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فيصل النواف:
توفير كل
اإلمكانات لتحديث
منظومة العمل
بالحرس الوطني
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«إعدامات الكويت» تربك «شنغن»

محليات

االتحاد األوروبي منزعج من تنفيذها بحق  7مدانين واستدعى سفير البالد للتعبير عن أسفه
• شيناس :لألمر تداعياته على اإلعفاء ...بعدما تلقينا تطمينات بالتراجع عن توقيعها
سناتو :زيادة استخدام العقوبة مقلقة
وتثير مخاوفنا بشأن حقوق اإلنسان
محمد الشرهان

النيابة العامة :قصاص ًجراء إزهاق
المحكوم عليهم أرواحا بريئة

على وقع اإلعدامات التي أعلنت النيابة العامة
الكويتية تنفيذها أمــس بـحــق  7مــدانـيــن بجرائم
ق ـتــل ،ت ـب ــددت مــوجــة ال ـت ـف ــاؤل ال ـتــي أعـلـنـهــا نــائــب
رئيس المفوضية األوروبية مارغريتيس شيناس
بــأن عملية إعفاء الكويتيين من تأشيرة «شنغن»
في مراحلها النهائية ،وحل مكانها إعالن االتحاد
األوروبي استدعاء سفير الكويت لديه للتعبير عن
أسفه على تنفيذ اإلعدامات.
وفيما بررت النيابة العامة «قصاصها» بارتكاب
المحكوم عليهم «قتل األنفس التي حرم الله قتلها
ً
ً
إال بالحق ،وإزهاقهم أرواحا بريئة بغير ذنب تطاوال
ً
وعـتــوا على حــق الله الــذي يحيي ويـمـيــت» ،اعتبر

«الدستورية» تحدد  23الجاري
للحكم في طعون انتخابية

المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية في االتحاد
األوروبي بيتر سناتو أن إعدامات أمس ،وهي األكبر
في الكويت منذ عام  ،2017تمثل زيادة مقلقة بشأن
استخدام تلك العقوبة ،وستواصل إثــارة مخاوف
االت ـح ــاد ح ـيــال الـكــويــت عـلــى جـمـيــع الـمـسـتــويــات،
ً
بــدء ا بالحوار حول حقوق اإلنسان المرتقب معها
األسبوع المقبل.
من جانبه ،قال شيناس ،لـ «كونا» أمس ،إن الكويت
استكملت جميع االستحقاقات الفنية المطلوبة
لملف اإلعـفــاء مــن «شنغن» ،وسيجري «التصويت
الـحــاســم فــي الـبــرلـمــان األوروبـ ــي األس ـبــوع المقبل
ً
وسـيـكــون إيـجــابـيــا نتيجة ال ـت ــزام الـكــويــت الـقــوي
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رفض نيابي للتدخل في الشؤون
الداخلية وسياسة الكيل بمكيالين

تجاه المتطلبات المحددة والصعبة» ،قبل أن يعود
ويعلن عبر حسابه في «تويتر» أن اإلعدامات السبعة
سيكون لها انعكاسات على ملف إعفاء الكويتيين
من التأشيرة.
وأض ـ ــاف ش ـي ـنــاس أنـ ــه «رغ ـ ــم إث ــارت ــه مــوضــوع
اإلعـ ــدامـ ــات أم ــس األول وت ـل ـق ـيــه تـطـمـيـنــات بـعــدم
التنفيذ ،فإن الكويت نفذت سبعة إعدامات ،وسيكون
لذلك تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح
وضـعـهــا عـلــى قــائـمــة الـ ــدول الـمـعـفــاة م ــن تــأشـيــرة
الـشنغن».
ً
محليا ،أث ــارت التصريحات األوروب ـيــة حفيظة
ال ـنــواب الــذيــن اسـتـغــربــوا ردة الفعل والـتــدخــل في

الشؤون الداخلية للكويت ،إذ أكد النائب عبدالكريم
الكندري رفضه تدخل مفوضية االتحاد األوروبــي
في الشأن الكويتي.
وذك ـ ــر ال ـك ـن ــدري ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـبــر ح ـســابــه في
«ت ــوي ـت ــر» أن ذل ــك ال ـتــدخــل ح ــول تـنـفـيــذ الـقــوانـيــن
المحلية والتلويح برفض إجــراء ات إعفاء الشنغن
ً
ً
«غير مقبول» ،مضيفا أن «كثيرا من الدول المعفاة
ً
لــديـهــا قــوان ـيــن مـمــاثـلــة ،وه ــو مــا أكــدتــه شخصيا
لنائبة رئيس البرلمان األوروبي باجتماعنا معها
قبل أسابيع بالكويت بأننا نرفض سياسة الكيل
بمكيالين مع الدول».
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معرض الكتاب يعود بعد غياب عامين

حملة حكومية على ّ
«بر
الصليبية» تضبط شاحنات
لبيع الديزل المدعوم!

١٣

محليات

مرشح في كل لجنة من اللجان ،وعدد
األصوات الصحيحة ،والباطلة.
ً
ودعـ ــت أي ـض ــا إل ــى مــوافــات ـهــا بما
أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي
ف ــي ك ــل دائ ـ ــرة بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى جـمـيــع
المرشحين ،وأسماء الفائزين في كل
َّ ً
منها ،موضحا قرين كل منهم مجمـوع
ً
األص ـ ــوات ال ـتــي حـصــل عـلـيـهــا ،وفـقــا
ً
للنتائج المعلنة ،فضال عن صور من
جميـع المحاضر التي تلقتها الوزارة
من لجان الدوائر المشار إليها.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أح ــال ــت الـنـيــابــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا «شـ ـ ـ ـ ــراء 02

«األشغال» تخسر 57
قضية مرفوعة ضدها
بـ  19.8مليون دينار

٠٣

دعوة نيابية إلى إصالحات سياسية

تقرير اقتصادي

محليات
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النيابة تحيل  3قضايا شراء أصوات إلى «الجنايات»
حددت المحكمة الدستورية جلسة
 23الجاري للنطق بالحكم في عدد من
الطعون االنتخابية ،فــي حين ّ
أجلت
باقيها إلى الجلسة ذاتها لتقديم وزارة
الداخلية ،ممثلة بـ «إدارة االنتخابات»،
ً
ب ـي ــان ــا ب ـم ـحــاضــر ال ـت ـج ـم ـي ــع ،وع ــدد
األصوات والناخبين بالدوائر الخمس،
من واقع ما لديها من سجالت وأوراق.
وطــالـبــت المحكمة بــأن يـكــون هذا
ً
البيان شامال عدد المقترعين في كل
دائ ــرة ،والنسبة المئوية لعدد الذين
أدلوا بأصواتهم من مجموع الناخبين،
وعدد األصوات التي حصل عليها كل

رئيس « »ANERAلـ ةديرجلا:.
الكويت صديقة لمنظمتنا
وللفلسطينيين واللبنانيين

محليات

دمج الشركات النفطية فرصة إلصالح
القطاع ...فال ّ
المضف :لن تتحقق إال عبر نظام برلماني يشمل تشكيل الحكومة
مهلهل
•
عوها
تضي
09
ً
عدوى إفالس بورصة  FTXتنتشر
وشركات أخرى في الطريق

ّ
• هايف 20 :نائبا وقعوا طلب تعديل المادة  79من الدستور ألسلمة القوانين
●
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محيي عامر وفهد تركي

فــي جلسته التكميلية أمــس ،لــم يتمكن
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة م ـ ــن االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن قــائ ـمــة
الـمـتـحــدثـيــن ع ـلــى ب ـنــد مـنــاقـشــة الـخـطــاب
َّ
لتؤجل إحالة الخطاب إلى جلسة
األميري،
 29الـ ـ ـج ـ ــاري ،ووسـ ـ ــط م ـط ــال ـب ــات نـيــابـيــة
بإصالحات سياسية ،فتح النائب محمد
ً
هــايــف بــاب تنقيح الــدسـتــور م ـجــددا ،عبر

إعالنه تقديم طلب بتعديل المادة  79منه.
وقال هايف ،في كلمته بالخطاب ،خالل
ال ـج ـل ـس ــة أمـ ـ ــس« :ت ـق ــدم ـن ــا ب ـط ـلــب ت ـعــديــل
ال ـمــادة  ،79بحيث ال يـصــدر قــانــون إال إذا
أق ــره مـجـلــس األم ــة وصـ ــادق عـلـيــه األم ـيــر،
ً
وكــان موافقا للشريعة اإلسالمية ،ووصل
ً
الموقعون إلى  20نائبا ،وأدعو البقية إلى
توقيعه حماية للمستقبل ،وأدعــو الله أن
يوفق القيادة السياسية للموافقة على هذا

التعديل ،الذي يتطلب موافقة ثلث أعضاء
المجلس وموافقة سمو األمير».
في المقابل ،قال النائب مهلهل المضف،
إنـنــا «نـعــانــي ان ـحــراف الـمـســار السياسي،
وعـ ــدم وجـ ــود إص ـ ــاح ،وأول ـ ــى األول ــوي ــات
يجب أن يكون اإلصالح السياسي الشامل،
وم ـعــال ـجــة م ـشــاكــل ال ـمــواط ـن ـيــن ،وتـنــويــع
ً
م ـ ـصـ ــادر ال ـ ــدخ ـ ــل» ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن «اإلص ـ ـ ــاح
السياسي ال يمكن تحقيقه إال من 02

ترامب يترشح لـ  ...2024ووحدة «درون» إيرانية تستهدف ناقلة إسرائيلية بالخليج
الجمهوريين مهددة

٠٣

دوليات

«حكماء الذرية» يبحثون إدانة طهران ...وماكرون يندد بعدوانيتها

إيفانكا :أحب والدي ...لكن لن أنخرط في السياسة
رغم الخسائر التي ّ
تكبدها مرشحوه في االنتخابات النصفية،
والتي انعكست على نتائج الحزب الجمهوري كله ،ومن دون
أي مفاجآت كبيرة ،أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب ترشحه
ّ
النتخابات  2024الرئاسية ،في خطو ٍة مبكرة تستهدف استباق
منافسيه الجمهوريين المحتملين ،مما ينذر بحملة صعبة تهدد
بالمزيد من االنقسامات بين الجمهوريين.
من قاعة االستقبال الكبيرة بمنزله الفاخر في ماراالغو في
ً
فلوريدا ،رسم ترامب صورة مثالية لفترة واليته األولى ،متحدثا
عن دولة تعيش بسالم وازدهار واحترام على الساحة
ً
الدولية ،واعدا بـ «عودة» أميركا.
وبأسلوبه الشهير ،هاجم الرئيس السابق
بقسوة سجل خليفته الديموقراطي جو بايدن
ً
مكررا تسميته «جو النعسان» ،وتحدث بسخط
أمام صف من وسائل اإلعالم األميركية عن بلد
غــارق في العنف والجريمة ،وتخنق األسعار
الـمــرتـفـعــة األس ــر األمـيــركـيــة فيه،
ويـعـ ُـبــر «مــايـيــن» المهاجرين
غ ـيــر ال ـشــرع ـي ـيــن حـ ـ ــدوده مع
المكسيك.
واتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم رج ـ ـ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
الـســابــق فــي خـطــابــه ،الــذي
اس ـت ـم ــر أك ـث ــر م ــن ســاعــة
بـ ـقـ ـلـ ـي ــل ،بـ ـ ــايـ ـ ــدن ب ــأن ــه
«ي ـ ـ ـج ـ ـ ـسـ ـ ــد إخ ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــار وفـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاد
واشـنـطــن»02 ،

«بيئة البلدي» :مردم
الجهراء ّ
ملوث وغير
صحي

العالم يتنفس الصعداء
بعد أزمة «صاروخ بولندا
الطائش»

١٥

رياضة

الناقلة اإلسرائيلية التي تعرضت لالعتداء خالل إبحارها في خليج عمان
وسط تحركات إيرانية تشير إلى رغبة أمنية
بنقل االهتمام الدولي المنصب على متابعة
االحتجاجات المطالبة بالتغيير ،والتي أتمت
شهرها الثاني دون مؤشرات على تراجعها،
أص ـي ـبــت نــاق ـلــة ن ـفــط مــرت ـب ـطــة بــالـمـلـيــارديــر
اإلسرائيلي عيدان عوفر ،بأضرار طفيفة بعد
تعرضها للقصف بقنبلة أطلقت مــن طائرة

مسيرة «درون» ،يعتقد أنها من طراز «شاهد»
اإليراني ،خالل إبحارها في مياه خليج عمان
ليل الثالثاء ـ األربعاء.
وات ـ ـهـ ــم م ـ ـسـ ــؤول أمـ ـن ــي إس ــرائـ ـيـ ـل ــي بـ ــارز
الجمهورية اإلسالمية بالوقوف وراء االعتداء
ال ــذي يــأتــي بعدما استأنفت الــدولــة العبرية
ض ــرب ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى سـ ــاسـ ــل اإلمـ ـ ـ ــداد 02

محاوالت لتجهيز
علي خلف للحاق بمباراة
األزرق مع لبنان ١٦
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ّ
األمير :مسيرة السنعوسي محل تقدير ولي العهد ثمن جهود علي المضف
بـ ـع ــث سـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
الشيخ نواف األحمد ،ببرقية
ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى أسـ ـ ــرة ال ـم ـغ ـفــور
ل ــه ،ب ــإذن ال ـلــه تـعــالــى ،محمد
السنعوسي ،أعرب فيها سموه
عــن خــالــص تـعــازيــه وص ــادق
مواساته بوفاة أحــد رجــاالت
الوطن األوفياء.
واستذكر سموه ما تحلى
بـ ــه ال ـف ـق ـيــد مـ ــن حـ ــس وط ـنــي
عـ ــال ت ـجـ ّـســد ف ــي ال ـع ـمــل بكل
أمــانــة فــي مختلف المناصب
الـ ـت ــي تـ ـب ــوأه ــا ،وإس ـه ــام ــات ــه
البارزة في االرتقاء بالمجال
اإلعالمي ،مما أكسب مسيرته
النيرة تقدير واعتبار الجميع،
سائال سموه المولى جل وعال
أن ي ـت ـغ ـمــده ب ــواس ــع رحـمـتــه
ومغفرته ،وأن يسكنه فسيح
جناته ،ويلهم أسرته الكريمة
وذويــه جميل الصبر وحسن
العزاء.
وبـ ـ ـع ـ ــث ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
بـبــر قـيــة تهنئة إ ل ــى الرئيسة
المنتخبة لسلوفينيا ،ناتاشا
م ـ ــوس ـ ــار ،ع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا س ـمــوه
عن خالص تهانيه بمناسبة

ف ـ ـ ــوزه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ،م ـت ـم ـن ـيــا س ـمــوه
ل ـه ــا ك ــل ال ـت ــوف ـي ــق وال ـ ـسـ ــداد،
وم ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة،

ولـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـط ـ ـي ـ ـبـ ــة ب ـيــن
البلدين الصديقين المزيد من
التطور والنماء.

اسـتـقـبــل س ـمــو ول ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحـمــد ،بقصر
بيان ،ظهر أمس ،وزير التربية
وزير التعليم العالي والبحث
ا ل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ا لـ ـ ـس ـ ــا ب ـ ــق د .ع ـل ــي
المضف.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ب ـ ـ ــأدائ ـ ـ ــه
ل ـم ـس ــؤول ـي ــات ــه ب ـك ــل إخـ ــاص
ً
وكفاء ة ،مقدرا سموه ما بذله
مـ ــن ج ـه ــد وع ـ ـطـ ــاء لـمـصـلـحــة
وطنه العزيز خالل فترة توليه
ً
منصبه الوزاري ،متمنيا سموه
له دوام التوفيق والسداد.
من جانب آخر ،بعث سموه
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـ ـعـ ــزيـ ــة إلـ ـ ـ ــى أسـ ـ ــرة
الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه تعالى
مـحـمــد الـسـنـعــوســيّ ،
ضمنها
سموه خالص تعازيه وصادق
مــواســاتــه بــوفــاة أحــد رجــاالت
الوطن األوفياء.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد سـ ـ ـم ـ ــوه ب ـم ـس ـي ــرة
حياته النيرة الحافلة بالعطاء،
ً
ســائــا سـمــوه الـمــولــى تعالى
أن ي ـت ـغ ـمــده ب ــواس ــع رح ـم ـتــه،
ويسكنه فسيح جناته ويلهم
أســرتــه الكريمة وذوي ــه جميل
الصبر وحسن العزاء.

وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى الــرئـيـســة
المنتخبة لسلوفينيا ،ناتاشا
موسارّ ،
ضمنها سموه خالص

فيصل النواف :توفير كل اإلمكانات لتحديث
منظومة العمل بالحرس الوطني

ّ
نائب رئيس الحرس تفقد «مركز العمليات»
●

تزويد
الوحدات
باحتياجاتها
ومواكبة
المستجدات

محافظ األحمدي :تعزيز التكامل
لزيادة إنتاج الطاقة المستدامة

فيصل النواف خالل تفقده «مركز العمليات»
ال ـب ــاد ال ـقــائــد األع ـل ــى ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة،
وسـمــو الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ول ــي عهده
األمـ ـي ــن ،وتــوج ـي ـهــات س ـمــو ال ـش ـيــخ ســالــم
العلي رئيس الحرس لتوفير كافة اإلمكانات
ل ـت ـحــديــث م ـن ـظــومــة ال ـع ـم ــل ف ــي الـ ـح ــرس،

وتزويد الوحدات باحتياجاتها أوال بأول،
ومــواك ـبــة الـمـسـتـجــدات ف ــي ك ــل الـمـجــاالت
ليتسنى لرجال الحرس القيام بواجباتهم
في خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

بعث رئيس مجلس الوزراء ،سمو الشيخ أحمد نواف األحمد،
ببرقية تعزية إلى أسرة المغفور له ،بإذن الله تعالى ،محمد
السنعوسيّ ،
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته
بوفاة أحد رجاالت الوطن األوفياء.
وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة
المنتخبة لسلوفينيا ،ناتاشا موسارّ ،
ضمنها سموه خالص
تهانيه بمناسبة فوزها باالنتخابات الرئاسية في بالدها.

السفير البلجيكي 281 :مليون يورو
حجم التبادل التجاري مع الكويت
احتفل بـ «عيد الملك» بحضور حياتي وحشد دبلوماسي
●

محمد الشرهان

تفقد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ
فيصل النواف يرافقه وكيل الحرس الفريق
ال ــرك ــن ه ــاش ــم ال ــرف ــاع ــي «م ــرك ــز الـعـمـلـيــات
والمنظومة األمنية وإدارة األزمات للحرس
ال ــوط ـن ــي» ،وكـ ــان ف ــي اسـت ـقـبــالــه ال ـم ـعــاون
لـلـعـمـلـيــات وال ـت ــدري ــب ال ـل ــواء ال ــرك ــن فــالــح
شجاع وكبار القادة.
واستمع نائب رئيس الحرس إلى إيجاز
حول مركز العمليات ومهامه في االرتقاء
بعمليات تأمين مواقع الحرس والمنشآت
الـحـيــويــة الـتــي يـتــولــى ال ـحــرس حمايتها،
وكذلك دور المركز في تعزيز جهود الحرس
بإسناد أجهزة الدولة عبر الربط اآللي مع
الوزارات والمؤسسات ،السيما الموقعة على
بروتوكوالت تعاون معه.
وق ــام ال ـنــواف بجولة فــي أقـســام المركز
وت ـف ـقــد أن ـظ ـمــة ال ـم ــراق ـب ــة وم ــرك ــز الـتـحـكــم
الــرئـيـســي ال ــذي يــربــط جميع المعسكرات
ومواقع المسؤولية.
وأكد نائب رئيس الحرس الدعم المستمر
للحرس مــن القيادة السياسية ممثلة في
صاحب السمو الشيخ نــواف األحمد أمير

تـ ـه ــانـ ـي ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة فـ ــوزهـ ــا
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة،
متمنيا سموه لها كل التوفيق
والسداد.

رئيس الوزراء :السنعوسي
أحد رجاالت الوطن األوفياء

ربيع كالس

أكـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي
ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـب ـ ــاد مـ ـ ـ ــارك تــرن ـت ـســو
ع ـمــق ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة بين
بـلـجـيـكــا والـ ـك ــوي ــت ،ووصـفـهــا
ب ـ «الـمـمـتــازة» ،معربا عــن تطلع
بالده إلى تعزيز سبل التعاون
في شتى المجاالت بين البلدين
الشقيقين.
وف ـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة أل ـ ـقـ ــاهـ ــا خ ــال
احتفال أقامه مساء أمس األول،
في مقر إقامته بمناسبة «عيد
الملك» ،بحضور نائب مساعد
وزير الخارجية لشؤون أوروبا
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار مـ ـحـ ـم ــد ي ـع ـق ــوب
ح ـي ــات ــي ،وح ـش ــد م ــن ال ـس ـفــراء
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـيـ ـي ــن األجـ ــانـ ــب
والـ ـ ـع ـ ــرب ،قـ ـ ــال« :نـ ـح ــن ش ــرك ــاء
ت ـج ــاري ــون جـ ـي ــدون ،وأرقــام ـنــا
ال ـخ ــاص ــة بــال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة
فــي تـقــدم مـسـتـمــر» ،مضيفا أن
«ح ـجــم ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بين
البلدين بلغ  281مليون يورو
في النصف األول من عام .»2022
واسـتــذكــر ترنتسو مشاركة

سفيرا بلجيكا وفرنسا خالل المناسبة
بلجيكا فــي ا لـتـحــا لــف لتحرير
الكويت من الـغــزو ،وقــال« :دول
مثل بلدنا التي عانت من محنة
الغزو لها دور تلعبه لتشجيع
اح ـتــرام مـيـثــاق األم ــم المتحدة
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادئـ ـ ــه وال ـ ـ ـحـ ـ ــل ال ـس ـل ـم ــي
ل ـ ـل ـ ـنـ ــزاعـ ــات» ،م ـت ــاب ـع ــا« :إن ـن ــي
على ثقة بأن الكويت ،بقدرتها
الرصينة والـكـبـيــرة فــي الوقت
ن ـف ـســه ع ـلــى االتـ ـص ــال ب ــال ــدول

األخرى ودعم السالم والحوار،
يمكنها أن تفعل الكثير».
وأشار إلى القواسم المشتركة
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ــال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا
اإلنسانية ،مدلال على ذلك بأن
«بلجيكا والكويت تعتبران من
كبار المانحين الذين يهتمون
بمحنة المدنيين الفلسطينيين
وغـ ـي ــره ــم م ــن األب ـ ــري ـ ــاء ال ــذي ــن
يواجهون بيئة صعبة».

انعقاد الملتقى األول ألصحاب المدارس الخاصة
• نورة الغانم :مذكرة لتطوير العملية التعليمية • طالل الجري :ندعم أصحاب المدارس

الخالد ووفد جمعية الطاقة
أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد الدور الحيوي والمهم
لمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المتخصصة
بالكويت فــي مسيرة التنمية وتحقيق استدامتها فــي مختلف
المجاالت ،معربا عن سعادته الضطالع العديد من تلك المؤسسات
بمسؤولياتها ا لــو طـنـيــة عـلــى أ كـمــل و ج ــه ،فيما يتعلق بمواكبة
المستجدات العالمية في شتى مناحي العمل واإلنتاج ،خاصة في
شؤون الطاقة والبيئة.
جــاء ذلــك خــال استقبال المحافظ أمــس رئيسة مجلس إدارة
الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م .سعاد الحسين ،وأمين
السر د .أيمن القطان ،والمهندسة روان المري من العالقات العامة
بالجمعية.
وأعرب الخالد عن تمنياته بالتوفيق للجمعية في مواصلة أداء
رسالتها الحيوية ،متطلعا إ لــى تعزيز تكامل جهود القطاعين
الـحـكــومــي وال ـخــاص الـهــادفــة لتعظيم إن ـتــاج واس ـت ـخــدام الطاقة
المستدامة المتجددة النظيفة.

«إعدامات الكويت» تربك...
تقديره لالتحاد األوروبــي وتسهيل إجــراء اتــه «إلعفاء مواطنينا من
الشنغن» ،شدد على أن «سيادة دولتنا فوق كل اعتبار.
ً
وأك ــد أن هـنــالــك «أع ـم ــاال ت ـقــوم بـهــا بـعــض الـ ــدول األوروبـ ـي ــة ضد
اإلنسانية ،ولم يتم التدخل بها العتبارات سيادية» ،وعليه «ال نقبل
ً
المساومة الرخيصة!» ،معقبا بقوله تعالى« :ولكم في القصاص
هذه ُ
حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون».
من جهته ،قال النائب عبدالله المضف إن «من تم إعدامهم اليوم
ً
توفرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقا لمواثيق
ً
حقوق اإلنسان» ،مشيرا إلى أن هؤالء «تمت إدانتهم بجرائم قتل واتجار
ً
بالمخدرات فتكت بــأرواح بريئة ،وجاء وقت االقتصاص منهم ردعا
لكل مجرم».
04

دعوة نيابية إلى إصالحات...
خالل نظام برلماني يشمل تشكيل الحكومة ،وأن تكون لدينا أغلبية
سياسية تحفظ البلد».
م ــن ج ـه ـتــه ،ذك ــر ال ـنــائــب م ـ ــرزرق الـحـبـيـنــي« :إن ـن ــا وص ـل ـنــا مع

من اليمين نوري الداوود وعبداإلله معرفي ومحمد الصايغ وطالل الجري
أق ـ ـ ــام االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـم ــدارس
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ال ـم ـل ـت ـق ــى األول ألصـ ـح ــاب
ال ـمــدارس بـفـنــدق الـفــورسـيــزون .وأشــاد
الـحـضــور مــن أص ـحــاب ال ـم ــدارس بهذه
المبادرة ،التي تؤكد دور االتحاد في حل
المشكالت ،والمساهمة بتطوير العملية
التعليمية لكل المدارس الخاصة.

وأعربت رئيسة االتحاد نــورة الغانم
عــن سعادتها بــاإلنـجــازات التي حققها
االت ـح ــاد فــي الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،ضمنها
تــوقـيــع مــذكــرة تـفــاهــم لتطوير العملية
التعليمية.
كما أعرب نائب رئيس االتحاد طالل
الـ ـج ــري ع ــن س ـع ــادت ــه بـ ـه ــذه ال ـم ـب ــادرة

ً
الحكومة إلى مرحلة ضبابية حاليا ،بين التفاؤل والتشاؤم ،وأقول
لرئيس الوزراء عليك الحذر من فقدان النجاحات والتأييد الشعبي
والتاريخي لك».
وانتخب المجلس خــال الجلسة النائبين حمدان العازمي بـ 35
ً
صوتا وأحمد الري بـ  27لعضوية البرلمان العربي ،على حساب النائبة
ً
جنان بوشهري التي لم تحصل إال على  17صوتا فقط٠٧-٠٦ .

«الدستورية» تحدد  23الجاري...
األص ــوات» الـثــاث ،والمتهم فيها  3نــواب سابقين وآخــريــن ،والتي
جرت خالل انتخابات مجلس األمة  2022إلى محكمة الجنايات ،التي
حددت جلسة  5فبراير المقبل لبدء المحاكمة.

ترامب يترشح لـ ...2024

ً
مضيفا أن الرئيس الديموقراطي «يقودنا إلى حافة حرب نووية»،
في إشارة إلى الدعم األميركي ألوكرانيا.
ولم يتأخر بايدن في التعليق على ترشح منافسه ،إذ كتب في
تغريدة على «تويتر» ،أثناء وجوده في إندونيسيا ،أن «ترامب خذل

فهد الراشد ومنى الخالد ونورة الغانم
ً
ال ـط ـي ـب ــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن حـ ـض ــور أص ـح ــاب
ال ـ ـمـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ت ـشــريــف لــات ـحــاد
ول ـ ـ ــدوره ال ـك ـب ـيــر ف ــي دع ـم ـهــم ف ــي شتى
المجاالت.
من جانبه ،أشاد علي البغيلي بخطوة
االتحاد بعمل مثل هذا الملتقى ،ليتسنى
لكل ُمالك المدارس طرح وجهات نظرهم

والمشاكل التي تواجه القطاع التعليمي.
وأكد د .فهد الراشد أن الملتقى فرصة
مـهـمــة ل ـت ـبــادل ال ـخ ـب ــرات ب ـيــن أص ـحــاب
ً
المدارس الخاصة ،الفتا إلى أهمية قطاع
التعليم كأحد أهم الركائز لالقتصاد.
من جهتها ،أشارت سمية المطوع إلى
أهمية االتحاد ،ودوره الكبير في تلمس

أميركا» خالل توليه منصبه.
وفي موقف الفت ،لم تكن إيفانكا ترامب حاضرة في ماراالغو،
رغــم وج ــود أف ــراد العائلة اآلخــريــن ،بمن فــي ذلــك زوجـهــا جاريد
كوشنر ،إضافة إلى زوجة الرئيس السابق ،ميالنيا ،وابنه إريك.
ً
ّ
وسأحبه
وقالت إيفانكا ( 40عاما) ،في بيان« :أحــب والــدي كثيرا
ً
دائما وسأدعمه ،لكنني هذه المرة ،اخترت إعطاء األولوية ألطفالي
الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة .أنا ال أخطط
لالنخراط في السياسة».

«درون» إيرانية تستهدف ناقلة...

ً
العسكرية اإليرانية للجماعات المتحالفة معها ،خصوصا
في سورية ،في حين اعتبر قائد القيادة الوسطى األميركية
ّ
بــراد كوبر ،المتمركزة بالبحرين ،أن «الهجوم على السفينة
المدنية قرب مضيق هرمز الحيوي يبرهن على أنشطة طهران
المزعزعة».
وغداة خروج احتجاجات ليلية بأنحاء إيران بالتزامن مع
إحـيــاء ذكــرى «انتفاضة البنزين الــدمــويــة» التي اندلعت عام
ّ ،2019
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ «عداء إيران

المشاكل الموجودة بالمدارس الخاصة
والعمل على حلها.
جدير بالذكر ،أن الملتقى ضم أصحاب
العديد من المدارس الخاصة ،والتي يبلغ
عدد طالب مدارسهم حوالي  42في المئة
من إجمالي عدد الطلبة في الكويت.

المتنامي» تجاه فرنسا المتمثل بـ «االحتجاز غير المقبول
ً
لرهائن فرنسيين» ،داعيا طهران لـ «العودة إلى الهدوء وروح
الـتـعــاون» .إال أن مــاكــرون أصــر على موقفه الــداعــم ل ـ «الـحــراك
الشعبي» ،الذي تقوده المرأة ،بوصفه «ثورة ومعركة من أجل
المساواة والحقوق اإلنسانية» ،وأكد في الوقت نفسه احترامه
لـ «سيادة طهران».
من جانب آخر ،بدأ مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة
الذرية مناقشة مشروع قرار تقدمت به الواليات المتحدة والدول
األوروبـيــة الثالث ،األطــراف في «االتـفــاق الـنــووي» ،يدين عدم
تعاون طهران مع الهيئة األممية بشأن وجود مواد نووية في
ّ
مصرح عنها ،بينما هدد وزير الخارجية اإليراني
مواقع غير
مؤثر».
«رد
ـ
ب
عبداللهيان
حسين أمير
١٥

ةديرجلا
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محليات
حملة على «بر الصليبية» تضبط شاحنات لبيع الديزل المدعوم

ّ
مشطت المنطقة بمشاركة  6جهات ورصدت عشرات المخالفات والعمالة السائبة
جورج عاطف

ضبط 141
ً
ً
عامال مخالفا
واتخاذ
اإلجراءات
الالزمة بحقهم

العازمي

ن ـفــذت  6ج ـهــات حـكــومـيــة هي
وزارة الداخلية ،ممثلة في اإلدارة
ال ـعــامــة لـلـمـبــاحــث وق ـط ــاع األم ــن
ال ـ ـعـ ــام ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة لـلـقــوى
العاملة ،ووزارة الكهرباء والماء،
إلى جانب بلدية الكويت ،والهيئة
العامة للبيئة ،وشرطة البيئة ،حملة
ّ
موسعة على منطقة «بر الصليبية»
أم ـ ــس األول ،أس ـ ـفـ ــرت عـ ــن رص ــد
وتحرير ُجملة مخالفات ،أبرزها
وجود عشرات الشاحنات بأماكن
متفرقة مخصصة لنقل «الــديــزل»
تـ ـق ــوم ب ـب ـي ـعــه ب ــأسـ ـع ــار مــرتـفـعــة
مقارنة بالمحددة من الدولة ،رغم
أنه مدعوم مما يعد جريمة يعاقب
عليها القانون ،إضافة إلى ضبط
عـشــرات العمالة الــوافــدة السائبة
المخالفة لقانوني اإلقامة والعمل.
وقـ ـ ـ ــال م ــدي ــر ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة

للقوى العاملة د .مبارك العازمي
ل ـ «ال ـجــريــدة» إن «الحملة أسفرت
ً
عن إلقاء القبض على  141عامال
ً
م ـخــال ـفــا ل ـق ــان ــون اإلقـ ــامـ ــة ،س ــواء
بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم
تجديدها ،أو ال يحملون بطاقات
مدنية أو أي ثبوتيات من األساس»،
ً
مشيرا إلى أن إقامات هذه العمالة
ت ـنــوعــت ب ـيــن ح ـم ـلــة ال ـ ـمـ ــادة ،18
وي ـع ـم ـل ــون فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع األه ـل ــي
ومسجلين على بعض الشركات
والمزارع والمشروعات الصغيرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة وال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
ً
الحكومية ،بواقع  85عامال ،وعمالة
منزلية من حملة المادة  20هاربين
ً
من العمل وعددهم  56عامال.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ـت ــم وق ــف
ملفات أصحاب األعمال والشركات
الـمـسـجـلــة عـلـيـهــا هـ ــذه الـعـمــالــة،

 86298معاملة أنجزت عبر منصة «فخرنا»
أعلنت «القوى العاملة» أن إجمالي المعامالت
التي أنجزت عبر ّ
منصة «فخرنا» لألفراد خالل
الـفـتــرة مــن مـطـلــع يـنــايــر حـتــى نـهــايــة أكـتــوبــر
الماضيين بلغ  86298معاملة ،جاء ت موزعة
على النحو التالي 11381 :خاصة باستكمال
مكافأة الخريجين ،و 41179استالم كلمة السر
ّ
المنصة ،و 2061للتأمين
الخاصة بالدخول إلى

ضد البطالة ،إضافة إلى  1521خاصة بالفرص
الــوظـيـفـيــة ،و 20869بــالـمـكــافــآت االجتماعية
للخريجين ،و 190لتسجيل ب ــدل ا لـبـحــث عن
ً
عمل ،فضال عن  7000معاملة استفسار ،و403
ع ـقــود تــأسـيـسـيــة ،و 1694خــاصــة بتظلمات
مكافأة الخريجين.

«الكهرباء» :مبادرات عالمية
لتوفير الطاقة عبر محطات متنقلة
أكدت أن إصدار «براءة الذمة» يتم بخصوصية تامة
• سيد القصاص
أكدت مصادر وزارة الكهرباء والماء أنها حصلت على مبادرات
من شركات عالمية لتوفير الطاقة الكهربائية في وقت قصير عبر
محطات متنقلة ،مضيفة أن قرار السماح بشراء الطاقة ،الذي أصدره
ً
مجلس الوزراء مؤخرا ،بتعديل المرسوم رقم  57لسنة  ،2022يهدف
إلى السماح للوزارة بشراء الطاقة والمياه من مصادر عدة.
وقالت المصادر ،إن هناك  3محطات بانتظار اإلنشاء لتغطية
الطلب على الـطــاقــة ،إحــداهــا فــي النويصيب وتنفذ مــن ال ــوزارة،
وال ــزور الشمالية «مرحلة ثانية وثالثة» والـخـيــران ،وتنفذان من
خالل جهاز الشراكة ،وجميعها بانتظار اإلجراءات الرسمية للبدء
باألعمال ،إضافة إلــى تأخر عقود التوسعة والتطوير لمحطات
الطاقة الموجودة مثل الصبية وغيرها.
وأش ــارت إلــى أن هــذا ال ـقــرار يسمح ل ـلــوزارة بـشــراء الـطــاقــة من
ً
المحطات المتنقلة العائمة والمعروفة عالميا ،التي تقوم بإنتاج
الطاقة على سفن عمالقة وإيصالها بالشبكة الكهربائية ،مشددة
على ضــرورة إنجاز ال ــوزارة مشاريعها ،ســواء التي ستطرح عن
طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو
المشاريع التي تنفذها.

براءة الذمة
في مجال آخر ،أكدت وزارة الكهرباء أن إصــدار شهادات براء ة
الذمة يتم عبر مكاتب خدمة العمالء أو موقع الوزارة اإللكتروني
في خصوصية تامة وحسب اإلجراءات المتبعة.
ً
جاء ذلك ردا من الوزارة على المقطع الصوتي المتداول لمواطنة
حول عرض شخص ما إصدار شهادة براءة ذمة دون دفع الفواتير
المستحقة مقابل مبالغ مالية.
وأهابت الــوزارة بالعمالء عند تعرضهم لمثل هذه المحاوالت
ً
إبالغ الوزارة فورا عبر جهات االتصال الخاصة بها مثل منصات
التواصل االجتماعي أو المسؤولين المعنيين في ال ــوزارة حتى
يتسنى لها أخذ اإلجراءات القانونية بهذا الشأن ،وسيتم التعامل
مع هذه البالغات.

شاحنات مضبوطة ببيع «الديزل» المدعوم من الدولة خالل الحملة
وإمهارها بالرمز  73لحين التأكد
مــن إب ـعــادهــا عــن ال ـب ــاد ،وم ــن ثم
معاودة التفتيش عليها للتأكد من
التزامها بتشغيل العمالة لديها،
ً
مـبـيـنــا أن ــه فـيـمــا يـخــص العمالة
المنزلية تتم إحالتها إلــى اإلدارة
العامة لمباحث شؤون اإلقامة في
وزارة الداخلية ،التخاذ اإلجراءات
الـقــانــونـيــة بحقها وإب ـعــادهــا عن
البالد.
وأكد العازمي استمرار «القوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة» فـ ــي ت ـن ـف ـيــذ ج ــوالت ـه ــا
التفتيشية الميدانية الرامية إلى
تنظيم سوق العمل ،وضبط العمالة
الهامشية المخالفة لقانون اإلقامة،
أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها
مسجلة على أصحاب عمل آخرين،
ً
الفتا إلى أن مفتشي الهيئة يقومون

بعمل جوالت صباحية ومسائية،
بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات
ً
العالقة ،لرصد المخالفين ،تنفيذا
لنص المادة  136من القانون رقم
 6لسنة  ،2010الصادر بشأن العمل
في القطاع األهـلــي ،والتي منحت
الموظفين المختصين صالحية
تحرير إخطارات المخالفة للعمالة
ال ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـغ ـيــر م ــرك ــز الـعـمــل
المحدد.

استغالل مخالف للقانون
من جانبه ،كشف رئيس فريق
اللجنة المشتركة في الهيئة العامة
للقوى العاملة محمد الظفيري،
أن الحملة استهدفت االستراحات
ال ـم ـم ـن ــوح ــة مـ ــن الـ ــدولـ ــة لـبـعــض
المواطنين في بر الصليبية ،التي

ت ــم اسـتـغــالـهــا ب ـص ــورة مخالفة
ل ـل ـقــانــون وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى ورش
ل ـل ـح ــدادة ومـ ـخ ــازن وغ ـي ــره ــا من
ً
األنشطة التجارية ،مشددا على أنه
في إطار سياسة «القوى العاملة»
الرامية إلى تضييق الخناق على
مخالفي قانوني اإلقــامــة والعمل
وم ـحــاصــرت ـهــم س ـي ـتــم اس ـتــدعــاء
أصـ ـ ـح ـ ــاب األع ـ ـ ـمـ ـ ــال وال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـم ـت ـك ــررة م ـخ ــال ـف ــات عـمــالـتـهــا،
والتحقيق معهم للتأكد من تشغيل
عمالتهم فعليا ،وتسليمهم الرواتب
بصورة شهرية ،و«أن هذه العمالة
ليست طليقة سائبة في السوق أو
تعمل لدى الغير».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس ف ــري ــق
الضبطية الـقـضــائـيــة فــي الهيئة
الـعــامــة للبيئة حسن العبدالله لـ

«الـ ـج ــري ــدة» ،إن «الـحـمـلــة أسـفــرت
ً
عـ ــن ت ـح ــري ــر ن ـح ــو  18م ـح ـض ــرا
بحق مخازن وورش غير ملتزمة
بالضوابط واالشتراطات الهندسية
والبيئية التي نص عليها القانون
( )2014 / 42الصادر بشأن حماية
ً
البيئة ،فضال عــن رصــد وتحرير
مخالفات خاصة باستخدام مواد
انـشــائـيــة تـضــر بالبيئة الـبــريــة»،
ً
الفتا إلى أنه تم تحرير مخالفات
ً
أيـضــا بحق الـشــركــات الـتــي تقوم
ببيع «الديزل» في البر بالمخالفة
للقانون.

«التربية» :أرشفة إلكترونية لملفات  130ألف موظف
•

فهد الرمضان

أع ـلــن مــديــر إدارة الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة
بـ ـ ــوزارة ال ـتــرب ـيــة س ـع ــود ال ـجــوي ـســر عن
م ـشــروع األرش ـيــف اإللـكـتــرونــي لملفات
ً
أكـثــر مــن  130ألــف مــوظــف ،مــوضـحــا أن
الـهــدف منه حفظ ملفات الموظفين من
الضياع وتنظيم العمل وحفظ الحقوق
ألصحابها.
جــاء ذلــك خــال حـضــوره اللقاء األول
لـ ـم ــدي ــري ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس لـ ـلـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي
 2023 /2022ا ل ـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه ج ـم ـع ـيــة
المعلمين أمس ،حيث رد الجويسر على
كثير من االستفسارات اإلدارية للمعلمين
ومديري المدارس.
وح ـ ـ ـ ــول الـ ـت ــرقـ ـي ــة بـ ــاالخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ،ق ــال
الجويسر «في السابق كانت وزارة التربية

جانب من حضور لقاء مديري المدارس
تـخـصــص  10آالف درجـ ــة لـلـتــرقـيــة في
وزارة التربية ،أما اآلن فإن عدد الدرجات
ال ي ـت ـج ــاوز ال ـ ـ ـ  ١٠ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط مــن
المستحقين وال يتجاوز عدد الموظفين
ً
 ٤آالف سنويا».
ً
وأش ــار إلــى تقويم الـكـفــاء ة ،مبينا أن

ً
النشرة تصدر سنويا في ديسمبر وهي
األس ـ ــاس ل ـصــرف مـسـتـحـقــات الـمــوظــف
ً
وبدالته ،مبينا أن مشكلة التقييم كانت
بسبب النظام المتكامل الجديد لديوان
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة وعـ ــدم إدخ ـ ــال تقييم
الموظف في المواعيد المحددة.

وذكر وجود نحو  130الف موظف في
الوزارة ويتطلب التدقيق على بياناتهم
جهدا وعــددا استثنائيا من فرق العمل،
فيما كشف عن وجود مشكالت بين ادارته
واإلدارات المدرسية بـشــأن عــدم ادخــال
إجازات الموظف او العقوبات التأديبية.
وق ــال رئـيــس الجمعية حـمــد الهولي
إن سـبــب تنظيم ه ــذا الـلـقــاء هــو وجــود
اعتقادات خاطئة لــدى بعض المعلمين
وم ــدي ــري ال ـم ــدارس ويـجــب أن يتعرفوا
ع ـل ــى الـ ـقـ ـن ــوات ال ـق ــان ــون ـي ــة الـصـحـيـحــة
ً
لمعرفة ما لهم وما عليهم ،مشددا على
ً
أهمية تثقيف الـمـيــدان الـتــربــوي إداري ــا
وت ـع ــري ــف ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ح ـقــل الـتـعـلـيــم
بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية بعد كثرة
االستفسارات التي ترد إلى مكتب قضايا
المعلم في الجمعية.

