــن
االتحاد األلماني لكرة القدم في
حسابه على تويتر.

تجربة الالعبين الجدد
وس ـت ـك ــون الـ ـمـ ـب ــاراة فــرصــة
لبعض الالعبين الـجــدد الذين
استدعاهم المدرب هانزي فليك
لـتـسـجـيــل ح ـض ــوره ــم ال ــدول ــي
األول ،ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ــرار ن ـي ـك ــاس
فولكروغ مهاجم فيردر بريمن
( 29ع ــام ــا) والـ ــواعـ ــد يــوســوفــا
م ـ ــوك ـ ــوك ـ ــو الع ـ ـ ـ ــب بـ ــوروس ـ ـيـ ــا
دورتـمــونــد ،وال ــذي بــات أصغر
العب الماني يستدعى للعب في

األمير ويليام لالعبي المنتخب :كلنا ندعمكم

األمير ويليام وهاري كين
زار األمـ ـي ــر ويـ ـلـ ـي ــام ،أمـ ـي ــر ويـ ـل ــز ،الـمـنـتـخــب
اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم فــي مقر تــدريـبــاتــه بمركز
«سانت جورج بارك» ،قبل المشاركة في كأس العالم
 ،2022المقرر انطالقها في قطر األحد المقبل.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اج ـت ـمــاع للمنتخب ف ــي وقــت
متأخر من مساء أمس األول االثنين ،وقدم غاريث
ساوثغيت ،المدير الفني للمنتخب ،األمير ويليام،
ثــم قــدم األمـيــر قمصان اللعب لالعبي المنتخب
اإلنكليزي .وقــال ساوثغيت« :مــا سنفعله هو أن

نطلب من صاحب السمو الملكي تقديم القمصان
لكم».
ثم جرى استدعاء الالعبين واحــدا تلو اآلخر،
ووقف األمير وليام اللتقاط صورة فردية مع كل
الع ــب ،حسبما ذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء البريطانية
«بي إيه ميديا».
بعدها ،قــال األمـيــر ويليام لالعبين إن البالد
كلها تـقــف مــن خلفهم ،مضيفا « :كـلـنــا ندعمكم.
(د ب أ)
		
فلتستمتعوا».

فابريغاس يستذكر أبرز محطات التتويج عام 2010
سيبقى في األذهان صاحب التمريرة الحاسمة ألندريس
إنييستا التي جاء منها هدف ظفرت به إسبانيا بكأس العالم
عام  .2010ويستعيد سيسك فابريغاس في مقابلة مع وكالة
فرانس برس نشأة هذا االنتصار ،ولحظات الشك واليقين،
وبصمة نجاحه المطبوعة في الذاكرة اإلسبانية.
ً
• في عام  ،2010كانت إسبانيا المرشح األوفر حظا...
 «بعد اللقب األوروبي في عام  2008ومؤهالتنا المثالية،كان لدى الكثير منا ،ونحن في مقتبل العمر ،شخصية قوية
ً ً
ً
ً
وعرفنا كيف نفوز .لقد كنا فريقا حقيقيا ،قويا جدا .لم يقل
أحد ذلك ،ولكننا عرفنا أنه كانت لدينا فرصة فريدة».
• ما هي اللحظات الحاسمة؟
 «مازلت أذكر لحظتين .األولــى قبل مباراة تشيلي ،يومً
ً
الضغط المطلق .كنا فريقا سعيدا ،نستمع إلى الموسيقى
ً
فــي الحافلة .وفــي طريقنا فــي الملعب ،كــان الجميع مركزا
ً
ومتوترا .كانت الصحافة والرأي العام سينتقدوننا بشدة لو
خسرنا .فأجاني دل بوسكي (المدرب) عندما قال :الخسارة
ال تعني شيئا .ثمة امور اهم في الحياة .كيف يمكن ان يقول
ذلك؟ الخسارة كانت ستكون كارثية! في الواقع كان يقول لنا:
انتم فريق كبير ،دعــوا الضغوط جانبا لكي تستفيدوا من
الوقت الحالي .أما اللحظة الثانية ،فكانت قبل المباراة ضد