«األشغال» تخسر  57قضية ضدها بـ  19.8مليون دينار
خالل الفترة من عام  2015حتى  10الجاري
•

سيد القصاص

أكدت وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة
المتجددة د .أماني بوقماز أنه توجد  4329قضية مرفوعة
من وضــد وزارة األشـغــال ،وقــد صــدر ضد ال ــوزارة منذ عام
ً
 2015حتى  10الجاري  57حكما ،وتم حصر مجموع المبالغ
اإلجمالية لجميع هذه ألحكام بمبلغ  19.843مليون دينار.
وقالت بوقماز ،في ردها على سؤال النائب حمدان العازمي،

ً
إن الوزارة حريصة على الدفاع عن حقوقها وال تدخر جهدا في
الدفاع عن المال العام ،حيث صدرت أحكام مالية لمصلحتها
بعدد  6أحكام بمجموع  3.77ماليين دينار.
وأشــارت إلى أنه خالل عام  2022 / 2021صــدرت أحكام
لمصلحة الوزارة لم تلزم أو تحمل ميزانية الوزارة والمالية
ً
العامة أي مبالغ وعددها  152حكما.
وفيما يخص قيمة الديون المستحقة للوزارة لدى الغير
أوضحت بوقماز ،أن الوزارة تقوم بمتابعة وتحصيل الديون

المستحقة لها بصفة دورية وتمت تسوية ما يقارب  11في
المئة منها خالل العام المالي .2022 / 2021
ً
وكشفت أن الديون المستحقة للوزارة تبلغ  175مليونا
ً
ً
و 245ألفا و 445دينارا ،وتمت مخاطبة كل الجهات لتسديد
مديونياتها للوزارة ،وبسبب عدم استجابة من بعض الجهات
الحكومية لسداد المبالغ المتراكمة عليها عرض موضوع تلك
المديونيات على مجلس الوزراء التخاذ الالزم.

«بيئة البلدي» :مردم الجهراء ملوث وغير صحي
أعضاء اللجنة زاروا المشروع واعتبروا آلية التعامل مع النفايات «بدائية»
•

محمد جاسم

انـتـقــد ع ــدد مــن أع ـضــاء الـمـجـلــس الـبـلــدي
عملية ردم الـنـفــايــات وآلـيــة العمل فــي مــردم
الجهراء ،واصفين إياها بأنها طريقة بدائية
وغير مجدية في التخلص من النفايات.
جاء ذلك خالل جولة ألعضاء لجنة شؤون
البيئة في المجلس البلدي لمردم النفايات
بمحافظة الجهراء ،بحضور رئيسة اللجنة
علياء الفارسي ،ونائب رئيس المجلس البلدي
خــالــد الـمـطـيــري ،واألع ـض ــاء د .حـســن كـمــال،
وعبدالله الهذال ،وفهد العبدالجادر ،ومنيرة
األمير ،وشريفة الشلفان ،وفرح الرومي ،برفقة
إدارة البيئة في بلدية الكويت.
النفايات
ـردم
ـ
م
وقالت الفارسي ،إن وضع
ً
البلدية في محافظة الجهراء ال يعتبر صحيا
ً
إطالقا ،السيما أنه ّ
وقديم ،وتم العمل
ملوث
ً
به منذ فترة َالثمانينيات تقريبا ،ويمتد على
مساحة مليوني متر مربع.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوضـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن ال ـج ــول ــة
الـمـيــدانـيــة سـتـسـهــم ف ــي دع ــم إصـ ــدار الئـحــة
النظافة الجديدة بأفضل صورة.

رصد بيئي
من جانبه ،أشــار كمال الى إشــراف الهيئة
ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة عـلــى مـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات في

الـمــردم والـتـعــاون معها لرصد األثــر البيئي
المستقبلي لعملية الردم.
وأضاف أن المردم مخصص فقط للنفايات
المنزلية ،وال ُيسمح بردم أي نفايات طبية أو
سائلة فيه ،مؤكدا ضرورة االلتزام باالعتبارات
الخاصة للهيئة العامة للبيئة ومجلس الوزراء
لحماية قاطني المناطق السكنية المستقبلية
والقريبة من المردم والعاملين فيها والبيئة
من المخاطر الصحية والروائح التي تترتب
عليها.
ولـفــت كـمــال ال ــى ضـ ــرورة تـطــويــر الـعـقــود
الـخــاصــة ب ـمــرادم الـنـفــايــات ،وال ـتــي يـجــب أن
تقترن بإعادة تأهيل مرادم النفايات المغلقة
وغـ ـي ــر ال ـم ـف ـ ّـع ـل ــة ،م ـطــال ـبــا م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
بتخصيص ميزانيات لعقود مرادم النفايات
لتحقيق االسـتـفــادة القصوى منها ،وتقليل
األثر البيئي السلبي لها في المستقبل.

خريطة طريق جديدة
الحاجة إلى رسم خريطة
بدوره ،أكد الهذال ّ
طــريــق جــديــدة فيما يتعلق ب ـمــرادم النفايات
الصلبة واإلنشائية وغيرها ،مشيرا إلى ضرورة
وضع وإعــداد طرق حديثة تتماشى مع ّ
توجه
الدولة وعلى نمط الدول المتقدمة.
ّ
ولفت إلى وجود مبنى للموظفين لم ُيسلم
مـنــذ  3س ـن ــوات ،بـسـبــب ع ــدم إي ـص ــال الـتـيــار

ً
الـكـهــربــائــي ،فـضــا عــن ع ــدم الـتـفــات البلدية
لبدالت التلوث والعدوى والضوضاء لمفتشي
المردم.
م ــن جـهـتـهــا ،أشـ ــارت ال ــروم ــي إل ــى أهمية
ال ــزي ــارات الـمـيــدانـيــة مــن أجــل تقييم الــوضــع
ّ
ال ـقــائــم لـتـحــديــد ال ـمــاح ـظــات ال ــازم ــة لـســن
ت ـشــري ـعــات وق ــوان ـي ــن م ـنــاس ـبــة ،الس ـي ـمــا أن
المجلس الـبـلــدي فــي طــور تـحــديــد واعـتـمــاد
الئحة جديدة للنظافة.

استثمار «النفايات»
من جانبها ،ذكرت منيرة األمير أن منظومة
المرادم الحالية يشوبها كثير من القصور في
عدم وجود آلية لمراقبة االنبعاثات الملوثة
للبيئة ،إضافة الي عدم وجــود آلية متطورة
لعمليات الفرز ،مما يحرم الدولة من استثمار
«النفايات».
ودعت الى عمل منظومة متكاملة للتخلص
من النفايات ،وإدخال التكنولوجيا الحديثة
في عملية الفرز والتدوير.
إلى ذلك ،قال العضو فهد العبدالجادر إن
سابقة بــأن نـ ًظــام ال ـ ًمــرادم سيئ
لــديــه ًقناعة ً
صحيا وبيئيا واقتصاديا ،مؤكدا أن الجولة
النظام فاشل ،ولم
الثانية زادت التأكيد بأن
ً
نــر إال مـشــاهــد مــزعـجــة ،مـضـيـفــا« :سنسعى
لحث البلدية على تغيير نظام إعادة التدوير».

وفد «البلدي» خالل زيارة المردم

البلدية :إغالق المردم فور االنتهاء
من إنجاز مشروع كبد
قــال مــديــر إدارة البيئة فــي بلدية الكويت،
عــدنــان الـسـيــد ،إن األع ـضــاء اطـلـعــوا على آلية
التخلص من النفايات في مردم الجهراء ،وتم
التباحث في بعض المالحظات بشأن عملية
ً
ّ
تصور كامل لتطوير
ردم النفايات ،مبينا وجود
إدارة النفايات؛ ومنها مشروع جديد في منطقة
كبد لمعالجة النفايات.

وأضاف السيد أنه سيتم غلق مردم الجهراء
فــور االنتهاء من إنجاز المشروع الجديد في
منطقة كبد ،لكونه يتسبب في مشاكل بيئية
ً
وصـحـيــة للمناطق ال ـم ـجــاورة ،مــؤكــدا وجــود
مشاريع أخرى لتطوير إدارة النفايات مطروحة
فــي خطة التنمية ،وبـصــدد متابعة إج ــراء ات
الدورة المستندية لها.

سلة أخبار
«تنمية» و«صناع الخير»
يدشنان مشاريع للروهينغا

دشنت الجمعية الخيرية
العاملية للتنمية والتطوير،
بالتعاون مع فريق «صناع
الخير» الخيري ،مشاريع
إغاثية لالجئي الروهينغا
جنوبي بنغالدش .وقال
مسؤول اإلعالم والعالقات
العامة في الجمعية مصعب
العتيبي ،لـ«كونا» ،أمس،
إن الجمعية افتتحت عدة
مشاريع خيرية وإغاثية
بمخيمات الالجئني ،سلمت
فيها  20منزال ،إضافة إلى
افتتاح مركز «تنمية الطبي».
وأضاف العتيبي أنه تم أيضا
افتتاح مشروع مائي بالطاقة
الشمسية ،مزود بخزان يتسع
لـ 5000لتر ،كما تم توزيع أكثر
من  500سلة غذائية متكاملة
وكسوة الشتاء لـ 750عائلة،
إضافة إلى كفالة  100يتيم،
كاشفا أن تكلفة تلك املشاريع
تقدر بـ 70ألف دينار .وكشف
أن «تنمية» تسعى إلى توسعة
مركز «تنمية الطبي» ،ووضع
خطة لفتح املزيد من آبار
املياه ،والعمل على تحليتها
ملواجهة الشح في موارد املياه
العذبة باملخيمات.

ُ
«التراث» تطلق «المسابقة
القرآنية المدرسية»

انطلقت فعاليات «املسابقة
القرآنية املدرسية في مادة
القرآن الكريم» لطالب
وطالبات مدارس املرحلتني
املتوسطة والثانوية ،والتي
تنظمها جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،من خالل فرعها في
منطقة الفردوس ،بالتعاون مع
اإلدارة العامة ملنطقة الفروانية
التعليمية .وقالت الجمعية،
في بيان ،أمس ،إن املسابقة
تنقسم إلى فرعني لطلبة
مرحلتي املتوسط والثانوي،
موضحة أنه سيتم اختيار
 30فائزًا في الفرع األول،
و 40فائزًا في الفرع الثاني
من كل مدرسة على حدة،
إضافة إلى تخصيص جوائز
قيمة للمراكز العشرة األول.
وأهابت الجمعية بأولياء
األمور تسجيل أبنائهم في
هذه األنشطة ،ملا لها من
أهمية في تحفيظ كتاب الله
تعالى ُ
وسنة نبيه ،صلى الله
عليه وسلم ،وتنمية املواهب
والقدرات ،وإنقاذ الشباب في
هذه السن من االنحرافات
املختلفة ،كالتدخني واملخدرات
ورفقة السوء.

ُ
«ورتل» تطلق «إسناد
الصغار» للموسم الرابع

أعلنت إدارة القرآن الكريم
والسنة النبوية (ورتل)،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،انطالق املوسم
الرابع ملشروع «إسناد
الصغار» ،برعاية األمانة
العامة لألوقاف ،وبمشاركة
 200طالب وطالبةَّ .
وبي
املشرف العام على الحلقات،
الشيخ جزاع الصويلح ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
«إسناد الصغار» عبارة عن
نشاط قرآني أسبوعي ُيقام
يوم السبت من كل أسبوع
من  9صباحًا إلى  2ظهرًا،
ويلتحق به هذا العام البنون
والبنات من طالب حلقات
إدارة «ورتل» ،خصوصًا
طالب مدارس النجاة بمنطقة
حولي واملنقف .وأشار إلى
أن هذا املشروع ُيعد أحد أهم
املشاريع لدى إدارة «ورتل»،
حيث يتفرغ هؤالء الطلبة كل
يوم سبت ملراجعة حفظهم
من القرآن الكريم ،ويتولى
التسميع لهم ثلة من املعلمني
واملشايخ املتميزين.
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تداعيات ُاإلعدامات تقلب المواقف األوروبية بإلغاء «شنغن»

النيابة العامة تشرف على إعدام  7مدانين بالقتل العمد ...واإلعفاء من «التأشيرة» يتأرجح
محمد الشرهان

النيابة أعلنت
مبرراتها لإلعدام...
واالتحاد األوروبي
«مستاء» واستدعى
السفير الكويتي

مواقف شيناس في
اللقاء الصباحي
مع وزير الخارجية
ّ
تحولت رمادية بعد
اإلعدام

المحكوم
عليهم تطاولوا
على حق
الله وحرموا
المجني عليهم
من الحياة

ّ
أفعالهم تهتز
لها الضمائر
وتزول منها
الجبال فكان
ً
ً
حقا وعدال
ً
إعدامهم ردعا
ً
لهم وزجرا
لغيرهم
النيابة

ع ــاش ــت ال ـس ــاح ــة ال ـم ـح ـل ـيــة،
أمس ،على وقع تناقضات ،بين
تـفــاؤل بقرب إعـفــاء الكويتيين
مــن تــأشـيــرة «شـنـغــن» وانـقــاب
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل إلـ ـ ـ ــى ضـ ـ ـ ــده ب ـس ـبــب
اإلعــدامــات التي أعلنت النيابة
العامة الكويتية تنفيذها أمس
بـحــق  7مــدان ـيــن ب ـجــرائــم قـتــل،
وال ـتــي أث ــارت حفيظة االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــذي أعـ ـل ــن  -عـلــى
لسان نائب رئيس المفوضية
م ــارغ ــريـ ـتـ ـي ــس شـ ـيـ ـن ــاس  -أن
عـمـلـيــة إعـ ـف ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن من
«شنغن» التي كانت في مراحلها
ال ـن ـهــائ ـيــة ،تـ ـب ــددت ،ك ـمــا أعـلــن
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي اس ـت ــدع ــاء
سفير الكويت لديه للتعبير عن
أسفه على تنفيذ اإلعدامات.
السيناريو اإليجابي إللغاء
الـ ـت ــأشـ ـي ــرة بـ ـ ــدأ شـ ـب ــه مـكـتـمــل
ص ـبــاح أم ــس مــع اعـتـبــار وزيــر
الخارجية الشيخ سالم الصباح
أن إدراج ا س ــم ا ل ـكــو يــت ضمن
ق ــائـ ـم ــة اإلعـ ـ ـف ـ ــاء مـ ــن «ش ـن ـغ ــن»
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ق ـ ـ ـ ـ ــوي ع ـ ـل ـ ــى مـ ـت ــان ــة
ال ـص ــداق ــة ال ــوط ـي ــدة وال ـشــراكــة
االستراتيجية التي تربط دولة
الكويت باالتحاد األوروبي.
وخــال لقاء الوزير الصباح
أمـ ــس ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـفــوضـيــة
االتحاد األوروبي مارغاريتيس
شـ ـيـ ـن ــاس ب ـم ـن ــاس ـب ــة زيـ ــارتـ ــه
والوفد المرافق إلى الكويت ،تم
اس ـت ـعــراض ال ـعــاقــات الوثيقة
والتنسيق الـعــالــي الـقــائــم بين
الكويت واالتحاد األوروب ــي ،ال
سيما من خالل استكمال ملف
إعفاء المواطنين الكويتيين من
التأشيرة.
وك ــان وزي ــر الـخــارجـيــة جدد
تـ ـق ــدي ــر الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
لمساعي المفوضية األوروبية
نحو إدراج اســم دول ــة الكويت
ضمن قائمة الدول التي سيعفى
ً
رعــايــاهــا مــن التأشيرة ،مؤكدا
أهـ ـمـ ـي ــة اإلسـ ـ ـ ـ ــراع فـ ــي اع ـت ـم ــاد
اإلدراج وإدخ ــال ــه حـيــز الـنـفــاذ،
واع ـت ـب ــر أن ذلـ ــك يـمـثــل خـطــوة
مـ ـهـ ـم ــة لـ ـلـ ـتـ ـق ــدم الـ ـمـ ـثـ ـم ــر ب ـيــن

الجانبين في مختلف المجاالت
الحيوية والمهمة.
مــن ناحيته ،ثمن المسؤول
األوروبي الجهود الكبيرة التي
ق ــام ــت ب ـه ــا وزارة ال ـخــارج ـيــة
وبـ ـعـ ـث ــة دول ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ــدى
االت ـحــاد األوروبـ ــي نـحــو إتـمــام
إع ـف ــاء الـمــواطـنـيــن الكويتيين
ً
مــن تــأشـيــرة شـنـغــن ،مــؤكــدا أن
المفوضية األوروبية تولي هذا
الملف كل االهتمام.
كما تمت خالل اللقاء مناقشة
عـ ــدد م ــن ال ـق ـض ــاي ــا اإلقـلـيـمـيــة
والــدول ـيــة والـمـسـتـجــدات التي
تشهدها المنطقة.

اإلعفاء الوشيك
وفـ ــي ل ـق ــاء م ــع «كـ ــونـ ــا» ،قــال
شيناس أمس ،إن عملية إعفاء
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن مـ ـ ــن «الـ ـشـ ـنـ ـغ ــن»
فـ ــي م ــراح ـل ـه ــا ال ـن ـه ــائ ـي ــة بـعــد
أن اسـتـكـمـلــت ال ـك ــوي ــت جميع
االستحقاقات الفنية المطلوبة
لملف اإلعفاء.
وأضاف شيناس أن البرلمان
ً
األوروبي سيصوت قريبا على
ً
ملف اإلع ـفــاء ،معربا عــن األمــل
ب ــأن ت ـكــون ه ــذه الـخـطــوة قفزة
ل ـت ـع ــزي ــز ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
«المميزة» بين الجانبين والبناء
على الشراكة «القوية».
وأوضـ ـ ــح أن م ـبــاح ـثــاتــه مع
المسؤولين الكويتيين تركزت
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون فــي
قطاعات التعليم واألمن والنقل
الى جانب قطاع الشباب.
ول ـفــت إل ــى أهـمـيــة «ال ـت ـقــارب
المتزايد» بين االتحاد األوروبي
والكويت ،الذي يعكس الحرص
ال ـم ـش ـتــرك ع ـلــى الـتـنـسـيــق إزاء
القضايا ذات االهتمام المشترك.
وثمن في هذا الصدد مواقف
الكويت حيال القضايا التي تهم
المجتمع الدولي ،مما ساعدها
ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـطـ ــع خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ك ـب ـي ــرة
إلعـفــاء مواطنيها مــن تأشيرة
«الشنغن».
وقـ ــال ال ـم ـس ــؤول االوروبـ ـ ــي،

إن ال ـق ــرار الـنـهــائــي ب ـشــأن هــذا
ً
الـ ـم ــوض ــوع س ـي ـت ـخــذ أوال مــن
ال ـب ــرل ـم ــان األوروب ـ ـ ـ ــي وم ـ ــن ثــم
ً
ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء م ــوض ـح ــا أن
«الـتـصــويــت الـحــاســم سيجرى
في البرلمان األوروبي األسبوع
المقبل ،وبعد ذلك بقليل ستقرر
الدول األعضاء في االتحاد».
وأضـ ــاف «لـ ـ ّ
ـدي كــل األسـبــاب
ل ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـتـ ـص ــوي ــت
ً
سيكون إيجايبا نتيجة التزام
الكويت القوي تجاه متطلبات
مـحــددة وصعبة للغاية ،كذلك
اإلصـ ــاحـ ــات ال ـمــرت ـب ـطــة بـهــذه
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي سـ ـع ــى إل ـي ـه ــا
الشعب والحكومة الكويتية».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن وجـ ـ ــوده في
ال ـكــويــت «دل ـي ــل ع ـلــى تـعــاونـنــا
المتزايد باستمرار عبر نطاق
ً
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ،وقـ ــري ـ ـبـ ــا ن ــدخ ــل
ف ــي ال ـم ــراح ــل األخـ ـي ــرة إلع ـفــاء
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن مــن
ت ــأشـ ـي ــرة ال ـش ـي ـن ـغ ــن وال ـس ـف ــر
ب ـ ـحـ ــر يـ ــة إ ل ـ ـ ـ ــى دول اال ت ـ ـح ـ ــاد
األوروبي».
وأكـ ــد أن ال ـت ـق ــارب الـحــاصــل
بين الكويت واالتحاد األوروبي
يعتبر فرصة «فريدة» لتوسيع
نـ ـ ـط ـ ــاق الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
الـ ـمـ ـج ــاالت ،وتـ ـب ــادل ال ـخ ـبــرات
السيما في الجوانب التعليمية
والتدريبية واألمنية.
وقـ ــال ش ـي ـنــاس« :أود بـشــدة
أن أرى الشباب الكويتي يعمل
ف ــي مـ ـج ــال األمـ ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي
ويـ ـ ـت ـ ــدرب ـ ــون م ـع ـن ــا الك ـت ـس ــاب
المهارات التي ستكون ذات قيمة
كـبـيــرة بالنسبة للكويت التي
حرص االتحاد االوروربي على
توثيق وتوسيع التعاون معها
في السنوات األخيرة».

النيابة واإلعدامات
ف ــي مـ ـ ــوازاة ه ــذه ال ـت ـطــورات
أشــرفــت النيابة الـعــامــة ،أمــس،
عـلــى تنفيذ أح ـكــام اإلعـ ــدام في
السجن المركزي الصادرة بحق
 7مدانين بجرائم القتل العمد،

االتحاد األوروبي :نأسف لإلعدامات

●

حمد العبدلي
الكويتكان في  .2017وأضاف ستانو ،أن «االتحاد
األوروب ـ ـ ــي سـيـسـتـمــر ف ــي إث ـ ــارة ه ــذا ال ـمــوضــوع
أع ــرب الـمـتـحــدث الــرسـمــي لــاتـحــاد األوروب ــي مــع الـجــانــب الـكــويـتــي عـلــى جـمـيــع الـمـسـتــويــات،
بيتر ستانو عن أسفه إلعدام  7أشخاص أمس في وسنستدعي السفير الكويتي في بروكسل» ،مؤكدا
الكويت ،موضحا أن آخر تنفيذ لعقوبة اإلعدام في أن«عقوبة اإلعدام غير إنسانية ويجب إلغاؤها».

إلى جانب جرائم أخرى مختلفة
و ه ـ ـ ــم  4ك ــو ي ـت ـي ـي ــن « 3ر ج ـ ــال
وامـ ــرأة» ،وس ــوري وباكستاني
وإثيوبية.
وق ــال ــت الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،في
بـيــان لـهــا ،إن ال ـمــدان األول هو
«خ ــال ــد .ق» ،كــويـتــي الجنسية،
الـ ـمـ ـحـ ـك ــوم عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ج ـن ــاي ــة
ارتـكــابــه جريمتي القتل العمد
مـ ــع س ـب ــق اإلصـ ـ ـ ـ ــرار ،وحـ ـي ــازة
سـ ـ ــاح نـ ـ ـ ــاري وذخ ـ ــائ ـ ــر بـغـيــر
ترخيص.
وأض ــاف ــت أن ال ـم ــدان الثاني
هو «عدم .ج» كويتي الجنسية،
الـ ـمـ ـحـ ـك ــوم عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ج ـن ــاي ــة
ارت ـك ــاب ــه ج ــرائ ــم ال ـق ـتــل الـعـمــد
م ــع س ـبــق اإلصـ ـ ــرار وال ـتــرصــد،
وح ـي ــازة س ــاح ن ــاري وذخــائــر
ب ـغ ـي ــر ت ــرخـ ـي ــص واس ـت ـع ـم ــال
س ــاح ن ــاري بمنطقة سكنية،
وتعاطي شراب مسكر في مكان
عام ،وقيادة مركبة تحت تأثير
المشروبات المسكرة.
وذكرت أن المدان الثالث هو
«حـ ـم ــد .خ» س ـ ــوري الـجـنـسـيــة،
الـ ـمـ ـحـ ـك ــوم عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ج ـن ــاي ــة
ارتـ ـك ــاب ــه جـ ــرائـ ــم ال ـخ ـط ــف عــن
طريق الحيلة ،والقتل العمد مع
سبق اإلصــرار ،وسرقة الهاتف
المملوك للمجني عليه ليال.
وبـيـنــت أن ال ـمــدانــة الــرابـعــة
هـ ـ ـ ــي «ر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب .ش» ك ــو يـ ـتـ ـي ــة
الجنسية ،المحكوم عليها في
جناية ارتكابها جريمة القتل
العمد ،وأن المدان الخامس هو
«راشد .م» باكستاني الجنسية،
الـ ـمـ ـحـ ـك ــوم عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ج ـن ــاي ــة
ارت ـك ــاب ــه ج ــرائ ــم ال ـق ـتــل الـعـمــد
م ــع س ـبــق اإلصـ ـ ــرار وال ـتــرصــد،
واالش ـتــراك فــي ارتـكــاب جريمة
الزنا والمواقعة بالرضا.
وأف ــادت النيابة الـعــامــة بأن
المدانة السادسة هي «عائشة.
ف» إثيوبية الجنسية ،المحكوم
ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ج ـن ــاي ــة ارت ـك ــاب ـه ــا
جــريـمــة الـقـتــل الـعـمــد مــع سبق
اإلصرار.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـمـ ــدان
السابع هو «مشعان .ع» كويتي
الـجـنـسـيــة ،الـمـحـكــوم عـلـيــه في
جـنــايــة ارت ـكــابــه جــريـمــة القتل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــد م ـ ـ ــع س ـ ـبـ ــق اإلص ـ ـ ـ ـ ــرار
والترصد ،وحـيــازة واستعمال
سـ ـ ــاح نـ ـ ـ ــاري وذخ ـ ــائ ـ ــر بـغـيــر
ترخيص.

بيان النيابة
وق ــال ــت الـنـيــابــة ال ـعــامــة ،في
بيان أمس ،تعقيبا على أحكام

المواطنة قتلت خادمتها بمساعدة زوجها المعاق اإلثيوبية فارقت الحياة بعد  16دقيقة
المواطنة التي نفذ بها حكم اإلعدام أقدمت
على قتل خادمتها اآلسيوية داخل شقتها ،ثم
حملتها بسيارتها بمساعدة زوجها المعاق،

وتوجها بها إلى منطقة بر كبد ،وألقت بجثتها
هـنــاك قبل أن تدهسها عــدة م ــرات للتأكد من
موتها ،وحكم على زوجها بالحبس المؤبد.

فارقت المحكومة اإلثيوبية والمتهمة بقتل ابنة مخدومها في منطقة
جابر العلي عام  2010الحياة بعد  16دقيقة من تنفيذ حكم اإلعدام فيها،
وأرجعت مصادر طبية استغراقها لهذا الوقت إلى بنيتها الهزيلة.

ً
مستقبال نائب رئيس المفوضية األوروبية
وزير الخارجية
اإلعـ ـ ـ ـ ــدام ،إن ـ ــه ف ــي ه ـ ــذا ال ـم ـقــام
ال ـم ـه ـيــب الـ ـ ــذي غ ـم ــر ال ـخــائــق
ً
ً
عيانا وسماعا تصدع بحقيقة
أن المحكوم عليهم قــد خرقوا
القوانين السماوية والبشرية
بــارت ـكــاب أش ــد ال ـج ــرائ ــم ،وهــي
جريمة القتل.
وأضافت :وتنوعت أساليبهم
فيها وتعددت بواعثهم عليها!
ف ـم ـن ـه ــم مـ ــن قـ ـت ــل تـ ـح ــت جـنــح
الـلـيــل حـيــن تــزيــد غـفـلــة الـنــاس
ويـقــل الــرقـبــاء وت ـتــوارى نــوازع
الخوف وتستحكم نوازع الشر،
م ـس ـت ـط ــردة :وم ـن ـه ــم م ــن خ ــان
عهد الصداقة وميثاقها ،فقتل
ً
صديقه غدرا ،ومنهم من تجردت
اإلنسانية من روحها وانسلخت
الـ ــرح ـ ـمـ ــة م ـ ــن قـ ـلـ ـبـ ـه ــا ،ف ـق ـت ـلــت
خــادمـتـهــا مــن غـيــر الـتـفــات إلــى
ضعفها ،أو أنـهــا أمــانــة لديها،
س ـ ـ ــادرة ف ــى غ ـ ّـي ـه ــا وض ــال ـه ــا،
مـتــابـعــة :ومـنـهــم مــن بلغت في
ً
الـغــي ح ــدا ج ــاوز كــل حــد ،حين
تنكرت لليد التي أحسنت إليها
وقتلت مخدومتها غيلة أثناء
ن ــومـ ـه ــا ونـ ـح ــرتـ ـه ــا مـ ــن م ـق ــدم
رأسها.
وأردفـ ـ ـ ـ ــت :وم ـن ـه ــم م ــن نـحــر
ً
دائـ ـ ـن ـ ــه غـ ـ ـ ـ ــدرا ب ــأبـ ـش ــع ص ـ ــورة
بـ ـ ــأن ف ـص ــل رأس ـ ـ ــه عـ ــن ج ـســده
ليتخلص من َّ
الدين الذي له في
ذمته ،ومنهم من اجترم خطيئة
ال ـع ــاق ــة ال ـم ـح ــرم ــة ،ف ـن ـشــأ عــن
ذل ــك رغـبــة مستخفية مــن وراء
النزوة المتأثلة في غور الظالم،
ف ــأودت بــه شقوته إلــى ارتـكــاب
جريمة القتل العمد دون رحمة
أو هــوادة؛ كل ذلــك قد كــان دون
م ــراع ــاة لـحــرمــة بـمــا أس ـفــر عن
الحقيقة الـتــي ال تـحــول دونها
الـ ـحـ ـج ــب ،وه ـ ــي أن ال ـم ـح ـكــوم
ً
ّ
الغي حدا
عليهم ،قد بلغوا في
ج ــاوز كــل حــد؛ إذ الجريمة في

طبيعتهم شــر مستطير و بــاء
ماحق.
وتابعت :لما كان ذلك؛ وكان
المحكوم عليهم قد عمدوا إلى
قتل األنفس التي ّ
حرم الله قتلها
إال بالحق ،وأزه ـقــوا بأفعالهم
ً
اآلث ـ ـمـ ــة أرواح ـ ـ ـ ـ ــا ب ــري ـئ ــة بـغـيــر
ذنــب؛ وحــرمــوا المجني عليهم
من أقــدس حقوقهم ،في الدنيا
وهــو حــق الـحـيــاة ،بــأن أطــاعــوا
أهــواء هــم واتبعوا شياطينهم،
ً
معتدين  -تطاوال وعتوا  -على
حــق ال ـلــه ت ـبــارك وتـعــالــى الــذي
ّ
تفرد به سبحانه بأنه هو الذي
يـحـيــي وي ـم ـيــت وه ــو الـقــابــض
لألنفس التي خلقها.
وأشارت إلى أن أفعالهم كانت
م ـمــا تـهـتــز ل ــه ض ـمــائــر الـبـشــر،
ويخلع هولها القلوب ،وتــزول
ً
ً
منها الجبال ،فكان حقا وصدقا
ً
وعدال أن يؤخذوا بأشد العقاب
ً
بإعدامهم جزاء وفاقا؛ ردعا لهم
ً
وزجــرا لغيرهم ،ممن قد تسول
ل ــه ن ـف ـســه وي ــزي ــن ل ــه شـيـطــانــه
االقتداء بأفعالهم الظالمة.
حضر تنفيذ أحـكــام اإلعــدام
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ن ـي ــاب ــة الـتـنـفـيــذ
الجنائي مشعل الغنام ،ووكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون
المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ
األحكام وقوات األمن الخاصة،
الـ ـل ــواء ع ـبــدال ـلــه س ـف ــاح ال ـمــا،
والـمــديــر ال ـعــام لـ ــإدارة العامة
ل ــأدل ــة ال ـج ـنــائ ـيــة ،الـ ـل ــواء عيد
العويهان ،والمدير العام لإلدارة
العامة للمؤسسات اإلصالحية،
الـعـمـيــد فـهــد الـعـبـيــد ،والـمــديــر
ال ـعــام ال ـ ــإدارة الـعــامــة لتنفيذ
األحكام الجنائية ،العميد ناصر
ال ـي ـح ـيــى ،وم ــدي ــر إدارة سجن
اإلبـ ـع ــاد ،الـعـمـيــد ول ـيــد الـعـلــي،
ومدير إدارة التنفيذ الجنائي،
العميد خالد عماش.

المعتدي على المدرس في
«فهد األحمد» إلى «المركزي»
أح ــال ــت س ـل ـط ــات الـتـحـقـيــق
في محافظة األحمدي المواطن
المعتدي على أحد أعضاء هيئة
الـتــدريــس فــي مــدرســة بمنطقة
فهد األح ـمــد ،قبل يــومـيــن ،إلى
ال ـس ـج ــن الـ ـم ــرك ــزي ع ـل ــى ذم ــة
القضية.
وقــالــت وزارة الــداخـلـيــة ،في
بـ ـي ــان رسـ ـم ــي لـ ـه ــا ،إن واق ـع ــة
االع ـ ـتـ ــداء ب ــالـ ـض ــرب ،الـ ـت ــي تــم
ت ــداولـ ـه ــا ع ـب ــر م ـق ـط ــع ف ـيــديــو
ع ـلــى ب ـعــض م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،تـتـضـمــن دخ ــول
ال ـم ـت ـهــم إح ـ ــدى ال ـ ـمـ ــدارس فــي
محافظة األحمدي ،وهو يحمل
ً
بـيــده ســاحــا أبـيــض (سـكـيــن)،
وقــام بالتهديد والـتـعــدي على
أح ــد الـمـعـلـمـيــن ،وت ــم تسجيل
ق ـض ـي ــة تـ ـح ــت ر قـ ـ ــم 2022/41
ج ـنــح ف ـهــد األح ـم ــد بــالــواق ـعــة.
وأض ــاف ــت الـ ـ ــوزارة أن سلطات
التحقيق ق ــررت ،بعد االنتهاء
من التحقيق ،إحالة المتهم إلى
السجن المركزي ،وحبسه على
ذمــة القضية الـتــي أحيلت إلى
المحكمة.

«البيئة» :أهمية قصوى
إلدارة ملف تغير المناخ
أك ـ ــد رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
ا لـهـيـئــة ا لـعــا مــة للبيئة الشيخ
عبدالله األحمد أن الكويت تولي
أهمية قصوى إلدارة ملف تغير
المناخ على المستوى الوطني
في مجالي التكيف والتخفيف.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ال ـك ـل ـمــة الـتــي
أل ـق ــاه ــا األحـ ـم ــد خـ ــال جـلـســة
«ال ـشــق رفـيــع الـمـسـتــوى» ليوم
ال ـط ــاق ــة ،ض ـمــن أع ـم ــال مــؤتـمــر
األط ـ ـ ـ ـ ــراف فـ ــي اتـ ـف ــاقـ ـي ــة األمـ ــم
المتحدة اإلطــاريــة بشأن تغير
المناخ (كوب  )27بمدينة شرم
ال ـش ـيــخ .وأكـ ــد ح ــرص الـكــويــت
على تعزيز المرونة في مواجهة
آثار تغير المناخ على القطاعات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ــال ــدول ــة ،ووض ــع
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج والـ ـخـ ـط ــط ال ـك ـف ـي ـلــة
ب ــال ـح ــد مـ ــن االنـ ـبـ ـع ــاث ــات ،مــن
خ ــال اسـتــراتـيـجـيــات تنموية
منخفضة الكربون في قطاعات
النفط والـغــاز والـطــاقــة والنقل
والصناعة واستخدام االراضي
وتعزيز الزراعة.

الجامعة و«كوينز» بحثتا
تطوير ماجستير المعلومات

إعدام ضابط في وزارة الدفاع
كان من ضمن المحكومين
الذين نفذ بهم حكم اإلعــدام
ض ــاب ــط فـ ــي وزارة ال ــدف ــاع

بــرتـبــة مـقــدم أق ــدم عـلــى قتل
زميله بالعمل و هــو ضابط
ً
أيضا برتبة مقدم.

«تعاونية» العمرية :زيادة قيمة
الوديعة  1.250مليون دينار
أك ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـمـ ـع ـ ّـي ــن فــي
جـمـعـيــة ال ـع ـمــريــة ال ـت ـعــاون ـيــة،
محمد الـعــازمــي ،حــرص وزارة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد ،مـ ـ ــن خ ــال
ت ـع ـي ـي ـنــه ،ع ـلــى تـسـيـيــر أع ـمــال
الـجـمـعـيــة بـعــد ان ـق ـضــاء الـمــدة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ل ـم ـج ـل ــس اإلدارة
السابق ،موضحا أن تعيينه لم
يأت نتيجة رصد أي مخالفات
أو تجاوزات مالية وإداريــة من
شأنها اإلضرار بمركز الجمعية
ال ـم ــال ــي ،ب ــل لـتـسـيـيــر أعـمــالـهــا
لـ ـحـ ـي ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
واختيار مجلس إدارة جديد.
وقــال الـعــازمــي ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ،إن «ت ـ ّ
ـوج ــه ال ـ ــوزارة
الرامي إلى التوسع في تعيين
المراقبين الماليين واإلداريين
مــديــريــن لـبـعــض الـتـعــاونـيــات
أتى ثماره ،إذ استطاع بجهود
العاملين وخــال فترة وجيزة
ً
جـ ـ ـ ــدا زيـ ـ ـ ـ ــادة ق ـي ـم ــة ال ــوديـ ـع ــة
لـ ــدى ال ـب ـن ــوك الـمـحـلـيــة بنحو
 1.250م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،إضــافــة
إل ـ ـ ـ ــى افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح رس ـ ـم ـ ــي لـ ـف ــرع
الصيدلية بالتعاقد مع شركة
ياكو العالمية ،ليتسنى عودة
ث ـق ــة ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ومـ ــرتـ ــادي
ً
الجمعية في الصيدلية ،فضال
ّ
عن استمرار النهج المتبع في

سلة أخبار

محمد العازمي
إطالق المهرجانات التسويقية
الـ ـت ــي ض ـ ّـم ــت ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ّس ـلــع
واألص ـ ـ ـنـ ـ ــاف ب ـس ـع ــر م ـخــفــض
وجودة عالية».
وذكـ ــر ال ـع ــازم ــي أن م ــن بين
اإلن ـج ــازات الـتــي تـ ّـمــت بالفترة
ال ـمــاض ـيــة االج ـت ـم ــاع ومـمـثـلــي
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـع ــاق ــدة مـعـهــا
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة لـ ـتـ ـط ــوي ــر أن ـظ ـم ــة
الحاسب اآللــي ،لضمان إظهار
ج ـم ـيــع ال ـح ــرك ــات وال ـع ـم ـل ـيــات
ع ـبــر تـفـعـيــل ال ــرب ــط اآللـ ــي بين
جـمـيــع األقـ ـس ــام ،وه ــي ش ــؤون
ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن ،وال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة،
وال ـم ـش ـتــريــات ،والـمـســاهـمـيــن،
والـمـخــازن ،إضــافــة إلــى األفــرع،
والـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق ،وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــار،
والصيانة ،والـسـيــارات ،مؤكدا

أهـمـيــة ال ـتــوســع ف ــي اسـتـخــدام
األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة اآلل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،والـ ـ ـح ـ ــد مــن
التدخل البشري ،قدر المستطاع،
ّ
لتجنب الوقع في األخطاء.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ق ـم ـن ــا ب ــاالت ـف ــاق
وإحدى الشركات المتخصصة
لـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـ ــرن ـ ـ ــام ـ ـ ــج أرش ـ ـ ـفـ ـ ــة
الكترونية يتيح لنا والمجالس
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ال ـ ــرج ـ ــوع إل ـ ـيـ ــه عـنــد
ال ـحــاجــة ،كـمــا تــم االت ـف ــاق على
إعــادة تأهيل شبكة التمديدات
الخاصة بأنظمة الحاسب اآللي
لتحقيق الــربــط وجـمـيــع نقاط
البيع ّ مع «السيرفر» الرئيسي،
ل ـت ـج ــن ــب حـ ـ ــدوث أي خ ـل ــل فــي
عملية الترحيالت ،إضافة إلى
شراء أجهزة « »PDAلبدء تطبيق
ّ
التسلم اآللي لمواقع الجمعية،
وتـ ـكـ ـلـ ـي ــف ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـن ـف ــذة
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع وق ـ ـسـ ــم الـ ـح ــاس ــب
اآللي في الجمعية على تدريب
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،وت ـف ـع ـيــل ال ـن ـظــام
ّ
ً
اآللــي لتسلم البضائع اعتبارا
مــن الشهر ال ـجــاري» ،الفتا إلى
أنــه تم االتـفــاق وقسم الصيانة
في الجمعية على صبغ األفرع
ً
كــافــة ،وتــوحـيــد شكلها ،فضال
عــن ترميم وإع ــادة تأهيل فرع
تــوزيــع اسـطــوانــات الـغــاز ،وهو
ما تم بالفعل.

«األسر المتعففة» ّكرمت الفريح
قــال ر ئـيــس مجلس إدارة الجمعية الكويتية
لألسر المتعففة ،بدر المبارك ،إن الجمعية تسعى
إل ــى تعميق شــراكــاتـهــا مــع الـكـثـيــر مــن فعاليات
المجتمع داخ ــل ال ـكــويــت ،بـمــا فــي ذل ــك قطاعات
التعليم .وأضاف المبارك ،في تصريح صحافي،
عقب زيــارة استقباله عضوة مجلس أمناء كلية
القانون الكويتية ،د .سهام الفريح ،أنه وأعضاء
مجلس اإلدارة كرموا الفريح لجهودها الحثيثة

فــي دعــم المشاريع التعليمية مــن خــال تبرعها
بتقديم منح درا س ـيــة كاملة وجامعية فــي كلية
الـقــانــون ألبـنــاء أســر الجمعية المقيدين بقاعدة
بيانات الجمعية .ونــاشــد الجامعات والمعاهد
الخاصة والعامة تخصيص مقاعد ألبناء األسر
المتعففة والمحتاجة ،والتوسع في هذه المشاريع
من أجل بناء قاعدة أمــان مجتمعي تدعم تعزيز
استقرار المجتمع.

ب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــث عـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ك ـ ـل ـ ـيـ ــة
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا بجامعة
الكويت د .بدر البديوي مع
الخبير الــزائــر البروفيسور
محمد زيلكرنيني من جامعة
كوينز  -كندا ،تقييم برنامج
ماجستير نظم المعلومات
الحاسوبية في الكلية.
ونــاقــش الـطــرفــان العديد
م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر الـ ـخ ــاص ــة
بتطوير البرنامج ،من خالل
بعض المقترحات ،وأبرزها
«استقطاب أكبر عدد ممكن
م ــن ال ـط ـل ـبــة ب ـن ـظ ــام الـ ـ ــدوام
ال ـك ــام ــل ل ـم ـس ــاع ــدة أع ـض ــاء
ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــس ب ـن ـش ــر
األبـ ـح ــاث ب ـص ــورة أك ـبــر من
جميع التخصصات المعنية،
وض ــرورة تـعــاون قسم نظم
المعلومات الحاسوبية مع
األقـســام األخ ــرى ،فضال عن
أهمية وجود مواد مشتركة
ب ـي ــن الـ ـب ــرن ــام ــج وال ـك ـل ـي ــات
األخرى ذات العالقة».

«كان» تطلق حملتها التوعوية
بسرطان البروستاتا
أطـ ـلـ ـق ــت ال ـح ـم ـل ــة ال ــوط ـن ـي ــة
للتوعية بمرض السرطان (كان)
أم ــس حـمـلــة ال ـكــويــت للتوعية
بسرطان البروستاتا (افحص
 تـسـلــم) ،بــالـشــراكــة مــع رابـطــةالمسالك البولية ورابطة األورام
الكويتية ،لتسليط الضوء على
أهمية الفحص الدوري والكشف
المبكر عنه .وأوضحت «كان» ،في
بيان صحافي ،أن الحملة تهدف
إل ــى تـعــريــف الـفـئــة المستهدفة
باألعراض األولية لهذا النوع من
السرطانات ،وحثهم على إجراء
الـفـحــوصــات بـشـكــل دوري عن
طريق تحليل فحص الدم (.)PSA
وذكــرت أن االكتشاف المبكر
ل ـس ــرط ــان ال ـب ــروس ـت ــات ــا ي ــؤدي
إلــى ارت ـفــاع نسبة الـشـفــاء منه،
موضحة أن سرطان البروستاتا
يحتل المرتبة الثانية في نسب
اإلصابة بين الكويتيين ،ضمن
أكثر  10سرطانات شيوعا ،في
ال ـف ـتــرة م ــن  2014حـتــى ،2018
وفق إحصائيات مركز الكويت
لمكافحة السرطان.

رئيس « »ANERAلـ ةديرجلا  :الكويت صديقة
لمنظمتنا وللفلسطينيين واللبنانيين
●

«الشيخ صباح األحمد منحنا  4ماليين دوالر ونود عودة هذا المستوى من المساعدات»
وصف رئيس مجلس إدارة المنظمة األميركية لمساعدة
شون كارول ،الكويت
الالجئين في الشرق األدنى (ً ،)ANERA
بأنها صديقة للفلسطينيين ولللبنانيين ،مشيرا إلى أن منظمته
مساعدات بالماليين« ،ولكن الحاجة تتزايد في فلسطين
قدمت ً
ولبنان نظرا لتدهور األوضاع بشكل كبير ومفجع فيهما».
ربيع كالس

اللوبي
اليهودي في
واشنطن ال
يؤثر على
عملنا ونتلقى
الدعم من
مختلف أنحاء
العالم

الكثير من
األميركيين
باتوا يفهمون
ما يحصل مع
الفلسطينيين
ويقلقون
حيال ذلك

وقال كارول ،في حواره مع «الجريدة» ،على هامش زيارته
تأسيسها
للكويت ،التي استمرت  4أيام ،إن منظمته قدمت منذ
ً
في  1968للفلسطينيين ولغيرهم نحو مليار دوالر ،مستذكرا
اإلنسانية الراحل الشيخ صباح األحمد «الذي
عطاءات سمو أمير
ً
ّقدم لنا مليون دوالر سنويا على مدى  4سنوات متتالية».

• ه ـ ــذه زيـ ــارتـ ــك ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـك ــوي ــت ،م ــا هــو
انـطـبــاعــك ع ــن الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي َ
وم ــن الــذيــن
التقيتهم مــن الـمـســؤولـيــن أث ـنــاء زي ــارت ــك؟ ومــا
المنظمات التي تعاونت معها؟ وما طابع هذا
التعاون؟
ً
 تسعدني زيارتي للكويت مجددا ،وقد تسنىلي التعرف عليها من خالل خبرة السفير ادوارد
ً
غنيم الذي كان طبعا السفير األميركي هنا ،وكان
ً
رئيس مجلس ادارة  ANERAسابقا والرئيس
ً
االنتقالي لها قبل ترؤسي أنا شخصيا للمنظمة
قبل  5سنوات ،ولم تسنح لي فرصة مرافقته في
جــوالتــه فــي الكويت بعد ،ولكني أعـتــزم القيام
ً
بذلك ألنني أعلم أنــه محبوب جــدا هنا ،ونحن
ّ
نـتـحـ ّـدث قـبــل ك ــل زي ــارة ل ــي ،فـهــو يـحــرص على
أن أقابل االشـخــاص المناسبين ّ
وعرفني على
كثير منهم.
كما أن السفارة الكويتية في واشنطن ناشطة
ً
جدا ،وقد التقيت السفير السابق ،وزير الخارجية
الـحــالــي الشيخ ســالــم الـصـبــاح وهــو مـقـ ّـرب من
التقيت السفير الجديد جاسم البديوي،
غنيم ،ثم ٌ
وهو صديق ألميركا وللمنظمة .الكويت كانت
ً
دوما صديقة لمنظمتنا ،وقد أعطى األمير الراحل
الشيخ صباح األحمد مساهمة مادية كبيرة مدة
أربع سنوات متتالية قبل ترؤسي للمنظمة.
والكويت صديقة للفلسطينيين وللبنانيين،
ً
بشكل أساسي في بالد الشام،
علما بأننا نعمل
ٍ
ً
فلسطين ولبنان واألردن ،وفــي ســوريــة قريبا
ً
إن ش ــاء ال ـلــه .والـكــويــت تـســاهــم كـثـيــرا فــي هــذا
المجال عبر الصندوق الكويتي والمنظمات غير
الحكومية والهالل األحمر الكويتي .ويسعدنا
ً
تلقي هذا الدعم في القدم وحاليا.
والـتـقـيــت شخصيات رفـيـعــة الـمـسـتــوى في
وزارة الـخــارجـيــة ،ورئـيــس الـصـنــدوق العربي،
ورئـيــس الصندوق الكويتي ،كما كــان لــي لقاء
م ــع غ ــرف ــة الـ ـتـ ـج ــارة ،وقـ ــد ال ـت ـق ـي ـنــا بـكــويـتـيـيــن
وفلسطينيين ناشطين في دعم الفلسطينيين
واللبنانيين ،ومديري الهالل األحمر الكويتي،
وب ــأص ــدق ــاء الـ ـق ــدس ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وبــال ـس ـف ـيــر
الفلسطيني لدى البالد رامي طهبوب .وتلقينا
ً
ً
ً
ت ــرح ـي ـب ــا واسـ ـ ـع ـ ــا ،فــال ـم ـن ـظ ـمــة مـ ـع ــروف ــة ج ــدا
ّ
وم ـح ـبــوبــة ه ـن ــا ،ال ش ــك أن «كـ ــورونـ ــا» أب ـطــأت
االمور ،فآخر مرة زرت فيها الكويت كانت منذ 4
ً
سنوات ،ولكن األمور تعود تدريجيا الى مسارها
لحسن الحظ.

تعاون وطيد

ّ
قدمنا
مليار دوالر
منذ 1968
للفلسطينيين
ولغيرهم

• ما هدف هذه الزيارات؟
ً
ً
 هدفنا أن نقيم تعاونا وطيدا بيننا وبينالكويت كما في السابق ،لقد أخبرني السفير في
ّ
واشنطن بأن الكويت وقعت على مذكرة تفاهم
مع الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،USAID
ً
ً
ون ـحــن أي ـض ــا نـتـلـقــى دع ـم ــا م ــن ه ــذه الــوكــالــة،
ً
ويمكننا التعاون معا في فلسطين وفي لبنان
وعالقتنا ترقى الــى  55سنة منذ حــرب .1967
قدمنا مساعدات بالماليين ،ولكن الحاجة تتزايد
ً
فــي فلسطين ولـبـنــان ،نـظــرا لـتــدهــور االوض ــاع
بشكل كبير ومفجع فيهما.
• ماذا عن طبيعة عملكم والموظفين؟
 ن ـع ـم ــل مـ ــع شـ ــركـ ــاء م ـح ـل ـي ـيــن فـ ــي ل ـب ـنــانوف ـل ـس ـط ـيــن ح ـي ــث م ـع ـظــم م ــوظ ـف ـي ـن ــا ،ون ـع ـمــل
ف ــي ل ـب ـنــان م ــع ل ـب ـنــان ـي ـيــن ،وفـ ــي فـلـسـطـيــن مع
فلسطينيين وسوريين.
ول ــدي ـن ــا ف ــري ــق صـغـيــر م ــن االم ـيــرك ـي ـيــن في

واشنطن يعمل عن بعد ،ونقدم المساعدة كما
يجب ،ففريقنا يعمل بالشكل المناسب ،ويعرف
كـيـفـيــة ال ـت ـعــاطــي م ــع الــاج ـئ ـيــن ،وم ــا الـحـلــول
المناسبة لهم .وليس لدينا مكتب للبرامج أو
ً
فريق للبرامج في واشنطن .أنا شخصيا موجود
في واشنطن ولكن معظم موظفينا في رام الله
وغزة والقدس وبيروت وطرابلس وعكار والبقاع.
ولدينا  6مكاتب في لبنان و 3في فلسطين
ومكتب فــي االردن .لكن ليس لدينا مكتب في
ً
س ــوري ــة ب ـعــد ،ولـكـنـنــا نـطـمــح ال ــى ذلـ ــك .طـبـعــا
الحرب حالت دون ذلك ،باالضافة الى «كوفيد»،
وانشغالنا الكبير في لبنان وفلسطين واألردن،
ولكن يمكننا القيام بالكثير في سورية.
• ما الفرق بين منظمتكم والمنظمات الدولية
األخرى؟
فرق كبير ،ولكننا من أقدم المنظمات
من
 ماٍ ّ
في المنطقة ،ولعلنا أكبرها ،فنحن نقوم بالكثير
في بالد الشام ،ونتعاون مع كثير من المنظمات
ً
ً
أيضا ،فهناك حاجة لنا جميعا في هذه الظروف.

اللوبي اليهودي
• مـ ــاذا ع ــن تــواجــدكــم ف ــي واش ـن ـطــن ونـفــوذ
اللوبي اليهودي؟ ...وكيف يمكنكم دعم فلسطين
مع وجود هذا النفوذ الكبير؟
 نتلقى الكثير من الدعم من مختلف أنحاءالعالم ،وال أحد يعارض عملنا ،فنحن مدعومون
حكومات وسلطات كثيرة ومن المواطنين.
من
ٍ
منذ البداية نشأت المنظمة من عرب أميركيين
وغير أميركيين ،والموظفون فيها من لبنان ومن
فلسطين ،ومــن األميركيين أمـثــالــي فقد عشت
في القدس ُ
وو ِلد طفالي هناك ،وقال لي أحدهم
ْ
قبل بضعة أيام أنني «والد فلسطينيين» وثمة
أشخاص كثيرون مثلي ال عالقة لهم بالبلد ،بحد
ً
ذات ــه ،بــل هــم حلفاء للشركاء المحليين تماما
مثلي ولدينا عدد كبير من المانحين اليهود وال
نواجه أية مشاكل هنا.
والمشاكل التي نواجهها فقط هي في مسألة
ال ـت ــراخ ـي ــص ف ــي ف ـل ـس ـط ـيــن ،وذل ـ ــك ف ــي ان ـت ـقــال
موظفينا من القدس الى غزة أو العكس ،ولكن
تلك مشاكل لوجستية بحتة رغم أنها في بعض
االح ـي ــان ت ـبــدو اعـتـبــاطـيــة وس ـيــاس ـيــة ،ولكني

ّ
وعبر ًعن أمله أن يعود «هذا المستوى من المساعدات»،
مضيفا« :يبهرني دعم الحكومة الكويتية للفلسطينيين،
وتشرفني الشراكة معها» .كما ّ
ّ
تحدث كارول عن أعمال
« »ANERAاإلنسانية في لبنان وفلسطين واألردن.
وفيما يلي نص الحوار:

ً
ً
أقول دائما لموظفينا عليكم دوما المطالبة بما
ً
تحتاجون إليه فإذا طلبتم ترخيصا ينبغي أن
تحصلوا عليه ،فإن تم رفض الترخيص علينا أن
ً
لسبب أمني إذ ال أسباب
نتلقى تبريرا ،هل هو
ٍ
أمنية مع موظفينا.
ً
ً
وبالتالي نتلقى دعما كبيرا ونحرص على
توجيه التمويل نحو المكان المناسب 95 .في
المئة من تمويلنا هو للبرامج ،ونستخدم نظام
التحقق الدولي كي نتأكد من خلو ملف متلقي
مساعداتنا مــن أي شبهة ،بحيث ال يـكــون ّ
أي
ً
منهم على الئحة المطلوبين مثال .ونحن نقوم
بعملنا كما يجب ونتقنه بامتياز.
• هــل هـنــاك تغيير فــي المجتمع األمـيــركــي
ً
ً
ً
خصوصا عبر الشباب الذين أدوا دورا كبيرا
في االنتخابات االخيرة ،هل يمكن لهؤالء دعم
القضية الفلسطينية؟ ومــاذا عن دور منظمتك
في هذا المجال؟
ً
ً
 ال شــك فــي ان الشباب ّأدوا دورا كبيرا فيانتخابات الواليات المتحدة األخيرة .فقد سئموا
ّ
كل شيء :سئموا من «الكوفيد» والتأجيل وتعليق
التعليم والحياة االجتماعية ،ومن الفساد والمال
والـسـيــاسـيــة ،وم ــن ع ــدم الـتـحـ ّـرك بـشــأن التغير
المناخي فانتخبوا بكثافة ،والكثير منهم ال
يحبون السياسات المتشددة.
ً
وأعتقد أن كثيرا مــن الـنــاس بــاتــوا يفهمون
ً
ما يحصل مع الفلسطينيين بشكل أكبر ،طبعا
ً
هـنــاك كثيرون ال يعرفون مــا يحصل تحديدا،
ولكن درجــة االدراك باتت أكبر ،والناس قلقون
حول ما يحصل ،وبالتالي نجد في استطالعات
ً
العام تغييرا في اآلراء بين الجيل القديم والجديد
بالنسبة الى القضية الفلسطينية.
• م ــا ق ـي ـمــة ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـت ــي قــدمـتـمــوهــا
للفلسطينيين ولغيرهم منذ تأسيس منظمتكم
وحتى اليوم؟
 ّقدمنا ما يتخطى مجموعه المليار دوالر
حتى اليوم منذ  ،1968ومعظم هذا المبلغ كان
على شكل مساعدات طبية ،وتلك مساعدة قيمة
ّ
ألن األدوية عالية الكلفة في الواليات المتحدة،
ومعظم هذه المساعدات استفادت منها فلسطين
ً
والفلسطينيون .و حــا لـيــا لدينا بــر نــا مــج كبير
ّ
في لبنان ولعله أكبر من البرنامج الفلسطيني

ّ
ونتطلع للحصول على مساعدة أكبر لفلسطين
ف ـقــد خ ـســرنــا ب ـعــض ال ــدع ــم م ــع إدارة الــرئـيــس
ّ
دونالد ترامب ،حين علقت األخيرة وبعض دول
الخليج ا لــد عــم للفلسطينيين .ولكننا لحسن
ً
ّ
الحظ نشهد عودة لهذا الدعم اليوم الذي يجب
ً
أن يعود ،ونشهد نموا لهذا الدعم اليوم بعدما
ً
ً
شهدنا تــراجـعــا مخيفا فــي هــذا الـمـجــال ،فثمة
برنامج توقف بالكامل ،وبالتالي نحن نقدم 100
ً
مليون دوالر سنويا على امتداد  4سنوات في
ً
فلسطين ولبنان وقليال في األردن.

المساعدات الكويتية
• ماذا عن حصة الكويت في تقديم المساعدة؟
 قـ ـ ّـدم األم ـي ــر س ـمــو االم ـي ــر ال ــراح ــل صـبــاحً
األحـمـجــد ،لنا مليون دوالر سـنــويــا مــدة أربــع
سنوات متتالية ،ونود عودة هذا المستوى من
ٍ
ً
المساعدات ،فالكويت ساعدت كثيرا ولها ثقة
كبيرة بمنظمتنا وعملنا وبسفيرنا السابق
غنيم .لدينا الكثير من البرامج المثيرة لالهتمام
في مجاالت تمكين الشباب والمهارات الوظفية
ف ــي أعـمــالـنــا االن ـســان ـيــة ف ــي لـبـنــان وفلسطين
ً
واالردن ،ونفكر دوما في التنمية البعيدة المدى،
فأثناء عمليتي القصف األخيرتين والمرعبتين
ً
ف ــي غ ــزة م ـثــا عـمـلـنــا عـلــى ب ــرام ــج تـغــذيــة عبر
لجوئنا الى تعاونيات للنساء والتعاون معها
لتأمين ال ـغــذاء بـشـكـ ٍـل ط ــارئ ،مــا يـطـ ّـور قــدرات
النساء في هذا المجال.
ً
وفـ ــي ل ـب ـنــان م ـث ــا عـمـلـنــا م ــع الـمـتـخـ ّـرجـيــن
عـلــى خـيــاطــة مــايـيــن ال ـك ـمــامــات م ــن الـقـمــاش،
وبـعــد انفجار مــرفــأ بـيــروت علمنا مــع الشباب
المتخرجين في حقل العمار على إعادة ترميم
وبناء نحو  2000منزل ومؤسسة تجارية في
بيروت ،كما نعمل مع الشباب لتعليمهم مهارة
تركيب الطاقة الشمسية والسباكة ،وهم يقومون
اليوم بذلك في مختلف أنحاء لبنان ،باالضافة
الى مراكز إعادة التدوير والمراكز الصحية كذلك.
ثمة اهتمام كبير في الكويت بالطاقة الشمسية
وبتمكين الشباب وتطوير قدراتهم في لبنان
وفلسطين.
ً
ّ
النمو
• إذا تقدمون المساعدات القائمة على
المستدام؟

قرط :أحببت بالدكم وشعرت بفخر
كبير من حبها لفلسطين
أك ـ ـ ــدت ال ـم ـس ــؤول ــة ع ــن ال ـت ـب ــرع ــات فــي
« ،»ANERAروال قـ ــرط ،أن ه ــدف ال ــزي ــارة
ه ــو «الـ ـتـ ـع ـ ّـرف ع ـلــى أهـ ــل الـ ـك ــوي ــت ،وك ــان
لنا اجتماعات مــع وزارة الخارجية ومع
صندوق النقد العربي ،ومع صندوق النقد
الكويتي ،كما كانت لنا جلسة را ئـعــة مع
مها البرجس من الهالل األحمر الكويتي،
ومع رئيسة الجمعية الثقافية االجتماعية
النسائية ،لولوة المال ،ومع رجال ونساء
أ عـمــال كويتيين وفلسطينيين ،وشعرت
ً
فعال بأنه بات ّ
لدي أهل في الكويت ،وأحب
أن أكرر زيارتي وأتعرف عليهم أكثر».

وتــاب ـعــت قـ ــرط« :ش ـعــرنــا ب ـكــل شخص
التقيناه ،بأنه يريد مساعدة الفلسطينيين
ب ـ ــأي ط ــري ـق ــة م ـم ـك ـنــة ،وب ــال ـف ـع ــل ،تـشـعــر
بفخر كبير مــن ه ــؤالء ال ـنــاس الداعمين
للفلسطينيين ،ولحبهم لفلسطين ،ونحن
بالتالي أحببنا ا لـكــو يــت وأ ه ــل الكويت،
ً
نـظــرا للمساعدات الكبيرة ا لـتــي يحبون
تقديمها».
وأضافت« :لدينا عالقة قوية مع السفارة
الكويتية في واشنطن ،فهي دائما تدعمنا».
وخ ـت ـمــت« :سـجـلـنــا  ANERAف ــي وزارة
الـخــارجـيــة الـكــويـتـيــة كـمــؤسـســة انسانية

روال قرط
فــي ال ـكــويــت لـكــي يمكننا ال ـح ـصــول على
الدعم من المؤسسات الكويتية ،وأتمنى
أن نـتـمـكــن م ــن ال ـت ـعــاون م ــع الـصـنــدوقـيــن
الكويتي والعربي في مشاريع بفلسطين
ولبنان واألردن».

قلب الكويت ينبض بالتعايش والتسامح الديني

ُ
تالمس جدران المساجد مع دور العبادة يجسد الوحدة الوطنية
•

حنان السعيدي

لـ ـلـ ـت ــاري ــخ ف ـ ــي قـ ـل ــب ّال ـك ــوي ــت
العاصمة عبق خاص يلفه وشاح
طـ ــرزتـ ــه أي ـ ـ ــام وس ـ ـنـ ــوات وع ـق ــود
م ــن ال ـت ــآخ ــي وال ـم ـح ـبــة ورسـ ــوخ
ال ـُـوح ــدة الــوطـنـيــة أله ــل الـكــويــت،
فقرب المسافات بين دور العبادة
والمساجد وتالمس جدرانها في
هذه البقعة الصغيرة بمساحتها
ال ـج ـغــراف ـيــة ،م ــا ه ــو إال انـعـكــاس
ل ـ ـتـ ــاريـ ــخ عـ ــريـ ــق م ـ ــن ال ـت ـع ــاي ــش
والتسامح.
فــالــزائــر لـلـكــويــت ال يـمـكــن أن
يغفل ،وهــو ّ
يمر بقلب العاصمة،
وتحديدا في منطقة شرق  -شارع
ع ـب ــدال ـل ــه األح ـ ـمـ ــد ،عـ ــن جـمــالـيــة
التاريخ الراسخ للتعايش والتآخي
والتسامح فــي الكويت متجسدا
كـ ـل ــه فـ ــي ق ـ ــرب الـ ـمـ ـس ــاف ــات بـيــن
دور العبادة ســواء اإلسالمية او
المسيحية.
فـشــارع عبدالله األحـمــد يضم
أكـ ـب ــر م ـس ـج ــد فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أي
الـمـسـجــد ال ـك ـب ـيــر ،لـتـقــابـلــه أق ــدم
حسينية رسمية في الكويت ،وهي
حسينية معرفي التي أسست عام
 ،1905وأيضا ثاني أقدم حسينية،
وهي الخزعلية التي أسست عام
 ،١٩١٦وتـ ــم تـغـيـيــر اس ـم ـهــا إلــى

«الحسينية الجديدة» ،مما يعكس
بـحــق ج ــذور الـتـعــايــش والـتــآلــف
والـمـحـبــة الـمـتــأصـلــة ال ـتــي ُجـبــل
عليها أهل الكويت وحكامها.
وعـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ـض ـ ـعـ ــة أم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــار م ــن
الحسينية ا ل ـجــد يــدة (الخزعلية
سابقا) ،نسبة إلــى الشيخ خزعل
بن مرداو الكعبي ،حاكم المحمرة
آنذاك ،يقع مسجد النومان الذي تم
بناؤه عام  1807وتم تجديده عام
 ،1955ويجاوره مسجد المطوع،
ّ
ل ـي ـش ــك ــا ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن م ـســاجــد
ال ـمــزيــدي وال ـص ـحــاف والـقـنــاعــي
ل ـ ــوح ـ ــة فـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ــن االص ـ ـط ـ ـفـ ــاف
اإلسـ ــامـ ــي والـ ـت ــآخ ــي وال ــوح ــدة
الوطنية الثابتة فــي نـفــوس أهل
الكويت منذ القدم.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــد ك ـ ـي ـ ـلـ ــوم ـ ـتـ ــرات،
يستطيع ال ــزائ ــر أيـضــا مشاهدة
الـ ـمـ ـب ــان ــي ال ـض ـخ ـم ــة ل ـل ـك ـنــائــس
الـكــاثــولـيـكـيــة وب ـعــض ال ـطــوائــف
المسيحية ،ليكتمل جمال المشهد
والوجه المشرق لتاريخ الكويت
في التعايش والتسامح الديني.

«هذوال عيالي»
وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا ،اح ـ ـت ـ ــوت أس ـ ــرة
الحكم جميع أطياف المجتمع من
خالل مشاركتهم في مناسباتهم

شون كارول

ال ـم ــذه ـب ــي والـ ـتـ ـس ــام ــح ال ــدي ـن ــي
الذي يضرب به األمثال ،وهو بال
ش ــك ج ــزء أس ــاس ــي م ــن مـكــونــات
الشخصية الكويتية.

الوحدة الوطنية

الدينية ...ويبقى خير دليل على
هذا التسامح المتأصل في نفوس
الكويتيين هــو مــا قــام بــه األمير
ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـم ــد،
(بعد التفجير اإلرهــابــي بمسجد
الـ ـص ــادق ف ــي  26يــون ـيــو ،2015
أثناء قيام المصلين بــأداء صالة
الجمعة) عندما زار ،يرحمه الله،
مــوقــع الـتـفـجـيــر ب ـعــد دق ــائ ــق من
ح ــدوث ــه ،رغ ــم خ ـط ــورة ال ـمــوقــف،
ومن دون أي ترتيبات أمنية ،وقال
كلمته الشهيرة «هذوال عيالي» ،في
لفتة إنسانية أكدت رعايته األبوية
الحقيقية للشعب ،وأن الكويتيين
ّ
سنة وشيعة هم إخوة وسواسية،

لـتـعـكــس هـ ــذه ال ـع ـب ــارة الـعـفــويــة
والعميقة على الكويتيين معناها
الحقيقي ،وعندها تضافرت جهود
جميع أبناء الوطن إلخماد نار أي
فتنة أريدت ألهل الكويت.

منظومة الحضارة اإلسالمية
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال اسـتــاذ
ال ـتــاريــخ فــي جــامـعــة ال ـكــويــت ،د.
عبدالهادي العجمي ،لـ «الجريدة»
إن الـ ـك ــوي ــت ج ـ ــزء مـ ــن مـنـظــومــة
الحضارة اإلسالمية التي ّ
قدمت
نـ ـم ــوذج ــا رائ ـ ـعـ ــا فـ ــي ال ـت ـســامــح
ال ــدي ـن ــي ،ح ـيــث ك ــان ــت ال ـح ـضــارة

اإلســام ـيــة بـمــراكــزهــا؛ س ــواء في
بغداد ودمشق أو الفسطاط ،تتمتع
بتسامح واســع في تعدد األديــان
وال ـمــذاهــب ،فالكويت تقع ضمن
إطار هذه الحضارة.
وأشـ ـ ــار الـعـجـمــي إل ــى أن ــه في
ّ
ال ـك ــوي ــت ه ـن ــاك ت ـش ــك ــات ديـنـيــة
ومذهبية مختلفة تعيش وتعمل
فــي إط ــار اح ـتــرام هــذه التعددية،
مبينا أن للتجارة أثــرا مهما في
تــرس ـيــخ ع ــوام ــل احـ ـت ــرام الـتـعــدد
الثقافي والمذهبي والــديـنــي في
البالد.
وأكد أن الكويت قديما وحاضرا
تتمتع بدرجة عالية من التعايش

م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ
ال ـش ــري ـع ــة ف ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت،
د .عـلــي الـجـعـفــري ،لـ ـ «ال ـجــريــدة»
إن الــدسـتــور الكويتي قــائــم على
الـتـعــايــش والـتـســامــح ،حـيــث أكــد
ســواس ـيــة ال ـن ــاس أمـ ــام ال ـقــانــون،
وعـ ــدم اع ـت ـبــار الـ ـف ــوارق الــديـنـيــة
وال ـ ـمـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة والـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة فــي
المراقبة والمحاسبة ،فضال عن
ّ
المجرم
قــانــون الــوحــدة الوطنية
للعنصرية وال ّـطــائـفـيــة ،وك ــل ما
لــه دور فــي شــق تالحم المجتمع
وتعايشه واستقراره.
وأض ــاف الجعفري أن تعايش
الشعب الكويتي يعكس سماحة
اإلسالم وعنايته بتقوية الروابط
اإلنـســانـيــة ،مــردفــا أن الكويتيين
متسامحون بفطرتهم وطيبون
بطبيعتهم ،وه ــذا عــائــد للثقافة
الــديـنـيــة األصـيـلــة ال ـتــي ك ــان ومــا
ّ
يتشربها ،وهــي النابعة من
زال
أصـ ــول ال ـن ـ ّصــوص الـمـقــدســة في
القرآن والسنة.

 الـ ـقـ ـس ــا ّئ ــم الـ ـنـ ـق ــدي ــة أصـ ـبـ ـح ــت ضـ ـ ـ ّـرورةً
خصوصا أنها تعطي سلطة القرار لمتلقيها،
وبــال ـتــالــي نـلـجــأ ال ــى ب ــرام ــج تـعـتـمــد عـلــى هــذه
القسائم بالتعاون مع االمم المتحدة كما فعلنا
ً
ً
زم من
فــي رم ـضــان م ـثــا .أي ب ــدال مــن إع ـطــاء ُر
ٍ ّ
ّ
األغ ــذي ــة ،نعطيهم الـقـســائــم ألن ذل ــك يـعـنــي أن
الفقير الـمـعــدم هــو صــاحــب ق ــرار بنفسه ،فهو
ً
من ّ
يقرر ما هو أفضل لعائلته ،رغم كونه فقيرا
ً
وضـعـيـفــا ،وبــالـتــالــي هــو مــن ي ـقـ ّـرر كـيــف ينفق
القسيمة ،ونطبق هذا األمر في فلسطين ولبنان
على السواء.
• تلجأون إلى النشاطات التي ّ
تدر باألرباح
ً
ً
رزما ّ
محددة؟
بدال من إعطائهم
ً
 حــالـيــا لسنا بحاجة الــى تحقيق االرب ــاح.ما نقوم به كمرحلةٍ انتقالية هو تحقيق تأثير
ً
اجتماعي ملموس يحقق ادخارا في االموال.
ً
والفكرة هي أن نأخذ مجاال يمكننا أن نحقق
ً
ً
ً
فيه أثرا اجتماعيا كبيرا تصبح من دونه الكلفة
ً
للمجتمع والـحـكــومــة عــالـيــة ج ــدا ،ف ــإن خففنا
ً
الكلفة االجتماعية وحققنا ادخــارا في االمــوال
لهذه الوكاالت الداعمة والمستثمرة ينعكس ذلك
بزياد ٍة في التمويل.
ً
وأع ـطــي م ـثــاال :اذا كــانــت الــوكــالــة االميركية
للتنمية الدولية معجبة بأحد برامجنا وتريد
ً
تمويله ،ألننا مثال نعمل على تنشيط الزراعة،
أو تعليم الشباب ،او العمل مع سيدات االعمال،
ً
تقول لنا مثال إنها ستعطينا المال في نهاية
البرنامج ،وبعد أن نبرهن بالملموس األثر الذي
سنحققه عـبــر ه ــذا الـبــرنــامــج ،وبــالـتــالــي تدفع
ً
لنا أكثر إن حققنا فعال هــذا األثــر االجتماعي
وي ــؤدي ذلــك الــى تنشيط دورة االستثمار فإن
كان المستثمر يؤمن بعملنا سيعيد االستثمار
ً
معنا ،كما أنـنــا سنجذب أطــرافــا جــديــدة كانت
فــي الـســابــق تستثمر فــي الـطــاقــة أو االسـهــم او
الغاز والنفط ،فنقول لها لم ال تستثمرون في ما
ً
ً
ً
ّ
وسيدر عليكم ذلك أيضا
يحقق اثرا اجتماعيا،
بــاالربــاح .بالتالي الطريقة الوحيدة للوصول
الى أهداف التنمية المستدامة هو عبر اللجوء
الــى هــذا الـنــوع مــن االستثمار الــذي يعمل عبر
التأثير االجتماعي.
هـنــاك فـجــوة بـمـلـيــارات الـ ــدوالرات مــن حيث
الـتـمــويــل ول ــن يـتــم مـلــؤهــا عـبــر ال ــوك ــاالت مثل
الوكالة األميركية للتنمية الدولية أو الصندوق
الكويتي بل من أفــراد وعــائــات ومؤسسات لم
ً
تكن تعتقد سابقا انها مهتمة بهذا النوع من
االستثمار .وتلك فكرة مثيرة لالهتمام للغاية،
وق ــد أبـ ــدى رئ ـيــس ال ـص ـنــدوق ال ـعــربــي ورج ــال
االعمال الفلسطينيون والكويتيون في لقاءاتي
ً
في الكويت ،اهتماما بهذا النموذج ألنه ال يمكن
ً
المراهنة دومــا على االعـمــال الخيرية وحدها،
ُ
بل العادة انتاج األموال.
بل علينا البحث عن س ٍ
• كلمة أخيرة للحكومة الكويتية؟
ً
 أشكرها مجددا على دعمها ،وأشعر بسعاد ٍةعــارمــة لمدى الــدعــم الـمــوجــود هنا فــي الكويت
للفلسطينيين واللبنانيين والسوريين.
ك ـنــت ف ــي ع ـشــاء م ــع ع ــدد م ــن الــداع ـم ـيــن في
هذا المجال ،وهم يساعدوننا بشتى الوسائل
وسيكملون بذلك.
وي ـ ـب ـ ـهـ ــرنـ ــي دع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة
ّ
وتشرفني الشراكة معها في هذا
للفلسطينيين
ٌ
ال ـم ـجــال ،ومــؤمــن بــاسـتـمــراريــة حـصــولـنــا على
تمويل لبرامجنا وبعالقاتنا الطيبة مع شركائنا.
ويمكنني قول ذلك فقد أعطتنا األمينة العامة
للهالل االحمر الكويتي مها البرجس كامل الدعم.

خريجان من «األميركية»
يساهمان في «الفيفا»
أعلنت الجامعة األميركية في الكويت تحقيق خريجي الجامعة
إنجازات عالمية مشهودة ،مشيرة إلى عمل خريجين من الجامعة
مع االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،ضمن فعاليات كأس العالم
 2022المقامة في قطر.
وأشارت الجامعة ،في بيان صحافي أمس ،إلى أن هذه التجربة
الجامعية التي حظيا بها تنعكس على حياتهما المهنيةّ ،
فيتمكنا
من تحقيق نجاحات كبيرة.
وتابعت الجامعة« ،اختير الخريج جاسم الحربان إلخراج إحدى
األغاني الخاصة بكأس العالم وهي (ارحـبــوا) ،كما حصلت شركة
فالورد التي شاركت في تأسيسها الخريجة طيبة الحميضي على
الترخيص الرسمي من (الفيفا) ،لتصبح بذلك أول شركة في تاريخ
البطولة تحصل على هذا الترخيص في قطاع الورود».
مــن جانبها ،قالت رئيسة مكتب ش ــؤون الخريجين والتطوير
الوظيفي بالجامعة عبير التنير ،إن «الجامعة تؤهل الخريجين
ليحققوا إن ـج ــازات فــي جميع بـقــاع الـعــالــم ،إذ إن نجاحهم ليس
ً
محصورا في مجتمع واحد ،األمر الذي يعكس صورة إيجابية عن
بالدنا أمام مختلف دول العالم».
ومــن جهته ،أعــرب الـحــربــان عــن فخره باختياره فــي «فيفا» مع
ً
نخبة من المخرجين والفنانين العالميين ،مبينا
أنه يعمل بشغف في جميع المشاريع حتى يحقق
المستوى المطلوب في اإلنتاج ،وقد ُمنح هذه
الفرصة التي ساعدته على استخدام سنوات
من الخبرة العملية ،كما ساعدته على اكتشاف
نفسه في هذا المجال.
وعـ ـ ــن إس ـ ـهـ ــام الـ ـج ــامـ ـع ــة فـ ــي إمـ ـ ـ ــداده
ب ــال ـم ـه ــارات الـ ــازمـ ــة ،ذكـ ــر ال ـح ــرب ــان أنــه
«تخصص فــي إدارة األع ـمــال ،وأن مجال
األف ـ ــام ي ـت ـم ـحــور حـ ــول اإلدارة ،وهـ ــو ما
تعلمه في الجامعة وساعده في بناء
مستقبله المهني ،كما نصح الطلبة
بضرورة التحلي بالشغف ،وحب
ً
ما يقومون به أيا كانت صعوبته».

مطـالبات نيـابية بتحقيق إصالحـات سيـاسيـة...

• المجلس واصل مناقشة الخطاب األميري للمرة الثالثة على التوالي ويستكمل القائمة  ٢٩الجاري
محيي عامر وفهد تركي

في جلسته التكميلية أمس ،لم يتمكن مجلس األمة من االنتهاء من قائمة
المتحدثين على بند مناقشة الخطاب األميري ،ليؤجل إحالة الخطاب إلى
جلسة  29الجاري .وتعد جلسة أمس الثالثة في مناقشة الخطاب بعد أن
افتتح قائمة المتحدثين على البند في جلسة  2الجاري ،وواصل المناقشة في
َ
جلستي أمس األول وأمس.
وانتخب المجلس خالل الجلسة النائبين حمدان العازمي وأحمد الري
لعضوية البرلمان العربي على حساب النائبة جنان بوشهري التي خسرت
االنتخابات التي أجريت بينهم عبر التصويت السري.
وبينما ركز النواب على ضرورة تحقيق اإلصالحات السياسية ورفاهية
المواطن ،أعاد النائب محمد هايف المطالبات بتنقيح الدستور إلى الواجهة
مطالبته بضرورة تعديل المادة  ،79حيث ال يصدر قانون
من جديد عبر ً
إال إذا كان متوافقا مع الشريعة اإلسالمية ،ملمحا إلى أنه تقدم مع أعضاء
وافق عليه المجلس ،وصادق
آخرين بطلب عدم اعتماد أي قانون إال إذا ً
عليه األمير ،وكان متوافقا مع الشريعة ،مشددا على أن هذا الطلب «تاريخي
لحماية المجتمع مستقبال» ،داعيا الله أن «يوفق القيادة السياسية لدعم
التعديل الذي ّنص عليه الدستور» ...وإلى تفاصيل الجلسة:

إذا لم تنفذ
الحكومة
مضمون
النطق
السامي
ّ
فستودع
قاعة عبدالله
السالم

ماجد المطيري

اف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
أحمد السعدون الجلسة التكميلية
فــي التاسعة صـبــاح أم ــس ،وتلت
األمينة العامة المساعدة لشؤون
الجلسات أسماء األعضاء الحضور
والمعتذرين عن عدم الحضور.
واسـ ـتـ ـه ــل ال ـم ـج ـل ــس جـلـسـتــه
ب ــاس ـت ـك ـم ــال م ـن ــاق ـش ــة ال ـخ ـط ــاب
األمـيــري ،وكــان الــدور فــي القائمة
لـلـنــائــب مـحـمــد هــايــف ال ــذي قــال:
«نـ ـسـ ـتـ ـبـ ـش ــر خـ ـ ـي ـ ــرا ب ــال ـح ـك ــوم ــة
وال ـم ـج ـل ــس ،وان تـ ـك ــون مـسـيــرة
اإلصالح في الحكومة والمجلس،
واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ي ـ ـس ـ ـيـ ــر مـ ـ ــن خ ـ ــال
الـمـحــافـظــة عـلــى الـهــويــة الدينية
واالهتمام بإصالح جميع مناحي
الحياة ،ورفــع مستوى الخدمات،
ونـ ـسـ ـي ــان الـ ـم ــراح ــل ال ـس ـيــاس ـيــة
الماضية التي تسببت في القيود
األمنية والسجون والقضايا».

الجوازات المزورة

رئيس الوزراء
َّ
تعهد بتنفيذ
العفو ...والبد
أن نعرف من
يدير البلد
حتى نواجهه
عبدالله فهاد

المعتذرون
عن الجلسة
اعتذر عن عدم حضور
الجلسة النائبان الصيفي
الصيفي ومرزوق الخليفة.

وتــابــع هــايــف« :قضية الـبــدون
ي ـ ـجـ ــب أن تـ ـ ـح ـ ــل ،وي ـ ـج ـ ـنـ ــس مــن
يستحق الجنسية ،ويمنح الحقوق
المدنية البقية ،والحكومة تسببت
فـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوازات الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزورة ،وم ــن
غ ـيــر ال ـم ـع ـقــول أن ي ـح ــرم ال ـب ــدون
مـ ــن ال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،وأحـ ــد
المسؤولين باع جــوازات من جزر
ال ـق ـمــر ،ورئ ـي ــس ال ـ ــوزراء األسـبــق
قــال لــي شخصيا واعـتــرف بقوله
صــرفـنــا لـهــم مستحقاتهم لـشــراء
ج ــوازات ،واعـتــرف هــذا المسؤول
بــالـجــوازات الـمــزورة ،والـيــوم البد
أن يمنح أفراد هذه الفئة حقوقهم
مــن التعليم وال ــزواج ،وال ـبــدون ال
يـسـتـطـيـعــون ال ــذه ــاب لـلـمــدرســة
واألم ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـن ـت ـش ــر ف ـ ــي الـ ـجـ ـه ــراء
والصليبية».
واستدرك« :من يتصور أنه في
ي ــوم مــن األيـ ــام تــأتــي قــوانـيــن في
العالم والغرب لحماية المثليين،
واليوم مكافحة الظواهر السلبية
واج ــب شــرعــي ،وم ــن الـسـبــل التي
نراها لحماية المجتمع مستقبال
تـعــديــل ال ـم ــادة  79مــن الــدسـتــور،
ب ـ ـهـ ــدف حـ ـف ــظ هـ ــويـ ــة ال ـم ـج ـت ـمــع
الكويتي ،واليوم أي قانون يعرض
ب ــال ـم ـج ـل ــس ي ـن ـظ ــر فـ ـي ــه ح ـمــايــة
لـمـسـتـقـبــل شـبــابـنــا ومـجـتـمـعـنــا،
وال ي ـج ــوز ع ــرض أي ق ــان ــون في
ال ـم ـج ـلــس ال ي ـك ــون م ـتــواف ـقــا مع
الشريعة اإلسالمية ،وقــادم األيام
ال نعرف ما الذي يتغير ،وتقدمنا
بطلب عــدم اعـتـمــاد أي قــانــون إال
إذا واف ــق عليه المجلس وصــدق
عليه األمـيــر ،ويـكــون متوافقا مع
الـشــريـعــة ،وه ــذا الـطـلــب تــاريـخــي
لحماية المجتمع مستقبال ،وأدعو
الـلــه أن يــوفــق الـقـيــادة السياسية
ل ــدع ــم ال ـت ـعــديــل الـ ــذي ن ــص عليه

مرزوق الحبيني
• أقول للحكومةّ :
تحملي كل ما
قصرت مع المواطن
ِ
يأتيك إذا ِ
• البدون قنبلة موقوتة...
ِّ
جنسوا المستحقين وخلونا
نخلص من هالبلوى
• وصلنا إلى مرحلة ضبابية
ً
حاليا مع الحكومة ...تقف
بين درجة التفاؤل والتشاؤم

جلسة أمس (تصوير :نوفل إبراهيم)

الدستور ،والذي لم يمنع التعديل
الذي عليه إال بموافقة ثلثي أعضاء
المجلس ،ونحن نخشى أن تأتي
الخمور مستقبال ،وال نعرف ماذا
تحمل لنا االيام القادمة».

برنامج عمل فعال
مــن جهته ،ذكــر النائب عيسى
الكندري« :نرحب بخطاب القيادة
السياسية ال ــذي أل ـقــاه نـيــابــة عن
سمو األمير ولي العهد ،والتأكيد
على مضامين الـخـطــاب األمـيــري
الذي ألقاه رئيس الوزراء ،ونتطلع
إل ــى بــرنــامــج عـمــل ف ـعــال يحاكي
االستدامة في كل المجاالت ،واليوم
الكويت ترتقي بدورها المحوري
واإلنساني في العالم والمنطقة».
وأش ـ ــار ال ـك ـن ــدري إل ــى «تـكــريــم
رئيس أكبر دولة في العالم لسمو
األمير الراحل سمو الشيخ صباح
األح ـمــد ،وتسليمه مـفـتــاح البيت
األبيض ،ونحن نتفاء ل بالعالقة
بين المجلس والحكومة ،والبد أن
ننجح في الوصول الى بر األمان
بعيدا عــن الـصــراعــات والتناحر،
وأن ن ــرد التحية بــأحـســن منها»،
مضيفا أن «ملف الرعاية السكنية
مهم والب ــد مــن تطوير فلسفتها،
ون ـط ـل ــب مـ ــن وزي ـ ـ ــر اإلس ـ ـكـ ــان أن
يبادر بمعالجة القضية السكنية،
ونريد أن تترجم الحكومة أقوالها
إلــى أفـعــال ،وأن تترجم مضامين
الـ ـخـ ـط ــاب األم ـ ـ ـيـ ـ ــري عـ ـل ــى أرض
الواقع».
وتــابــع« :عـلــى الحكومة توفير
العالجات للمواطن قبل أن تطلب
وقف العالج بالخارج ،وال تكتفي
ب ـت ـب ــرع ــات ال ـم ـح ـس ـن ـيــن لـتـطــويــر
القطاع الصحي ،وكلنا ثقة بوزير
الصحة ،ابن وزارة الصحة ،ولديه
خـبــرة فــي هــذا الـمـجــال ،والتأكيد
ع ـلــى م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ،وق ــان ــون
نزاهة ليس كافيا بالوقت الحالي
في وقت كبرت الجريمة وتطورت»،
مبينا أن توجيهات سمو األمير
مـ ـن ــارة خ ــاص ــة ف ــي ت ــأك ـي ــده على
ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة وال ـت ــي تعتبر
صمام أمان للكويت والكويتيين.

التعيينات البراشوتية
إلى ذلك ،تساءل النائب عبدالله
فـهــاد« :م ــاذا فعلت الحكومة لهذا
المجلس واإلرادة الشعبية؟ وأسأل
رئيس الوزراء أين العفو يا رئيس
الحكومة مع أنــه أسهل ملف كان
بيدك؟ وأنــت تعهدت أمــام النواب
بــذلــك ،وال ـيــوم الب ــد أن نـعــرف من
يدير البلد حتى نواجهه ،خاصة
ف ــي ال ـخ ـطــأ الـكـبـيــر بــالـتـعـيـيـنــات
البراشوتية التي صدرت بين يوم
وليلة».

وتابع فهاد« :نريد أن نعرف من
يقف خلف هذا القرار ويقوم بذلك،
ووزي ــر الــدفــاع دمــر قرعة الجيش
وال ـض ـب ــاط وح ـل ــم ك ــل كــوي ـتــي أن
ي ــدخ ــل اب ـن ــه ف ــي دورة ال ـض ـبــاط،
هل يعقل إقصاء  1200من شباب
الكويت ،كانوا ينتظرون االلتحاق
بالضباط من دون واسطة ،وهناك
ش ـب ـهــات ف ــي االع ـت ـب ــار ،والبـ ــد أن
يوقف رئيس ال ــوزراء هــذا العبث
وإذا لــم يقبلوا فــي كلية الضباط
يتم ابتعاثهم للخارج».
واس ـ ـت ـ ـط ـ ــرد« :أق ـ ـ ـ ـ ــول ل ــرئ ـي ــس
الــوزراء أنت محاسب إذا لم تلبي
الرغبات الشعبية ومطالب االمة،
ونحن الناس انتخبتنا واقسمنا
وسنقر بقسمنا ،فالحكومة تتخذ
قــرارات وتتراجع بعدها والفساد
ينتشر واتينا لمكافحته واليوم
الـبـلــد ت ـس ــرق ،وه ــذه االيـ ــام خــرج
لـنــا أص ـحــاب الـمـخـلــوع ويـقــولــون
المجلس يقوم بتبديد الثروة».
وتابع« :يا رئيس الوزراء عليك
حـمــايــة مـشــروعــك وألول م ــرة في
تــاريــخ الحياة السياسية يحظى
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ب ـه ــذا ال ـتــأي ـيــد
الشعبي ،وعليك الجنوح لــارادة
الشعبية وتحقيق آمال المواطنين،
ف ــالـ ـطـ ـم ــوح كـ ـبـ ـي ــر هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــرة،
وال ـكــل يعلم أن هـنــاك متربصين
بالمجلس والـحـكــومــة ،ويملكون
المال واالعالم ومازال الهجوم على
الـمـجـلــس مـسـتـمــرا ،ف ـمــاذا قدمت
ا لـحـكــو مــة للمجلس؟! وطلبنا أن
تقدم يا رئيس الحكومة العفو قبل
جلسة االفتتاح ،وهــو ملف بيدك
لكن لم تفعل ،واقول لرئيس الوزراء
والله يبون راسك اكثر من المجلس
النك تتمتع باالرادة الشعبية».