ً
ً
ألمانيا وعمان يلتقيان وديا بعد  24عاما
المونديال ،علما بأنه من مواليد
 20نــو فـمـبــر  ،2004وسيحتفل
بعيد ميالده الـ  18يوم المباراة
االفـتـتــاحـيــة لـكــأس الـعــالــم بين
االكوادور وقطر.
وقد تشهد المباراة الحضور
األول م ـنــذ  14نــو ف ـم ـبــر 2017
ل ــاع ــب خ ــط وسـ ــط أي ـن ـتــراخــت
ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت م ــاري ــو غــوت ـســه،
صاحب هدف الفوز بمونديال
البرازيل  2014أمــام األرجنتين
( - 1صفر بعد التمديد) .
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،تـسـتـعــد عـمــان
ل ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ك ـ ـ ـ ــأس ال ـخ ـل ـي ــج
الخامسة والعشرين «خليجي
 »25ف ــي ال ـب ـص ــرة والـ ـت ــي تـقــام
في يناير  ،2023وهــي ستلعب
م ـ ـب ـ ــاراة وديـ ـ ـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي 20
الحالي أمام بيالروس في مدينة
العين اإلماراتية.

ضــد ألـمــانـيــا ،إال أن النتيجة كــانــت فــي صالح
الـ «مانشافت» ،بعدما امتدت الــى وقــت إضافي
ً
إثر التعادل سلبا في الوقت األصلي.
وانتظرت المانيا حتى مطلع الشوط اإلضافي
األول لتسجل هــدف االنـقــاذ عبر العــب الوسط
البديل اندري شورله ثم الحسم لمسعود اوزيل،
قبل أن تقلص الجزائر الفارق عبر عبدالمؤمن
جــابــو فــي الــدقـيـقــة  1+120بـعــد م ـب ــاراة مثيرة
حصلت فيها الجزائر على افضلية في الشوط

األول والمانيا في الثاني من دون الوصول الى
الشباك في الوقت األصلي.
وكان الفوز األول أللمانيا في ثالث مباريات
عـلــى ال ـجــزائــر ،وتــابــع «دي مــانـشــافــت» طريقه
نحو منصة التتويج للمرة الرابعة في تاريخه،
بينما كانت هذه المباراة األخيرة للجزائر في
الـمــونــديــال بغيابها عــن نسخة روس ـيــا 2018
والنسخة المقبلة في قطر.

الباراغواي ،كان يتعين علينا ان نمر .تلك المباراة أثبتت ان
ثمة خيطا رفيعا بين الفوز والخسارة .كان الفريق المنافس
قويا ،لكننا حصلنا على حظ االبطال».
• كنت صاحب التمريرة الحاسمة لهدف دافيد فيا...
 «كان لي تأثير في المباريات الثالث :تشيلي ،الباراغوايوهــول ـنــدا .عـنــدمــا اه ــدر تـشــابــي الــونـســو ركـلــة ج ــزاء ضد
الـبــاراغــواي ،ارتــدت الكرة الــي وتــم ارتـكــاب خطأ ضدي،
لكن الحكم لم يحتسبها مخالفة .انه قرار فضيحة.
لكن بفضل تشافي وانييستا نجحنا في التفوق.
في المباراة النهائية ضد هولندا ،كان بإمكان
االخيرة الفوز ،على الرغم من انه لو كانت
تقنية فـيــديــو الـحـكــم الـمـســاعــد مــوجــودة
لكانت انهت المباراة بثمانية العبين بعد
االعتداء الذي تم على انييستا والونسو
من قبل هايتينغا وفان بومل ودي يونغ.
بدأت تلك المباراة بشكل جيد .انها احدى
الـمـبــاريــات الـتــي كــان لها اكـبــر تأثير في
مـسـيــرتــي .لـكــن ال ـحــارس ابـعــد تسديدتي
( ،)94كـ ــان ب ــاإلمـ ـك ــان أن أك ـ ــون أنـ ــا (ب ـطــل
المباراة)».
فابريغاس وبيكيه بعد الفوز بمونديال 2010