سلمت رئيس
الحكومة
ملفات فساد
كثيرة وحاالت
استيالء
على المال
العام ومنها
تحويالت
لبعض الوزراء
في حساباتهم
الشخصية
جوهر

الخطوات اإلصالحية

قضية البدون
ُ
يجب أن تحل
وتجنيس من
يستحق
محمد هايف

وأشاد النائب عبدالله المضف
ب ــال ـن ـط ــق الـ ـس ــام ــي وم ـضــام ـي ـنــه
ال ـف ـع ـل ـيــة ب ـم ـحــاس ـبــة ال ـفــاســديــن
وم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد وان الـسـلـطــة
هــي الـتــي تحاسب الحكومة قبل
المجلس اذا اخطأت ورأينا جزءا
مــن الـخـطــوات اإلصــاحـيــة تطبق
على الواقع من خالل تغيير قيادات
وعزل اخرى.
وأض ـ ــاف ال ـم ـضــف« :عـلـيـنــا أن
ن ـت ـعــظ م ــن ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة فما

وضعنا باختصار اننا قبلنا بكل
مـعــادلــة واي حـسـبــة ت ـكــون البلد
فيها الحلقة االضعف وهذا سبب
تراجعنا في كل المجاالت ،فالكل
يمكن أن يـتــراضــى على مصلحة
البلد وأمواله ،وأصبحنا تقبل ان
تعليما يتراجع عشان مدارسهم
تــربــح ،وصحتنا تـتــدهــور عشان
مستشفياتهم تــربــح ،وقبلنا بأن
الـ ـم ــواط ــن ال ي ـس ـكــن م ــن أجـ ــل أن
عقاراتهم تؤجر ليس ذلك فحسب
بل إن تدهور الرياضة بات مكائن
ت ـفــريــخ ل ـ ــوالءات سـيــاسـيــة حتى
الفكرة واالبداع باتت تهاجر تولد
في الكويت وتطبق عند جيراننا
ولـ ـه ــذا خ ـســر ال ــوط ــن وال ـم ــواط ــن
وكسب المتنفذ».
وتساءل« :هل معقول ان اؤجر
امالك الدولة بـ 100فلس ويقف أحد
الـ ــوزراء فــي مجلس االم ــة ويـقــول
عندنا عجز وأنا ال مشكلة لدي مع
أحد ،لكن عندي مشكلة مع كل من
يعتقد استباحة أموال الدولة ،وفي
فـمــي م ــاء وال أسـمــح ألي شخص
بالتطاول على الـمــال ال ـعــام ،ولو
كان أحد أقاربي فاليوم إجابة وزير
التجارة تقول إن أحد أمالك الدولة
يؤجر بالباطن لجهة غير معلومة،

السلطتان تؤبنان السنعوسي
أبنت السلطتان ،أمس ،الوزير السابق محمد
السنعوسي ،إذ أكد رئيس مجلس األمة أحمد
ال ـس ـعــدون أن ال ــراح ــل ك ــان أح ــد رواد اإلع ــام
ً
الـبــارزيــن فــي الـكــويــت ،ســائــا للفقيد الرحمة
وألهله الصبر والسلوان.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس األم ــة

شعيب شعبان
• الوضع اإلقليمي خطير فهل
الحكومة مستعدة ألي طارئ؟
• الحكومة الحالية أكبر حكومة
ً
تملك غطاء شعبيا
وعليها القيام بواجباتها
• الوضع الصحي ٍّ
مترد
ّ
والعالج بالخارج يكلف
ً
المال العام مليار دينار سنويا

• نرحب بخطاب القيادة السياسية الذي ألقاه
ولي العهد نيابة عن األمير
• نتطلع إلى برنامج عمل فعال يحاكي
االستدامة في كل المجاالت
• الكويت ترتقي اليوم بدورها
المحوري واإلنساني في العالم
والمنطقة
• متفائلون بالعالقة بين السلطتين
وأضــاف« :مــن غير المعقول أن
الـسـعــوديــة اش ـتــرت الـيــوروفــايـتــر
بـ ــ 3م ـل ـي ــارات ون ـحــن اشـتــريـنــاهــا
ب ــ 8مـلـيــارات ،وهــدا شنو نسميه،
وأحــد ال ــوزراء بهذه الحكومة قال
إن صفقة اليوروفايتر سرقة ،وان
ه ـنــاك مـسـجــدا وصــالــة ال ـعــاب تم
بناؤها بمبلغ  500مليون يــورو،
وه ــل يـعـقــل أن تــأج ـيــر ال ـم ـتــر في
أراضي الدولة بمئة فلس بالسنة،
وهــم يؤجرونها بثمانية دنانير
بالشهر ،وإن شاء الله نبر بقسمنا
ونـحــاســب كــل وزي ــر مـتـخــاذل عن
الشعب ومتطلباته».

كأس العالم
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـنــائــب ماجد
الـمـطـيــري« :سـمــو رئـيــس ال ــوزراء
الـلــي بينا وبـيـنــك هــي ال ـمــادة 98
م ــن ال ــدس ـت ــور ،وع ـل ـيــك أن تـعــرف
إذا صـعــدت المنصة فــإن وزراء ك
مــا راح يـحـمــوك وال أح ــد سيقف
معك ،وكيف لنا أن نثق بحكومتك
قبل برنامج عمل حكومي يحاكي
الواقع».
وتـ ــابـ ــع الـ ـمـ ـطـ ـي ــري« :م ـ ــن غـيــر
المعقول اليوم نفتخر بأننا وصلنا
الى كأس العالم  1982والرياجيل
ف ـ ــي قـ ـط ــر ج ـ ــاب ـ ــوا ك ـ ـ ــأس ال ـع ــال ــم
ع ـن ــده ــم ،والـ ـي ــوم عـلـيــك مـكــافـحــة
ال ـف ـســاد وتـطـبـيــق م ـبــادرتــي ولــي
الـعـهــد الـمـبـلــغ ال ـســري والـمــراجــع
الخفي ،وإذا لم تصلح وتطور من
جهازك التنفيذي وتنفيذ ما جاء
ف ــي ال ـخ ـط ــاب ال ـس ــام ــي فـسـتـكــون
أنت وحكومتك أول من يودع قاعة
عبدالله السالم».

عيسى الكندري

وزي ــر اإلس ـك ــان ع ـمــار الـعـجـمــي :رح ــم الــوزيــر
األس ـبــق محمد الـسـنـعــوســي ،فـهــو ك ــان نقطة
ب ـ ــارزة ف ــي اإلع ـ ــام ال ـكــوي ـتــي ،وم ــن مــؤسـســي
تلفزيون الكويت ،والحكومة تشاطر المجلس
ال ـمــواســاة وتـقــديــم ال ـت ـعــازي فــي رح ـيــل فقيد
الكويت السنعوسي.

مهلهل المضف
• نعاني انحراف المسار...
واإلصالح السياسي الشامل أولى
األولويات
• اإلصالح لن يتحقق إال من
خالل نظام برلماني يشكل
الحكومة
• أزمة الحكومة عبرناها
بالدستور

وهذا األمر فيه جانب أمني والعهد
الجديد هــو الـقــانــون ال ــذي يسود
وال ـ ـع ـ ــدل والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة وت ـط ـب ـيــق
القانون والدستور والقانون يطبق
على الكبير والصغير والكل راض
ومظاهر التراجع الشعب ال دخل
ل ــه فـيـهــا وال ـس ـبــب م ــن ع ـيــن ومــن
مـنــح مـنــاصــب ال ــدول ــة الشـخــاص
غير اكفاء».
وتابع« :هناك تحرك في الدولة
لتغيير القيادات ،لكن نحن كشعب
ي ـجــب ان ن ـع ــرف ب ـن ــاء ع ـلــى م ــاذا
ه ــذا ال ـق ـيــادي يـعـفــى م ــن منصبه
فمن دون محاسبة فـهــذه تسمى
م ـك ــاف ــأة خ ــدم ــة ،وإذا كـ ــان هـنــاك
ت ـع ــدي ع ـلــى ال ـم ــال ال ـع ــام ال أحــد
يملك أن يقول عفا الله عما سلف،
ورأينا أصواتا جديدة تقول ماذا
استفدتم من الدستور وماذا عملت
الديمقراطية».

مكافحة الفساد
أم ــا ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه األنـبـعــي
فـ ـق ــال« :إذا ل ــم ت ـح ـقــق ال ـح ـكــومــة
برنامجها وتقم بمكافحة الفساد
وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة رغـ ـ ـب ـ ــات الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ف ـس ـن ـت ـقــدم ب ــاالسـ ـتـ ـج ــواب ،وم ــن
يخشى الصعب من الــوزراء يقعد
في بيته وإال فأسهل شي هو ملف
االسـتـجــواب ،وأؤك ــد أن الحكومة
تأخرت في برنامج عملها ،ونحن
ف ــي ال ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة لـلـمـجـلــس
وم ـعــاي ـيــر الـتـعـيـيـنــات وال ــروات ــب
والفرص االستثمارية غير واضحة
وإذا كل شيء راح يمشي بالواسطة
ال ط ـب ـن ــا وال غـ ـ ــدا ال ـ ـشـ ــر ،فـضــا
ع ــن ض ـ ــرورة إصـ ــاح ال ـن ـظــام في
الحكومة ومعايير القبول للضباط
غير واضحة واألمر ليس كوتا».
فــي الـمـقــابــل ،ق ــال النائب

وهايف يدق باب تنقيح الدستور ًمن جديد
ّ ً

• أعد طلبا لتعديل المادة  79منه بعدم صدور قانون إال إذا كان متوافقا مع الشريعة اإلسالمية

متابعة حكومية لجلسة أمس
د .حـســن ج ــوه ــر« :تــأخــرنــا
كثيرا في اإلصالح والتنمية،
وط ـمــوح الـشـعــب الـكــويـتــي ارتـفــع
ك ـث ـيــرا ب ـعــد ت ــول ــي ال ـش ـيــخ أحـمــد
ال ـن ــواف رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،وه ــذا
م ـ ــا قـ ـلـ ـن ــاه خ ـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع ــات ـن ــا
وم ــا ن ـقــولــه ف ــي ال ـغ ــرف الـخــاصــة
نـفـســه فــي ال ـع ـلــن ،لـكــن الـخـطــوات
االصالحية ال تزال مؤشرات فقط
لم تترجم على أرض الواقع ،والبد
أن تتحول واقعا وننتظر برنامج
عمل الحكومة الذي يجب أن يقوم
على رؤية تنموية ويكون عمادها
الـ ـمـ ـح ــور الـ ـبـ ـش ــري وان ي ـســاهــم
البرنامج في اصالح الخلل ويكافح
الفساد».
وأضــاف جوهر« :اقــول لرئيس
الــوزراء البيئة الصالحة لتحقيق
ال ـن ـج ــاح ف ــي ب ــرن ــام ــج ال ـح ـكــومــة
ولتنمية غير متوفرة في الحكومة
وأمام الفساد ،وأنا تعهدت بتقديم
م ـل ـف ــات الـ ـفـ ـس ــاد والـ ـتـ ـع ــدي عـلــى
األم ـ ـ ـ ــوال ال ـع ــام ــة وس ـل ـم ــت سـمــو
رئيس الوزراء ملفات فساد كثيرة
وحاالت استيالء على المال العام
منها قديمة واخــرى جديدة منها
الـ ـمـ ـص ــروف ــات الـ ـخ ــاص ــة وف ـي ـهــا
م ـخ ــال ـف ــات ج ـس ـي ـمــة وت ـح ــوي ــات
لـبـعــض الـ ـ ــوزراء ف ــي حـســابــاتـهــم
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ولـ ـ ــم اكـ ـت ــف ب ـس ــرد
الـمـعـلــومــات إن ـمــا سـلـمـتــه حـلــوال
ومقترحات لتتبع أم ــوال الــدولــة،
والمصروفات السرية ال تقف عند
حد فهي ال توجد بها شفافية وال
تتابع وبلغت  375مليون دينار
ص ــرف ــت ب ــال ـك ــام ــل دون ان تـعـلــم
الـجـهــات الــرقــابـيــة أوج ــه صرفها،
وتجاوز المبلغ  400مليون دينار،
وأقــول للوزير الشيتان أليس من
ال ـغــريــب أن ت ـصــرف أمـ ــواال تحت
بند المصروفات السرية في آخر
شهر مــن الميزانية دون ان يعلن
ماهيتها».
بدوره ،أكد النائب مهند الساير
أن «برنامج عمل الحكومة محور
االتفاق واالخـتــاف في المجلس،

 ...والشيتان والعجمي
ومـحــور خالفنا نحن كـنــواب هو
ال ـمــواطــن ،فالحكومة اهـمـلــت في
ال ـســابــق م ـلــف ال ـم ــواط ــن ،وكــانــت
تتجه للمكاسب السياسية بعيدا
ع ــن رفــاه ـيــة ال ـم ــواط ــن وح ـقــوقــه،
واعتقد ان رئـيــس الحكومة لديه
مشكلة مع المقترحات الشعبوية
ألن ـه ــا ت ـك ـلــف م ــال ـي ــا ،ول ـل ـع ـلــم كل
ال ـقــوان ـيــن الـشـعـبـيــة الـســابـقــة في
الـحـكــومــات ات ــت بــرغـبــة حكومية
وال ـن ــواب تـقــدمــوا ب ـ ــ 1300مقترح
سابقا لم يقر منها شيء».
وأش ـ ــار ال ـســايــر إل ــى أن تكلفة
الـ ـط ــال ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــي مـ ـ ــدارس
الـتــربـيــة  5آالف دي ـنــار تتحملها
الـ ــدولـ ــة ،وال ـت ـح ـص ـيــل الـتـعـلـيـمــي
منخفض خمس سـنــوات تقريبا
وحتى التعليم الخاص ومخرجاته
ل ـي ـس ــت ب ــال ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـط ـل ــوب،
مضيفا ان ملف الصحة تنفق عليه
الــدولــة  1.5مليار ديـنــار ،وترتيب
الكويت  60عالميا ،وما زال سوء
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة هــو الـعـنــوان
السائد في المستشفيات الحكومية
مــع طوابير االنـتـظــار ،األمــر الــذي
يؤدي بالمواطنين إلى العالج في
القطاع الخاص.
واس ـتــدرك« :انجزنا  29تقريرا
باللجنة التشريعية في  28يوما،
وبعضها منذ سـنــوات ،وواجبنا
ان نــزيــل الـغـبــار عنها وننجزها،
اليوم تصرف مليارات على ميزانية
الـ ــدعـ ــوم ،ل ـكــن ال ت ــوج ــه بــالـشـكــل
الصحيح ،ومستعد لتقديم دراسة
خ ــاص ــة ل ـم ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ــول
توجيه الدعوم الذي يستفيد منه
التجار بنفس قيمة المواطن وهذا
ال يجوز».

تكويت النفط
مــن جهته ،ذكــر النائب مــرزرق
ال ـح ـب ـي ـنــي« :وص ـل ـن ــا ال ــى مــرحـلــة
ضبابية حاليا مع الحكومة ،تقف
ب ـيــن درج ـ ــة ال ـت ـف ــاؤل وال ـت ـش ــاؤم،
واقول لرئيس الوزراء عليك الحذر

م ــن ف ـق ــدان ال ـن ـجــاحــات والـتــأيـيــد
الشعبي والـتــاريـخــي ل ــك ،وقـطــاع
ال ـب ـتــرول مـنــذ  70سـنــة ل ــم يـكــوت
ح ـت ــى اآلن ،وال ـ ـشـ ــركـ ــات تــرفــض
تعيين ال ـك ــوادر الــوطـنـيــة رغ ــم أن
تخصصهم هندسة بترول».
وأشار الحبيني إلى أن «شركات
البترول ترفض قبول المهندسين
الكويتيين من فــات على شهادته
ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،وال ـ ـسـ ــؤال لــوزيــر
التربية :هل شهاداتكم لها تاريخ
صالحية وانتهاء معين؟».
وتابع الحبيني :أقول للحكومة:
ّ
تحملوا كل ما يأتيكم إذا قصرتم
مـ ــع ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ،ولـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــردد فــي
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،وي ـع ــان ــي ال ـم ــواط ــن
ب ـس ـبــب جـ ـه ــاز ح ـك ــوم ــي م ـتــرهــل
ّ
فاشل ،وال توجد قضية ُحــلــت؛ ال
إس ـكــان وال تعليم وال صـحــة وال
غيرها.
وأضــاف :يجب أن ُيحسم ّ ملف
ال ـب ــدون بـشـكـ ٍـل س ــري ــع ،فـجــنـســوا
ال ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن وخـ ـل ــون ــا نـخـلــص
من هالبلوى ،أمــا غير المستحق
ّ
فطبقوا عليهم القوانين المدنية،
فهذه القضية قنبلة موقوتة.
وفي هذه األثناء ،رفع السعدون
ال ـج ـل ـســة ل ـص ــاة ال ـظ ـه ــر ،وع ـقــب
استئنافها ،تحدثت النائبة جنان
بوشهري في نقطة نظام ،مشددة
على أن «بقاء وزيــرة األشـغــال في
الحكومة خطر على المال العام».
وقـ ــالـ ــت بـ ــو ش ـ ـهـ ــري« :ك ــام ــي
لــوزيــرة األش ـغــال الـتــي اتـضــح من
كالمها أنها فعال مستشارة لشركة
وتركتها عندما رشحوها وكيلة،
وأقــول لها أنت خالفت توجيهات
سلمت
القياده السياسية عندما
ِ
وزارة األشـ ـغ ــال ل ـل ـشــركــة ،وأق ــول
اليوم إن بقاء الوزيرة أصبح خطرا
ّ
على المال العام ،لكوني سلمتها
تـ ـق ــري ــرا عـ ــن م ـخ ــال ـف ــات م ـش ــروع
ال ـم ـطــار ،وقــالــت ل ــي :ســأحـقــق مع
الوكيل ال ــذي رفــع التقرير نفسه،
وهذا ليس كالم وزيرة».
مــن جهته ،قــال النائب مهلهل

برنامج عمل
الحكومة
يجب أن
يترجم بخطط
ومشاريع
واقعية

هاني شمس

 ...وحوار بين عالية الخالد وأحالم القالف
الـمـضــف ،ال ــذي وص ـلــه الـ ــدور في
الخطاب األميري« :نعاني انحراف
ال ـم ـســار الـسـيــاســي وع ــدم وج ــود
إصالح ،وأولى األولويات يجب أن
يكون اإلصالح السياسي الشامل
وم ـع ــال ـج ــة م ـش ــاك ــل ال ـمــواط ـن ـيــن
ً
وتنويع مـصــادر الــدخــل» ،مشددا
ع ـل ــى أن اإلص ـ ـ ــاح ال ـس ـي ــاس ــي ال
ي ـم ـكــن ان ي ـت ـح ـقــق إال م ــن خ ــال
نـظــام بــرلـمــانــي يشمل الحكومة،
وأن تكون هناك أغلبية سياسية
تـحـفــظ ال ـب ـلــد ،وم ــن ك ــان يتصور
أنـنــا ممكن أن نـمـ ّـر بــأزمــة الحكم
في  ،2006والله حفظ البالد ،وما
حصل وقتها مــن إعـفــاء أمـيــر من
منصبه وتنصيب أمير لم يكن وليا
للعهد أساسا ،وهــذا تم من خالل
مــواف ـقــة مـجـلــس األم ـ ــة ،وم ــن هــذا

الـبــاب نتطلع إلــى تطوير النظام
البرلماني.
أما النائب شعيب شعبان فقد
أك ــد أن الــوضــع اإلقـلـيـمــي خطير،
وهــل الحكومة مستعدة وجاهزة
ألي ط ــارئ ،وهــل تملك الجاهزية
ال ـكــام ـلــة لـلـحـفــاظ ع ـلــى ح ـي ــاة ما
يزيد على  4ماليين نسمة ،وماذا
فعلت بشأن األمــن الغذائي ،فهذه
الحكومة أجــزم أنها اكبر حكومة
تملك غطاء شعبيا ،وعليها القيام
بواجباتها على أكمل وجه ،وعلى
الوزراء االبتعاد عن ردود األفعال
فــي قــرارات ـهــم ،وأتـمـنــى أن تحمل
قراراتهم الطبيعة المستدامة.
وأكد شعبان أن الوضع الصحي
م ـت ـ ّ
ـرد ،وال ـع ــاج بــال ـخــارج يكلف
الـمــال الـعــام مليار ديـنــار سنويا،

العازمي والري عضوان بالبرلمان العربي
انتقل المجلس ،في جلسته
أم ـ ــس ،إلـ ــى اس ـت ـك ـمــال أع ـضــاء
البرلمان الـعــربــي ،ليعود بعد
ذلك الستكمال الخطاب األميري،
وت ــرش ــح ل ـع ـضــويــة ال ـبــرل ـمــان
العربي النواب جنان بوشهري
وح ـ ـ ـمـ ـ ــدان ال ـ ـعـ ــازمـ ــي وأحـ ـم ــد
الري وفيصل الكندري وماجد
المطيري وعبدالكريم الكندري.

وقال عبدالكريم الكندري:
«انـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــن تـ ــرش ـ ـحـ ــي
لـعـضــويــة الـبــرلـمــان الـعــربــي
لمصلحو بوشهري ،وأتمنى
أن ي ـك ــون ل ـل ـم ــرأة الـكــويـتـيــة
م ـق ـعــد فـ ـي ــه» .وت ـ ـنـ ــازل كــذلــك
فـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري وم ــاج ــد
الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ـي ـ ــري ،لـ ـيـ ـبـ ـق ــى ع ـ ــدد
ال ـمــرش ـح ـيــن ع ـنــد ث ــاث ــة هم

ّ
يصوتون في انتخابات «البرلمان العربي»
األعضاء

بوشهري والري والعازمي،
وأجريت االنتخابات الختيار
عضوين.
وفـ ــاز بـعـضــويــة الـبــرلـمــان
العربي ،وفق ما أعلنه الرئيس
ال ـس ـعــدون ،الـنــائـبــان حـمــدان
الـعــازمــي ،بحصوله على 35
صوتا ،وأحمد الري ،بحصوله
على  27صوتا ،بينما حصلت
ب ــوش ـه ــري ع ـل ــى  17ص ــوت ــا،
وأعلن السعدون أن الحكومة
لم تشارك في التصويت.
وقـ ـ ـ ــال الري« :أشـ ـ ـك ـ ــر كــل
من صـ ّـوت لــي ،وإن شــاء الله
ب ـ ــوشـ ـ ـه ـ ــري تـ ـ ـك ـ ــون عـ ـض ــوة
ف ــي ال ـبــرل ـمــان الـ ــدولـ ــي» ،في
وقـ ـ ــت ق ــال ــت ج ـ ـنـ ــان« :أش ـك ــر
من صـ ّـوت لــي ،وإن شــاء الله
االخ ــوة أحمد الري وحمدان
العازمي يمثلون مجلس األمة
والكويت خير تمثيل».

ً
ّ
بوقماز :تحملت مسؤولياتي كعضوة هيئة تدريس وما قدمته كان تطوعا

«أؤكد على الشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق تطلعات القيادة السياسية»
ردت وزيــرة األشـغــال أماني بوقماز
على االتهامات النيابية لها بـ «تعارض
ال ـم ـصــالــح» مـتـقــدمــة «بــالـشـكــر إلتــاحــة
الـفــرصــة لــي الـ ــرد ،وأن ــا أثـمــن الـحــرص
ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى م ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد ،فـفــي
موضوع تضارب المصالح الــذي أثير
عن عملي في مشروع المطار ،فإن عملي
انطلق من كوني عضوة هيئة تدريس
ً
فــي كلية الـهـنــدســة وال ـب ـتــرول ،ودائ ـمــا
تتم االستعانة بي في كثير من الجهات
الحكومية والهندسة والبترول.
ّوق ــال ــت بــوق ـمــاز ف ــي جـلـســة األم ــس،
«وقعت مذكرة تعاون مع شركة المطار
وتـمــت االستعانة بــي إلدارة المخاطر
بالمشروع ،وتقديم االستشارة يتعلق
ب ــإع ــداد ت ـق ــاري ــر دوري ـ ـ ــة ،وأن ـ ــا أنـهـيــت
االسـتـشــارة قبل عامين ،وتطوعت في

نفس البرنامج ...متطوعة في برنامج
تدريب ودربت  200مهندس ومهندسة،
والدورة األخيرة لبرنامج صناع العمل
في هيئة الشباب.
وأضافت بوقماز :نهدف إلى تمكين
المرأة في هذا المجال ،هذا عمل تطوعي،
وقـمــت بتدريب الـمــواطـنــات للعمل في
البرامج الزمنية وقمت بالتطوع لتدريب
ً
موظفي األشغال  80مهندسا ومهندسة
بـ ــذات ال ـت ـخ ـصــص ،والـ ـي ــوم أوضـ ــح أن
ً
مــا قدمته تـطــو عــا وبحكم المسؤولية
التي أحملها كعضو تدريس في كلية
الهندسة والبترول.
وثمنت «مــاحـظــات ال ـنــواب ،وبــدأت
ف ــي م ـتــاب ـعــة وم ـح ــاس ـب ــة الـمـتـسـبـبـيــن
فيها ،وأنا أؤكد على الشفافية ومحاربة
ال ـف ـس ــاد وت ـح ـق ـيــق ت ـط ـل ـعــات ال ـق ـي ــادة

عبدالله المضف
• السلطة هي التي تحاسب الحكومة
قبل المجلس إذا اخطأت
ً
• رأينا جزءا من الخطوات
اإلصالحية ّ
يطبق على الواقع
• تدهور الرياضة بات
«مكائن تفريخ» لوالءات
سياسية

الـسـيــاسـيــة وتــوج ـي ـهــات س ـمــو رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وم ـل ـتــزمــة بــال ـقــانــون
وال ــدس ـت ــور ل ـمــا ف ـيــه مـصـلـحــة الــوطــن
العزيز».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب ش ـع ـيــب
المويزري للوزيرة بوقماز :كالم الوزيرة
انشائي بحت ال يــودي وال يجيب ،وال
يوكل خبز ،وأق ــول لها انــت مستشارة
فــي شــركــة لـيـمــاك فــي مـشــروع الـمـطــار،
ووكيلتك مي المسعد ،ومنو انت عشان
تصارخين على المهندسين الكويتيين
ل ـ ــن ن ـس ـم ــح ل ـ ـ ــك ،وأقـ ـ ـ ـ ــول ل ـ ــك ال ـت ــزم ــي
بالقانون ،وراح نتصدى لك».
في وقت قال النائب حمدان العازمي
ل ـلــوزيــرة بــوق ـمــاز :زي ــن نـطـقــت ،فنحن
نـمـلــك كـتـبــا خــاصــة تــدي ـنــك ،وال ـس ــؤال
مــا هــي عالقتك مــع وكيلة الـ ــوزارة مي

وعلى الحكومة االستعانة بإدارات
عالمية مثل «مايو كلينك» من أجل
إدارة ال ـم ــراف ــق ال ـص ـح ـيــة بـهــدف
تـطــويــرهــا والـعـمــل عـلــى تحسين
جودة التعليم واستقدام المعلمين
من الدول المتقدمة تعليميا ،ال أن
ُيجلب معلمون من دول مستواها
التعليمي أقل من الكويت.
وبـ ّـيــن أن الترفيه الـيــوم ّ
تحول
الى ضرورة وليس ترفا ،فالكويت
خــاويــة مــن المشاريع الترفيهية،
وكـنــا نتكلم عــن حـلــول مستدامة
وليس ترفيهية ،فوزير المالية أتى
بـ «ونتر النــد» ،شكرا ،لكن الــى كم
سنة يبقى هذا المشروع؟
وت ـحــدث الـنــائــب هــانــي شمس
ً
مشيدا بالنطق السامي ومضامينه
للوصول إلى العهد الجديد« ،كما

نـشـيــد بــال ـخ ـطــاب األمـ ـي ــري ال ــذي
ي ـجــب أن يـنـعـكــس ع ـلــى بــرنــامــج
عمل الحكومة ،وأن يترجم بخطط
ومشاريع واقعية ،وأن تكون آلية
ً
التنفيذ وفقا لبرنامج زمني ،وإذا
أخـفـقــت الـحـكــومــة فسنحاسبها
وم ـع ـي ــار ت ـعــاون ـنــا م ــع الـحـكــومــة
إن ـجــاز الـبــرنــامــج ألن ال ـشــق عــود
والبـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج مـ ـ ــن ع ـنــق
ال ــزج ــاج ــة وم ـعــال ـجــة الـمـشـكــات
وإحـ ــداث التنمية وال ـق ـضــاء على
الفساد».
ورفع السعدون الجلسة على أن
يلتئم المجلس من جديد في 29
الشهر الجاري.

حدث في الجلسة

ً
السعدون مستخدما جهاز التصويت اإللكتروني

السعدون يصوت من الكابينة
ألول مرة بالمجلس الحالي ،يقوم الرئيس السعدون من موقعه
على المنصة ويصوت من الموقع الرسمي المخصص من خالل
الكبائن المعدة لذلك ،حيث صوت ،ووضع ورقته في الصندوق.
وكــان السعدون صوت على مناصب مكتب المجلس واللجان
البرلمانية وهو جالس في موقعه.

صوت لك يا حمدان
عند تصويت األعضاء في انتخابات عضوية البرلمان العربي،
واجــه النائب حمد المطر النائب حمدان العازمي عند كابينة
التصويت ،فقال له :أي رقم أنت؟ فرد حمدان :صورتي موجودة
في رقم  ،3فقال المطر :صوت لك ،شتبي بعد! مبروك .فقال حمدان:
شكرا ،جزاك الله خيرا.

تنازلوا لجنان
قال عبدالكريم الكندري مخاطبا النواب بعد تنازله لصالح
جنان بوشهري في انتخابات عضوية البرلمان العربي :أطلب
من الجميع التصويت لنائب واحد ،على ان تزكى جنان ،كما طلب
من االعضاء المترشحين التنازل كما فعل لصالح جنان ،لكن هذا
لم يحدث ،وخاضت بوشهري االنتخابات ،ولم يحالفها الحظ،
اذ حلت ثالثا ،في حين ان المطلوب مقعدان لعضوية البرلمان.

سوار المغردين
طالب محمد هايف أن تبادر الحكومة للتعامل مع المغردين
المسجونين كما فعلت مع قبيلة شمر من خالل اإلفراج عنهم
للعودة الى منازلهم مقابل وضع سوار مراقبة لهم ،مشيرا الى
أن هؤالء لم يرتكبوا جريمة ،انما عبروا عن آرائهم.

المطر والساير وعرض مرئي
قــدم النائبان مهند الساير وحمد المطر عرضين مرئيين
مــدعـمـيــن بــال ـصــور واالح ـص ــائ ـي ــات واالرقـ ـ ــام الــرسـمـيــة خــال
حديثهما عن الخطاب األميري.

كأس العالم
ً
المسعد التي تم تعيينها أخيرا .فال بد
أن توضحي الـحـقــائــق ،ولــم نسمح لك
بالتجاوز وستردين على أسئلتنا على

عبدالله األنبعي
• إذا لم تحقق الحكومة برنامجها
ُ
وتقم بمكافحة الفساد فسنتقدم
باالستجواب
َ
• من يخش الصعب من الوزراء
يقعد في بيته وإال فأسهل شيء
هو االستجواب
• إذا كل شيء راح يمشي
بالواسطة ال طبنا وال غدا الشر

المنصة ،ألن ردودك غير مقنعة ،ومن
حقك الرد لكن من على المنصة.

كان حديث النواب عن كأس العالم حاضرا بقوة خالل مناقشة
الخطاب االم ـيــري ،وق ــارن الـنــواب بمكانة الكويت فــي السابق
رياضيا ،وما وصلت اليه االن ،الفتين الى التطور الكبير الذي
شهدته دول المنطقة ال سيما قطر التي تنظم كأس العالم.

مهند الساير
• برنامج عمل الحكومة محور االتفاق
واالختالف في المجلس
• الحكومة أهملت في السابق
ملف المواطن
• أعتقد أن لدى رئيس
الحكومة مشكلة مع
المقترحات الشعبوية
ً
ألنها تكلف ماليا

زوايا ورؤى

8

كم ّ
«خلو» مواقع عمال
النظافة في منطقتكم؟
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
غرائب ال تنتهي نسمعها ونشاهدها في حياة العمالة الوافدة
ً
فــي الكويت ،خصوصا أولـئــك العاملين فــي المهن البسيطة في
عقود النظافة العامة وعقود التحميل والتنزيل في الجمعيات
وعمال المساجد وغيرهم ،ولألسف ما زلنا نعاني في البلد فوضى
اسـتـقــدام وتشغيل تـلــك الـعـمــالــة فــي ظــل وج ــود تـجــارة اإلقــامــات
والعقود الحكومية الكبيرة والمكاتب التجارية الوهمية التي ال
ً
ً
تقيم عمال ،وال تمارس نشاطا ،إنما كل وجودها قائم على بيع
تأشيرات الدخول للكويت وإصدار اإلقامات للوافدين ،وهي تجارة
ً
ً
تدر أمواال كبيرة وثراء سريعا لمن ال يبالي إن جاءت ثروته من
حالل أم من كسب حرام خبيث.
إحدى غرائب وجود هذه العمالة الهامشية في الكويت ظاهرة
«التسول المنظم» ،وتتم ممارسة هذه الحرفة بانتظام وترتيب في
المواقع العامة من مجموعات من العمال في المناطق واألسواق
والجمعيات والمؤسسات الحكومية ،حيث يقف العامل بزيه الملون
سواء بعمل يقوم به أو بمجرد وقوفه ونظره لوجوه المارة فينتظر
ما يعطيه الناس حتى لو لم يطلب منهم أو لم يقدم لهم أي خدمة،
وقد تبين أن بعض المواقع تدر ثروة كبيرة يوميا على من يسيطر
عليها من العمالة حتى باتت شركات العمالة تؤجر المواقع المميزة
ً
على عمالها ،وب ــدال مــن أن تــدفــع لهم الــرواتــب الشهرية تلزمهم
بدفع إيجار يومي أو أسبوعي للموقع الذي يعملون فيه مقابل ما
سيجنيه العمال من عطايا الناس أو من تسولهم في الطريق كما
في بعض الجمعيات التعاونية.
قــد ال تـصــدق عــزيــزي ال ـقــارئ أن بـعــض الـمــواقــع الثقيلة عند
الجمعيات أو األسواق والمقاهي يتم بيعها بين العمالة اآلسيوية
ّ
«خلو» خيالي يتجاوز آالف الدنانير ،فما سيتم تحصيله
مقابل
ً
من الناس ورواد المقاهي وزبائن الجمعيات يوميا يستحق هذا
الخلو الضخم ،وهــذه السوق الـســوداء لها بورصة خاصة فيها
ً
يتم التداول للمواقع واألماكن بعيدا عن أعين الجهات المعنية.
نناشد الجهات المسؤولة عن العمالة الوافدة والمعنية مواجهة
هذه الظواهر المشينة ،والتحرك للقضاء على مافيا التسول وسوق
بيع مواقع التكسب السري لألموال ،وحفظ حقوق العمال حسب
مــا قــدمــوا للعمل مــن أجـلــه فــي الـكــويــت ،وتطهير الـبــاد مــن هذه
ً
الممارسات القبيحة ،واالستغالل المدمر للبشر ،خصوصا في
الجمعيات واألسواق والمرافق العامة .والله الموفق.
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األغلبية الصامتة :بصمات في الذاكرة
المميزة التي
من العادات ً
أعتبرها دروسا في الحياة
عادة اإلصغاء للمتحدث
والصبر عليه ،تعلمتها من
أستاذ كنا ومازلنا نتعلم معه
الكثير وهو الشاعر الدكتور
خليفة الوقيان ،ذلك الرجل
لديه قدرة على اإلصغاء
بصمت لدرجة توحي لك
أنه أغلق المكالمة والحقيقة
عكس ذلك.

بـ ـع ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــادات الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة الـ ـت ــي أع ـت ـب ــره ــا
ً
دروسا في الحياة ،ال يمكن أن أنسى أصحابها
والمناسبة التي حصلت فيها ،فقد أهدوني ما
ً
أعـتـبــره رص ـيــدا أفــادنــي فــي حـيــاتــي بشكل عــام
والوظيفة بشكل خاص ،وسأذكر في هذا السياق
ً
ثالثة أمثلة أعتز بها كثيرا:
ال ـعــادة األول ــى ،حصلت فــي مقر عملي األول
ف ــي األم ــان ــة ال ـعــامــة لـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء منتصف
التسعينيات ،يومها كنت أعمل في إدارة التدريب
والتطوير اإلداري ،ودخــل علينا شهر رمضان
الـ ـمـ ـب ــارك ،وب ـي ـن ـمــا ك ـن ــت ف ــي م ـك ـتــب م ـســؤولــي
المباشر ،سمعت صوت حركة خفيفة تداخلت مع
عبارات التهنئة بالشهر الفضيل ،الحركة اقتربت
منا حتى وصلت إلينا ،وكانت المفاجأة أن من
كان يقوم بواجب التهنئة هو وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء حينذاك السيد عبدالعزيز الدخيل.
ل ــم ي ــراف ــق ال ــوزي ــر ال ــدخ ـي ــل ف ــي جــول ـتــه على
مكاتب األمــانــات األرب ـعــة جيش مــن الموظفين
وال ـم ـصــوريــن ،ك ــان هــو فـقــط يسير ومـعــه أمين
القطاع المعني ،دخل علينا بوجه باسم وألقى
الـتـحـيــة وغـ ــادر الـمـكــان مستكمال طــريـقــه ،منذ
ذل ــك ال ـي ــوم تـعـلـمــت وأنـ ــا ال ـمــوظــف ال ـجــديــد أن
المناصب ال تعطي أصحابها قيمة مــا لــم تكن
مقرونة بالتواضع واإلنـجــاز ،ومــن يومها وأنا
ال أجـلــس فــي مكتبي كـمـســؤول ومــا زلــت أتذكر
مـعــالــي ال ــوزي ــر ال ــذي ك ــان ب ـم ـقــدوره الـتـمــوضــع

حمزة عليان
فــي مكتبه ودع ــوة كــل الموظفين للسالم عليه.
العادة الثاني ارتبطت بيوم زفافي في صالة
الـمـيـلــم ل ــأف ــراح بمنطقة الـعــديـلـيــة ،كـنــت للتو
أقف في مكاني بين شقيقي وعمي والد زوجتي
ً
رحمه الله استعدادا الستقبال المهنئين ،انفتح
الباب ألول مرة ليدخل أول ضيف وهو الشاعر
ع ـبــدال ـعــزيــز س ـع ــود ال ـبــاب ـط ـيــن ،وب ـع ــد ال ـســام
والمباركة جلس على اليمين وتحدث قليال حتى
ً
ً
وصل إلى محور الحوار موجها كالمه لي قائال:
احرص على أن تكون أول المهنئين ألن العريس
وأهله لن ينسوا أول من يحضر ،وبالفعل هذا ما
حصل وما زلت أتذكر أول من بارك لي يوم زفافي
ونصيحة العم عبدالعزيز.
ً
وأخيرا مع العادة الثالثة ،وهي من أستاذ كنا
وما زلنا نتعلم معه الكثير وهو الشاعر الدكتور
خليفة الوقيان الذي تعلمت منه أهم درس وهو
اإلص ـغــاء للمتحدث والـصـبــر عليه ،ذلــك الرجل
لديه قــدرة على اإلصغاء بصمت لدرجة توحي
لك أنه أغلق المكالمة والحقيقة عكس ذلك ،ثم ما
إن يبدأ بالرد حتى يبهر من يستمع اليه بالكالم
المتسلسل والعرض الجاذب لكل مفردة وجملة
يستخدمها.
في الختام تعج الحياة بالعادات والــدروس
ال ـتــي تنتظر مــن يــأخــذ بـهــا لــارت ـقــاء بــأسـلــوب
حياتنا بشكل عام ولكن من يسمع؟ ومن يتعلم.
ومن يتعظ؟

أندرو ويلكس*

حليف إردوغان يدعم المحادثات
مع الحزب الموالي لألكراد
عندما نهض الزعيم التركي القومي المتطرف ،دو ّل ــت بهجلي،
لمخاطبة المشرعين في البرلمان ،األسبوع الماضي ،توقع الكثيرون
أن تظهر مؤشرات على وجود شرخ داخل تحالفه مع «حزب العدالة
والتنمية» الحاكم ،حيث يتعلق سبب الشرخ المتوقع باجتماع قام به
«حزب العدالة والتنمية» قبل بضعة أيام مع أعضاء من «حزب الشعوب
الديموقراطي» اليساري الذي يشتق في األصل من الحركة الكردية ،فكان
ّ
ً
بهجلي شخصيا قد اتهم الحزب بدعم اإلرهاب.
لكن السياسي المثير للجدل ،الذي يقود «حزب الحركة القومية» في
ً
ً
آخر  25سنة ،اتخذ موقفا مختلفا ،فدعم إجراء محادثات حول تغيير
الدستور ،وقال قبل أيام« :من الطبيعي أن نتفاوض مع «حزب الشعوب
الديموقراطي» في مسألة تعديل الدستور».
قبل خطابه تساءل مراسل صحيفة «يني جاغ» القومية ،أورهان
أوغوروغلو ،عن «انهيار» االتفاق بين «حزب العدالة والتنمية» و«حزب
الحركة القومية» بعد االجتماع مع «حــزب الشعوب الديموقراطي»،
فكتب التغريدة التالية« :هل سيدعو رئيس «حزب الحركة القومية»،
ً
دولت بهجلي ،إلى إجراء «انتخابات مبكرة» في الكتلة البرلمانية غدا؟
أنقرة تهتز» .فوجئ عدد كبير من المراقبين بالمحادثات بين وفد من
«حزب العدالة والتنمية» ،بقيادة وزير العدل بكير بوزداغ ،ومسؤولين
من «حزب الشعوب الديموقراطي» ،في  2نوفمبر ،وقد حاولت الحكومة
أن ُت ّ
صور «حزب الشعوب الديموقراطي» في السنوات األخيرة كجناح
الذي أطلق حركة
سياسي بارز لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور ّ
تمرد قائمة منذ  38سنة ضد الدولة التركية ،وقد صنفته الواليات
المتحدة وتركيا واالتحاد األوروبي كتنظيم إرهابي.
في غضون ذلك ،يواجه «حزب الشعوب الديموقراطي» ،وهو ثالث
ّ
أكبر حزب في البرلمان التركي ،دعوى قضائية للمطالبة بحله ومنع
مئات من أعضائه من العمل السياسي ،فكان بهجلي على األرجح من
أشرس األصوات التي دعت إلى حل الحزب ،وعندما ألحقت المحكمة
الدستورية تعديالت إجرائية بالئحة االتهام في هذه القضية في السنة
الماضية ،دعا بهجلي إلى إلغاء المحكمة بحد ذاتها.
شــارك «حــزب العدالة والتنمية» في محادثات مع «حــزب الشعوب
َ
وحزبين آخرين من المعارضة األسبوع الماضي ،في
الديموقراطي»
محاولة منه لحصد الدعم للتعديل الدستوري الذي يقترحه لحماية
حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب والحفاظ على القيم العائلية ضد
ما اعتبره الرئيس رجب طيب إردوغان «تيارات منحرفة» ،في إشارة
إلى المثليين .في الوقت الراهن ،ال يحظى التحالف بين «حزب العدالة
كاف إلحداث التغيير
والتنمية» و«حزب الحركة القومية» بدعم برلماني ٍ
المقترح عن طريق البرلمان أو إجراء استفتاء حوله ،وهي خطوة تعهد
ّ
إردوغان باتخاذها عند الحاجة .اتهم أنغين ألتاي ،نائب رئيس كتلة
«حزب الشعب الجمهوري» في البرلمان ،بهجلي بـ«التناقض السياسي»
ّ
في طريقة تعامله مع «حزب الشعوب الديموقراطي» ،واتهم زعيم «حزب
الحركة القومية» وشخصيات من «حزب العدالة والتنمية» أكبر حزب
معارض« ،حزب الشعب الجمهوري» ،بدعم اإلرهاب بعد إعالن تأييده
ِ
لـ«حزب الشعوب الديموقراطي».
فــي إشـ ــارة إل ــى «حـ ــزب الـعـمــال ال ـكــردس ـتــانــي» و«حـ ــزب الشعوب
الديموقراطي» ،صـ ّـرح ألتاي لصحيفة «جمهورييت»« :يتكرر القول
نفسه طوال الوقت :التنظيم اإلرهابي مختلف عن الحزب في البرلمان.
ً
حين يتكلمون عن «حزب الشعوب الديموقراطي» ،هم يعتبرونه حزبا
ً
ّ
يصب الوضع في
قانونيا مثل «حــزب العدالة والتنمية» ،وعندما ال
مصلحتهم ،يسارع هؤالء إلى مساواة «حزب الشعوب الديموقراطي»
ً
ً
بـ«حزب العمال الكردستاني» ،ويحمل هذا الموقف تناقضا سياسيا
ً
واضحا ،وهو يكشف واحدة من أكبر مشاكل تركيا».
شككت كبار الشخصيات في «حزب العدالة والتنمية» بهذه المقاربة
ً
أيضاّ ،
فغرد ساميل تيار ،عضو المجلس التنفيذي في الحزب« :إذا كان
ً
ً
حزب الشعوب الديمقراطي امتدادا سياسيا لـ«حزب العمال الكردستاني»
ويستحق الحل ،ما الذي يبرر نقاشنا معه عن الدستور»؟
وفي المقابل اعتبر الصحافي المخضرم ،مراد يتكين ،أن المحادثات
ُ
مع «حزب الشعوب الديموقراطي» قد تخفف الضغط عن الحزب ،فكتب
يتكين« :من المعروف أن بعض أعضاء «حزب العدالة والتنمية» يعارض
حل «حزب الشعوب الديموقراطي» ،على عكس ما يريده «حزب الحركة
القومية» ،يقال في الكواليس السياسية إن مسألة حل «حزب الشعوب
الديموقراطي» لن ُت َ
حسم على األرجح قبل انتخابات السنة المقبلة ،ال
سيما بعد ّبدء الحوار اآلن» .سيكون منع «حزب الشعوب الديموقراطي»
معارض من «حزب الشعب الجمهوري» في االنتخابات
من دعم مرشح
ِ
ً
ً
البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو المقبل نجاحا استراتيجيا
ً
مساعد في العلوم
كبيرا للتحالف الحاكم .يقول بيرك إيسين ،أستاذ
ِ
«من المنطقي أن
السياسية في جامعة «سابانجي» ،في إسطنبولّ :
يتفاوض إردوغان مع األكراد ،إذا اقتنعوا بتسمية مرشحهم الخاص
خــال الجولة األول ــى وامتنعوا عــن التصويت فــي الجولة الثانية،
سيواجه إردوغــان ضربة موجعة» .يتكلم إيسين عن الجهود الرامية
إلى التالعب بأصوات األكراد عند إعادة االنتخابات المحلية في عام
ُ
اعتبرت رسالة ّ
مسربة من زعيم «حزب العمال
 2019في إسطنبول ،حين ِ
الكردستاني» المعتقل ،عبدالله أوجالن ،دعوة إلى األكراد كي ال يدعموا
ّ
يكتف بهجلي بدعم هذه المبادرة،
مرشح المعارضة .يضيف إيسين« :لم
ِ
ً ً
ً
بل دعا األكراد أيضا إلى االقتداء بأوجالن ،فكان بهجلي براغماتيا جدا
في دعمه لالئتالف الحاكم ،وقد أبدى استعداده لدعم إردوغان في مراحل
مفصلية عدة لضمان صموده السياسي».
* «المونيتور»

أنطوني فروجات*

بينما يجتمع قادة العالم
في مؤتمر األطراف 27
لمناقشة أجندة إزالة
الكربون العالمية ،ينبغي
لهم أن يركزوا على
التكنولوجيات التي يمكن
نشرها بسرعة على مستوى
العالم لتحل محل الوقود
األحفوري.

 33دولة فقط تشغل
محطات نووية
اليوم و 3دول هي:
ومـصر
بنغالدش ِ
وتركيا تبني
مفاعالت ألول مرة
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ونـحــن عـلــى أب ــواب مـعــرض الـكـتــاب الـعــربــي فــي دورت ــه
الجديدة ،بعد انقطاع قسري دام سنتين فرضته جائحة
كورونا «الملعونة» ،يتجدد الحديث عن الرقابة ،فقد أعاد
المغردون لوحات فنية رسمها الزميل عبدالوهاب العوضي،
م ـن ـهــا ص ـ ــورة رق ـي ــب وهـ ــو ج ــال ــس ع ـلــى أس ـط ــوان ــة تشبه
ً
الصندوق المحشو بكومة من الكتب الممنوعة ،مسترخيا
ً
ومنشكحا على اآلخر ،ورسمة أخرى حديثة تبين أن مقص
الرقيب ينتظر قدوم معرض الكتاب ليمارس دوره.
الحقيقة أنه لم يعرف بعد ،وحتى كتابة هذا المقال ،هل
هناك كتب تمت مصادرتها ،وما عناوينها؟ علما أن هناك
ً
قرارا من وزارة اإلعالم بأن تكون الرقابة على الكتب رقابة
الحقة ،كما الشأن مع الصحف والمطبوعات ،وإن كنت أتمنى
ً
أن يكون االلتزام ساريا بهذا القرار ،ويقام المعرض دون
ً
أن تصاحبه الضجة المعتادة ،خصوصا أن «العم غوغل»
وصحبه أنهى أسطورة الرقابة بكل أشكالها ،إضافة إلى
أن الـمـعــارض الـتــي تـقــام فــي مــدن مثل الـشــارقــة والــدوحــة
والرياض لم نسمع عنها شيئا فيما يخص الكتب الممنوعة.
الرأي العقالني يتفق مع الدعوات والمطالبات السابقة
التي تطالب بالسماح بتوزيع الكتب التي يتم إدراجها من
الناشرين والمجلس الوطني للثقافة ،وترك قرار المصادرة
بيد القضاء ،أي أن يتم التعامل بمسطرة الرقابة الالحقة
نفسها التي تسري على الصحف والمطبوعات الدورية.
رقابة أهل البيت كما أسميها أصعب بكثير من رقابة
السلطة السياسية ،وال يخلو يوم إال ونتلقى فيه العديد
مــن مـقــاالت ال ــرأي التي يحرص أصحابها على توزيعها
ونشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي ،وهي بدورها
تحظى بانتشار غير عادي وغير متوقع لمجرد القول إن هذا
المقال منع من النشر ،فهو جواز المرور ألي كلمة كي تبلغ
أرقاما فلكية من الصعب مجاراتها عبر الصحف الورقية...
وباختصار أصبح المنع غير مجد بفضل «السوشال ميديا».
ً
والمسألة ليست وقفا على الكويت بل نجدها في عموم
الوطن العربي ،فالزميل رجا طالب وهو من الصحافيين
والكتاب األردنيين المعروفين ،الذين عملوا في الصحافة
الكويتية ،صودر حقه في التعبير عن رأي كتبه ،مما اضطره
إلــى اللجوء إلــى «اإلع ــام الرقمي المفتوح» وهــذه ظاهرة
تعكس «حالة االنسداد» في الرأي اآلخر.
ً
الواقع أنني أصــدرت كتابا منذ فترة بعنوان «ممنوع
ً
من النشر» ما زال حتى اليوم يلقى صدى واسعا من القراء،
ً
فقد تضمن وقائع وأحداثا عن تاريخ الرقابة في الكويت
ً
بالدرجة األولــى ،ولبنان والعالم العربي ثانيا ،ومما هو
مسموح به ،والحقيقة تقال إن كتابي تم فسحه من وزارة
اإلع ــام ،وكــان محل تقدير عــال وثقة كبيرة لــدى أصحاب
القرار.
وفي تقرير لمنظمة «مراسلون بال حــدود» صدر العام
الماضي ،كشفت عن وجود  12دولة في الشرق األوسط في
المنطقتين الحمراء والسوداء ،حيث يعتبر وضع الصحافة
ً
ً
صعبا وخطيرا للغاية ،وأن هذه المنطقة ال تزال تقبع في
الجزء المظلم من خريطة التصنيف العالمي ،وفي شمال
ً
ً
ً
إفريقيا تشهد الصحافة تراجعا مخيفا وفقا لمؤشر «حرية
الصحافة العالمي» في عــام  2022باعتبار أن هــذه الــدول
ً
ً
يعاني فيها الصحافيون «أوضاعا سيئة جدا».
تاريخ الرقابة على الكلمة مليء بالوقائع والــروايــات،
فحرية التعبير عن الرأي ارتبطت في أحد وجوهها بالرقيب،
ال ــذي ي ـقــوم ب ــدور ال ـح ــارس عـلــى أف ـكــار ال ـنــاس نـيــابــة عن
المجتمع والمصالح والسلطة.

عن االغتراب البيئي ...افهموا
التغير المناخي يا سادة

الطاقة النووية ليست الحل
مثلما سلط غزو روسيا ألوكرانيا الضوء على
اعتماد أوروبا الخطير على الوقود األحفوري،
فإن الظواهر الجوية المتكررة المتزايدة الشدة
والمرتبطة بالمناخ تسلط الضوء على الموت
والدمار اللذين جلبهما االعتماد على الوقود
األحـ ـف ــوري ،فـمــن الـمـفـهــوم أن ت ـكــون الـضـغــوط
السياسية والعامة لتقليل االنبعاثات الغازية
المسببة لالحتباس الحراري الكوكبي ،واالبتعاد
عن إمدادات الطاقة األولية غير اآلمنة ،وتطوير
م ـص ــادر طــاقــة ج ــدي ــدة يـمـكــن الـتـعــويــل عليها
وآمـنــة وفــي الـمـتـنــاول ،عند أعـلــى مستوياتها
على اإلطالق .ولكن بدال من االندفاع إلى األمام،
ينبغي لنا أن نفكر بعناية في الخيارات األكثر
واق ـع ـيــة ،وكـيــف يمكن نـشــرهــا وتشغيلها في
العالم الحقيقي.
لنتأمل هنا الطاقة النووية ،فمع عودة بلدان
وشركات عديدة اآلن إلــى النظر مــرة ثانية (أو
مــرة ثالثة) فــي هــذا الـخـيــار ،يـقــدم تقرير حالة
الصناعة النووية العالمية لعام  2022رؤى قيمة
حول أداء هذا القطاع.
ف ــي ح ـي ــن ق ــد ن ـت ــذك ــر األشـ ـه ــر االثـ ـن ــي عـشــر
األخيرة على أنها نقطة تحول في قطاع الطاقة
ف ــي عـ ـم ــوم األم ـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ل ــن يـ ـك ــون بـسـبــب
الصناعة النووية ،فقد انخفضت حصة الطاقة
النووية في إجمالي توليد الكهرباء التجارية
العالمية في عام  2021إلى  9.8في المئة ،وهذا
أول انخفاض لها دون  10في المئة في أربعة
عقود من الــزمــن ،ونصف ذروتـهــا تقريبا التي
بلغت 17.5في المئة في عام  ،1996وفي الوقت
ذاتــه ،تجاوزت طاقة الرياح والطاقة الشمسية
الـطــاقــة ال ـنــوويــة لـلـمــرة األولـ ــى فــي ع ــام ،2021
لتمثل 10.2في المئة من إجمالي توليد الطاقة.
يـمـكـنـنــا رؤيـ ـ ــة هـ ــذه الـ ـمـ ـس ــارات الـمـتـبــايـنــة
ب ــوض ــوح ف ــي م ـخ ـت ـلــف مـ ــؤشـ ــرات االس ـت ـث ـمــار
والنشر والناتج ،فوفقا للهيئة الدولية للطاقة
الذرية ،بلغت المفاعالت ذروة نشاطها في عام
 ،2018سواء من حيث عددها ( )449أو قدرتها
اإلجمالية ( 396.5غيغا واط) ،وتشير تقارير
الهيئة الدولية للطاقة الذرية إلى أن  437مفاعال
كانت «عاملة» على مستوى العالم في نهاية عام
 ،2021بما فــي ذلــك  23مفاعال لــم تولد الطاقة
لمدة تسع سنوات على األقل ،والتي قد ال تفعل
ذلك مرة أخرى أبدا.
في عام  ،2018عندما بلغت الطاقة النووية
القائمة ذروتـهــا عند مستوى دون  400غيغا
واط ،ارت ـف ـعــت ق ــدرة ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة وطــاقــة
الرياح فوق  1000غيغا واط ،وكانت في طريقها
لتصل إلى  1660غيغا واط بحلول نهاية عام
 ،2021وفي غضون ثالث سنوات فقط ،أضافت
طاقة الرياح والطاقة الشمسية من القدرة أكثر
من الثلثين مقارنة بالطاقة النووية عند ذروتها
األخيرة ،وحتى لو كانت المحطات النووية تولد
ع ــادة ق ــدرا أكـبــر مــن الكهرباء لكل وح ــدة سعة
قائمة مقارنة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية،
فإن التباعد بين هذه األرقام مذهل.
في عام  ،2021بلغ إجمالي االستثمارات في
مصادر الطاقة المتجددة غير المائية رقما غير
مـسـبــوق ( 366مـلـيــار دوالر) ،مـمــا أض ــاف 257
غيغا واط (الصافي) إلى شبكات الكهرباء ،في
حين تناقصت الطاقة النووية العاملة بنحو 0.4

ممنوع من النشر

غيغا واط ،وفي ذلك العام ،جرى توصيل ستة
مفاعالت جديدة فقط بالشبكة ،وكــان نصفها
في الصين ،وفــي النصف األول من عــام ،2022
دخلت خمسة مفاعالت جديدة الخدمة ،اثنان
منها في الصين ،ولكن في حين أن الصين لديها
أكبر عدد من المفاعالت قيد اإلنشاء ( 21مفاعال
اعتبارا من منتصف عام  ،)2022فإنها ال تبنيها
في الخارج.
حـتــى وق ــت قــريــب ،ك ــان ه ــذا الـ ــدور تضطلع
بــه روس ـيــا ،الـتــي تهيمن على الـســوق الدولية
ب ـع ـشــريــن وحـ ـ ــدة ق ـي ــد اإلنـ ـ ـش ـ ــاء ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
 17وحـ ــدة ف ــي س ـبــع دول ح ـتــى مـنـتـصــف عــام
 ،2022ألقت العقوبات وغير ذلك من التطورات
الجيوسياسية المحتملة بظالل من الشك على
العديد مــن هــذه المشاريع ،حيث ألغى اتحاد
شركات فنلندي بالفعل إقامة منشأة بناء على
تصميم روسي.
الواقع أن  33دولة فقط تشغل محطات نووية
ومـ ـصــر،
ال ـي ــوم ،وث ــاث دول ف ـقــط -ب ـن ـغــادشِ ،
وتــرك ـيــا -تـبـنــي م ـفــاعــات ألول م ــرة (جميعها
بشراكة مع الصناعة النووية الروسية) .عانى
 26من أصل  53من مشاريع إنشاء المفاعالت
في مختلف أنحاء العالم من تأخيرات عديدة،
مع إبالغ  14مشروعا عن تأخيرات متزايدة ،في
حين أبلغ مشروعان عن تأخيرات جديدة ،في
العام الماضي فقط.
للمرة األولــى ،يتناول تقرير حالة الصناعة
النووية العالمية أيضا تقييم مخاطر الطاقة
ً
النووية والحرب ،فقد كان القلق الدولي كبيرا
بـشــأن محطة الـطــاقــة الـنــوويــة زابــاروج ـيــا في
أوكــرانـيــا ،التي احتلتها الـقــوات الروسية منذ
الرابع من مارس  ،2022وبسبب القصف المتكرر
داخل وحول المنطقة ،فقدت المحطة على نحو
متكرر الطاقة الخارجية ،فانطلقت التحذيرات
من الهيئة الدولية للطاقة الــذريــة بــأن الوضع
هـنــاك «ال ي ـطــاق» ،ويتطلب تشغيل أي منشأة
نــوو يــة موظفين مهرة ومتحمسين ويعملون
ب ــارت ـي ــاح؛ ل ـكــن هـيـئــة ال ـعــام ـل ـيــن األوكــران ـي ـيــن
فــي زاب ــاروج ـي ــا يـتـعــرضــون لـضـغــوط شــديــدة.
يتمثل التحدي األساسي اآلن في الحفاظ على
التبريد المستمر لقلب المفاعل وحوض الوقود
المستهلك ،حتى بعد إغــاق المفاعل ،والفشل
في تفريغ الحرارة من المواد المشعة المنحلة
المتبقية من شأنه أن يؤدي إلى انصهار النواة
في غضون ساعات ،أو اشتعال الوقود المستهلك
في غضون أيــام أو أسابيع ،مع إطــاق كميات
ربما تكون ضخمة من النشاط اإلشعاعي.
بينما يجتمع قادة العالم في مؤتمر األطراف
 27لمناقشة أج ـنــدة إزال ــة ال ـكــربــون العالمية،
ينبغي لهم أن يركزوا على التكنولوجيات التي
يـمـكــن نـشــرهــا بـســرعــة وع ـلــى مـسـتــوى الـعــالــم
لتحل محل الوقود األحـفــوري ،وكما أوضحت
اإلصــدارات المتتالية من تقرير حالة الصناعة
النووية العالمية ،فإن الطاقة النووية أبطأ وأكبر
تكلفة من أن تتنافس مع تدابير كفاء ة الطاقة
والطاقة المتجددة.
* مؤلف مشارك لتقارير حالة الصناعة
النووية العالمية.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

د .سلطان ماجد السالم
يعتقد الكثيرون أن إرهاصات أو دالئل على التغير المناخي
ستشاهد مع األيام ،وعليه سنقوم حينئذ فقط بتعديل
انبعاثاتنا ،كأنها صنبور مياه نغلقه وينتهى األمر ،والمصيبة
الحقيقية حين يأتي تعليل كهذا من خبير بيئي ً في البالد،
وقتها تعلم أننا في حقيقة األمر لسنا بخير حقا.
صيف غريب عجيب مر علينا هذه السنة ،جف نهر «التايمز»
اللندني الشهير وتعطلت البضائع وتحولت حديقة «الهايد
بارك» إلى صحراء «الصبية» بين ليلة وضحاها ،وفي أوروبا
الشرقية تتغير أسعار البضائع بسبب شح اإلمدادات الغذائية
المنقولة لـهــا ،وعـلــى الصعيد المحلي ذاق الشعب درجــات
حــرارة مرتفعة ومعدالت رطوبة هائلة لفترات ممتدة ال أول
لها وال آخر.
تدلل كل هذه الظواهر على مسألتين رئيستين :تغير في
المواسم ،وتغير في معدالت الـحــرارة والــرطــوبــة ،فالمشكلة
األزلية كانت وما زالت ،ولعلها كذلك منذ انتشار الوعي البيئي
أكثر وأكثر من بعد توقيع بروتوكول معاهدة «مونتريال» عام
 1987والى يومنا هذا ،فالتغير المناخي ،وكما أسلفت سابقا
ً
في عدة مقاالت ،ليس أمرا يحدث بالتدريج البطيء ،وما يحدث
في عالمنا اليوم ليس إال ظهور مــؤشــرات بسيطة عن واقع
نعيشه وسنعيشه في الزمن القريب جدا.
يعتقد الكثيرون أنه مع األيام ستشاهد إرهاصات أو دالئل
عـلــى التغير الـمـنــاخــي وعـلـيــه سـنـقــوم حينئذ فـقــط بتعديل
انبعاثاتنا ،كأنها صنبور مـيــاه (و سـكــر الحنفية) وانتهى
األمــر ،المصيبة الحقيقية حين يأتي تعليل كهذا من خبير
بيئي في البالد ،حينها تعلم أننا في حقيقة األمر لسنا بخير
حقا ،فهذا التفكير المختل هو الذي جعل بعض تصرفاتنا جد
رجعية فيما يتعلق بالتغير المناخي واللوائح والسياسات
البيئية ووضع الخطط الناجعة للتصدي (وليس الحد من)
للظواهر الطبيعية غير الحميدة بسبب التلوث وخالفه ،وكما
تطرقت وبــوضــوح شديد الكاتبة نيومي كالين فــي كتابها
األكثر شهرة  This Changes Everythingفالتغير المناخي
واالستدالل عليه من التاريخ الجيولوجي أنه عادة ما يحتاج
الى تغير بسيط في عنصر واحد فقط في البيئة ،ومن بعدها
تنتهي المسألة إما بارتفاع منسوب مياه البحر أو تغير حاد
في الجو أو ما شابه ،وال يأتي تدريجيا والمصائب بطبيعة
الحال ال تأتي فرادى.
ً
ال أريد أن أكون نذير شؤم أو متكهنا بالشرور المستقبلية
على طريقة «نوستراداموس» لكن حتما المسألة جادة وتقرير
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيير المناخي IPCC
األخ ـي ــر يـنــص ص ــراح ــة عـلــى إخ ـفــاقــات ال ـكــوكــب ومتطلبات
الوصول الى معدل يبلغ  1.5درجــة سيليزية كمتوسط عام.
يذكر يا سادة أن مؤتمر التغير المناخي السابق  COPالمنعقد
في مدينة (غالسكو) األسكتلندية قد ندد بتصرفات العديد
من الدول ومازال هناك عدد منها لم ينشر التزاماته األممية
في نظرة ساخرة وساخطة على مستقبل شعوبها!! ولكن إبان
انعقاد جلسات المؤتمر الحالي  COP 27خرج لنا بصيص
أم ــل مـحـلــي يتمثل بـتـصــريــح وزي ــر الـخــارجـيــة الـكــويـتــي أن
البالد ملتزمة بالوصول الى حياد كربوني مطلع عام ،2050
في مؤشر جاد أننا اآلن بصدد وضع خطط جــادة لتخفيف
بصمتنا الكربونية ،وعليه فإن تضافر الجهود البيئية داخل
الكويت بدأ بوضع اللوائح والتشريعات واالنتهاء بااللتزامات
والتطبيقات الجادة ،وهو أمر حتمي بل ملزم.

ةديرجلا

•
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٧.٦٠١

٥.٦٨٢

٨.٥١٤

2.727 3.116 3.248

تقرير اقتصادي

فرصة إلصالح القطاع ...فال تضيعوها
النفطية
الشركات
دمج
ً
ً
● الدمج ينبغي أن يستهدف تطويرا شامال ينهض بالمؤسسة دون اقتصار على تقليص المصروفات
● القطاع عانى خالل السنوات الماضية الشللية وإخفاق المشاريع وانخفاض مهنية الشركات

تكلفة إنتاج النفط
تضاعفت خالل
 10سنوات إلى 8
دوالرات للبرميل

ً
عــاد إلــى الواجهة ،مـجــددا ،ملف دمج
شركات القطاع النفطي في  4أو  5كيانات
رئيسية تتبع مؤسسة البترول الكويتية،
حيث يفضي الدمج في نهاية المطاف إلى
توحيد األعـمــال المتشابهة في شركات
م ـت ـخ ـص ـصــة ت ـت ــول ــى ع ـم ـل ـيــات اإلنـ ـت ــاج
وال ـت ـك ــري ــر وال ـت ـس ــوي ــق واالس ـت ـث ـم ــارات
ال ـخــارج ـيــة ،ورب ـم ــا ه ـنــاك ك ـيــان خــامــس
يرتبط بإنتاج البتروكيماويات.
ومثل أي نقاش اقتصادي في الكويت،
ينحصر التركيز والنقاش على النواحي
الـمــالـيــة كخفض الـمـصــروفــات الخاصة
بــالـتـشـغـيــل أو إبـ ـ ــداء ال ـم ـخ ــاوف بـشــأن
مكتسبات العاملين في القطاع النفطي،
م ــع إع ـط ــاء أهـمـيــة أق ــل كــال ـعــادة لـكـفــاءة
الـ ـقـ ـط ــاع أو ال ـت ـش ـغ ـيــل أو الـ ـنـ ـج ــاح فــي
المشاريع ،وهذا ّ
توجه ربما يضيع على
الـقـطــاع النفطي  -أه ــم قـطــاع اقـتـصــادي
في البالد  -فرصة جني ثمار الدمج في
تحقيق نقلة نوعية بعد سنوات شهدت
ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـث ــرات واإلخ ـف ــاق ــات غير
المسبوقة للقطاع النفطي.

نحتاج إلى
استثمارات في قطاع
الدراسات واألبحاث مشروع استراتيجي
في الحقيقة ،فإن دمج شركات القطاع
لفهم تحوالت
ال ـن ـف ـطــي مـ ـش ــروع ض ـخ ــم م ــن ال ـنــاح ـيــة
أسواق الطاقة
االستراتيجية ،وهو في حقيقته يجب أن
ً
يكون ضمن إعادة هيكلة شاملة للقطاع
فيما
خصوصا
وليس فقط للمصروفات أو الرواتب ،إنما
ّ
مدخل لتطوير فلسفة القطاع النفطي في
يتعلق بمستقبل
خصوصا من ناحية إيجاد بيئة
البالد،
ّ
الطلب على النفط
حوكمة تجنب القطاع ضغوط الصراعات

ً
ً
ا لـتــي لعبت دورا سيئا خــال السنوات
الماضية في عملية اختيار القياديين.

شللية
عانى القطاع النفطي ،خالل السنوات
ً
القليلة الماضية ،أوضاعا إدارية سيئة،
ل ــدرج ــة بـ ــات ف ـي ـهــا ال ـ ـ ــوالء ل ـق ـي ــادي فــي
المؤسسة أو لمتنفذ خارجها أهم بكثير
مــن مـعــايـيــر ال ـك ـفــاءة ،األم ــر ال ــذي أشــاع
درجــة عالية مــن الشللية انعكست على
تــرقـيــة المحسوبين فــي معظم األح ــوال
واستبعاد غيرهم.
ومن المهم عندما نتحدث عن حوكمة
ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي أال نـتـغــافــل ع ــن األزم ــة
المتنامية فــي خــال الـسـنــوات األخـيــرة،
والتي تتمثل في نقص الخبرات الوطنية
بسبب «باكيجات» التقاعد المبكر التي
أدت إلـ ــى ت ـفــريــغ ال ـق ـط ــاع م ــن ال ـخ ـبــرات
والكفاءات.

إخفاقات المشاريع
كذلك يقف القطاع النفطي اليوم أمام
مسؤولية معالجة إخفاقات غير مسبوقة
في مستوى المشاريع االستراتيجية ،إذ
تـقــف مـصـفــاة فـيـتـنــام وم ـشــروع البولي
ب ــرول ـي ــن ف ــي ك ـن ــدا ع ـلــى ش ـفــا اإلف ـ ــاس،
وظـهــرت مخالفات جسيمة فــي مشروع
استثمار حقلي «الـمــا وغــالـيــة» فــي بحر
الشمال وضبابية موقف االستثمار في
ً
مـصـفــاة ال ــدق ــم ،ف ـضــا عــن تــأخــر إنـجــاز
تشغيل مشروع الوقود البيئي ألكثر من

عامين ،ناهيك بفشل القطاع النفطي في
تحقيق هــدفــه ،بــزيــادة إنـتــاج النفط إلى
ً
 3.65مــايـيــن بــرمـيــل يــوم ـيــا ع ــام 2020
ضمن استراتيجية القطاع لعام .2040

ضبط المصروفات
وحـ ـت ــى م ـن ــاق ـشــة الـ ـمـ ـص ــروف ــات فــي
القطاع ،والتي تستغرق الجانب األكبر
م ــن الـمـنــاقـشــات يـجــب أال تـقـتـصــر على
مسألة الـمـصــروفــات الـجــاريــة كالرواتب
ف ـقــط ،إن ـمــا عـلــى مــالـيــة الـقـطــاع النفطي
ب ـم ـن ـظــورهــا ال ـش ــام ــل م ــن ح ـيــث ارت ـف ــاع
تكاليف المشاريع الذي يعتبر  -الى جانب
الرواتب ّ -
مسببين رئيسيين لتضاعف
ت ـك ـل ـفــة إنـ ـت ــاج ب ــرم ـي ــل ال ـن ـف ــط خـ ــال 10
ً
سنوات ،وصوال إلى  8دوالرات للبرميل،
ً
فضال عن تراكم األربــاح المحتجزة عند
مؤسسة البترول بحدود  8مليارات دينار
لمصلحة الخزينة العامة للدولة وفق آلية
ً
سداد تصل إلى  15عاما ،في وقت تسعى
المؤسسة إلى االقتراض لتعويض نقص
السيولة الالزم لمشاريعها والتزاماتها،
لذلك من المهم أن تخضع مالية القطاع
النفطي من حيث المصروفات أو اإليرادات
أو التمويل لنظام حوكمة صــارم يتميز
بالشفافية ،ناهيك بالكفاءة.

تحديات النفط
ال شك في أن عالم الطاقة اليوم يشهد
تـحــديــات جــوهــريــة تـمـ ّـس كــل مــا تعارف
عليه عالم الصناعة النفطية التقليدية ،ال

سيما في االتجاه العالم نحو السياسات
األكـثــر صــداقــة للبيئة ،وأبــرزهــا تحقيق
ال ـح ـيــاد ال ـكــربــونــي ب ـح ـلــول ع ــام ،2050
وتسعير االنبعاثات الكربونية ،وزيــادة
إنـتــاج الـسـيــارات الكهربائية ،والتوسع
في الضرائب البيئية على رحالت النقل
والطيران ،ناهيك ّ
بتوجه كبريات شركات
ال ـط ــاق ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة حـ ــول الـ ـع ــال ــم ،مـثــل
شــل وبــري ـتــش بـتــرولـيــوم وت ــوت ــال نحو
االستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة
والنظيفة ،في حين ألغت مؤسسة البترول
الكويتية عــام  2020مشروعها الوحيد
للطاقة المتجددة ،وهو مشروع الدبدبة
للطاقة الشمسية ،لــذلــك مــن الــواجــب أن
تـمـتــد آث ـ ــار ال ــدم ــج إل ــى ف ـهــم ال ـت ـحــوالت
الجديدة في عالم الطاقة.

أهمية األبحاث
وبالتبعية لهذا التحول العالمي ،بات
الـتــوجــه نـحــو االسـتـثـمــار فــي الــدراســات
واألبـ ـ ـح ـ ــاث ك ـع ـن ـصــر أس ــاس ــي ف ــي فـهــم
ً
تحوالت أســواق الطاقة ،خصوصا فيما
ّ
يتعلق بمستقبل الطلب على النفط وما
يـنـعـكــس ع ـلــى ال ـت ــوس ــع ف ــي ال ـم ـشــاريــع
والمنتجات واألسواق ،وهذه كلها تحتاج
الى معلومات دقيقة وقراءة علمية يحتاج
إليها القطاع النفطي لفهم مدى منافسة
النفط الصخري لنظيره التقليدي مثال،
أو مـ ــدى ت ـش ـك ـيــل ال ـت ــوس ــع ف ــي ال ـطــاقــة
ً
النظيفة تحديا للطاقة التقليدية ،ناهيك
بــأوضــاع أس ــواق الطاقة مــا بعد مرحلة
الحرب الروسية  -األوكرانية ،أو ما بعد

مرحلة اتـفــاق «أوب ــك بـلــس» على خفض
اإلنتاج ،لذلك فإن اعتماد القطاع النفطي
على جهاز للدراسات واألبحاث سيمنحه
قدرة أكبر في التعامل مع أي مستجدات
وتحديات.

المقاولون والتشغيل
ك ــذل ــك م ــن ال ـم ـه ــم أن ي ـف ـضــي ال ــدم ــج
إل ــى خ ـلــق ف ــرص ع ـمــل ج ــدي ــدة للشباب
الكويتيين في القطاع النفطي ،بالتزامن
مــع مــراجـعــة ج ــدوى مــا ُيـعــرف ب ـ «عـقــود
الـمـقــاولـيــن» الـتــي رفـعــت كلفة التشغيل
في مشاريع القطاع ،وخفضت من مهنية
الـشــركــات النفطية ،وقللت فــرص العمل
الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـش ـبــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن فـيـهــا،
بالتالي ،فــإن دمــج الشركات النفطية إن
كــان سيخفض الوظائف المتشابهة ،ال
سيما اإلدارية في القطاع ،فإن من نتائجه
ال ـضــروريــة لتقييم نـجــاحــه خـلــق فــرص
عمل جديدة في قطاعات يعاد هيكلتها،
كاإلنشاء والـمـقــاوالت والحفر واإلنـتــاج
والـ ـتـ ـك ــري ــر وغـ ـي ــره ــا ،أو فـ ــي ق ـط ــاع ــات
مستحدثة كالطاقة المتجددة أو البيئة
أو األبحاث.
إن دم ـ ــج شـ ــركـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـطــي
مـ ـش ــروع اس ـتــرات ـي ـجــي ض ـخــم ي ـجــب أن
تتضافر الجهود لنجاحه ،حيث يكون
نقطة انطالق تتالفى السلبيات السابقة،
ً
وتفهم التحوالت الحالية عالميا ،وتلحق
ً
بنظيراتها من الشركات المماثلة إقليميا
ً
وعالميا.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

َ
عالم الطاقة يشهد
تحديات جوهرية
ّ
تمس كل ما تعارف
عليه عالم الصناعة
النفطية التقليدية

إدراج «ضمان» بعد عام من تشغيل أحد مستشفياتها  71.1مليون دينار إيرادات قطاع الوساطة
●

عيسى عبدالسالم

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة أن
إدراج شــركــة مستشفيات الضمان
ال ـ ـص ـ ـحـ ــي فـ ـ ــي بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
لـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة مـعـلــق إل ــى حين
مــرور عــام على تشغيل واحــد على
األقــل من المستشفيات ،والوصول
إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ال ـف ـع ـل ــي
للمنظومة الصحية؛ بغية ضمان
استمرارية الشركة وتحقيق إيرادات
للمساهمين وا لـمـسـتـثـمــر يــن ،بناء
على اشتراطات هيئة أسواق المال.
وقــالــت ال ـم ـصــادر ،ل ـ «ال ـجــريــدة»،

إن ال ـشــركــة ف ــي ط ــور االن ـت ـه ــاء من
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـش ـغ ـيــل
المستشفيات واالنتهاء منها خالل
الفترة المقبلة ،الفتة إلى أن الشركة
بدأت أنشطتها عبر المراكز الصحية
المعروفة باسم «ضمان» منذ عامين.
وأضـ ــافـ ــت أن «ض ـ ـمـ ــان» تـقــدمــت
ً
رسميا إلى هيئة أسواق المال بطلب
تأجيل إدراجها في البورصة ،بعد
انقضاء مــدة العامين التي حددها
قانون الشركات المساهمة ،ألسباب
تتعلق باستكمال بعض المتطلبات
اإلداريــة والقانونية ،واالنتقال إلى
مرحلة تحقيق اإليــرادات ،من خالل

فـتــح ال ـمــراكــز الـصـحـيــة لـلــوافــديــن،
وبــدء تحقيق اإلي ــرادات التشغيلية
التي تمكنها من تحقيق متطلباتها.
وأف ــادت بــأنــه يـصــار إلــى تحديد
مــوعــد ط ــرح نسبة الـ ـ  50فــي المئة
مــن أسـهــم الـشــركــة فــي اكـتـتــاب عــام
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ب ـعــد م ـ ــرور عـ ــام على
تشغيل مستشفياتها ،مبينة أنه تم
تشكيل لجنة معنية بالعمل على
مـلــف اإلدراج والتنسيق مــع هيئة
أسواق المال ،بشأن عملية استيفاء
الشروط الالزمة نحو إدراج أسهمها
في بورصة الكويت.
جدير بالذكر أن «ضـمــان» تمثل

أخبار الشركات
«فيوتشركيد» تربح  1.1مليون دينار في  9أشهر
أفاد الرئـيس التنفيذي لشـركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية
(فيوتشركيد) ،فيصل الحوطي ،بأن الشركة أنهت الربع الثالث من العام
ُّ
بتحسن مالي وتشغيلي ملحوظ ،إذ واصلت تحقيق أرباح
الحالي
مالية خالل األشهر الـ  9من هذا العام ،بأن حققت الشركة صافي أرباح بـ
 1.1مليون د .ك ،بواقع  9.6فلوس للسهم الواحد ،وذلك مقارنة بصافي
خسائر  1.5مليون د .ك ،أي بنسبة زيادة  170بالمئة.
كما أظهرت النتائج استمرار قــوة الشركة ،مع نمو في اإليــرادات
التشغيلية المحققة خالل األشهر الـ  9مقارنة بنفس الفترة من عام
 ،2021إذ بلغ صافي اإلي ــرادات التشغيلية  5.7ماليين د .ك ،مقارنة
باإليرادات التشغيلية  2.9مليون د .ك ،أي بنسبة زيادة  99بالمئة.
وأرجع الحوطي السبب في ذلك إلى توجه الشركة والتخطيط لنظرة
ً
مستقبلية ،وخصوصا بعد إعادة افتتاح النشاط الترفيهي ،وستواصل
الشركة أداءها التشغيلي والمالي القوي خالل الفترات المقبلة وتحقيق
طفرات نوعية في األداء ،من خالل اتخاذ المزيد من إجراءات التطوير
النوعية التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة ،وتحقيق أربــاح
تشغيلية عبر تنفيذ االستراتيجيات الجديدة والــرؤى المستقبلية،
والتي ترتكز على االرتقاء بمستوى األداء في سوق الترفيه العائلي.

شـ ــراكـ ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ب ـي ــن ال ـح ـكــومــة
ممثلة في الهيئة العامة لالستثمار
والـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـتــأم ـي ـنــات
االجـتـمــاعـيــة بـنـسـبــة  24ف ــي المئة
مــع الـقـطــاع ال ـخــاص الـكــويـتــي عبر
مـسـتـثـمــر اسـتــراتـيـجــي بـنـسـبــة 26
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وهـ ــي ش ــرك ــة مـجـمــوعــة
عــربــي الـقــابـضــة ،على أن يتم طرح
نسبة الـ  50في المئة المتبقية على
المواطنين عبر اكتتاب عام ،والتي
تــم ســدادهــا مــن قبل الهيئة العامة
لالستثمار ،التي اكتتبت نيابة عن
المواطنين الى حين االكتتاب العام.

ً ً
سجلت  34.98مليونا أرباحا في  ٩أشهر بنمو %4.7
●

محمد اإلتربي

ق ـفــزت إي ـ ـ ــرادات ق ـطــاع ال ــوس ــاط ــة في
األشهر الـ  9األولى للعام الحالي بنسبة
 7.5بالمئة ،إذ بلغت  71.14مليون دينار،
ً
مـقــارنــة ب ـ  66.15مـلـيــونــا لنفس الفترة
المقابلة من عام .2021
وبلغ صافي الربح المحقق لألشهر
ً
التسعة مــن  2022نحو  34.98مليونا،
ً
م ـ ـقـ ــار نـ ــة م ـ ــع  33.38مـ ـلـ ـي ــو ن ــا ل ـن ـفــس
الـ ـفـ ـت ــرة مـ ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وب ــذل ــك

تابعة لـ «تنظيف» تستحوذ على حصة في شركة نفطية تابعة لـ «المشتركة» توقع
كشفت شركة الوطنية للتنظيف عن استحواذ إحدى شركاتها عقد مناقصة في اإلمارات
التابعة
على حصة في شركة كويتية تعمل بمجال النفط بـ  127.1بـ  48مليون دينار
ألف دينار.

وأوضحت «تنظيف» ،أن شركة األهلية المتحدة للخدمات العامة
التابعة لها بنسبة  %99استحوذت على حصة بنحو %50.84
في شركة بترولينك القابضة الكويتية التي تعمل بمجال النفط.
وبشأن األثر المالي للصفقة ،لفتت إلى أنه سيتحدد فور تجميع
البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
.2022

ً
«ثريا»« :تابعة» تبيع عقارا بـ  3ماليين دينار
فيصل الحوطي

ً
وقعت إحدى الشركات التابعة لشركة دار الثريا العقارية عقدا
ً
ابتدائيا لبيع عقار استثماري بمنطقة السالمية – قطعة  98قسيمة
ً
 10بمساحة  112مترا بقيمة إجمالية تبلغ  3ماليين دينار.
وأضافت الشركة ،أنه سيتم تحقيق ربح قدره  555ألف دينار،
سيظهر أثر ذلك في البيانات المالية للشركة عند إتمام العملية
بالكامل.

أعلنت شركة المجموعة المشتركة
ل ـل ـم ـقــاوالت تــوقـيــع شــركـتـهــا الـتــابـعــة
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـش ـتــركــة ل ـل ـم ـق ــاوالت -
اإلمــارات عقد مناقصة بقيمة 564.66
مليون درهم إماراتي بما يعادل 47.75
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وت ـت ـع ـلــق الـمـنــاقـصــة
بأعمال اإلنشاء الرئيسية ألعمال البنية
التحتية والمناظر الطبيعية في منطقة
الخرير (النود)  -العين – أبوظبي.
وأش ــارت الشركة إلــى أن مــدة العقد
ً
تصل إلى  669يوما مع توقعات تحقيق
نتائج جيدة خالل فترة تنفيذ المشروع
ً
على المركز المالي ،علما أن «المشتركة»
أعلنت ترسية تلك الصفقة في منتصف
أكتوبر الماضي.

البرميل الكويتي ينخفض  4.23دوالرات إلى 90.77

تراجع أسعار النفط مع تنامي القلق من «كوفيد» بالصين
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
ً
 4.23دوالرات ليبلغ  90.77دوالرا للبرميل
ً
في تداوالت أمس ،مقابل  95دوالرا للبرميل
ً
ف ــي ت ـ ـ ــداوالت ،أم ــس األول ،وف ـق ــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجعت أسعار
النفط صباح أمــس ،مــع اسـتـمــرار ارتفاع
حاالت اإلصابة بـ «كوفيد  »19في الصين،
مما أثار مخاوف من انخفاض الطلب على
الوقود في أكبر دولة مستوردة للخام في
الـعــالــم ،مـمــا طـغــى عـلــى الـمـخــاوف بشأن

تصاعد التوتر الجيوسياسي وتضاؤل
المعروض من النفط.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت
ً
 60سـنـتــا ،أي  0.6فــي الـمـئــة ،إل ــى 93.26
ً
دوالرا للبرميل ،في حين تراجعت العقود
اآلج ـ ـلـ ــة لـ ـخ ــام غ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
ً
األميركي  69سنتا ،أي  0.8في المئة ،إلى
ً
 86.23دوالرا للبرميل.
وفي الصين ،تؤثر زيادة حاالت اإلصابة
بـ «كوفيد  »19على المعنويات على الرغم
من اآلمــال التي صاحبت تخفيف القيود

ت ـ ـكـ ــون ن ـس ـب ــة الـ ـنـ ـم ــو  4.7ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة.
ونـ ـم ــت ال ـم ـخ ـص ـص ــات الـ ـت ــي طـلـبــت
الجهات الرقابية مــن القطاع تجنيبها
ن ـح ــو  3.8ب ــال ـم ـئ ــة ،ح ـي ــث ب ـل ـغــت ع ــن 9
أشهر  5.117ماليين ديـنــار ،مقارنة مع
 4.927مــايـيــن لـفـتــرة األش ـه ــر ال ـ ـ  9من
ّ
معنية إن
العام الماضي .وتقول مصادر
ً
هناك اسـتـقــرارا ألرب ــاح قطاع الصيرفة
بفضل التوافق بين الشركات القيادية
وال ـك ـبــرى عـلــى ع ــدم ال ــدخ ــول ف ــي حــرب
تكسير أسعار ،حيث إن األغلبية المطلقة

المتعلقة بفيروس كورونا هذا األسبوع.
وأدى ذلــك إلــى إضـعــاف تــوقـعــات نمو
الطلب على النفط ،إذ توقعت وكالة الطاقة
الدولية تباطؤ نمو الطلب إلى  1.6مليون
ً
بــرمـيــل يــومـيــا ع ــام  2023مــن  2.1مليون
ً
برميل يوميا هذا العام.
وف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،خ ـف ـض ــت مـنـظـمــة
البلدان المصدرة للبترول «أوبك» توقعاتها
لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022
للمرة الخامسة منذ أبريل بسبب تصاعد
التحديات االقتصادية.

ً
وأ ظـهــرت بيانات الصناعة انخفاضا
أك ـبــر مــن الـمـتــوقــع فــي م ـخــزونــات الـخــام
األميركية ،مما قدم بعض الدعم ألسعار
النفط.
وفي الواليات المتحدة ،ارتفعت أسعار
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن ب ـ ـصـ ــورة أق ـ ــل مـ ــن ال ـم ـتــوقــع
بأكتوبر ،في إشــارة إلــى أن التضخم بدأ
ف ــي االن ـح ـس ــار ،مـمــا ق ــد يـسـمــح لمجلس
االحتياطي االتحادي بإبطاء وتيرة رفع
أسعار الفائدة.