غوريتسكا وكيميتش نجما المنتخب األلماني

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

1:00

السعودية  -كرواتيا

SSC 1

2:00

ايران  -تونس

beINSPORTS

6:30

االمارات  -االرجنتين

AD SPORTS 1

8:00

اندورا  -النمسا

beINSPORTS HD2

8:00

التشيك – جزر فارو

beINSPORTS

8:00

تركيا  -اسكتلندا

beINSPORTS HD4

8:00

عمان  -ألمانيا

RTL

8:00

بولندا  -تشيلي

beINSPORTS HD3

8:00

كوسوفو  -ارمينيا

beINSPORTS HD1

9:00

قبرص  -بلغاريا

beINSPORTS

10:30

السويد  -المكسيك

beINSPORTS

10:30

الجزائر  -مالي

beINSPORTS

10:45

ألبانيا  -ايطاليا

beINSPORTS HD6

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

سكان العالم يتجاوزون  8مليارات
تجاوز عــدد سكان العالم
عتبة  8مليارات أمــس ،وفق
ت ـ ـقـ ــديـ ــرات ش ـع ـب ــة ال ـس ـك ــان
التابعة لألمم المتحدة.
وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لألمم
المتحدة ،في بيان ،إن «هذه
ال ـع ـت ـب ــة فـ ــرصـ ــة ل ــاح ـت ـف ــال
بـ ــال ـ ـت ـ ـنـ ــوع والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّـور ،مــع
مراعاة المسؤولية المشتركة
للبشرية تجاه الكوكب».
وت ــرج ــع األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
الـنـمــو الـسـكــانــي إل ــى تـطــور
ا لـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــر ي ـ ــة ،إذ إن ا ل ـ ـنـ ــاس
بــاتــوا يـعـ ّـمــرون أكـثــر بفضل
تـ ـح ـ ُّـس ــن خ ـ ــدم ـ ــات ال ـص ـح ــة
الـعــامــة والـتـغــذيــة والنظافة
الشخصية واألدوية.
كـمــا أن األم ــر يــأتــي ثـمــرة
الرتـفــاع معدالت الخصوبة،

درايش

كوكوش...
عصفورة الحب
الفارسية

ً
خـصــوصــا فــي بـلــدان العالم
ً
األك ـث ــر ف ـق ــرا ،ومـعـظـمـهــا في
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا جـ ـن ــوب
الصحراء ،مما ّ
يعرض أهداف
التنمية للخطر.
لكن بينما يخشى البعض
م ــن أن ي ـت ـجــاوز  8م ـل ـيــارات
ن ـس ـم ــة إم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـك ــوك ــب،
يشير معظم الخبراء إلى أن
ال ـم ـش ـك ـلــة األكـ ـب ــر ت ـك ـمــن في
االسـتـهــاك المفرط للموارد
م ــن ق ـبــل األشـ ـخ ــاص األك ـثــر
(أ ف ب)
ثراء.

ّ
ـوصـ ـ ــل ب ـ ـحـ ــث ع ـل ـمــي
تـ ـ ـ ُ
ج ــدي ــد أج ـ ــري ف ــي جــامـعــة
ّ
طوكيو ،إلــى أن هــز الــرأس
عند االستماع للموسيقى
ليس استجابة بشرية فقط،
ً
بل إن الفئران أيضا تطرب
لإليقاعات.
ف ـقــد وج ــد بــاح ـثــون في
دراسـ ـ ـ ـ ــة نـ ـش ــرتـ ـه ــا وك ــال ــة
أنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ي ـ ــون ـ ــايـ ـ ـت ـ ــد ب ـ ــرس
إن ـ ـتـ ــرنـ ــاشـ ــونـ ــال ،ون ـق ـل ـهــا
مــوقــع س ـكــاي ن ـيــوز أمــس،
أن ال ـ ـف ـ ـئـ ــران ت ـت ـف ــاع ــل مــع
الموسيقى بشكل مشابه
لـلـبـشــر ،مــن خ ــال تحريك
رؤوس ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ــالـ ـت ــزام ــن مــع
اإلي ـق ــاع الـمــوسـيـقــي ،ومــن
دون أن تكون مــدربــة على
ذلك.
ُ
وي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن أن يـ ـس ــا ه ــم
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــف الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ف ــي
فـ ـه ــم أفـ ـض ــل ل ـع ـم ــل دمـ ــاغ
الحيوانات ،كما قد يرشد
ً
ال ـع ـل ـمــاء أي ـض ــا إل ــى الـســر
الذي يجعلنا كبشر نتفاعل
مع الموسيقى.

كوكوش ...عصفورة َ
فرح
ّ
الخفه تطير
كانت من ِ
َ
كانت تداوي اللي انجرح
الشاهنشاهي والفقير

***
ك ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــت رس ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ــب وتـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــم األك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
وا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر جـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه  -ب ـ ـ ـكـ ـ ــل أ غ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــه  -م ـ ـ ـ ــو مـ ـهـ ـم ــه
ونـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــاره إن صـ ـ ـ ــار فـ ـ ــي يـ ـ ـ ــوم ن ـ ـيـ ــران
كـ ـ ـ ـ ـ ــل أخ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــر ويـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــس حـ ـ ـ ـ ـ ــرايـ ـ ـ ـ ـ ــق ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـمـ ـ ــه
ُ
مـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ـ ـل ـ ـ ــح وكـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ــب وألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان
ّ
وأهـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــذمـ ـ ـ ــم وال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي اس ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوا دون ِذمـ ـ ـ ـ ــه
***