من القطاع باتت أسعارهم موحدة ،وال
ُ
توجد ّأية فوارق تذكر.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ـم ـكــن اإلشـ ـ ــارة
إلــى أن شركات القطاع تراجعت من 38
شــركــة ،كما فــي ديسمبر  ،2020إلــى 32
ً
شركة حاليا ،وفق الربع الثالث من العام
الحالي ،حيث أغلقت  6شركات ألسباب
متفاوتة ،بينها تنافسية السوق وتراجع
عـمـلـيــاتـهــا الـتـش ّـغـيـلـيــة خـ ــال س ـنــوات
كـ ــورونـ ــا الـ ـت ــي أث ـ ـ ــرت ع ـل ــى م ـس ـتــويــات
التحويل والعموالت.

صفقات خاصة على «أسس»
بـ  614.76ألف دينار
قالت بورصة الكويت ،إنه تم تنفيذ صفقة متفق عليها
على أسهم شركة مجموعة أسس القابضة بكمية بلغت
 6.2ماليين سهم بسعر  0.090ديـنــار ،بقيمة إجمالية
بلغت  614.76ألف دينار.

تمديد فترة تسليم أصول وأموال عمالء
«بيان» حتى  22ديسمبر 2023
ذكرت هيئة أسواق المال أنه تقرر تمديد فترة تسليم
شركة بيان ألموال العمالء وأصولهم لهم أو لمن له صلة
فــي مسكها أو إدارت ـهــا أو حفظها لـمــدة سنة ميالدية
ً
اعتبارا من تاريخ .2022/12/22
وألزمت الهيئة الشركة بتزويدها بتقرير شهري مفصل
من التاريخ المشار إليه في المادة األولى من هذا القرار عن
إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العمالء وأصولهم،
وذلك حتى االنتهاء من أعمال التسليم.
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عليان :شركات التكنولوجيا المالية تحتاج
إلى المزيد من الشفافية

اعتماد إطار «التسجيل البيني»
الخليجي للمنتجات المالية
خالل اجتماع رؤساء هيئات األسواق بمشاركة الملحم

كراع ذهبي في أول قمة لتقنية األموال بالكويت
خالل مشاركة «المركز» ٍ
أعلن المركز المالي الكويتي
ـراع
(الـمــركــز) اختتام مشاركته كـ ٍ
ذه ـب ــي ف ــي ق ـم ــة ت ـق ـن ـيــة األم ـ ــوال
التي أقيمت  14الجاري في فندق
«غ ــران ــد حـيــاة ال ـكــويــت» بتنظيم
جريدة «الجريدة».
َّ
ومثل «المركز» في القمة ،التي
تعتبر الفعالية األولى من نوعها
ف ــي ال ـكــويــت والـمـتـخـصـصــة في
اس ـت ـش ــراف ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـمــال ـيــة،
سـلـمــان عـلـيــان نــائــب رئـيــس في
إدارة التخطيط االستراتيجي فيه.
وشارك عليان مع خبراء آخرين
مــن قـطــاع الـتـقـنـيــات الـمــالـيــة في
جلسة حــواريــة بـعـنــوان «تــوســع
تـقـنـيــات األم ـ ــوال الـكــويـتـيــة عبر
الحدود» ،وتناولت الجلسة رؤى
وخبرات الشركات الكويتية التي
تــوسـعــت فــي ال ـخــارج ،واجـتــازت
بـنـجــاح األس ـ ــواق الـمـتـنــوعــة في
المنطقة .كما تطرق المتحدثون
إلــى آفــاق االستثمار في شركات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـمــال ـيــة ال ـعــابــرة
للحدود في سوق رأس المال ذي
التكلفة المتزايدة.
ّ
وخ ــال حــدي ـثــه ،ســلــط عليان
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى الـ ـت ــأثـ ـي ــرات ال ـتــي
أحدثتها التكنولوجيا المالية،

ً
عليان متحدثا خالل الجلسة
والمرونة التي أظهرتها شركات
االس ـت ـث ـم ــار بــال ـت ـكـ ّـيــف م ــع ه ــذه
التقنيات ال ـجــديــدة ،كـمــا تحدث
عــن حتمية تعزيز الـتـعــاون بين
ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة
وال ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــاريــة داخ ــل
ال ـم ـن ـط ـقــة ،لـتـحـقـيــق ال ـم ــزي ــد من
النمو في قطاع الخدمات المالية،
ً
ً
ال ـ ــذي ي ـع ــد م ـس ــاه ـم ــا م ـه ـم ــا فــي
ً
الناتج المحلي اإلجمالي ومحركا
لنمو القطاع الخاص.
وقــال عليان« :تحتاج شركات
التكنولوجيا المالية إلى المزيد
من الشفافية بشأن القيمة التي

جانب من الجلسة

تقدمها للمستخدمين النهائيين،
وت ـ ــوضـ ـ ـي ـ ــح ال ـ ـم ـ ـش ـ ـكـ ــات الـ ـت ــي
تـقــوم بحلها والتسهيالت التي
تــوفــرهــا .وف ــي ذات ال ــوق ــت ،فــإن
على المؤسسات المالية القبول
ببعض ا لـمـخــا طــرة فيما يتعلق
بتبني خيارات مبتكرة».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
توفر التمويل فــي األس ــواق ،فإن
الـتـقـيـيـمــات تـخـضــع لـلـضـغــوط.
ويتمتع المستثمرون بخيارات
ً
آم ـن ــة ج ـ ــدا ع ـنــد ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
ً
الـ ـف ــائ ــدة ،ح ـي ــث ي ـم ـض ــون وق ـت ــا
أطـ ـ ـ ـ ــول فـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ـ ــراء فـ ـح ــوص ــات
العناية ا لــوا جـبــة لنفي الجهالة
قبل الدخول في أي عقد أو اتفاق
ويصبحون أكثر انتقائية».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن ،الـ ــذيـ ــن يـتـمـتـعــون
بمهارات ريــادة األعـمــال والذكاء
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي ،ي ـس ـه ـم ــون فــي
تعزيز مكانة الكويت كقوة رائدة
فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـم ــال ـي ــة،
ً
م ــوضـ ـح ــا أن قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
المالية في الــدولــة سيستمر في
النمو ليتمكن من المنافسة على
المستويين اإلقليمي والــدولــي،
مــع نجاح المزيد مــن مؤسسات

التكنولوجيا المالية وازدهارها.
وأكد عليان أن «نجاح شركات
التكنولوجيا المالية سيتطلب
ت ــوجـ ـي ــه ت ــركـ ـي ــزه ــا وجـ ـه ــوده ــا
ع ـلــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ـمــا ي ـم ـكــن أن
تقدمه األتـمـتــة واألنـظـمــة اآللـيــة،
وهو أمر جوهري لنمو األعمال.
نوجه في «المركز» اهتمامنا إلى
الـتـحــول الــرقـمــي عبر عملياتنا،
ونضع في اعتبارنا ثالثة عوامل
لـتـعــزيــز االع ـت ـمــاد عـلــى الـحـلــول
اآللـيــة .ويتمثل العامل األول في
أن تـ ـك ــون أداة ل ـت ـعــزيــز تـجــربــة
الـعـمـيــل والـتـفــاعــل مـعـنــا ،لتوفر
ل ـل ـع ـم ـيــل نـ ــافـ ــذة لـ ـل ــوص ــول إل ــى
األسواق في جميع أنحاء العالم.
والعامل الثاني هو أن تكون أداة
تمكين إلنـتــاج وتقديم منتجات
اسـتـثـمــاريــة مــربـحــة وآم ـن ــة ،أمــا
ال ـع ــام ــل ال ـث ــال ــث ف ـه ــو أن ت ـكــون
أداة لتعزيز الكفاءة ،بما يمكننا
م ــن تـبـسـيــط أع ـمــال ـنــا وتــوسـيــع
نطاقها».
وشارك في قمة تقنية األموال
ً
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  150ش ـ ـخ ـ ـصـ ــا ،وم ــا
ي ــزي ــد ع ـلــى  10ش ــرك ــات نــاشـئــة
استعرضت مفاهيمها التشغيلية
أمـ ــام قـ ــادة س ــوق الـتـكـنــولــوجـيــا
المالية في الكويت ،كما تخللت
ال ـف ـعــال ـيــات أك ـثــر م ــن  4جـلـســات
حوارية وكلمات رئيسية تناولت
جوانب مختلفة من التكنولوجيا
المالية شملت الفرص المصرفية
الــرق ـم ـيــة ،وال ـف ــرص والـتـحــديــات
التنظيمية.
وسيستمر «الـمــركــز» فــي دعم
المبادرات المحلية التي تساهم
فــي تعزيز الــوعــي وإضــافــة قيمة
لالقتصاد الوطني كله ،إلى جانب
مشاركة الرؤى والخبرات النابعة
من سجل خبراته الذي يفوق 48
ً
عاما في قطاع الخدمات المالية.

ش ـ ــارك ـ ــت هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ــواق
ال ـمــال فــي أع ـمــال االجـتـمــاع
الـ ـع ــاش ــر ل ـل ـج ـن ــة ال ـ ــوزاري ـ ــة
ل ـ ــرؤ س ـ ــاء مـ ـج ــا ل ــس إدارات
الجهات المنظمة لألسواق
بـ ـ ـ ـ ــدول م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
الخليجي ممثلة بالدكتور
أحمد الملحم رئيس مجلس
م ـفــوضــي ال ـه ـي ـئــة  -ال ـمــديــر
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ،ع ـ ـبـ ــر ت ـق ـن ـي ــة
االتصال المرئي.
يـ ـ ــأتـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
الدوري بين الدول األعضاء
ل ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات
والـ ـتـ ـط ــورات ب ـي ــن ال ـج ـهــات
المنظمة لألسواق المالية،
وت ـ ـ ــرأس ـ ـ ــه مـ ـحـ ـم ــد الـ ـق ــوي ــز
رئيس مجلس هيئة السوق
ا لـمــا لـيــة بالمملكة العربية
السعودية (دو لــة الرئاسة)،
وم ـشــاركــة رؤسـ ــاء مـجــالــس
اإلدارات واأل مـ ــا نـ ــة ا ل ـعــا مــة
ل ـم ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ،وه ــم:
األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
والتنموية باألمانة العامة
لـلـمـجـلــس خـلـيـفــة ال ـع ـبــري،
ود .م ــر ي ــم ب ـطــي ا ل ـســو يــدي
ا لــر ئـيـســة ا لـتـنـفـيــذ يــة لهيئة
األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة وا ل ـس ـلــع -
اإلمـ ــارات ،ورش ـيــد الـمـعــراج
م ـحــافــظ م ـص ــرف الـبـحــريــن
ال ـم ــرك ــزي ورئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة س ـ ـ ـ ـ ــوق ا ل ـ ـب ـ ـحـ ــر يـ ــن
ل ــأوراق المالية ،وعبدالله
السالمي الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة لسوق المال
ب ـس ـل ـط ـن ــة ع ـ ـم ـ ــان ،وي ـح ـي ــى
ال ـ ـن ـ ـع ـ ـي ـ ـمـ ــي نـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارة ه ـي ـئ ــة قـطــر
لألسواق المالية.
وتـ ـ ـط ـ ــرق االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع فــي
بـ ــداي ـ ـتـ ــه إل ـ ـ ــى مـ ـت ــابـ ـع ــة مــا

ً
الملحم مشاركا في االجتماع
ت ـ ـ ــم ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذه م ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرارات
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ف ـ ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا
األ خـيــر فــي سبتمبر ،2020
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ال ـص ـي ـغــة ال ـن ـهــائ ـيــة لــإطــار
التنظيمي للتسجيل البيني
ل ـل ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ب ـيــن
الجهات المنظمة لألسواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة بـ ـ ـ ــدول ال ـم ـج ـل ــس
وقامت باعتمادها.
ك ـ ـمـ ــا اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت ال ـل ـج ـن ــة
نموذج اعرف عميلك ()KYC
والـ ـعـ ـم ــل ب ـم ـت ـط ـل ـب ــات ف ـتــح
الحساب بصفة استرشادية،
إ ضــا فــة ا ل ــى ا عـتـمــاد الخطة
ا لـتـنـفـيــذ يــة لتفعيل مـبــادرة
تـ ـسـ ـهـ ـي ــل مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات ف ـت ــح
الـ ـحـ ـس ــاب ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
وتـ ـفـ ـعـ ـي ــل نـ ـ ـم ـ ــوذج «اع ـ ـ ــرف
عميلك».
ووافقت اللجنة على عقد
مــؤ ت ـمــر س ـنــوي تستضيفه
دولة الرئاسة يضم مكونات
س ـ ـ ــوق رأس ا لـ ـ ـم ـ ــال ب ـ ــدول
ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ،ع ـ ـلـ ــى أن ي ـت ــم
تحديد مــو عــده وموضوعه
ً
الح ـ ـ ـقـ ـ ــا وب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ــع
األمـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون ،إض ــاف ــة إل ــى ذلــك

قدمت هيئة السوق المالية
ً
ً
ال ـس ـعــوديــة ع ــرض ــا م ــوج ــزا
حـ ـ ـ ــول ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـت ــوعـ ـي ــة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
(ملم) تضمن أهم اإلنجازات
و آخـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدات ح ــول
جائزة المستثمر الخليجي
ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــي ،إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذلـ ــك
ا طـلـعــت اللجنة عـلــى تقرير
المركز اإلحصائي حول أداء
أ س ــواق األوراق المالية في
دول مجلس التعاون ،وأبرز
الـ ـتـ ـط ــورات وال ـم ـس ـت ـج ــدات
خالل النصف األول من عام
.2022
وف ــي ال ـخ ـتــام ت ــم االت ـفــاق
ع ـلــى ت ـحــديــد ش ـهــر أكـتــوبــر
 2023ليكون الموعد القادم
الج ـت ـمــاع الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
ل ـ ــرؤ س ـ ــاء مـ ـج ــا ل ــس إدارات
الجهات المنظمة لألسواق
المالية بدول المجلس.

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة نحو  70مليون دينار
عمليات بيع وضغط بعد انتهاء فترة إعالنات نتائج الربع الثالث
•

علي العنزي

ً
ً
سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعا صريحا
بعد  3جلسات مــن المكاسب ،وفقد مؤشر السوق
العام نسبة  0.76في المئة تعادل  58.33نقطة ،ليقفل
على مستوى  7601.33نقطة بسيولة كبيرة ارتفعت
الى نحو  70مليون دينار ،تداولت  268.7مليون سهم
ً
تداولت عبر  13618صفقة ،وتم تداول  126سهما ربح
ّ
منها  24فقط ،بينما تراجع  90واستقر  12دون تغير.
وخ ـســر مــؤشــر ال ـس ــوق األول نـسـبــة أك ـبــر بلغت

 0.83في المئة ،أي  71.07نقطة ،ليقفل على مستوى
 8514.94نقطة بسيولة كبيرة تجاوزت  50.8مليون
ديـنــار بقليل تــداولــت  99.3مليون سهم عبر 6967
صفقة ،وخسرت جميع األسهم في األول ،عدا سهم
واحد مرتفع وسهم مستقر دون تغير.
وكــانــت خـســارة مــؤشــر الـســوق الرئيسي أق ــل ،إذ
ً
كانت بنسبة نصف نقطة مئوية تقريبا أي 27.77
نقطة ،ليقفل على مستوى  5682.02نقطة بسيولة
ً
كبيرة أيضا بلغت  19.1مليون دينار تداولت 169.4
مليون سهم من خالل  6651صفقة ،وتم تداول 101

سهم ربح منها  23وخسر  67بينما استقر  11دون
تغير.

جني أرباح جماعي
منذ بداية الجلسة حتى نهايتها ،كانت موجات
ً
بيع جماعي شملت جميع األسـهــم تقريبا ،وكانت
خسارتها متفاوتة ،إذ اتجهت الخسارة على بعض
األسهم بحسب بياناتها وتراجعها دون التوقعات،
ب ـي ـن ـمــا ت ــأث ــرت ب ـع ــض األسـ ـه ــم ب ــأخـ ـب ــار األحـ ـك ــام،

ً
خصوصا سهم األولى الذي خسر نسبة كبيرة بلغت
 8.5فــي الـمـئــة ،بـعــد ص ــدور أح ـكــام اسـتـئـنــاف ضــده
بـحــوالــي  20مـلـيــون دي ـنــار ،وخـســر سـهــم أجيليتي
نسبة كبيرة بلغت  2في المئة ،كذلك مشاريع وطيران
الجزيرة ،بينما كانت خسائر بيتك والوطني وزين
أق ــل ،وت ــم تـعــويــض ج ــزء مــن خـســائــرهــا خ ــال فترة
المزاد التي كانت بنحو  6ماليين دينار ،وتراجعت
أسـهــم الرئيسي بـقــوة مثل استهالكية  4فــي المئة
ً
تقريبا ،وأعـيــان وإس تــي ســي ،بينما استقر سهم
الوطنية وارتفع سهم بنك بوبيان في السوق األول،

مهدي :الشراكة التنموية ركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2035
على هامش إعالن إطالق منتدى الكويت للقانون التجاري السادس
قال األمين العام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية الدكتور خالد
مهدي ،إن ملتقى الكويت للقانون
التجاري السادس يحقق الشراكة
التنموية ،كونه يجمع بين الحكومة
ممثلة في األمانة العامة للتخطيط
ً
والـقـطــاع الـخــاص المهني ممثال
فــي مجموعة الـيــاقــوت وال ـف ــوزان
ال ـق ــان ــون ـي ــة والـ ـش ــري ــك األج ـن ـبــي
لـيـكـسـيــس نـيـكـسـيــس الـعــالـمـيــة
ً
وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي م ـم ـث ــا في
جمعية المحامين الكويتية ،وهي
قطاعات أساسية لتحقيق الشراكة
التنموية.
وذكـ ـ ــر م ـه ــدي خـ ــال الـمــؤتـمــر
الصحافي الــذي أقيمت فعالياته،
أم ـ ــس األول ،فـ ــي غـ ــرفـ ــة تـ ـج ــارة
وص ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت ل ــإع ــان عن
ف ـع ــال ـي ــات ال ـم ـل ـت ـقــى أن األم ــان ــة
ال ـع ــام ــة س ـع ـيــدة ب ـت ـلــك ال ـش ــراك ــة،
واسـ ـتـ ـم ــرار إق ــام ــة هـ ــذا الـمـنـتــدى
ل ـل ـع ـمــل فـ ــي ن ـس ـخ ـتــه الـ ـس ــادس ــة،
مـمــا ي ــدل عـلــى اسـتــدامــة األه ــداف
ال ـتــي تــرغــب ال ـج ـهــات الحكومية
المعنية بتحقيقها في القطاعات
االقتصادية المختلفة.

شراكة تنموية
وأض ـ ــاف م ـه ــدي ،أن الملتقى
يستهدف التركيز على خلق بيئة
ق ــان ــون ـي ــة م ـش ـج ـعــة لــاس ـت ـث ـمــار
وتطوير االقتصاد وبيئة تشريعية
مـطــورة ،وهــو أمــر ال يتم فقط في
األروقة الحكومية ،بل تتم مناقشته
في ملتقيات تكون فيها الشراكات
ظاهرة وواضحة.
وب ـيــن أن الملتقى يــركــز على
موضوع فائق األهمية ،هو مفهوم
التحكيم الدولي الذي بدأت أهميته
فــي تسهيل بيئة األع ـم ــال ،حيث
إن المستثمر األجنبي ال يتحمل
ال ـ ــدورة المستندية الـطــويـلــة في

حال النزاعات والتقاضي؛ ولذلك،
هناك أدوات أخــرى قانونية يجب
تفعيلها واستخدامها والتي تتم
بــوجــود المختصين والــداعـمـيــن
لهذا الموضوع.

رؤية 2035
وأشار إلى أن الخطة التنموية
فــي الـكــويــت منذ انطالقتها وفق
رؤية كويت جديدة  ،2035كان هناك
تركيز كبير في استخدام الشراكة
بـيــن الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
ً
التي تأتي امتدادا لروح المادة 20
من الدستور ،كون االقتصاد عبارة
عن التعاون العادل بين القطاعين
العام والخاص.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـتـ ـك ــام ــل بـيــن
ال ـق ـطــاع ـيــن الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص هو
مرحلة أكبر من الشراكة ،وسوف
يعجل بتنفيد رؤية كويت جديدة
 2035الـ ـت ــي ت ـع ـن ــي أن ال ـق ـط ــاع
الخاص هو من يقود التنمية ،وأن
الشراكة هــي إحــدى األدوات التي
يتم استخدامها في هــذا الجانب
االقتصادي الهام.
وتــابــع ان تطوير التشريعات
هو المحور األساسي في تحقيق
تلك الرؤية ،وتحسين بيئة األعمال
وتمكين الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة
ً
ف ــي ال ـع ـم ــل ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـتــوع ـيــة
والمناقشات التي يتم تناولها هامة
للغاية لتحقيق تلك الــرؤيــة التي
تعيد للكويت دورها الريادي بين
دول المنطقة.

غياب التكامل
وف ــي رده ،عـلــى ت ـســاؤل حــول
غياب تحقيق التكامل االقتصادي
بين القطاعين العام والخاصّ ،بين
مهدي أن أي اقتصاد في العالم يمر
بمرحلة تحول يقود فيه القطاع
ً
الخاص التنمية يعيش عــددا من

خالد مهدي وخليفة الياقوت وخالد السويفان خالل المؤتمر

بنجامين فالفيرو

التغيرات تفرضها ظروف محلية
وإقليمية ودولية ،تفرض عدة من
ال ـت ـحــديــات .وأضـ ــاف أن التغيير
ً
في الكويت يأخذ وقتا كون البنية
التشريعية فــي الـكــويــت راسـخــة،
وأن م ـن ــاخ األعـ ـم ــال ف ــي الـكــويــت
مؤثر كبير في آليات التحول إلى
التشريعات.
وب ـ ّـي ــن أن ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
ال ـم ـت ـن ـق ـل ــة تـ ـح ــول ــت إل ـ ــى ش ــرك ــة
حكومية ،وبعد ذلــك تحولت إلى
شركة يساهم فيها القطاع الخاص
تطرح في البورصة ،وكذلك مشروع
ً
شمال الزور وأيضا تأسيس شركة
ال ـبــورصــة ،ولـفــت إل ــى أن مقاومة
الـتـغـيـيــر ش ــيء طـبـيـعــي ويــواجــه
العديد من التحديات.
وأشار إلى أن البيئة التشريعية
في الكويت قوية ،وتقوم بالتطوير
ً
وف ـقــا لما هــو مـتــوافــق مــع البيئة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وأن الـ ـ ـم ـ ــادة  20مــن
الــدس ـتــور وض ــع قــواعــد أساسية
للشراكة.

 300مشارك
وب ــدوره ،توقع الشريك المدير
فــي مجموعة الـيــاقــوت وال ـف ــوزان

القانونية المحامي خليفة الياقوت
وص ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن فــي
الملتقي إلــى ح ــدود  300مشارك،
ف ــي ظ ــل اإلقـ ـب ــال الـكـبـيــر م ــن دول
مجلس التعاون الخليجي وفرنسا
وإيطاليا وأميركا.
وق ـ ــال الـ ـي ــاق ــوت ،إن الـمـلـتـقــى
تقام فعالياته بتنظيم مجموعة
الـ ـي ــاق ــوت وال ـ ـ ـفـ ـ ــوزان ال ـقــانــون ـيــة
ومــؤس ـســة لـيـكـسـيــس نيكسيس
ً
العالمية ،مضيفا :فخورون بإعالن
اس ـت ـم ــراري ــة هـ ــذا ال ـم ـن ـتــدى لتتم
إقامته خالل شهر نوفمبر بشكل
سنوي ،مع التركيز على الجانب
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،وك ـ ــذل ـ ــك ال ـج ــان ــب
القانوني للقطاعات داخل الكويت.

شريك استراتيجي
ولفت إلى أن العمل بشراكة مع
األمــانــة الـعــامــة للتخطيط كجهة
حكومية وكشريك استراتيجي في
هــذا المنتدى يحقق الـتــوازن بين
القطاعين العام والخاص وكذلك
الشراكة االستراتيجية مع جمعية
المحامين الكويتية هــي أســاس
وعمود فقري لهذا القطاع القانوني.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـتـ ـع ــاون مع

جمعية المحامين واألمانة العامة
ً
ً
للتخطيط يمثل دعما كبيرا لهذا
المنتدى ،ما يجعل التعاون بين
الـمـنـتــدى وت ـلــك ال ـج ـهــات حيويا
ً
ج ــدا .وبـيــن أن هـنــاك موضوعات
تتعلق بالشراكة بين القطاع العام
والخاص  PPPوالذي سيتم تناوله
مــن الجوانب القانونية وأهميته
االقتصادية في دولة الكويت وما
تم تحقيقه.

موضوعات متجددة
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ل ـف ــت أمـ ـي ــن الـ ـس ــر في
مجلس إدارة جمعية المحامين
ال ـك ــوي ـت ـي ــة خ ــال ــد الـ ـس ــويـ ـف ــان أن
ال ـج ـم ـع ـي ــة سـ ـعـ ـي ــدة ب ــوج ــوده ــا
وشراكتها الفاعلة ضمن فعاليات
الملتقى للمرة الرابعة على التوالي،
ً
إيـمــانــا منها بأهمية مــا يطرحه
المنتدى من موضوعات متنوعة
تتعلق بتطوير الـجــانــب المهني
لمهنة المحاماة وانعكاسها على
الوضع االقتصادي واالجتماعي.
من ناحيته ،أكد المدير التنفيذي
لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية
لشمال إفريقيا والـشــرق األوســط
ب ـن ـجــام ـيــن ف ــافـ ـي ــرو أن ال ـح ــدث

ي ـم ـث ــل م ـن ـص ــة مـ ـث ــالـ ـي ــة ل ـع ــرض
ومناقشة الموضوعات والقضايا
ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــراهـ ـن ــة األمـ ـ ــر ال ــذي
يتطلب توسيع نـطــاق الخدمات
الـقــانــونـيــة ال ـتــي يمكن أن تعالج
م ـثــل هـ ــذه ال ـم ـس ـت ـج ــدات ،وتـلـبــي
حــاجــات ال ـشــركــات والـمــؤسـســات
ورفــدهــا بالمعلومات القانونية
الالزمة ،وتوفير خدمات التدريب
لموظفيها ،مشيدا بقوة الشراكة
ب ـيــن ش ـب ـكــة لـيـكـسـيــس نكسيس
وم ـج ـم ــوع ــة الـ ـي ــاق ــوت وال ـ ـفـ ــوزان
ً
القانونية ،والتي ستنعكس إيجابا
على حضورهما فــي هــذا الحدث
النوعي.

 300مشارك
من الكويت
ودول الخليج
وخبراء أجانب
يساهمون
للمرة األولى
الياقوت

لتنتهي الجلسة على جني أرباح قوي بعد سلسلة
طويلة من المكاسب التي لم يتخللها جنى أربــاح
واضح كالذي حدث أمس.
وتراجعت مؤشرات معظم مؤشرات أسواق المال
َ
مؤشري
بدول مجلس التعاون الخليجي ،باستثناء
السعودية وعمان ،وكانت خسائر المؤشرات الخمسة
ال ـبــاق ـيــة ب ـن ـســب واضـ ـح ــة أك ـب ــره ــا ف ــي ق ـطــر ودب ــي
والكويت وأبوظبي ومحدودة في البحرين ،وكانت
أسعار النفط جيدة ،حيث تداول برنت على مستوى
ً
 94دوالرا لمزيج برنت.

«سينسكيب» توفر «دولبي»
في األفنيوز ومول العاصمة
أطـ ـلـ ـق ــت شـ ــركـ ــة ال ـس ـي ـن ـمــا
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
(سـيـنـسـكـيــب) ،بــالـتـعــاون مع
«دولبي البوراتوريز» ،تجربة
«دول ـب ــي سـيـنـمــا» الـحـصــريــة،
في األفنيوز ومول العاصمة،
لينضما بذلك إلى مثيلتها في
مول .360
تأتي هذه الخطوة لتعزيز
الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة فــي
األفـ ـنـ ـي ــوز ومـ ـ ــول ال ـعــاص ـمــة،
بهدف توفير تجربة متميزة
ً
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدة وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ألعـ ـل ــى
المعايير العالمية فــي عالم
ال ـتــرف ـيــه ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،وبـمــا
يرتقي إلى مستوى طموحات
الجمهور ُ
ومـحـبــي الـعــروض
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت.
وبذلك تكون «سينسكيب» هي
أول مــن ق ـ َّـدم تـجــربــة «دولـبــي
ً
سينما» حصريا في الكويت
عبر مواقع مختلفة لها.
تم تصميم صاالت العرض
بـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات دولـ ـ ـبـ ـ ــي س ـي ـن ـمــا
ً
(  )Dolby Cinemaو ف ـ ـقـ ــا
ل ـل ـم ـع ــاي ـي ــر الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
شركة دولبي الشهيرة ،حيث
ت ـت ـض ـم ــن ال ـت ـق ـن ـي ــة م ــؤث ــرات
ا لـعــرض بتكنولوجيا الليزر
المتقدمة من ،Dolby Vision
ً
ً
والتي توفر نطاقا ديناميكيا
ً
م ـت ـقــدمــا م ــن األل ـ ـ ــوان ونـســب
التباين ،والتي تثري تجربة
المشاهدة.
و فــي تعليق لها على هذا
الـ ـح ــدث ،ق ــال ــت غــال ـيــة حـيــات
نائبة الـمــديــر الـعــام للبرامج
والتسويق في شركة السينما
الـكــويـتـيــة الــوط ـن ـيــة« :تسعى
ً
(سينسكيب) دوما لتقديم كل
ما هو جديد وعصري .نفتخر
اآلن بكوننا الشركة الوحيدة
عـلــى الـصـعـيــد الـمـحـلــي التي

غالية حيات

تعتمد نظام (دولبي سينما)،
وال ــذي ُيعد مستقبل صــاالت
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا .سـ ــاه ـ ـمـ ــت هـ ــذه
الـخـطــوة فــي تعزيز وجــودنــا
ب ــالـ ـس ــوق ،الس ـي ـم ــا ف ــي أك ـثــر
ً
وج ـه ــات ال ـت ـســوق ج ــذب ــا في
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،مـ ـ ـث ـ ــل :مـ ـ ـ ــول 360
واألفنيوز ومول العاصمة».
إض ــاف ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـتـمـيــز
هذه الصاالت بتقنية دولبي
آت ـ ـمـ ــوس الـ ـص ــوتـ ـي ــة ،وال ـت ــي
تعمل عـلــى نـقــل المشاهدين
إلى داخل أحداث العرض عبر
الـ ـص ــوت ال ـم ـح ـي ـطــي ال ـغــامــر
ال ــذي يـتــدفــق مــن حــولـهــم من
كــل الجهات ،مــا يوفر تجربة
مذهلة ومؤثرة تحرك المشاعر
وتحاكي الواقع في دقتها.

١١
ُ
«الحدائق العقارية» تطلق «حصة جاردنز» بـ «حصة المبارك»
ةديرجلا
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َ
المرحلة األولى للمشروع تشمل برجي «مروج» و«وارف» بتشكيلة فريدة من الوحدات السكنية
سند الشمري

السوق
العقاري
يتسم بالنمو
المستمر
مما يعزز
فرص نجاح
االستثمار في
القطاع

موقع
المشروع فريد
واستثنائي
وجميع
الوحدات
َّ
تتميز بحدائق
َّ
معلقة أو
شرفات خاصة

أطـ ـلـ ـق ــت شـ ــركـ ــة الـ ـح ــدائ ــق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة م ـ ـش ـ ــروع «ح ـص ــة
ج ــاردن ــز» ف ــي ضــاحـيــة حصة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ،مـ ـق ــاب ــل الـ ـج ــزي ــرة
الـخـضــراء ،وعـلــى ُبـعــد دقائق
مـن قلب مدينـة الكويت ،حيث
ً
يعتبر ا ل ـم ـشــروع استثنائيا
ب ـك ــل ال ـم ـقــاي ـيــس ال ـم ـع ـمــاريــة
والجمالية والترفيهية ،التي
تجمع بين رو ع ــة التصاميم،
وسـ ـكـيـنــة الـطـبـيـعـ ــة ،وبـهـجــة
الحياة وحيويتها.
وت ـ ـضـ ــم الـ ـم ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ــى
مــن الـمـشــروع بـ َ
ـرجــي «م ــروج»
و«وارف» ،ي ـم ـتــد األول عـلــى
ً
مـ ـس ــا ح ــة ت ـب ـل ــغ  5392مـ ـت ــرا
ً
مـ ــرب ـ ـعـ ــا ،ويـ ـتـ ـك ــون مـ ــن ث ــاث
مـنـصــات ت ـتــراوح ارتفاعاتها
ً
بين  ٢٠و ٢٣و ٢٨طابقا .ويمتد
الثاني على مساحة تبلغ 2450
ً
ً
مترا مربعا ،ويتكون من منصة
واحـ ـ ــدة ،ي ـصــل ارت ـفــاع ـهــا إلــى
ً
 ٣٢طابقا.
مــن جــانـبــه ،أوض ــح المدير
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ع ـب ــدال ـل ــه
حـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،أن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع
يـحـتــوي عـلــى تشكيلة فــريــدة
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة
الـفــاخــرة الـتــي تناسب جميع
ً
االح ـت ـيــاجــات ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
المشروع يتكون مــن غرفتين

م ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال أحـ ـم ــد
الـصـيــاد ،مــديــر المبيعات ،إن
ً
الشركة تـقــدم عــروضــا مميزة
ل ـل ــراغ ـب ـي ــن فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــراء عـلــى
الــوحــدات السكنية المتعددة،
كـمــا ت ـقــدم ال ـشــركــة تسهيالت
ائتمانية فــي الـســداد بصورة
مرنة تالئم جميع الشرائح.
بدوره ،أكد مسؤول التسويق
بالشركة عيسى العسعوسي،
أن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع يـ ــوفـ ــر وحـ ـ ــدات
بمساحات وتصاميم تناسب
أذواق وطريقة معيشة مختلف
األسر الكويتية والخليجية.

وث ـ ـ ــاث غ ـ ــرف وبـ ـن ــت هـ ــاوس
وتــاون هــاوس ،كما أن غالبية
هذه الوحدات تتمتع بإطاللة
بحرية رائعة ،وحدائق خاصة
تـ ـت ــراوح مـســاحــاتـهــا ب ـيــن ١٦
ً
ً
و ١٦٦مترا مربعا.

خدمات متكاملة
وأوضح حسين أن المشروع
يـقــع ف ــي قـلــب ضــاحـيــة حصة
المبارك ،وبإطاللة فريدة على
ً
ال ـخ ـل ـي ــج ،م ــا ي ـج ـع ـلــه مــوق ـعــا
ً
ً
فريدا واستثنائيا غير متكرر،
ك ـم ــا أن ـ ــه ق ــري ــب مـ ــن ال ـم ــراك ــز
الـتـجــاريــة ال ـتــي تـضــم متاجر
تـ ـ ـج ـ ــزئ ـ ــة وم ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــم م ـح ـل ـي ــة
وعالمية ،إلى جانب ما تقدمه
الضاحية من مزايا وخدمات
تجارية وترفيهية واجتماعية،
مثل :مالعب األطفال ،وحدائق
عـ ــامـ ــة ،وحـ ـم ــام ــات سـ ـ ـبــاحــة،
ـواد صـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة ،وص ـ ــال ـ ــة
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
للبولينغ ،مواقف سيارات.
وأكـ ـ ـ ـ ــد حـ ـسـ ـي ــن أن ش ــرك ــة
الحدائق العقارية تولي أقصى
اه ـت ـم ــام ـه ــا ل ـب ـن ــاء ال ـم ـش ــروع
ٔ
وفـق احــدث الطرز المعمارية
وأع ـلــى مـعــايـيــر ج ــودة البناء
ً
العالمية ،موضحا أن الشركة
تعود ملكيتها لمجموعة مـن
ألـ ـم ــع الـ ـش ــرك ــات ف ــي ال ـق ـط ـ ــاع

عبدالله حسين
العقاري بالكويت ،وهـي شركة
ٔ
اوفــرالنــد العقارية ،المملوكة
ل ـ ـشـ ــركـ ــة مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـك ــوي ــت
ال ـق ــاب ـض ــة (ك ـي ـب ـك ــو) ،وش ــرك ــة
ال ــدع ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة ال ـم ـت ـحــدة،
وشـ ـ ــركـ ـ ــة أع ـ ـ ـيـ ـ ــان ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة،
وشركة غلوبال كليرنج هاوس
س ـس ـت ـمــز ال ـم ـم ـل ــوك ــة ل ـشــركــة
ٔ
اجيليتي.
وأشار إلى القدرات الكبيرة
والخبرات الطويلة والسمعة
الـمــرمــوقــة الـتــي كـ َّـونـتـهــا هــذه

«الحدائق العقارية»
تولي أقصى
اهتمامها لبناء
المشروع وفـق
ٔ
احدث الطرز
المعمارية

عيسى العسعوسي
الـ ـ ـ ـش ــرك ــات ع ـل ــى م ـ ــدى ع ـقــود
عــديــدة مـن العمل فــي المجال
العقاري بالكويت وخارجها.
وأكـ ــد أن اق ـت ـنــاء وحـ ــدة في
«حصة جاردنز» تجربة فريدة
م ـ ـ ــن ال ــرف ــاه ـي ــة الـ ـغ ــام ــرة ،فــي
بيئة صحية خـضــراء مفعمة
بـ ــال ـ ـهـ ــواء ال ـ ـن ـ ـق ــي .إنـ ـ ــه م ـن ــزل
للحياة ،واستثمار للمستقبل
في الوقت نفسه ،وفرصة نادرة
الـ ـح ــدوث ال يـنـبـغــي الـتـفــريــط
ً
ف ـي ـه ـ ــا ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن جـمـيــع

ال ــوح ــدات تتميز بــاحـتــوائـهــا
َّ
عـلــى حــديـقــة مـعــلـقــة مستقلة
أو ش ــرف ــات خ ــاص ــة ،وهـ ــو ما
يمنحها ميزة فريدة.

السوق العقاري
وأوض ــح حسين أن السوق
ال ـع ـق ــاري ف ــي ال ـك ــوي ــت يتسم
باالستقرار والنمو المستمر،
م ـم ــا يـ ـع ــزز م ــن ف ـ ــرص ن ـجــاح
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي هـ ــذا ال ـق ـطــاع
الحيوي.

المشروع
يوفر وحدات
بمساحات
وتصاميم
تناسب
مختلف
األذواق

العسعوسي

حسين

الشركة ِّ
تقدم
ً
عروضا مميزة
لراغبي الشراء
الصياد

المدير التنفيذي لشركة
روما عيسى طه

مجسم المشروع

جانب من الحضور (تصوير عوض التعمري)
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عدوى إفالس بورصة  FTXتنتشر ...وشركات أخرى في الطريق
ً
ةديرجلا
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• «بلوكفاي» و«فوييجر» تواجهان نفس المصير • مؤسس «باينانس» :العمالت المشفرة ستكون بخير ...ولست منقذا
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت أص ـ ـ ـ ـ ـ ــداء انـ ـهـ ـي ــار
إمبراطورية ســام بنكمان فرايد
في االنتشار عبر األسواق المالية،
م ـم ــا يـ ـه ــدد م ـس ـت ـق ـبــل م ـقــرضــي
العمالت المشفرة مثل «بلوكفاي»
و«فوييجر».
وأوقفت «بلوكفاي» ،التي قالت
في تدوينة االثنين إنها «تعرضت
بشكل كبير لـ FTXوالكيانات ذات
الصلة بالشركة» ،عمليات السحب
األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي بـسـبــب عــدم
اليقين بشأن .FTX
وأفادت «وول ستريت جورنال»
في تقرير ،بــأن الشركة تفكر في
رفع دعوى إفالس.
واض ـ ـط ـ ــر م ـ ـقـ ــرض الـ ـعـ ـم ــات
الـمـشـفــرة الـمـفـلــس فــويـيـجــر إلــى
محاولة العثور على مشتر بديل
ُ
ألصوله بعد أن خلص إلى أن FTX
لن تغلق صفقة مخطط لها بقيمة

 1.4مليار دوالر لـشــراء الشركة،
ً
وفـ ـق ــا ل ـم ــا ذك ــرت ــه «ب ـل ــوم ـب ــرغ»،
واطلعت عليه «العربية.نت».
وقال محامي اإلفالس الرئيسي
في «فوييجر» ،جوشوا سوسبرغ،
خ ـ ــال ج ـل ـس ــة ال ـم ـح ـك ـم ــة أم ــس
األول« :ال أعتقد أننا رأينا نهاية
الـعــدوى أو الخوف الــذي ينتشر
في السوق».
وأضاف« :لقد شعرنا بالصدمة
واالس ـت ـي ــاء وال ـ ـفـ ــزع ...ل ــن تـكــون
هـنــاك صفقة مــع  ،FTXأعتقد أن
ً
هذا واضح تماما».
ك ـم ــا أن لـ ـصـ ـن ــدوق ال ـت ـح ــوط
المشفر  ،Galois Capitalما يقرب
من  40مليون دوالر إلى  50مليون
دوالر من التعرض لـ .FTX
واح ـت ــاج ــت ش ــرك ــة الــوســاطــة
 Genesisإ ل ــى ض ــخ  140مليون
دوالر م ــن شــركـتـهــا األم بـعــد أن

«بتكوين» التزال دون  17ألف دوالر
انـ ـخـ ـفـ ـض ــت الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات االفـ ـ ـت ـ ــراضـ ـ ـي ـ ــة خـ ــال
تعامالت أمس مع متابعة المتداولين للتوترات
الجيوسياسية ،وتداعيات انهيار منصة «إف تي
بتكوين بنسبة  0.76في المئة
إكس» .وتراجعت
ً
إلى  16706.75دوالرات ،وفقا لبيانات «كوين باس».
وفي الوقت نفسه ،تراجعت اإليثريوم بنسبة

 1.73في المئة إلــى  1231.29دوالرا ،وانخفضت
الريبل ً 1.34في المئة عند  38.14سنتا.
ووفقا لبنك التسويات الدولية ،فإن دراسة حول
كيفية استخدام مستثمري التجزئة لتطبيقات
تداول العمالت المشفرة أظهرت أن حوالي ثالثة
أرباعهم خسروا أموالهم في بتكوين.

كشفت عن  175مليون دوالر من
األموال المغلقة في حساب تداول
 .FTXبينما قال الرئيس التنفيذي
ل ـ ـشـ ــر كـ ــة Hive Blockchain
 ،Technologiesفــرانــك هــولـمــز،
إن ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـع ـمــات
ً
ال ـم ـش ـف ــرة ي ـض ـغ ــط أي ـ ـضـ ــا عـلــى
مـعـ ّـدنــي الـعـمــات المشفرة ذوي
االس ـتــدانــة الـمـفــرطــة وصـنــاديــق
ال ـت ـحــوط ال ـتــي أق ــرض ــت األمـ ــوال
للقطاع.يأتي ذلك ،بعدما انخفض
سعر بيتكوين في األيام األخيرة
إلى أقل من  17000دوالر ،من أكثر
من  20ألف دوالر في بداية الشهر.