السنعوسي وزير اإلعالم األسبق ...في ذمة الله
بـعــد مـسـيــرة إعــامـيــة وثقافية
وف ـكــريــة زاخـ ـ ــرة ،ف ـق ــدت ال ـكــويــت،
أمـ ـ ـ ــس ،وزيـ ـ ـ ــر إعـ ــام ـ ـهـ ــا األسـ ـب ــق
اإلعالمي البارز محمد السنعوسي
ً
عن عمر يناهز  84عاما بعد صراع
مع المرض.
وحـصــل ال ــراح ــل عـلــى شهادته
فـ ــي اإلع ـ ـ ــام مـ ــن ج ــام ـع ــة ج ـنــوب
كــال ـي ـفــورن ـيــا األم ـي ــرك ـي ــة ،ودرس
النقد في المعهد العالي للفنون
المسرحية فــي مـصــر ،وك ــان أحد
مؤسسي تلفزيون دو ل ــة الكويت
ً
عام  1960حيث عمل فيه مسؤوال
ً
ً
ً
تنفيذيا ومنسقا للبرامج ومخرجا
ً
ً
وم ـن ـت ـجــا ومـ ـع ــدا ل ـل ـبــرامــج ،وفــي
ً
 1964أصـ ـب ــح م ــراقـ ـب ــا ل ـل ـبــرامــج
ً
ً
ً
ً
ثــم م ــدي ــرا عــامــا فــوكـيــا مـســاعــدا
لـ ـش ــؤون ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي الـ ـ ــوزارة
حتى .1985
ت ـ ــول ـ ــى الـ ـسـ ـنـ ـع ــوس ــي ح ـق ـي ـبــة

كوكوش كالبرق َ
انلمح
ما زال في الدنيا يطير
«بالفارسي» تنشر فرح
ْ
و«ثوره» مثل ِسلك الحرير

لمشاهدة أشهر أغنية للمطربة
امسح QR CODE

اإلعــام في حكومة الشيخ ناصر
المحمد ُفي فبراير  2006ويوليو
 ،2006وق ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـج ــواب بـحـقــه
فـقــدم اسـتـقــالـتــه قـبــل ســاعــات من
مناقشته ،وبعد تقاعده من وزارة
ً
ً
اإلع ــام عـمــل مــديــرا عــامــا لشركة
المشروعات السياحية ثم استقال
وعمل بالتجارة الحرة.
و«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ال ـت ــي آل ـم ـهــا هــذا
المصاب ،تتقدم إلى أسرة الفقيد
بخالص العزاء والمواساة ،سائلة
ال ـم ــول ــى أن يــرح ـمــه وي ـل ـهــم أهـلــه
وذويه الصبر والسلوان« ...إنا لله
وإنا إليه راجعون».

مؤسس «أمازون» يتبرع بثروته
قــال جيف بيزوس ،مؤسس «أم ــازون» ،إنــه يخطط
للتبرع بمعظم ثروته البالغة  124مليار دوالر خالل
حياته.
وأبلغ رجل األعمال شبكة سي إن إن اإلخبارية ،في
الخبر الذي نقلته «بي بي سي» ،أمس األول ،أنه ينوي
التبرع بثروته لمواجهة التغير المناخي والحد من
عدم المساواة ،وذلك عقب تعرضه النتقادات سابقة
لعدم وعده بتكريس ثروته لألعمال الخيرية ،وإنفاقه
مبالغ طائلة في رحالت إلى الفضاء.

شاهدة على زواج ابنتها ...و«األزهر» :العقد باطل معالجة جنين من «بومبي»
ّ
ع ــل ــق رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
صندوق المأذونين الشرعيين
ّ
والـمــوثـقـيــن فــي م ـصــر ،الشيخ
إبــراه ـيــم مـنـتـصــر ،عـلــى واقـعــة
شـ ـه ــادة إح ـ ــدى األم ـ ـهـ ــات عـلــى
عـقــد زواج ابـنـتـهــا فــي تــونــس،
ً
قائال إنه «ال تجوز شهادة المرأة
ً
ف ــي ع ـقــد ال ـ ـ ـ ــزواج» ،وفـ ـق ــا ل ــرأي
الجمهور.
وتـ ـ ــداول مـسـتـخــدمــو مــواقــع

ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،خ ـ ـ ــال الـ ـس ــاع ــات
ً
الماضية ،منشورا ُيظهر قيام
والـ ــدة ع ــروس بــالـشـهــادة على
ً
عقد زواج ابنتها ،مما أثار جدال
ً
واسـعــا وت ـســاؤالت واسـعــة عن
ُحكم العقد ،وهل يجوز ذلك أم
أنه مخالف للشرع؟
في السياق نفسه ،قال الشيخ
محمد حماد( ،أحد علماء األزهر
الـشــريــف)« :ربـنــا قــال فــي كتابه

العزيز(َ :و ْاس َت ْشه ُدوا َشه َ
يد ْي ِن
ِّ َ ُ ْ َ َّ ْ ِ َ ُ َ َ ِ ُ َ
ْ
َ ِمن رج ِالكم َف ِإن لم يكونا رجلي ِن
َ ٌُ َ ْ َ َ
ان) ،فإذن ال تجوز
فرجل وامرأت ِ
شهادة والدة العروسة أو المرأة
بشكل ع ــام عـلــى عـقــد الـ ــزواج»،
ً
مضيفا أن «شهادة أم العروسة
ً
على عقد الزواج تجعله باطال،
ً
وهو حرام شرعا».

في
نجح األطـبــاء ،ألول مــرةّ ،
عـ ــاج ج ـن ـيــن ع ــن ط ــري ــق ض ــخ
إنــزيــم مـهــم فــي الـحـبــل الـ ّـسـ ّـري
ً
الصغير ،مما أو ق ــف اضطرابا
ً
ً
وراثـ ـ ـي ـ ــا م ـم ـي ـتــا ُيـ ـع ــرف بــاســم
«مرض بومبي».
وقـ ــال األط ـب ــاء م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة وكـنــدا ،فــي دراستهم
الـ ـت ــي نـ ـش ــروه ــا ب ـم ـج ـلــة New
England Journal of

ً
عمر خاتم تشارلز  175عاما

هيته قمدان مبرك دريع أرملة :جاسم بن دريع
 68عاما ،شيعت ،جابر األحمد ،ق  ،7ش  ،800منزل  ،1284ت:
65503393 ،51484440
جايل جوفراي بن عبيد زوجة :يوسف عيد جمعة بن عبيد
 54عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :الرميثية،
ً
ق  ،6شارع حراء ،جادة  ،67م  ،8ديوان بن عبيد ،عصرا فقط،
ت66817717 ، 65622386، 66243680 :

مهدي سعد العجيلي العازمي

 82عاما ،شيع ،القرين ،ق ،4ش ،6م ،13ت65966664 :

محمد علي حميد شهاب

 25عــامــا ،شيع ،الرميثية ،حسينية آل الــرســول ،ق ،8شــارع
ً
أس ــام ــة ب ــن زيـ ــد ،ج  ،84م  ،337ال ـع ــزاء ب ـ ــدء ا م ــن ال ـي ــوم ،ت:
97113003 ،94018008 ،97103003
رشيده سيد جودة علي أرملة :فالح مطلق بن شلهوب
 78عاما ،شيعت ،الفحيحيل ،ق  ،4ش  ،7م  ،213ت55887716 :
فهيمه محمد ذياب أرملة :علي عثمان السند
 84عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :السالم،
ق ،5ش ،23م ،47ت97878322 ،66688077 ،99074211 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

 ،Medicineونقلها موقع روسيا
اليوم ،أمس األول ،إنهم تمكنوا -
في أول تجربة ّ
طبية  -من البدء
في عالج طفلة من هذه الحالة
ال ــوراثـ ـي ــة الـ ـ ـن ـ ــادرة وال ـم ـم ـي ـتــة
لألطفال في كثير ّمن األحيان،
بينما ال يزالون أجنة في ّ
الرحم.
وأش ـ ـ ــاروا إل ــى أن اس ـت ـخــدام
ت ـق ـن ـيــة جـ ــديـ ــدة ل ـل ـع ــاج أن ـقــذ
ح ـيــاة الـطـفـلــة أي ــا بـشـيــر16( ،

ً
ش ـهــرا) ،حيث نجت مـ ّـن مصير
شقيقتيها اللتين تــوفـيـتــا في
وقت مبكر من حياتهما بسبب
م ــرض بــوم ـبــي ،أو كـمــا ُيـعــرف
ً
رسـ ـمـ ـي ــا ب ــاس ــم داء «اخ ـ ـتـ ــزان
الجليكوجين من النمط الثاني».
وكشف األطباء في دراستهم
ع ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـ ــدولـ ـ ــي خ ــال
جائحة «كوفيد  ،»19الــذي أدى
إلى العالج المنقذ لحياة أيال.