وأضاف هولمز« :اليزال هناك
ال ـمــزيــد م ــن ح ــاالت اإلفـ ــاس في
الـمـسـتـقـبــل».وكــل ه ــذه الـمـشــاكــل
د فـعــت المتشككين فــي العمالت
الـمـشـفــرة مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة إلــى
تكرار تحذيراتهم.
من جانبه ،وصف نائب رئيس
شـ ــركـ ــة بـ ـي ــركـ ـش ــاي ــر هـ ـ ــاثـ ـ ــاواي،
ً
تشارلي مونغر ما يحدث حاليا
باالحتيال والـخــداع ،قائال« :هذا
مــزيــج س ـي ــئ ...ال أح ــب الـغــش أو
ال ـخــداع ،وقــد يـكــون األخـيــر أكثر
شدة من االحتيال».
ول ـ ـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن جـ ـمـ ـي ــع شـ ــركـ ــات

األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة سـ ـيـ ـئ ــة
الـ ـ ـح ـ ــظ ،حـ ـي ــث خ ـف ـض ــت ش ـب ـكــة
«سـيـلـيــزيــوس»  ،Celsiusمقرض
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ال ـم ـف ـل ــس
بالفعل بسبب مزاعم سوء اإلدارة،
تعرضها لـ FTXبنسبة  %99قبل
انهيار المجموعة.
وقـ ــال كـبـيــر م ـس ــؤول ــي إع ــادة
ال ـه ـي ـك ـل ــة ،ك ــري ــس ف ـ ـ ـيـ ـ ــرارو ،فــي
جلسة استماع لمحكمة اإلفالس
أمس األول ،إن «سيليزيوس» كان
لديها تعرض مع  FTXبقيمة 3.6
مـلـيــارات دوالر فــي يـنــايــر ،فيما
ي ـق ـت ــرب هـ ــذا ال ــرق ــم اآلن م ــن 13

مليون دوالر ،بعد جهود كبيرة
لــابـتـعــاد عــن مـنـصــات التشفير
التابعة لجهات خارجية.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال الـ ـم ــؤس ــس
والرئيس التنفيذي لـ «باينانس»،
تشانغ بينغ تـشــاو ،إن العمالت
المشفرة ليست بحاجة إلى منقذ،
والعمالت المشفرة ستكون بخير،
مضيفا« :أنا لست منقذا».
مؤسس «باينانس» أوضح في
مقابلة مع «العربية» ،أمــس على
هامش ملتقى أبوظبي للعمالت
الـمـشـفــرة ضـمــن مـنـتــدى أسـبــوع
أبــوظـبــي الـمــالــي ،أن «باينانس»
أح ـ ــد ال ــاع ـب ـي ــن فـ ــي ال ـص ـن ــاع ــة:
«كتبت تغريدة اننا سنبيع بعض
ع ـمــات  FTTب ـغــرض الـشـفــافـيــة،
ونـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـعـ ــدد م ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ل ـح ـمــايــة م ـس ـت ـخــدم ـي ـنــا ،ون ـحــن
م ــن ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ال ـص ـنــاعــة،
والعمالت المشفرة غير مركزية
إلى حد كبير ،وبتكوين و BMEأو
إيثيريوم لن تختفي ،وستواصل
النمو».
ولفت تشانغ بينغ تشاو ،إلى
أن ال ـع ـمــات ال ـم ـش ـفــرة ستشهد
ت ـق ـل ـب ــات ق ـص ـي ــرة األمـ ـ ـ ــد ،ول ـكــن
بالنظر إلى ما يحدث في القطاع،
فإن هذه العمالت أظهرت مرونة
ك ـب ـيــرة ،وبــاع ـت ـقــادي أن صناعة
العمالت المشفرة ستكون بخير.
وقـ ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي إن

أولوية «باينانس» خــال للفترة
المقبلة هي التركيز على إثبات
االحتياطات لديها ،وتسهيل تأكد
العمالء من وجود أموالهم ،وهذه
أسهل طريقة لضمان تـفــادي ما
حصل لشركة .FTX
وت ــاب ــع ت ـش ــان ــغ ب ـي ـنــغ ت ـش ــاو:
«أع ـت ـقــد أن  FTXقــامــت بتحويل
أص ــول الـعـمــاء إلــى اسـتـثـمــارات
أخـ ـ ـ ــرى ،وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـم ــت إدارة
 ،FTXوك ــأن ـه ــا صـ ـن ــدوق تـحــوط
بــدال مــن منصة ت ــداول ،أمــا نحن
ف ـم ـن ـص ــة ت ـ ـ ـ ــداول ولـ ـي ــس لــدي ـنــا
ص ـنــدوق ت ـحــوط وبــالـنـسـبــة لنا
أسـهــل طريقة لـتـفــادي مــا حصل
لـ  FTXهو باالحتفاظ بالعمالت
ال ـم ـش ـفــرة ل ـل ـع ـمــاء ع ـلــى حــالـهــا
وعدم استخدامها».
اقرأ المزيد ...هل انتهت حرب
«بــايـنــانــس» و» »FTXأم للسقوط
بقية؟ وأض ــاف «ال يــوجــد سحر،
ودخ ــل «بــاي ـنــانــس» يعتمد على
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوالت ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ت ـف ــرض ـه ــا
عـلــى ال ـت ــداوالت وتـحـقــق أربــاحــا
وبالتالي عملياتها مستدامة».
وفيما يتعلق بعمالت  FTTقال
ال ـمــؤســس وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـشــركــة بــاي ـنــانــس« :ب ـع ـنــا ج ـ ً
ـزء ا
صغيرا منها واليزال لدينا الجزء
األكـ ـب ــر وح ــال ـي ــا ال خ ـط ــط لـبـيــع
المزيد».
(العربية.نت)

«المركزي» :مساهمات الشركاء تصب في نجاح حملة «لنكن على دراية»
ضمن جهود بنك الكويت المركزي المستمرة لتعزيز الثقافة المالية
لدى مختلف شرائح المجتمع ،وضمن توجيهاته نحو توسيع وتعزيز
دور القطاع المصرفي الكويتي في المسؤولية المجتمعية ،والشراكة
مع األطراف المعنية ،ساهمت مجموعة من شركات القطاع الخاص في
ً
دعم حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي حققت نجاحا
ً
ملحوظا في عامها الثاني.
وفــي هــذا الـمـجــال ،رحــب الــرئـيــس التنفيذي لـلـعــاقــات والـشــؤون
المؤسسية في شركة زين الكويت  -وليد الخشتي بالتعاون مع بنك
الكويت المركزي ُ
للمشاركة في الحملة التي نجحت على مدار عامين
في رفع الوعي المجتمعي ،وتعزيز الثقافة الرقمية اآلمنة في الكويت من
خالل التوعية بمخاطر عمليات االحتيال اإللكتروني واألمن السيبراني
وغيرها من القضايا المهمة ذات الصلة.
وأضاف « :تمحورت ُمساهمة زين حول نشر محتوى الحملة عبر
قنواتنا الرقمية الرسمية على وسائل التواصل االجتماعي لتصل إلى
قاعدة عمالئنا ومتابعينا ،فال يقتصر الضرر الذي تسببه عمليات

االحـتـيــال اإللـكـتــرونــي على عـمــاء القطاع المصرفي الـيــوم فحسب،
ً
بــل يــواجــه قـطــاع االت ـصــاالت أيـضــا نسبة كبيرة مــن هــذه الهجمات
ً
ً
اإللكترونية التي تأتي بأشكال مختلفة دوما ،وجاءت مشاركتنا إيمانا
ّ
منا بأهمية التعاون ُ
المشترك ما بين مؤسسات القطاعين الخاص
والعام لكل ما فيه مصلحة المجتمع الكويتي».
كما أعربت الرئيسة التنفيذية للقطاع اإلداري في شركة الحمراء
العقارية  -أبرار الحبيب عن اعتزاز الشركة بالدور الريادي والمبادر
الكويت المركزي ،واتحاد مصارف الكويت
الذي ينهض به كل من بنك
ً
ً
على صعيد إطــاق الحملة ،قائلة «إنـنــا نثمن عاليا ال ــدور الــريــادي
وال ـق ـي ــادي لـلـمــركــزي وات ـح ــاد ال ـم ـصــارف ف ــي إطـ ــاق ه ــذه ال ـم ـبــادرة
اإليجابية ،ونحيي حرصهم على ضمان حماية حقوق عمالء البنوك
وسعيهم الـمـتــواصــل لتحقيق ه ــذا ال ـهــدف ،س ــواء مــن خ ــال توعية
الـجـمـهــور ب ـهــذه ال ـح ـقــوق عـبــر م ـب ــادرات عـلــى غ ــرار الـحـمـلــة أو عبر
تعليماتهم الرقابية للقطاع المصرفي بشأن حماية حقوق العمالء».
وفي هذا السياق ،صرح المدير العام للتسويق في مجموعة التمدين

ً
 معاذ الرومي قائل «جاءت مشاركة المجموعة في الحملة التوعويةالتي أطلقها المركزي من أجل تعزيز وزيــادة الوعي بين المواطنين
والمقيمين على السواء ،لمواجهة ظاهرة االحتيال اإللكتروني ،حيث
قامت بنشرها في جميع مراكز التسوق التابعة للمجموعة ووسائل
التواصل االجتماعي ،إيماننا منا في مجموعة التمدين بأهمية دور
القطاع الخاص ومسؤوليته تجاه المصلحة العامة لدولة الكويت
ومجتمعها» .من جانبها ،أكدت الشركة الوطنية العقارية حرصها على
دعم الحمالت الوطنية التي تهدف لتحقيق مستقبل مستدام للكويت،
وممن ضمنها الجهود التي يبذلها المركزي واتحاد المصارف في
نشر الوعي المصرفي بالكويت ،من خالل هذه الحملة.
تجدر اإلش ــارة إلــى أن «لنكن على دراي ــة» بــدت فــي  2021بإشراف
المركزي ،وبالتعاون مع اتحاد المصارف ،بهدف نشر الثقافة المالية
لدى أوسع شريحة من المجتمع ،وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور
القطاع المصرفي وكيفية االسـتـفــادة مــن الـخــدمــات المتنوعة التي
تقدمها الـبـنــوك على الــوجــه األمـثــل ،حيث شمل البرنامج فــي عامه

الـثــانــي مـجـمــوعــة مــن الـمــواضـيــع مـنـهــا الـتــوعـيــة بـمـخــاطــر عمليات
االحتيال والجرائم اإللكترونية التي تستهدف العمالء بطرق متنوعة،
كما تناول التعريف ببعض أشكال غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب،
ويغطي البرنامج كذلك موضوع تشجيع االدخار ضمن مواده ،حيث
يسلط الضوء على أهمية االدخار وبعض طرقه ووسائله ،فضال عن
مواصلة التوعية بمواضيع البرنامج التي طرحت العام الماضي،
وذلك بأسلوب جديد.

«الوطني» يطلق حملة للتوعية بمرض السكري «بوبيان» يرعى مؤتمر اتحاد طلبة الكويت بأميركا
أط ـل ــق ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوطـنــي
ً
ً
بــرنــامـجــا صحيا لــزيــادة الوعي
ودعـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ــالـ ـسـ ـك ــر،
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم الـ ـع ــالـ ـم ــي
لـ ـلـ ـسـ ـك ــري ،ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار ب ــرن ــام ــج
رفاهية الموظفين الذي يقدم من
خــا لــه ا لـبـنــك مجموعة متنوعة
مــن الـحـمــات الطبية والصحية
وال ـتــوعــويــة ،ال ـتــي تـعـنــى بــراحــة
موظفيه.
ويـ ـتـ ـع ــاون «ال ــوطـ ـن ــي» ضـمــن
حملة التوعية بـمــرض السكري
مع مستشفى وارة ،حيث يتواجد
أخصائيون وأطباء من «وارة» في
عيادة الوطني بالمقر الرئيسي
ً
للبنك -الـتــي تعمل حــالـيــا تحت
إدارة «وارة» -الستقبال الموظفين
وال ـق ـي ــام بــال ـف ـحــوصــات ال ــازم ــة
فيما يتعلق بالسكري واألمراض
ال ـبــاط ـن ـيــة ،هـ ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مـ ـ ــواض ـ ـ ـيـ ـ ــع ص ـ ـح ـ ـيـ ــة تـ ــوعـ ــويـ ــة
ُ
تتعلق بــالـسـكــري ،وت ـعــرض من
خـ ــال قـ ـن ــوات ال ـب ـن ــك ل ـل ـتــواصــل
االجتماعي.

وفي إطار حملة التوعية تجاه
ً
السكري ،يتعاون البنك أيضا مع
أحد المعاهد الصحية ،لتعريف
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن ب ـ ــأح ـ ــدث األج ـ ـهـ ــزة
الرياضية العصرية التي تساعد
الموظف في الوقاية حتى حماية
مرضى السكري من خالل الحفاظ
على مستويات سكر طبيعية في
ً
الدم .ونظرا ألهمية فحص السكر
للمرضى من أجــل تتبع حالتهم
وتدارك أعراض المرض ،فقد وفر
البنك للموظفين فحصا للسكر.
و قـ ـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر أول ف ـ ــي إدارة
ال ـعــاقــات الـعــامــة فــي «الــوطـنــي»
يعقوب الباقر إن «هــذه المبادرة
تـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن س ـل ـس ـل ــة ح ـم ــات
تــوعــويــة ك ــان ق ــد أطـلـقـهــا الـبـنــك
ويواصل إطالقها ضمن برنامج
رفاهية الموظفين ،الــذي يهدف
إلــى توفير أفضل أنــواع الرعاية
وااله ـت ـمــام وال ــدع ــم ،السـ ّـيـمــا في
الجانبين النفسي والصحي في
بيئة العمل».
وأضــاف الباقر «يتبنى البنك

يعقوب الباقر
ً
منظورا أوسع لرعاية الموظفين
يـتـضـمــن ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـجــاالت
مثل التطوير واالحترام والرعاية
الصحية والنفسية ،ألننا نعي أن
مــا نستثمره فــي موظفينا اآلن
سيعود بفوائد أعظم على المدى
الطويلُ .يعد تبني هذا المنظور
من التوجهات الرئيسية لتعزيز
أداء االستدامة».

تطبيق «الخليج» الجديد يوفر خدمة
 Pay Linkلتسهيل إرسال رابط الدفع
يواصل تطبيق بنك الخليج
عـلــى ال ـهــواتــف الــذك ـيــة الـجــديــد
ً
كليا البوح بأسراره إلى العمالء،
وال ـك ـش ــف ع ــن خ ــدم ــات وم ــزاي ــا
حصرية ،بعضها يعد األول من
نــوعــه واألس ــرع بــالـكــويــت ،وفي
مقدمتها خدمة الدفع الشخصي
« »Pay Linkالسريعة ،التي تمكن
العميل مــن إرس ــال راب ــط الدفع
في  3خطوات فقط دون تسجيل
الدخول.
ويوفر التطبيق الجديد خدمة
ال ــدف ــع ال ـش ـخ ـصــي «»Pay Link
على واجهة التطبيق الخارجية
لتقليص خطوات إرسال الرابط
وإن ـجــاز العملية بـســرعــة أكـبــر،
ويمكن للعميل الجديد تفعيل
ا ل ـ ـخ ـ ــد م ـ ــة م ـ ـ ــن دون ت ـس ـج ـي ــل
الـ ــدخـ ــول ،م ــن خـ ــال ال ـخ ـطــوات
التالية-:
 ا فـتــح تطبيق بـنــك الخليجوسجل الدخول.
 اضغط على دفع شخصي. اضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــط ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارالحساب االفتراضي لرابط الدفع
الخارجي.
 اخ ـ ـتـ ــر ح ـ ـسـ ــاب االس ـ ـتـ ــامالرئيسي لميزة الدفع الشخصي

بدر العلي
الخارجي من القائمة ثم اضغط
على حفظ.
 ت ـ ــم ت ـف ـع ـي ــل م ـ ـيـ ــزة ال ــدف ــعالشخصي الخارجي.
و تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ع ـ ـ ــد « »P a y L i n k
ال ـع ـمــاء األفـ ـ ــراد أو ال ـم ـبــادريــن
م ـ ـ ــن أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
الصغيرة والمتناهية الصغر،
ا لــذ يــن ال يملكون تطبيقا على
اإلنترنت أو الهواتف الذكية ،في
تـحـصـيــل مـسـتـحـقــاتـهــم بشكل
ف ـ ـ ــوري وبـ ـك ــل س ـه ــول ــة وي ـس ــر،
م ــن خ ـ ــال إنـ ـش ــاء رابـ ـ ــط ال ــدف ــع

وم ـش ــارك ـت ــه م ــع الـ ـط ــرف اآلخ ــر
ع ـبــر إحـ ــدى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل.
ب ـهــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال نــائــب
المدير العام لمجموعة الخدمات
المصرفية الشخصية بدر العلي
إن التطبيق الجديد بما يحتويه
م ــن خ ــدم ــات نــوع ـيــة وت ـحــديــث
وتـطــويــر للعديد مــن الـخــدمــات
ي ـ ـل ـ ـقـ ــى ق ـ ـ ـبـ ـ ــوال واسـ ـتـ ـحـ ـس ــان ــا
م ــن مـخـتـلــف ش ــرائ ــح ال ـع ـمــاء،
الـ ــذيـ ــن ن ـع ـت ـب ــره ــم شـ ــركـ ــاء فــي
ك ــل م ـش ــروع ــات ال ـت ـطــويــر الـتــي
ت ـش ـهــدهــا خ ــدم ــات ال ـب ـن ــك ،مــن
خ ـ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـم ـس ـت ـمــر
آلرائـهــم ،واالستماع المتواصل
ل ـم ـت ـط ـل ـبــات ـهــم ،ب ـه ــدف تـسـهـيــل
حياتهم واالستجابة السريعة
الحتياجاتهم المصرفية.
وأشار العلي إلى أن التطبيق
ال ـج ــدي ــد ي ـعــد ن ـق ـلــة نــوع ـيــة في
تـجــربــة الـعـمـيــل ،تـمــس مختلف
الخدمات التي يقدمها البنك وكل
مــراحــل الـمـعــامــات المصرفية،
مــا يـجـعــل الـتـجــربــة المصرفية
الـسـهـلــة م ــع بـنــك الـخـلـيــج أكـثــر
س ـهــولــة ،وم ـتــاحــة للجميع في
كــل مـكــان وب ــأي وقــت ،مــن خالل
واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.

وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـح ـم ـل ــة ت ـهــدف
إل ــى رف ــع مـسـتــوى ال ــوع ــي تـجــاه
مـ ــرض ال ـس ـكــر ال ـ ــذي أص ـب ــح من
أكـ ـث ــر ال ـت ـح ــدي ــات ال ـص ـح ـيــة فــي
ال ـعــالــم ،حـيــث الب ــد مــن اإلض ــاءة
على األعراض الشائعة ،وعالمات
ا لـتـحــذ يــر المبكر للسكر ،وسبل
ال ــوق ــاي ــة م ـنــه وس ـه ــول ــة اع ـت ـمــاد
ن ـظ ــام غ ــذائ ــي ص ـحــي وطـبـيـعــي
بالرغم من المرض .هذا ،ويحفل
«الوطني» بالعديد من المبادرات
الريادية على صعيد دعم القطاع
ال ـص ـح ــي م ـث ــل حـ ـم ــات ال ـت ـب ــرع
بالدم .ويسعى البنك إلى توفير
مختلف سبل الدعم للمستشفيات
وال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
المعنية بتقديم خدمات الرعاية
الصحية فــي ال ـبــاد ،إل ــى جانب
قيامه بصورة مستمرة بتنظيم
األن ـش ـطــة وال ـح ـم ــات الـتــوعــويــة
المتعددة األغراض والرامية إلى
تعزيز الوعي الصحي ،وتشجيع
السلوكيات وال ـع ــادات الصحية
بين أفراد المجتمع.

ف ــي إطـ ـ ــار ح ــرص ــه ع ـل ــى دع ــم
الشباب الكويتي خارج الكويت،
ي ــرع ــى ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ال ـمــؤت ـمــر
الوطني السنوي لالتحاد الوطني
لطلبة الـكــويــت – ف ــرع الــواليــات
المتحدة ،الــذي تنطلق فعالياته
من  24إلى  27نوفمبر الجاري.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر األول ب ـ ـ ــإدارة
االتصاالت والعالقات المؤسسية
ف ــي ال ـب ـن ــك ول ـي ــد ال ـص ـق ـع ـبــي إن
رع ـ ــاي ـ ــة الـ ـبـ ـن ــك ل ـ ـهـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر
ال ـس ـن ــوي الـ ـه ــام ت ــأت ــي ف ــي إط ــار
حرصه على دعم الشباب الكويتي
فــي مختلف ا ل ـم ـجــاالت العلمية
وال ـث ـق ــاف ـي ــة وال ــري ــاضـ ـي ــة داخـ ــل
الكويت وخارجها.
وأضاف الصقعبي« :يؤمن بنك
بوبيان دائما بــأن ثــروة الكويت
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ت ـك ـم ــن فـ ــي ش ـبــاب ـهــا
ال ــواع ــد ،السـيـمــا الــذيــن يسعون
للحصول على أ عـلــى مستويات
التحصيل العلمي ،و بـمــا يخدم
بـلــدهــم ويـســاهــم فــي دف ــع عجلة
التنمية».

«المتحد» يعلن فائزي
«الحصاد» األسبوعي

أجرى البنك األهلي المتحد ،أمس ،السحب األسبوعي على جوائز
الحصاد اإلسالمي ،حساب السحب على الجوائز اإلسالمي األول في
الكويت ،والذي ينفرد بالعديد من المميزات ،منها أنه أبسط وأسهل
برنامج ادخار ،فضال عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل سهولة
ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب .وأسفر السحب عن حصول
 10مــن الـعـمــاء على  1000ديـنــار لكل منهم ،وه ــم :لمى ولـيــد خالد
الفضالة ،وعالية جابر بويش السعيدي ،وصالح بندر تايه الشمري،
وفيصل داود سليمان البصيري ،وعباس عبدالله فرج عبدالله ،ومحمد
خالد خلف المخيزيم ،وفاضل عبدالرحمن جابر حميدي ،وحسين
صقر عيسى حيدر ،وعبدالصمد جاسم محمد شموه ،وفواز سليمان
عبدالله األحمد .ويقدم حساب الحصاد اإلسالمي في باقته الجديدة
مجموعة أوسع من المزايا ،حيث يحظى الرابحون من عمالء «المتحد»
بجائزة شهرية بقيمة  100000د.ك ،إضافة إلى  10جوائز أسبوعية
بقيمة  1000دينار لكل جائزة ،وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى
بقيمة  250000د.ك نقدا للرابح أهم ما يطمح إليه العمالء ،حيث تمثل
لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.

وأشار إلى أن المؤتمر السنوي
ل ـط ـل ـب ــة الـ ـك ــوي ــت فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة يعتبر واح ــدا مــن أبــرز
الفعاليات الشبابية التي يحرص
ب ــوبـ ـي ــان ع ـل ــى دع ـم ـه ــا ب ـص ــورة
دائ ـمــة ،إيـمــانــا منه بــالــدور الــذي
تـلـعـبــه االتـ ـح ــادات الـطــابـيــة في
الداخل والخارج في إبراز الصورة
اإليجابية للشباب الكويتي.
وأشــار الصقعبي إلــى أن وفد
ال ـب ـن ــك الـ ـمـ ـش ــارك فـ ــي ال ـمــؤت ـمــر
وفـ ـع ــالـ ـي ــات ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ي ـضــم
مجموعة من موظفي إدارات البنك
المختلفة ،مــن أ جــل التفاعل مع
مختلف الفعاليات واألنشطة التي
ستقام ضمن فعاليات المؤتمر.
وأردف« :في إطار حرص البنك
عـلــى اسـتـقـطــاب أف ـضــل ال ـك ــوادر
الوطنية فإنه سيتم عقد لقاء ات
مع الطلبة خالل المؤتمر لإلجابة
ع ـ ــن ك ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت ال ـخ ــاص ــة
بالتوظيف في البنك ،مع فرصة
االط ــاع عـلــى ال ـفــرص الوظيفية
ال ـتــي يــوفــرهــا الـبـنــك ،وتــوضـيــح

الـكـثـيــر م ــن األمـ ــور ال ـتــي تتعلق
بالعمل في القطاع المصرفي لهم.
ويعتبر بنك بوبيان من أبرز
ً
الـبـنــوك المحلية دع ـمــا للشباب
في مختلف المجاالت ،إضافة إلى
توظيف أفضل الكفاء ات الشابة
لــديــه ،حـيــث يـمـتـلــك الـبـنــك أعـلــى
نسبة من العمالة الوطنية على
مـسـتــوى الـقـطــاع بنسبة تقترب
مــن  .80%وأف ــاد الصقعبي بأنه
سيتم استعراض ابــرز الخدمات
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ي ـق ــدم ـه ــا
ال ـب ـنــك ل ـل ـش ـبــاب ،الس ـي ـمــا الــذيــن
يواصلون دراستهم في الخارج،
والذين يحتاجون إلى المزيد من
التواصل مع الخدمات المصرفية
الـ ـت ــي ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم ،مــع
التركيز على خدمات البنك لفئة
الشباب ،وتحديدا حساب ،PRIME
إلــى جــانــب تـعــريــف الطلبة أكثر
بـبـنــك  Nomoأول بـنــك إســامــي
رقمي عالمي.
ولفت إلــى أن البنك ،وكعادته
في مثل هذه المناسبات ،سينظم

وليد الصقعبي
مجموعة من الفعاليات واألنشطة
وال ـم ـف ــاج ــآت ال ـخــاصــة لـلـطــاب،
مــع تـقــديــم مـجـمــوعــة مـمـيــزة من
ال ـجــوائــز وال ـه ــداي ــا الـقـيـمــة لـهــم،
متابعا« :يمكن للجميع متابعة
ت ـغ ـط ـي ـت ـنــا ل ـل ـمــؤت ـمــر مـ ــن خ ــال
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
الخاصة بالبنك على انستغرام
وتويتر ويوتيوب وغيرها».

مجموعة مصرفي تكرم «»KIB
«أفضل بنك في العالقات العامة ألنشطة وفعاليات الموظفين»
ً
قــامــت مـجـمــوعــة م ـصــرفــي ،أخـ ـي ــرا ،بعمل
استطالع عــن األداء الـعــام إلدارات العالقات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة،
ً
خصوصا في دعمها للموظفين على الصعيد
َّ
االجتماعي ،حيث تصدر بنك الكويت الدولي
( )KIBنتائج االسـتـطــاع ،ليحرز على إثــره
لقب «أفضل بنك في العالقات العامة إلقامة
األنشطة والفعاليات للموظفين لسنة ،»2022
بعد أن حقق النسبة األعلى من األصوات.
وق ـ ــد ق ــام ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ـص ــرف ــي ،مـمـثـلــة
برئيس المجموعة فيصل الكندري ،بتقديم
درع تـكــريـمـيــة للبنك تـسـلـ َّـمــه ال ـمــديــر الـعــام
ل ــإدارة المصرفية لــأفــراد فــي  ،KIBعثمان
توفيقي ،بحضور موظفي االتصال الداخلي
في البنك.
وع ـل ـيــه ،ه ـنــأ ال ـك ـن ــدري مـمـثـلــي  KIBعلى
الـ ـف ــوز بــال ـل ـقــب ،وفـ ــي م ـع ــرض كـلـمـتــه بـهــذه
المناسبة ،قال«ُ :يعد الوصول لهذه النتيجة
ً
فـ ــي االسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـ ــذي أجـ ــري ـ ـنـ ــاه ،اعـ ـت ــراف ــا
ً
مــوثــوقــا نــالــه  KIBبـشـهــادة مــن الموظفين،
الذين أجمعوا على تميز أداء البنك في دعم
وتشجيع موظفيه من الجانب االجتماعي،
واهتمامه بالمشاركات والمبادرات الداخلية،
ً
فضال عن توفيره لكل اإلمكانيات والوسائل
التحفيزية المتنوعة لتناسب كل فئاتهم ،ما
ساهم في توفير بيئة عمل أسرية وتطوير

زمالة إبداعية تدفع الشغف بالعمل الجماعي
وبروح الفريق واحد».
وأشــار الكندري إلى الجهود التي تبذلها
م ـج ـم ــوع ــة مـ ـص ــرف ــي ،فـ ــي دورهـ ـ ـ ــا ال ـن ـقــابــي
واإلع ـ ــام ـ ــي ،ل ـت ـش ـج ـيــع م ــؤس ـس ــات ال ـق ـطــاع
الـ ـمـ ـص ــرف ــي ،مـ ــن خـ ـ ــال تـ ـط ــوي ــر واالرتـ ـ ـق ـ ــاء
بـمــوظـفـيـهــا ،ومـسـيــرتـهــم الـمـهـنـيــة ،وم ـنــاخ
ً
العمل ال ــذي يحيط بـهــم ،مـشـيــدا باالهتمام
ً
الكبير الذي يوليه  KIBبهذا الشأن ،ومؤكدا
أن االس ـت ـث ـمــار ف ــي رأس ـم ــال الـبـنــك الـبـشــري
هــو الـمـحــرك الــرئـيـســي لــابـتـكــار ،والعنصر
األساسي في تحقيق النمو واستدامة األعمال،
وأن نجاح أي مؤسسة يكمن في ثقافة عمل
ً
فريقها ،لــذلــك «نـحــرص دائـمــا على تشجيع
المؤسسات بتوفير بيئة عمل يشعر فيها
الموظفون باالحترام والثقة المتبادلة ،وكذلك
بالحرية واألمان».
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن «مـ ـص ــرف ــي» هــي
مـجـمــوعــة نـقــابـيــة مستقلة بــذات ـهــا ،أنشئت
ُ
عام  2009في الكويت ،وتدار بشكل مؤسسي
ن ـق ــاب ــي ،ح ـي ــث تـ ـه ــدف إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـث ـقــافــة
النقابية والمصرفية لــدى موظفي القطاع
الخاص بشكل عام ،وموظفي البنوك بشكل
خاص والمجتمع ككل.
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افتتح الدورة الـ  45عقب غياب عامين بسبب «كورونا»
فضة المعيلي

افتتح وزير اإلعالم وزير
الدولة لشؤون الشباب،
عبدالرحمن المطيري ،فعاليات
معرض الكويت الدولي للكتاب
بدورته الـ  45أمس.

خـ ـ ــال ك ـل ـم ـتــه فـ ــي بـ ــدايـ ــة اف ـت ـت ــاح
مـعــرض الـكــويــت ال ــدول ــي لـلـكـتــاب في
دورته الـ  ،45بأرض المعارض بمنطقة
مـشــرف ،برعاية سمو رئيس مجلس
ال ــوزراء ،الشيخ أحمد نــواف األحمد،
قال ممثل سموه؛ وزير اإلعالم والثقافة
وزيــر الــدولــة لـشــؤون الشباب ،رئيس
الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة والـفـنــون
واآلداب عبدالرحمن المطيري« :أتقدم
ب ـجــزيــل ال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر ال ــى سمو
رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة
لـلـمـعــرض ب ــدورت ــه ال ـحــال ـيــة ،خــاصــة
أن ــه يــأتــي بـعــد غ ـيــاب بـسـبــب جائحة
كورونا ،التي منعت العالم أجمع من
ح ـضــور فـعــالـيــات وت ـظــاهــرات كبيرة
على المستوى العالمي».
وأضاف الوزير« :اليوم نحن نفتتح
تظاهرة ثقافية تعد األكبر في الكويت،
وهو معرض الكويت الدولي في دورته
ال ـ ـ  ،45ون ـحــن س ـع ــداء ج ــدا ب ــاألع ــداد
الكبيرة التي شاركت في هذه التظاهرة
الـثـقــافـيــة م ــن جـمـيــع ال ـ ــدول الـعــربـيــة
واألجـنـبـيــة ،ونـحــن نتكلم الـيــوم ّ
عما
يقارب  520دار نشر ،ونتكلم عن 404
دور نشر بشكل مـبــاشــر ،إضــافــة إلى
مشاركة المنظمات الدولية ،ومنظمات
الـ ـنـ ـف ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
ودور ال ـن ـش ــر ال ـم ـح ـل ـيــة ،وال ـع ــرب ـي ــة،
واألجـنـبـيــة ،وي ــواك ــب ه ــذه الـتـظــاهــرة
الثقافية الكبيرة العديد من األنشطة
والفعاليات المتنوعة».

وأكد المطيري أن مشاركة إيطاليا
بصفتها ضيف شرف للمعرض تمنح
مساحة كبيرة للكتاب ،والمفكرين،
والمبدعين المشاركين لالطالع على
ث ـق ــاف ــات أخ ـ ــرى ،واسـ ـتـ ـط ــرد« :أي ـضــا
ي ـع ـطــي ال ـم ـع ــرض ال ـف ــرص ــة لـلـشـبــاب
الكويتيين لتقديم إبداعاتهم ورؤاهم
ودوره ــم الكبير في الجانب الثقافي
من خالل دور النشر» ،مشددا على أن
وجود رواد في الثقافة على مستوى
الدول العربية واألجنبية ،وأن يكونوا
موجودين حتى يكونوا داعمين بشكل
مباشر ،التي تسعى إلــى هــدف وهو
ال ــدم ــج ب ـيــن حـكـمــة الـ ـ ــرواد وح ـمــاس
ال ـش ـبــاب م ــن خ ــال ه ــذه الـمـســاحــات
الممكنة والجميلة والجاذبة لتظاهرة
ثـ ـق ــافـ ـي ــة م ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ــوج ــود
ال ـم ـث ـق ـف ـيــن مـ ــن ج ـم ـي ــع دول ال ـع ــال ــم
س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك أمـ ـسـ ـي ــات ونـ ـ ـ ــدوات،
وف ـعــال ـيــات مـتـنــوعــة تـسـهــم ف ــي نقل
الخبرات واألفكار ،وتبادل النجاحات
المتميزة التي تتميز بها دولنا ،ودول
الـعــالــم أجـمــع ،والـمـشــاركـيــن فــي هذه
التظاهرة».

بشكل كبير فــي تطوير مجتمعاتنا
ح ـت ــى ن ـص ــل إلـ ــى الـ ــريـ ــادة م ــن خ ــال
ه ــذه ال ـم ـشــاركــات ،وه ــذه المساحات
التي توفرها دول العالم أجمع ،اليوم
نستفيد من الخطوات السابقة حيث
ّ
نقدم رؤية جديدة من خالل الدروس
الـمـسـتـفــادة ،وتـلــك الـمـشــاركــات حتى
نـقـ ّـدم كــل مــا يميزنا ،والـيــوم فــي تلك
ال ـت ـظ ــاه ــرة نـ ـق ـ ّـدم هــوي ـت ـنــا ال ـعــرب ـيــة،
وأيضا نستفيد من الثقافات األجنبية
من خالل الكتاب والكتب التي تحمل
جميع العناوين في ظل مشاركة 230
ألف عنوان متاح اعتبارا من اليوم في
المعرض ،وبإذن الله إذا قمنا بتعزيز
هذه المساحات ،سوف نرى الثقافة في
الريادة بشكل مستمر».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،رح ـ ــب األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
للمجلس ا لــو طـنــي للثقافة وا لـفـنــون
واآلداب باإلنابة ،د .عيسى األنصاري،
بضيوف الكويت من الناشرين العرب
والمثقفين والمشاركين في البرنامج
الثقافي ،وقال «نسعد في هذا الصباح،
وبعد انقطاع إجباري بسبب جائحة
كورونا أن نحتفل مع الكويت ،واألمة
ال ـع ــرب ـي ــة ،وأص ـ ــدق ـ ــاء ال ـك ــوي ــت ب ـهــذا
المحفل الثقافي الكبير».

وختم المطيري قائال« :نسأل الله
العلي القدير أن يوفقنا جميعا إلى
أن ّ
نقدم التطوير المستحق في جانب
ال ـث ـق ــاف ــة ،وال ـف ـع ــال ـي ــات الـ ـت ــي تـسـهــم

إصدارات جديدة

الريادة

الوزير المطيري أثناء جولته في المعرض
وم ـن ـه ــم ال ـس ـف ـي ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ل ــدى
الكويت رامي طهبوب ،حيث ّ
عبر عن
سعادته بالمشاركة في المعرض بعد
انقطاع دام نحو  3سنوات ،مبينا أن
اف ـت ـتــاح ال ـم ـعــرض ال ـي ــوم ك ــان مـمـيــزا
وبحضور كبير جدا ومشاركة فاعلة
ّ
وتطور ملحوظ عن الدورات السابقة.
وأضاف« :ونحن كدولة فلسطين لنا
الشرف دائما في المشاركة بمعرض
الكويت الدولي للكتاب ،وكنا ضيف
شرف في المعرض في دورته الـ .»43
ّ
وبين أن وزارة الثقافة الفلسطينية
تـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام

وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـمـ ـع ــرض ال ـت ـقــت
«ال ـج ــري ــدة» مـجـمــوعــة م ــن الـضـيــوف،

بــإصــدارات ـهــا ال ـجــديــدة ال ـتــي تعكس
روح الثقافة الفلسطينية وماضيها
وحــاضــرهــا ومـسـتـقـبـلـهــا ،ومـشــاركــة
دارين للنشر من فلسطين.
أم ــا األدي ــب طــالــب الــرفــاعــي ،فـقــال:
«س ـع ــداء ب ـع ــودة ال ـ ــروح إل ــى مـعــرض
ال ـكــويــت ال ــدول ــي لـلـكـتــاب ف ــي دورت ــه
ّ
الحالية ،الذي شكل بصمة كبيرة منذ
انطالقه عام  ،1975وكان ال ِقبلة التي
تأتي لها كــل األنـظــار مــن جميع دول
الـخـلـيــج ،ل ــذا نـتـمـنــى ل ـهــذا الـمـعــرض
عودا حميدا ،خصوصا ونحن نتمنى
أيـضــا رف ــع الــرقــابــة ،وبــالـتــالــي تكون

حضور دبلوماسي كبير يشهده االفتتاح
●

عزة إبراهيم

ش ـه ــد اف ـت ـت ــاح مـ ـع ــرض ال ـكــويــت
الدولي للكتاب حضورا دبلوماسيا
كبيرا من أغلب السفارات الموجودة
بدولة الكويت ،وهــم بين مشاركين
ب ــالـ ـمـ ـع ــرض م ـ ــن خ ـ ـ ــال دور نـشــر
خارجية ،أو مهنئين بانطالق الدورة
ال ـ ـ  45م ــن ال ـم ـعــرض ،واألولـ ـ ــى بعد
جائحة كورونا وانقطاع دام عامين.
وصـ ـ ـ ــرح س ـف ـي ــر اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ل ــدى
الكويت د .مطر النيادي لـ «الجريدة»،
خ ــال الـمـعــرض ،إن ب ــاده حريصة
ع ـلــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـع ــرض من
خالل  17دار نشر؛ منها  2باللغات
األجـنـبـيــة ،نتيجة األهـمـيــة الكبيرة
لهذا الـمـعــرض ،واالهـتـمــام المحلي
والدولي بتنظيمه على أعلى مستوى
ّ
التميز.
من
وأكد أن المعرض الكويت يتناغم
مع استراتيجية اإلمــارات في مجال

العربية ونشر القراء ة
تعزيز اللغة
ّ
ودع ــم الـكـتــاب وصــنــاعــه لـمــزيــد من
ترسيخ الهوية العربية.
وأش ــار الـنـيــادي إلــى أن اإلم ــارات
احتفلت ،قبل أي ــام ،بتحدي الـقــراء ة
العربي الــذي يعكس اهتمام الدولة
بالقراءة ،ومن المقرر أن يقام االثنين
ال ـم ـق ـب ــل 21الـ ـ ـج ـ ــاري ،ع ـل ــى هــامــش
فعاليات المعرض ،مبادرة بالعربي
ل ـمــزيــد م ــن ت ـعــزيــز ال ـل ـغــة والـ ـق ــراءة
والكتاب.
وث ـ ّـم ــن ال ـس ـف ـيــر ال ـن ـي ــادي جـهــود
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب فـ ـ ــي تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ا لـ ـمـ ـع ــرض
والتسويق له محليا ودوليا ،وهو ما
يعكس اإلقبال الخارجي الكبير على
الـمـشــاركــة فـيــه ،مشيرا إلــى سهولة
التنقل والسفر بين اإلمارات والكويت،
مما يجعل المعرض إحدى الوجهات
ال ـج ــاذب ــة لـلـمــواطـنـيــن اإلمــارات ـي ـيــن
الذين يستطيعون بسهولة القدوم

إعفاء من الرسوم

السفير اإلماراتي

السفير اإليطالي

إل ـ ــى الـ ـمـ ـع ــرض واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـنــه،
والتمتع الثقافي والفكري ،مضيفا
أن أسـبــوعـيــا هـنــاك  200رحـلــة بين
ال ـك ــوي ــت واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ت ـت ــم بـسـهــولــة
وتنظيم كبيرين.
مــن جانبه ،قــال سفير مصر لدى

ال ـكــويــت ،أس ــام ــة ش ـل ـتــوت ،إن مصر
أك ـب ــر دولـ ـ ــة م ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـعــرض
ب ــدورت ــه ال ـحــال ـيــة ،م ــن خ ــال  56دار
نشر ،وهو ما يعكس أهمية معرض
الكتاب بالكويت ،فضال عن المشاركة
المصرية في الفعاليات المصاحبة

للمعرض من ندوات وورش ومعرض
الفن التشكيلي على هامشه.
وأكــد أن اهتمام مصر بالمشاركة
في المعرض نابع من إيمانها بأهمية
الكتاب الــذي يعتبر عمود المعرفة،
ومـ ـ ــن هـ ـن ــا ّ
وجـ ـ ـ ــه دعـ ــوتـ ــه ل ـل ـجــال ـيــة
المصرية بالكويت ،التي تعتبر من
أكبر الجاليات العربية عددا وغيرها
م ــن ال ـجــال ـيــات ال ـعــرب ـيــة واألجـنـبـيــة
ل ــزي ــارة ال ـم ـع ــرض ال ـ ــذي ي ـق ـ ّـدم بــاقــة
متنوعة من الكتب العربية واألجنبية
للصغار والكبار.
من جهته ،أشاد السفير اإليطالي
لدى البالد ،كارلو بالدوتشي ،بتنظيم
الـمـعــرض ال ــذي تـحــل عليه إيطاليا
ضيف ش ــرف ،مشيرا إلــى مــا ّ
يقدمه
الـجـنــاح اإليـطــالــي فــي الـمـعــرض من
جرعة ثقافية وفنية من خالل أحدث
وأه ـ ـ ــم إص ـ ـ ـ ـ ــدارات األدب اإلي ـط ــال ــي
والـ ـم ــوس ــوع ــات اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،وك ـتــب
ّ
األط ـفــال والـمــراهـقـيــن ،وكـتــب لتعلم

ال ـل ـغــة اإلي ـطــال ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى كتب
عــن جـمــال إيـطــالـيــا ،وم ــا يشمله من
الفن والتصميم واألثــاث والسيارات
وال ـم ـح ــرك ــات وك ـ ــرة الـ ـق ــدم واألزيـ ـ ــاء
والطعام والتصوير الفوتوغرافي ،من
خالل  16فعالية يقدمها الجناح خالل
أيام المعرض.
كما ّ
رح ــب بالجمهور مــن محبي
اللغة اإليـطــالـيــة ودعــاهــم لاللتحاق
ّ
ب ــدورة مجانية لتعلم اإليطالية في
مكتبة الـكــويــت الــوطـنـيــة ،وحـضــور
ح ـف ـلــة مــوس ـي ـق ـيــة ل ـ ــأوب ـ ــرا ،الـ ـي ــوم،
ألهــم األعـمــال الكالسيكية اإليطالية
على مسرح عبدالحسين عبدالرضا
ب ــال ـس ــال ـم ـي ــة فـ ــي الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـس ــاء،
بالتعاون مع فرقة تؤدي خاللها فرقة
«بـيــل كــانـتــو ديـتــالـيــا» ،واالسـتـمـتــاع
بأصناف أطعمة المطبخ اإليطالي
والقهوة اإليطالية الغنية التي ّ
تقدم
تــرح ـي ـبــا لـ ـ ـ ــزوار ال ـم ـع ــرض وج ـن ــاح
إيطاليا مجانا.

«كاب» افتتحت  5معارض في مقرها بالشويخ

آية خير« :ازرع االبتسامة لتجني المحبة» َّ
يتضمن مقاطع شعرية ملهمة
●

الكتب متاحة ّللجميع ،حيث إن العودة
جاءت بعد توقف خالل فترة كورونا».
بدوره ،قال رئيس اتحاد الناشرين
ال ـع ــرب ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ال ــدار
ال ـم ـصــريــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة وم ـك ـت ـبــة الـ ــدار
العربية للكتاب بالقاهرة ،محمد رشاد
«ن ـح ــرص نـحــن كـنــاشــريــن ع ــرب على
المشاركة في معرض الكويت الدولي
للكتاب ،وأنــا عاصرت المعرض منذ
بداياته ،منذ أول دوره ،وهــذه الــدورة
ّ
يتقدم من
ال ـ  ،45والحقيقة المعرض
عــام إلــى عــام ،ودائـمــا نجد كل حفاوة
وتكريم من القائمين على إدارته».

قال وزير اإلعالم إن اللجنة
العليا لمعرض الكتاب ارتأت
إ ع ـفــاء جـمـيــع دور ا لـنـشــر من
ر س ــوم ا لـمـشــار كــة بالمعرض
ه ــذا ا ل ـعــام ،د عـمــا وتشجيعا
لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــري ـ ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب ،وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار دعـ ــم
ّ
وتشجيع الكتاب والمبدعين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،وسـ ـ ـ ــوف ي ـت ــم،
ألول مرة في معرض الكتاب،
مـنـحـهــم ك ــام ــل ري ــع مـبـيـعــات
ك ـت ـب ـه ــم ب ـ ــاال تـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ــع دور
ال ـ ـن ـ ـشـ ــر ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،مـ ــؤكـ ــدا
ا لـحــرص على ر فــد المكتبات
الـ ـع ــام ــة بـ ـج ــدي ــد ال ـن ــاش ــري ــن
الكويتيين والعرب ،وإرضاء
ذائـ ـق ــة ال ـج ـم ـه ــور ال ـك ــوي ـت ــي،
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر الـ ـكـ ـت ــب
الحديثة في المكتبات العامة
المنتشرة في جميع مناطق
ّ
الكويت ،وأل يقتصر االطالع
والمعرفة واقتناء الكتب على
فترة معرض الكتاب فقط.