وفيات

ّ
س ــل ــط ت ـق ــري ــر لـصـحـيـفــة مـيـتــرو
ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـض ــوء ع ـلــى الـخــاتــم
ال ـ ــذهـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــرت ـ ــدي ـ ــه الـ ـمـ ـل ــك
ال ـب ــري ـط ــان ــي تـ ـش ــارل ــز الـ ـث ــال ــث فــي
خنصره منذ منتصف سبعينيات
القرن الماضي.
ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة الـبــريـطــانـيــة
عن خبراء في شركة ستيف ستون
للمجوهرات ،في الخبر الذي نشره
ّ
موقع سكاي نيوز أمس ،قولهم إن
الخاتم مصنوع من الذهب الويلزي،
الذي يستخدمه أفراد العائلة المالكة
لـصـنــاعــة خ ــوات ــم زف ــاف ـه ــم ،م ـنــذ أن
تزوجت الملكة األم (جــدة تشارلز)
من دوق يورك في  26أبريل .1923
ويحمل خاتم الملك الذي يزن 20
ً
ً
غراما ،نقشا يرمز ألمير ويلز ،األمر
ً
ُ
الــذي يعد تــذكـيــرا لتشارلز الثالث
بأنه رغم تأكيد مقولة ُ
«ولد ليحكم»،
ً
ً
فإنه أمضى  64عاما من حياته أميرا
لويلزّ .
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع خ ـ ـب ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـجـ ــوهـ ــرات
م ــاك ـس ــوي ــل سـ ـت ــون أن ي ـص ــل ثـمــن
خاتم شبيه لذلك الذي يرتديه الملك
تشارلز ،إلى نحو  4آالف إسترليني،
ف ــي ح ــال أراد شـخــص م ــا تصميم
نسخة عنه من الذهب.
ُيذكر أن الخاتم الذي يصل عمره
ً
عاما قد ارتداه ّ
عم تشارلز
إلى 175
(األمير إدوارد ،دوق وندسور) ،الذي
كان أمير ويلز قبل توليه العرش.

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

ك ـ ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ـ ــوش ...ع ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــوره عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ـ ــور جـ ـ ـي ـ ــران
وأ ح ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى األ غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا أي ت ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـمـ ـ ــه
وال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاي م ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـلـ ـ ــو الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــف ـ ـ ــس كـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـل ـ ـيـ ــان
ْ
األئ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ـ ــه
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزف ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاف ِ
ُ
ُ
أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ــت روسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـب سـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــران
َ
وفـ ـ ـ ــي روس ـ ـ ـهـ ـ ــم ُصـ ـ ــوفـ ـ ــي ان ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ َـرب دون ِعـ ـ ّـمـ ــه
***

ُ
ليدي غاغا تطرب الفئران
وكــان األستاذ المساعد
ف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــة ط ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــو،
ه ـ ـيـ ــروكـ ــازو ت ــاك ــاه ــاش ــي،
ً
مـ ـهـ ـتـ ـم ــا بـ ـ ــدراسـ ـ ــة ت ــأث ـي ــر
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ع ـل ــى ن ـشــاط
ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ وم ـ ـعـ ــرفـ ــة س ـبــب
إث ــارت ـه ــا ل ـل ـم ـشــاعــر ،لــذلــك
ّ
جهز فريقه  10فئران و20
ً
شـ ـخـ ـص ــا لـ ـقـ ـي ــاس ح ــرك ــة
الـ ـ ـ ــرأس أث ـ ـنـ ــاء االسـ ـتـ ـم ــاع
إلــى موسيقى لموتسارت
ول ـ ـ ـيـ ـ ــدي غ ـ ــاغ ـ ــا وم ــايـ ـك ــل
جاكسون.
ُ
ودهش الباحثون عندما
ً
وج ــدوا أن الـفـئــران ،تماما
م ـث ــل ال ـب ـش ــر ال ـم ـشــارك ـيــن
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة ،تـ ـتـ ـح ــرك
ّ
وتهز رؤوسها بإيقاع مع
الموسيقى.

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:50

العظمى 26

الشروق

 06:12 

الصغرى 14

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  0:55 1صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:32

المغرب

04:53

 0:40 1م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  0:49 1صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:13

 1:08 1م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - 739:فاكس22252540 :