قصيدة

تحية للماجد

فضة المعيلي

تظاهرة فنية جميلة نظمتها
مـنـصــة ال ـف ــن ال ـم ـعــاصــر (ك ـ ــاب)،
فـ ــي مـ ـق ــره ــا ب ــالـ ـش ــوي ــخ ،حـيــث
اف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت خ ـ ـم ـ ـسـ ــة مـ ـ ـع ـ ــارض
لمجموعة من الفنانين :معرض
كـ ـ ــان مـ ــن ت ـن ـس ـيــق ال ـف ـن ــان ــة آي ــة
خـيــر بـعـنــوان «ازرع االبتسامة
ل ـت ـج ـن ــي ال ـ ـمـ ـح ـ ـب ــة» ،ومـ ـع ــرض
الفنانة روزان سيروبيان بعنوان
«الممر» ،ومعرض للفنانة ليليا
نــور بعنوان «رســائــل الطبيعة»،
وم ـعــرض للفنانة ش ــروق أمين
ً
بعنوان « ،»wagmiوأخيرا معرض
للفنانة لـيـنــا ح ـج ــازي بـعـنــوان
«أغنية صدف جميلة».
«الجريدة» جالت في معارض
«ك ـ ـ ـ ـ ــاب» ،ض ـم ـن ـهــا م ـ ـعـ ــرض مــن
تنسيق الفنانة آية خير بعنوان
«ازرع االبتسامة لتجني المحبة»،
بمشاركة مجموعة من الفنانين،
ح ـيــث جـ ــاء ب ـف ـكــرة اسـتـثـنــائـيــة
صاحبت المعرض ،وهي أجندة
مميزة لعام  ،2023التي تم ُصنع
غــافـهــا مــن أقـشـمــة مـمـ َّـيــزة ذات
ج ــودة عــالـيــة مـقـ َّـدمــة مــن شركة
دانــا الــزرقــاء ،حيث نالت الفكرة
استحسان الحضور.
وبهذه المناسبة ،قالت خير:
«ف ـك ــرة األج ـن ــدة قــدمــت بطريقة
متجددة ،حيث تتضمن مقاطع
ً
شـعــريــة مـلـهـمــة ،وأعـ ـم ــاال فنية
أغان معروفة.
استثنائية ،ومقاطع ٍ
ال ـمــرء مـنــا يـحـتــاج إل ــى جــرعــات
إي ـج ــاب ـي ــة ل ـي ـب ــدأ يـ ــومـ ــه ،وهـ ــذه
األجندة تحقق الهدف المنشود.
ً
ً
أيضا نحتاج دائما إلى التخطيط
ألهدافنا بكل جد واجتهاد ،حتى
نجنيها في آخر العام بنجاح».
وبـيـنــت خـيــر أن ـهــا م ــن خــال
األجندة تجعل مقتنيها يرجعون
إلــى الــزمــن الجميل ،واسـتـخــدام
الورقة والقلم.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت أن الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض
صاحبه أعمال استثنائية لـ 18
ً
فنانا وفنانة ،وجميع اللوحات
الـ ـمـ ـع ــروض ــة مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ضـمــن
صفحات األجندة بتنسيق َّ
مميز،

د .صالح العثمان
َ
ـظ ـ ـ ــل ْ
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـمـ ـ ــل (*)
عـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوان ـ ـ ــك «الـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــة» ي ـ ـ ـ
بــــ ْ
ـاسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــك ج ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــد وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدره
يـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـ ــدر حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ـ ـ َـوصـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ــا ْيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـدل
َ
ْ
ّ
ي ـ ـ ـ ــا ْمـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراي ال ـ ـ ـ ّـس ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ـ ـ ــوق سـ ـ ــطـ ـ ــره
ْ
ي ـ ـ ـ ـ ــا ْم ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ّـمـ ـ ـ ــع ازيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــان ـ ـ ــي َو َو ّص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
أه ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ـ ــزم ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـدروب س ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــة وخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرا

وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــة وس ـ ـ ـ ـ ّـه ـ ـ ـ ــل

آية خير وبدر الناصر
فحين يفكر أي شخص باقتنائها
يقوم الفنان بدر الناصر بكتابة
اس ــم الشخص بخط جميل في
أول صفحة ،مع عبارة يختارها
الشخص ،أو هدف يريد أن يحققه
فــي ال ـعــام ال ـجــديــد ،حـتــى يكون
ً
نصب عينيه دائما.

الخط العربي
وعــن مشاركته ،قــال الناصر:
«الـ ـخ ــط ال ـع ــرب ــي ف ــن وتـصـمـيــم
بأشكال مميزة ،ألن الكتابة باللغة
ال ـعــرب ـيــة ت ـك ــون الـ ـح ــروف فيها
متصلة ،فتعطي زخــرفــة ورؤيــة
جمالية».
َ
وعبر عن سعادته بالمشاركة
ف ــي ال ـم ـع ــرض ،ومـســاهـمـتــه في
إدخ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــرحـ ــة إل ـ ـ ــى مـقـتـنــي
األجندة عبر عبارة من أذهانهم
يختارونها ويقومون بكتابتها.
وق ــد اشـتـمـلــت األجـ ـن ــدة على
ل ــوح ــات الـفـنــانـيــن الـمـشــاركـيــن،
ً
وأيضا بعض التفاصيل المهمة
التي تهم كل فــرد في التخطيط
ل ـل ـع ــام الـ ـج ــدي ــد ،م ـث ــل األم ــاك ــن
المخطط لزيارتها ،وعشرة أشياء
م ــراد تحقيقها هــذا ال ـعــام ،وفي
ـان
نهاية كــل صفحة كلمات ألغـ ٍ

لينا حجازي
َّ
م ـع ــروف ــة ت ـغ ــن ــى ب ـه ــا م ـطــربــون
م ـش ـه ــورون ،م ـثــل :عبدالمجيد
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،وح ـس ـي ــن ال ـج ـس ـمــي
وغيرهما .وف ــي بــدايــة كــل شهر
َّ
تتضمن
صفحة ب ــأل ــوان زاه ـيــة
ً
أب ـي ــات ــا ش ـعــريــة ل ـج ـبــران خليل
ج ـب ــران ،وج ــال الــديــن الــرومــي،
ونزار القباني وغيرهم.
وق ــد صــاحــب االف ـت ـتــاح عــزف
للعود أداء الفنان أنور منصور.

الثالثة لها فــي الـمـعــارض التي
تنظمها الفنانة آية خير ،الفتة إلى
أن فكرة األجندة جديدة ومميزة.
بدوره ،أوضح الفنان عبدالله
ال ـع ــوض ــي أن ـ ــه شـ ـ ــارك بعملين
قـ ـ ــام ب ـع ــرض ـه ـم ــا فـ ــي م ـع ــارض
س ــابـ ـق ــة ،هـ ـم ــا :ل ــوح ــة لـلـفـنــانــة
ف ــاي ــزة أح ـم ــد ،واألخـ ـ ــرى للفنان
ً
محمد عبدالوهاب ،الفتا إلى أنه
استخدم «.»Digital printing

عازفة الكمان

«صدف جميلة»

ومن الفنانين المشاركين في
المعرض ،قالت الفنانة ســوزان
بوشناق إنها شاركت بلوحتين
مـ ــن أع ـ ـمـ ــال م ـع ــرض ـه ــا األخ ـي ــر
(بنات أفكاري) باستخدام ألوان
اإلكريليك ،منها لوحة عن عازفة
الكمان.
ووص ـ ـ ـفـ ـ ــت بـ ــوش ـ ـنـ ــاق ف ـك ــرة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض واألج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدة ب ــأن ـه ــا
جميلة ،وتلبي احتياجات الجيل
الجديد .وكشفت عن أنها تعمل
ع ـلــى اس ـك ـت ـشــات بـحـجــم كبير،
وتقوم بعرضها على صفحتها
بـ «إنستغرام».
مـ ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت ال ـف ـنــانــة
سهيلة العطية إنـهــا المشاركة

وف ـ ــي مـ ـع ــرض ال ـف ـن ــان ــة لينا
حجازي (أغنية صــدف جميلة)،
يـ ــامـ ــس ع ـم ـل ـه ــا م ــوض ــوع ــات
ت ـت ـحــرى ال ـم ـثــال ـيــات ،بتوظيف
التقنيات التي يستخدمها فنانو
التنقيط ،فهي تستخدم التنقيط
كــأس ـلــوب لـنـقــل ال ـكــائ ـنــات التي
تبتكرها ألعمال لتبدو متعددة
األبـ ـ ـع ـ ــاد ،ف ــي ه ـي ـئــة مـجـسـمــات
ثالثية األبعاد باستخدام النقاط.
وت ـ ـقـ ــوم ح ـ ـجـ ــازي بـتـضـمـيــن
اللون األزرق في أعمالها كخلفية
متكررة على امتداد العمل الفني،
بهدف اختالق ما تسميه «بحر
الـسـكـيـنــة» .وبــذلــك يــوفــر العمل
للمتلقي القدرة على سبر أغوار

من األعمال المعروضة
األش ـيــاء ،ال ــذي يــرمــز إلـيــه اللون
ً
األزرق بـشـكــل ص ــري ــح ن ـظــريــا،
ً
وعلى صعيد العمل الفني معا.
ومن دون اإلشارة إلى عدم تكرار
وضعية أي من الشخصيات التي
تبتكرها ،فــإن المنظر الطبيعي
ُيفسح المجال لتوضيح الفكرة،
وكذلك ظهور التكرار.
ال ـف ـنــانــة شـ ـ ــروق أم ـي ــن قــالــت
ع ـ ــن مـ ـع ــرضـ ـه ــا ،الـ ـ ـ ــذي نـظـمـتــه
بـ ـعـ ـن ــوان « ،»wagmiإ نـ ـ ــه أول
معرض للوحات الفنية بتقنية
 NFTبالكويت ،مشيرة إلى أنها
استقطبت نحو  100فنان وفنانة
من أنحاء العالم ،ضمنهم فنانون
كويتيون.
ولـ ـفـ ـت ــت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـع ــرض
اسـتـغــرق منها ستة شـهــور في
الـتـجـهـيــز لـ ــه ،وواجـ ـه ــت بعض
المشاكل التقنية ،ألنــه أول مرة
ُيقام في الكويت.
وذك ــرت أمـيــن أن  NFTيعطي
ُح ــري ــة لـلـفـنــان ،ف ــا يـحـتــاج إلــى
وسيط يكون بينه وبين مقتني
اللوحة.

«رسائل الطبيعة»
وفي معرض ليليا نور (رسائل

الطبيعة) ،بينت أنها تمثل وسيلة
بصرية مرئية لتحقيق سالمها
الداخلي ،فعندما تعمل في واحدة
م ــن ه ــذه األع ـم ــال الـفـنـيــة تغرق
فيها بكل حواسها« ،ألتمكن من
تنفيذ كل هذه الزهيرات الصغيرة
بسكين الرسم الصغيرة ،بكامل
تركيزها ،شاردة عن أي شيء آخر
ألسابيع».
وع ــن مـعــرض الـفـنــانــة روزان
س ـي ــروب ـي ــان (الـ ـمـ ـم ــر) ،ق ــال ــت إن
«الـ ـص ــور تـحـكــي األم ــاك ــن الـتــي
ت ـ ـحـ ــاوط ح ـك ــاي ــات ـن ــا ،ويـكـشــف
محيطنا مدى قدراتنا على تطوير
ذواتنا ،أو مدى إخفاقنا في ذلك،
وبقدر ما تتطور البشرية يتطور
ً
المكان أيضا» .وأضافت أنه في
معرض «الممر» تقوم باستعراض
ح ــال ــة الـ ـتـ ـح ـ ُّـول ال ـت ــي شـهــدتـهــا
بنفسها على مدى العقد الماضي،
حـيــث قــامــت ال ـع ـمــارة الكويتية
ب ـت ـق ـي ـيــم اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات ،وح ـق ـقــت
احتضان هوية ثقافية جديدة.

ّ
ل ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن دام نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــره
ّ
ْ
ي ـ ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن فـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــون «الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــام» الـ ـ ـ ـ ُـم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــل
ْ
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــارف وفـ ـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ـ ــره
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــخ ع ـ ـ ـ ـ ْـلـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـأص ـ ـ ـ ــل
ْ
ْ
كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ْـ ـ ـ ـ ــرب كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزف وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره
ْ
ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ــص كـ ـ ـ ّـمـ ـ ــل
ْ
ّ
ك ـ ـ ـيـ ـ ــف ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــر يـ ـ ــش ـ ـ ـفـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق ش ـ ـ ـ ـ ّـره
كـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ َـم ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ّـدل
ْ
مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــور قـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــي بـ ـ ـ ـ ْـعـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ْـج ـ ـ ــره
َ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد ْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ال ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ــل
ّ
ْ
تـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــا ض ـ ـ ـ ـ ـ ْـع ـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــل ك ـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ــره
ّ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــوق أرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ت ـ ـ ـفـ ـ ــضـ ـ ــل
ْ
واقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــذ م ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوط ِش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــره
وا لـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـ ـ ـ ــك ا لـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ا لـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي زاد ْ
وار س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ْ
ْ
مـ ـ ـ ـ ـ ــا زادت أ يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ّـر ه
(*) تحية وتقدير للعم ماجد جمال الدين بمناسبة احتفال
غرفة تجارة وصناعة الكويت بتكريمه
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الجميل يسلك مسارات سردية متباينة في «المقطر»
ً ً
المجموعة القصصية تتضمن خطابا متزنا يجمع جمال البناء الفني واألبعاد الفكرية
الفي الشمري

يستلهم الكاتب عبدالهادي
الجميل من الواقع نصوص
القصصية
مجموعته
ً
(المقطر) ،مترجما أحداثها
عبرِّ خطاب سردي جميل
يحلق بالكوميديا والسخرية.

يـنـهــل الـكــاتــب ع ـبــدال ـهــادي الـجـمـيــل مــن واقــع
الـحـيــاة حـكــايــات متنوعة مــوســومــة بالمعاناة
واأللم ،وممزوجة بالفكاهة والدهشة ،ضمن سياق
ً
أح ــداث مجموعته القصصية (الـمـقـطــر) ،فـتــارة
يجنح إلى الكوميديا ،وأخرى إلى ألوان سردية
متباينة تهدف إلــى إيـصــال المضمون بطريقة
سلسة ومؤثرة.
ً
ً
يسلك الجميل طرقا ممهدة في سرده ،متجنبا
ً
المسالك الوعرة ،مركزا على مضمون القصة ،إذ
يحافظ على أســس الـســرد ومكوناته الرصينة،
ً
ً
فيجد القارئ في حكاياته خطابا متزنا يجمع
بين جمال البناء الفني للسرد ،وأبعاده الفكرية
التي تنساب بسالسة ضمن قص يتميز باإليجاز
والتكثيف ومفعم بالترميز.

بيوت الشعر المتقاطرة
في مقدمة اإلصدار يقول الجميل« :اعتاد البدو
ً
َ
موسمي الشتاء والربيع قديما اإلقامة في
خالل
المقطر ،وهو عبارة عن مجموعة من بيوت الشعر
المتقاطرة على صف واحد ،يمتد من الشرق إلى
الغرب ،فتبدو فوق الرمال كعربات القطارُ .يبنى
المقطر بهذا الشكل كي يمنع األعين من كشف
ستر البيوت المفتوحة ،ولمنح النساء الحرية
الــازمــة التي تقتضيها تحركاتهن في بيوتهن
أو عند تبادلهن الزيارات».
ويـضـيــف« :فــي الـمـســاء ،يتقاطر الــرجــال على
ً
مجلس أكبرهم سنا ،أو أرفعهم مكانة ،أو أكثرهم
ً
کــرمــا ،وتجتمع النساء في بيت إحــداهــن .يضج
المقطر بالحكايات والـطــرائــف ورائ ـحــة القهوة

والضحكات ،حتى يحل الصيف ،فتطوى البيوت
ً
َّ
لتتحول
م ـجــددا ،ويـتـفـ َّـرق أهلها فــي الـصـحــراء،
حـكــایــات لـيــالــي الـمـقـطــر المبهجة إل ــى ذكــريــات
شجية تظل َّ
حية في الذاكرة إلى األبــد ،حكایات
هذا المقطر الذي بين يديك اآلن».

دقة وإتقان
حرص المؤلف على انتقاء العناوين بكل دقة
وإتـقــان ،حيث يبحث َّ
عما يجدي الـقــارئ ويثير
فضوله ،للتعرف على مضمون القصة ،كما سعى
إلى اختيار عناوين ِّ
معبرة ،سواء باللغة العربية
أو اللهجة المحكية ،ومن هذه العناوين« :الفريزر»،
و«دوا الجمعة» ،و«هريس ناطع» ،و«يواش يواش
يــا مرجيحة» ،و«االكـصــانــص» ،و«حـقــد طبقي»،
و«فائض قيمة الغباء» ،و«ليست النائحة الثكلى
كالمستأجرة» ،و«الفقراء ال يأكلون البقالوة».

حدث عظيم
وفي قصة «الفريزر» يسرد حكاية جميلة عن
جهاز التبريد الخاص باألطعمة ،وما أحدثه من
تـغـيــرات حينما دخــل الـبـيــت ،ويـقــول ضمن هذا
السياق« :في صباح أحد األيام ،وأثناء وجودنا في
ً
المدرسة ،اشترى أبي فريزر مستعمال للبيتُ .ع ّد
ً
ً
ً
وجود الفريزر في بيتنا حدثا عظيما وتاريخيا
فــي تلك الـفـتــرة ،فلم تـعــرف مطابخ جيراننا أو
م ـعــارف ـنــا ال ـف ــري ــزر م ــن ق ـب ــل ،وع ـن ــد عــودت ـنــا من
المدرسة في ذلك اليوم دخلنا إلى المطبخ ،وهناك
الحظنا وجود الفريزر».

حواجز أسمنتية وأسالك شائكة
م ـ ــن أجـ ـ ـ ـ ــواء حـ ـك ــاي ــة «رأيـ ـ ـ ـ ــت خ ـي ـط ــان»
المستقاة من واقع جائحة كورونا ،يقول:
«ك ــان ــت األس ـ ــاك ال ـشــائ ـكــة تـخـنــق منطقة
خيطان عدا ممرات ضيقة تركت كي تتنفس
م ـن ـهــا ل ـت ـب ـقــى ع ـل ــى ق ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة .أوق ـف ــت
سيارتي فوق رصيف طريق المطار الفاصل
بـيــن خـيـطــان وال ـفــروان ـيــة .عـبــرت ال ـشــارع،
ووقـ ـف ــت ع ـنــد ال ـح ــواج ــز األس ـم ـن ـت ـيــة ذات

األسالك الشائكة التي وضعتها ُّ
السلطات
لمنع سـكــان خيطان مــن مـغــادرتـهــا خالل
ُ
الحظر الكلي القاسي الذي تم تطبيقه عام
 2020للحد من انتشار وباء كورونا .كانت
هناك تجمعات بشرية متناثرة على امتداد
الـحــواجــز األسـمـنـتـيــة الـتــي تفصل سكان
المنطقة عن زوارهم ،الذين أتوا من المناطق
األخ ـ ــرى لــاطـمـئـنــان عـلـيـهــم ،وتــزويــدهــم

ب ــاح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم ال ـ ـضـ ــروريـ ــة مـ ــن الـ ـم ــواد
الغذائية ،التي يمررونها من فوق األسالك
الشائكة .كان المشهد شبيها بالمناظر التي
انطبعت في أذهاننا عن القرى الفلسطينية
المعزولة باألسالك الشائكة بعد احتاللها
إثر نكسة عام  ،1967ما اضطر األهالي إلى
التجمع عند األسالك الشائكة لتبادل المؤن
والتحايا واألخبار».

ي ــروي الـجـمـيــل الـلـحـظــات األولـ ــى عـقــب رؤيــة
َّ
ً
هذا الجهاز في بيتهم ،قائال« :تحلقنا بحماس
وصخب حول هدية السماء إلينا .تركت أمي قدر
المطبخ ،وأتت لتحول بيننا وبين الفريزر ،وهي
تـلــوح بالمغرفة المعدنية فــي وجــوهـنــا ،قائلة:
وخ ــروا عــن (الفليزر) ،شيل كوعك ال تخفسه ،ال
تفتحونه ،ترى يخرب إذا طلعت منه البرودة ،انتو
مو وجه نعمة .انشغلت أمي بالفريزر وأهملتنا،
حتى شعرنا بالغيرة الشديدة وال نستطيع لومها
على ذلك».
وح ـ ــول تــأث ـيــر هـ ــذا ال ـج ـه ــاز ع ـلــى ع ــاق ــة األم
بـجــارا تـهــا« :بنفس الطريقة ا لـتــي استغلت بها
الرأسمالية اآللــة البخارية للهيمنة على العالم
بعد الـثــورة الصناعية قبل  250سنة ،استغلت
أمي الفريزر في الهيمنة على جاراتها ،وتحقق
لها ذلك عندما َّ
حولت الفريزر إلى ثالجة مركزية
لكل بيوت الجيران .قامت كل جارة بإرسال كيس
ً
كبير الحجم يحتوي على الدجاج واللحم ،مكتوبا
عليه اسم العائلة».
وسـيـتـطــرد ال ـكــاتــب فــي وص ــف ه ــذه الـعــاقــة:
«كــانــت وال ــدت ــي تعاملهن بـصــافــة وفــوق ـيــة ،بل
ً
وتتحكم أحيانا في نوع وكمية حصة الغداء ،كما
كانت تفعل القوات النازية في معسكرات االعتقال
خالل الحرب العالمية الثانية».
ومن أجواء نص «المقطر»« :نظرت إلى المرأة
التي تجلس بجانبي ،فالحظت أنها تفرك كفيها
ببعضهما بشكل مؤلم .رفعت بصري إلى وجهها،
فالحظت اهتزاز كتفيها وامتالء عينيها بالدموع.
كانت تبكي بحرقة ،لكن بصمت .لم أكن بحاجة
إل ــى أكـثــر مــن دم ــوع ه ــذه ال ـم ــرأة الـمـجـهــولــة كي
تتدفق بحيرات الملح المحتجزة في عيني .لم أكن
بحاجة إلى أكثر من لوعة امرأة غريبة كي تضج
يمض على إنشائها
مدن األلم والحنين التي لم
ِ
فــي قلبي ع ــدة ســاعــات فـقــط .ام ـتــأت حنجرتي
بالملح ،فبكيت وأنا أضع برقعي المبلل بالدموع
ف ــي ف ـمــي ك ــي ال يـسـمــع ال ــرج ــال ص ــوت الحنين
والخوف واالشتياق في بكائي».

لحظات صعبة
وفي حكاية «طبيب زائر» يرصد الكاتب لحظات
صعبة يمر بها المريض عندما تتضاء ل فرص
عالجه ،ويقول ضمن هذا السياق« :أيقظه شيء
ما ،فشاهد ،عبر إضاءة شاشات األجهزة الطبية،

غالف المجموعة القصصية
ً
ً
خیاال منحنيا بجذعه العلوي على قريبه الممدد
على السرير .ظن أن الطبيب قد دخل الغرفة خالل
ً
نــومــه ،فـقــرر عــدم مقاطعته ،وظــل مستكينا في
مقعده في زاوية الغرفة ،وعيناه تحاوالن تبين ما
يقوم به الطبيب ،لكن الظالم منعه من ذلك .مضت
ً
عــدة دقــائــق ،فسأله أخـيــرا :هــل هــو بخير؟ أكمل
الطبيب حديثه :هذه األيــام صعبة للغاية ،وفي
الحقيقة لم نعد قادرين على انتشاله من االنحدار
المستمر ،ونخشى األســوأ في الساعات القليلة
ً
القادمة .سمع الرجل يقول ساخرا :قبل دقيقتين
فقط كــان يتفاخر بأنه أنقذ حياته ،واآلن يريد
التخلي عن قريبك ،ألن المواجهة أصبحت وشيكة!
األط ـبــاء يتفننون فــي االس ـت ـعــراض بالبطوالت
الوهمية عندما ال يحتاجهم المريض ،ويصبحون
ب ــا ف ــائ ــدة ع ـنــدمــا ي ـح ـتــاج ـهــم! ع ـنــدمــا يـتـحــدث
الطبيب ،بتواضع ولطف ،فاعلم بأنه قد فشل في
مهمته .اآلن لم يعودوا أطباء ،أصبحوا عاجزين
مثلك ومثل قريبك المحتضر ،لذا أنصحك بعدم
ُّ
تحمل سخافاتهم مرة أخرى ،ألن قريبك لن يكون
بحاجتهم عند منتصف هذه الليلة .قال عبارته
األخـيــرة وغ ــادر ،فيما األطـبــاء يتناقشون حول
تغيير خطة العالج للمرة الرابعة».

النبهان :روح المسرح ال يمكن كبتها شمة ويونان يشاركان في «لحظات العال»

َّ
ً
بثت الفنانة حصة النبهان عددا من الصور ،ظهرت فيها خالل وجودها
بمدينة صــالــة بسلطنة ُع ـمــان ،مــن أجــل المشاركة فــي مهرجان ظفار
المسرحي ،بوصفها عضوة في لجنة التحكيم.
وكتبت حصة على الصورة« :أينما كان هناك مجتمع إنساني تتجلى
َّ
روح المسرح التي ال يمكن كبتها» .كذلك نشرت صورة أخرى ،وعلقت عليها:
«أحبكم يا أهل السلطنة» .وفي صورة ثالثة ،قالت« :مهرجان ظفار المسرحي
في صاللة كعضو تحكيم .عطاياك يا رب كثيرة».
ُيــذكــر أن حـصــة شــاركــت فــي أول مسلسل كــويـتــي مــن إن ـتــاج منصة
نتفليكس ،وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول استشاري في العالقات
الزوجية ،يعمل على مساعدة زوجين في ُّ
تفهم وجهات نظر بعضهما من
ً
أجل إنقاذ حياتهما الزوجية ،في الوقت الــذي ُّ
يمر شخصيا بعديد من
التحديات في حياته الخاصة ،والعمل من إخراج جاسم المهنا ،وبطولة:
خالد أمين ،ولمياء طارق ،وروان مهدي ،وحسين المهدي ،وحصة النبهان.
ً
ً
أيضا انتهت أخيرا من تصوير مسلسل «ضمير مستتر» تأليف عبدالمحسن
الروضان ،وإخراج محمد الموسوي ،وإنتاج «صمود برودكشن» ،وبطولة:
شهاب جوهر ،وشهد الياسين ،وحصة النبهان ،وسحر حسين.

حصة النبهان

أعـ ـلـ ـن ــت «ل ـ ـح ـ ـظـ ــات الـ ـ ُـعـ ــا»
سلسلة جــديــدة مــن الحفالت
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة حـ ـ ــول ال ـم ـعــالــم
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة لـمــديـنــة ال ـعــا،
وال ـت ــي ت ـتــزامــن م ــع مـهــرجــان
الممالك القديمة ا لــذي سيتم
إطالقه ألول مرة ضمن تقويم
فعاليات «لحظات العال».
ي ـن ـظ ــم مـ ـه ــرج ــان ال ـم ـمــالــك
القديمة من  11إلى  27نوفمبر
 ،2022لتسليط ا ل ـضــوء على
أهم المواقع التراثية للممالك
القديمة التي ازدهرت في العال
وب ــال ــواح ــات الـمـحـيـطــة بـهــا؛
خيبر وتيماء.
وضـمــن ه ــذا اإلطـ ــار ،تعود
الفنانة فايا يونان إلــى ُ
العال
لـلـمــرة ال ـثــان ـيــة ،إلح ـي ــاء حفل
غنائي في الهواء الطلق عند
ً
موقع جبل الفيل الشهير غدا.
و ت ـقــدم الفنانة حفلها برفقة
المايسترو ريان الهبر والفرقة
الموسيقية.

ك ــان ــت ف ــاي ــا أحـ ـي ــت الـ ـع ــام
ً
ً
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ح ـ ـفـ ــا م ــوس ـي ـق ـي ــا
ً
ن ــاج ـح ــا ف ــي ال ـ ُـع ــا ،وأط ــرب ــت
الـ ـحـ ـض ــور بـ ـم ــزي ــج أغ ــان ـي ـه ــا
العربية والسريانية الرائعة.
وتعود المطربة الواعدة ُ
للعال
لتقديم حفل جديد تبهج فيه
الـجـمـهــور بـصــوتـهــا الـســاحــر
والمميز.
كما يعود المايسترو نصير
ش ـ ّـم ــة إل ـ ــى ال ـ ُـع ــا م ــع ال ـفــرقــة
ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ُ«ب ـ ـنـ ــاة ال ـس ــام»
ل ـي ـع ــزف مــوس ـي ـقــى ال ـع ـصــور
ال ـقــدي ـمــة ،وه ــي أم ـس ـيــة فنية
موسيقية مخصصة لتاريخ
الموسيقى العربية والحكايات
العالمية المختلفة.
ويـ ـ ـق ـ ـ َّـدم ال ـح ـف ــل مـ ـس ــاء 24
نوفمبر  2022في موقع التراث
الح ِجر
العالمي لـ «يونسكو»؛ ِ
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــرض م ـ ــذه ـ ــل ل ـل ـض ــوء
والموسيقى ،حيث سيستمع
الحضور لقصة طريق البخور

«بنات عبدالرحمن» ينافس
على جوائز ُ
«صناع المحتوى»

لقطة من الفيلم
ً
بعد عرضه تجاريا في  23دار سينما بالسعودية ،يعود الفيلم األردني
«بنات عبدالرحمن» للمملكة ،للمنافسة في الدورة الثانية من حفل جوائز
ُصناع المحتوى ،الــذي ُيعد أحــد أضخم وأكبر حفل يحتفي بصناعة
المحتوى الترفيهي في العالم العربي ،ومن المقرر إقامته في يناير المقبل
تحت مظلة موسم الرياض.
حفل جوائز ُصناع المحتوى ،الذي تنظمه مجموعة « ،»MBCيتضمن
 13جائزة يتم تسليمها للمرشحين الفائزين في مختلف الفئات بعد نهاية
التصويت عبر تطبيق «.»Joy Awards
وضمن جوالته في المهرجانات والعروض التجارية بأنحاء العالم،
يستعد «بنات عبدالرحمن» للعرض في مهرجان زيورخ للفيلم العربي،
وفي أكتوبر الماضي شارك بمهرجان الفيلم اللبناني في كندا ،كما تم
ً
عرضه تجاريا في مصر .وكان الفيلم انطلق في دور العرض الكويتية
والسعودية ضمن جولة من العروض التجارية بالدول العربية ،وتونس،
ً
كما حصل على عــروض في اإلم ــارات ،وأيضا استمر عــرض الفيلم في
السينمات األردنية  10أسابيع على التوالي ،إلى جانب أسبوعين من
العروض الخاصة ،ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا اإلنجاز.
ً
وأخيرا ،رفع «بنات عبدالرحمن» رصيده إلى  4جوائز دولية ،إذ فاز
بجائزة الجمهور بمهرجان سينما وثقافة الشرق األوسط المعاصرة في
فلورنسا ،وقبلها جائزة الجمهور في مهرجانات إسبينيو السينمائي
للمخرجين الجدد والعمل األول بالبرتغال ،ومهرجان الفيلم العربي في
سان دييغو بأميركا ،ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ،حيث شهد
عرضه العالمي األول.
«بنات عبدالرحمن» يدور حول أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف
للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض ،لحل لغز
ً
اختفاء والدهن المفاجئ ،لكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أســرارا
جديدة والمزيد من عالمات االستفهام.
الفيلم تأليف وإخ ــراج زيــد أبــوحـمــدان ،وبطولة :صبا مـبــارك ،وفرح
بسيسو ،وحنان الحلو ،ومريم الباشا ،وخالد الطريفي.

نصير شمة

فايا يونان

الشهير حين التقت الحضارات
وال ـش ـع ــوب ع ـلــى مـ ــدى ق ــرون
م ــن ال ــزم ــن ،ومـ ـ َّـرت م ــن شـمــال
الجزيرة العربية ومصر وما
ً
وراءها عبر واحة ُ
العال ،نزوال
إلـ ـ ــى جـ ـنـ ــوب شـ ـب ــه الـ ـج ــزي ــرة
العربية واليمن.
كما تستمر «لحظات العال»

بتقديم الحفالت الموسيقية
بـ ــاألمـ ــاكـ ــن ال ـم ـف ـت ــوح ــة ح ــول
المعالم المميزة للمدينة مع
م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة وم ـم ـيــزة
مـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن
واإلق ـل ـي ـم ـي ـي ــن وال ـعــال ـم ـي ـيــن،
إض ـ ــاف ـ ــة ل ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـحـ ـف ــات
الموسيقية.

خبريات
شلبي
كريم عبدالعزيز ًومنة ً
يجتمعان سينمائيا مجددا

عاد النجم كريم
عبدالعزيز للتعاون مع
الفنانة منة شلبي في
السينما من جديد ،بعد
أعمال ناجحة في بداية
المشوار بين الثنائي،
حيث يحضر كريم ومنة
ً
حاليا لفيلم كوميدي
جديد.
ومن المقرر انطالق
تصوير الفيلم الجديد
نهاية الشهر الجاري،
ً
حيث تجري حاليا
البروفات التحضيرية
للعمل ،كما يتم اختيار
باقي فريق العمل
والممثلين اآلخرين.
ومن المقرر أن يقدم
كريم ومنة الفيلم
الجديد بالطابع
الكوميدي االجتماعي.
وكان الثنائي نجحا في
أعمال مميزة ،مثل« :في
محطة مصر» ،و»واحد
من الناس» .ويحسم
كريم خالل األيام
المقبلة موقفه من تقديم
«الحشاشين» للموسم
الرمضاني القادم،
أو تأجيله عام آخر.

دويتو جديد بين عدوية
ومحمد منير

يعيش الفنان محمد
ً
عدوية حاليا حالة
من النشاط الفني،
ويستعد لطرح عدد من
األغنيات السينغل التي
َّ
ً
حضر لها أخيرا  ،وبدأ
بالفعل التسجيل ،ومن
المقرر أن يبدأ طرح تلك
األغنيات خالل أيام.
ِّ
ويحضر عدوية لمفاجأة
من العيار الثقيل ،من
خالل تعاون جديد مع
«الكينج» محمد منير،
من خالل دويتو غنائي
من المقرر أن يبدأ
تسجيله خالل الفترة
القادمة ،على أن يتعاون
معه في تلحين أغنية
جديدة يكلل بها العالقة
المميزة بين الثنائي
منذ سنوات طويلة.
ومن المقرر أن يجهز
عدوية لحفالت نهاية
العام ورأس السنة ،بعد
الحفل الناجح له مع
والده قبل أيام.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
مسيرة تستهدف ناقلة بالخليج ...وإسرائيل تتهم إيران

سلة أخبار
األسد يبحث تطوير
العالقات مع البوسعيدي

• ماكرون يندد بتنامي عدائية طهران • «حكماء ّ
الذرية» يناقشون إدانة عدم التعاون اإليراني

الناقلة التي تعرضت لالعتداء خالل إبحارها في خليج عمان

ّ
تعرضت ناقلة مملوكة
لملياردير إسرائيلي لهجوم
بطائرة ّ
مسيرة (درون) خالل
إبحارها في مياه خليج عمان،
في واقعة اتهمت الدولة
العبرية إيران بارتكابها ،في
حين ّقدمت الواليات المتحدة
مشروع قرار يدين طهران
أمام مجلس حكماء الوكالة
الدولية للطاقة ّ
الذرية،
وهو ما رفضته الجمهورية
اإلسالمية.

بعد نحو شهر من استئناف
إسرائيل ضرباتها التي تستهدف
سـ ـ ــاسـ ـ ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة
للجماعات المسلحة المتحالفة
معها ،ووس ــط تـقــديــرات بوجود
رغ ـبــة أمـنـيــة إيــران ـيــة ف ــي صــرف
األن ـ ـ ـظ ـ ـ ــار ع ـ ـ ــن االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات
المطالبة بالتغيير ،ا لـتــي أتمت
شـهــرهــا ال ـثــانــي ،أصـيـبــت ناقلة
نـ ـف ــط م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـمـ ـلـ ـي ــاردي ــر
اإلسرائيلي عيدان عوفر بقنبلة
أطلقت من طائرة ّ
مسيرة (درون)
خــال إبـحــارهــا فــي خليج عمان
ليل الثالثاء ـ األربعاء.
وأفاد مصدر لوكالة أسوشيتد
ب ــرس ،أم ــس ،ب ــأن السفينة التي
أصيب بدنها بأضرار طفيفة هي
ناقلة النفط «ماليفريا» ،التي ترفع
ع ـلــم لـيـبـيــريــا ،وتـشـغـلـهــا شــركــة
إ سـتــرن باسيفيك السنغافورية
المملوكة لعوفر.

اتهام إسرائيلي
وب ـ ـع ـ ــد س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن وق ـ ــوع
الحادث في المنطقة التي يراقبها
األس ـ ـطـ ــول األمـ ـي ــرك ــي ال ـخــامــس
ال ـم ـت ـمــركــز ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ،ات ـهــم

م ـس ــؤول أم ـن ــي إســرائ ـي ـلــي ب ــارز
إيران بالوقوف وراء االعتداء.
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـس ــؤول« :إن عــوفــر
لديه ملكية ثانوية للناقلة ،لكن
م ــن غ ـيــر الـمـسـتـبـعــد أن يـخـتــار
اإليــرانـيــون هــذه الـمـ ّـرة الــرد على
الهجمات المنسوبة لإلسرائيل
ً
أخيرا في سورية بهذه الساحة»،
فــي إشـ ــارة إل ــى غ ــارة استهدفت
قافلة شاحنات إيرانية كانت تنقل
ً
وقــودا وأسلحة بعد عبورها من
ً
العراق إلى سورية ،تمهيدا لنقلها
إلى «حزب الله» اللبناني ،وغارة
ج ــوي ــة ،ع ـل ــى مـ ـط ــار ال ـش ـع ـيــرات
ب ـح ـم ــص ،ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ــاض ــي،
ع ـل ـم ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» مـ ــن م ـصــدر
م ـط ـلــع أنـ ـه ــا اسـ ـتـ ـه ــدف ح ـمــولــة
طائرة إيرانية كانت تنقل مكونات
ّ
ومسيرات.
لصواريخ
وذك ـ ـ ـ ــرت أوس ـ ـ ـ ــاط عـ ـب ــري ــة أن
«الـجـيــش األمـيــركــي أبـلــغ نظيره
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،أن ال ـ ـم ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة
المستخدمة بالهجوم البحري،
من طراز شاهد اإليرانية».
ونقلت صحيفة هــآرتــس ،عن
مسؤولين أمنيين إسرائيليين،
أن «استهداف ناقلة النفط خطأ
اسـتــراتـيـجــي مــن جــانــب إيـ ــران».

ويأتي الهجوم بعد كشف مصادر
ع ـبــريــة أن ايـتـسـيــك مــوش ـيــه هو
رج ــل األع ـمــال اإلســرائـيـلــي الــذي
حاول عمالء لـ «الحرس الثوري»
اإليـ ــرانـ ــي اغ ـت ـي ــال ــه ف ــي عــاصـمــة
ً
جورجيا تبليسي أخيرا.
وأمس ،زعم «الحرس الثوري»
ً
أنـ ــه اع ـت ـقــل ش ـخ ـصــا ع ـلــى صـلــة
بأجهزة المخابرات اإلسرائيلية
التي يتهمها ،إضافة إلى أطراف
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ودول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ب ـت ــأج ـي ــج
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات
المتواصلة منذ منتصف سبتمبر
الماضي.

عدوانية متزايدة
في هــذه األثـنــاء ،نـ ّـدد الرئيس
الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون بـ
«عـ ـ ــداء إيـ ـ ــران ال ـم ـت ـنــامــي» تـجــاه
فرنسا المتمثل بـ «االحتجاز غير
ً
المقبول لرهائن» ،داعـيــا طهران
ل ـ ـ «ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـ ـهـ ــدوء وروح
التعاون».
ّ
وحـ ـ ـ ــض ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إي ـ ــران ع ـلــى «احـ ـت ــرام االس ـت ـقــرار
ً
اإلقليمي» ،مشيرا ّإلــى «عمليات
ال ـق ـص ــف الـ ـت ــي ش ــن ـه ــا ال ـح ــرس

ال ـثــوري فــي األي ــام األخ ـيــرة على
أراضي إقليم كردستان العراقية»
الس ـت ـهــداف مـقــر أحـ ــزاب إيــرانـيــة
كردية معارضة.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ت ـمـ ّـســك
م ــاك ــرون ب ـ ـ «اإلشـ ـ ـ ــادة بـشـجــاعــة
وشرعية ثــورة النساء والشباب
اإليـ ــرانـ ــي م ــع االح ـ ـتـ ــرام ال ـكــامــل
ل ـ ـس ـ ـيـ ــادة إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران» .وجـ ـ ـ ـ ــاء ذل ــك
ف ــي وقـ ــت أع ـل ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي أحـ ـ ـم ـ ــد وح ـ ـ ـيـ ـ ــدي أن
السلطات اعتقلت عددا من «عمالء
المخابرات الفرنسية على عالقة
بــاالحـتـجــاجــات» الـتــي أشعلتها
وف ــاة الـشــابــة ال ـكــرديــة اإليــرانـيــة
مهسا أميني.
كما استدعت وزارة الخارجية
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة سـ ـفـ ـي ــر أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا
لــاحـتـجــاج ،بـسـبــب تـصــريـحــات
أدلى بها رئيس الوزراء األسترالي
بشأن قمع «الحراك الشعبي».

تصعيد نووي
وف ـ ــي وق ـ ــت يـ ـب ــدو أن ط ـه ــران
ً
اتخذت قرارا بالتصعيد على عدة
جبهاتّ ،قدمت الواليات المتحدة
والدول األوروبية الثالث األطراف

فــي «االت ـف ــاق ال ـن ــووي» اإليــرانــي،
بــري ـطــان ـيــا وف ــرن ـس ــا وأل ـم ــان ـي ــا،
لـلــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة
م ـشــروع ق ــرار يــديــن ع ــدم تـعــاون
طهران مع الهيئة األممية بشأن
وجـ ــود مـ ــواد ن ــووي ــة ف ــي مــواقــع
ّ
مصرح عنها .وشدد مشروع
غير
ال ـقــرار ال ــذي ب ــدأ مجلس حكماء
الوكالة مناقشته ،أمس ،على أنه
ّ
من «الضروري والملح» أن «تبادر
إي ـ ــران إل ــى ال ــوف ــاء بــالـتــزامــاتـهــا
القانونية».
وم ــن ال ـم ـقــرر الـتـصــويــت على
م ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـ ــذي ي ـح ـتــاج
تمريره إلى تأييد أغلبية بسيطة،
األسـبــوع الحالي ،حتى في حال
عارضته روسيا والصين.
من جهته ،قــال رئيس منظمة
الـطــاقــة ال ـ ّ
ـذري ــة اإليــران ـيــة محمد
إســامــي ،إن واشـنـطــن وبــاريــس
وبرلين ولندن «صاغت مشروع
قــرار وأحـضــرت مستندات تــدرك
أنها غير صحيحة ،وهذا مرفوض
من قبل الجمهورية اإلسالمية».
فــي م ــوازاة ذل ــك ،تـحــدث وزيــر
الخارجية اإليراني ،حسين أمير
ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان ،ع ــن ت ـل ـقــي ب ــاده
رســالــة أمـيــركـيــة خــال الـســاعــات

ال ـ ـ ـ  72األخ ـ ـي ـ ــرة ب ـ ـشـ ــأن إحـ ـي ــاء
االت ـفــاق ال ـنــووي ال ــذي انسحبت
مـنــه واش ـن ـطــن ع ــام  .2018وقــال
عـبــدالـلـهـيــان إن ط ـه ــران وجـهــت
واألوروبـ ـيـ ـي ــن
إلـ ــى األم ـيــرك ـي ـيــن
ّ
رسالة واضحة تقول إنــه «إذا لم
يتم إنهاء السياسات غير البناءة،
ّ
ّ
سترد ،بشكل مؤثر».
فإنها
واتـ ـه ــم ال ـم ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي
روب ــرت مــالــي بالكذب حــول عدم
اسـتـعـجــال واش ـن ـطــن ف ــي إحـيــاء
االت ـ ـفـ ــاق .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «ه ــدف
األميركيين واضح ،وهو ممارسة
ال ـض ـغ ــوط ل ـت ـت ـنــازل طـ ـه ــران عن
خطوطها الحمر».

على عكس المتوقع دخلت خالفات قادة
اليمين اإل ســرا ئـيـلــي المتطرف على تشكيل
ً
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة مــرح ـلــة أك ـث ــر ت ـع ـق ـيــدا،
مــع إب ــاغ رئـيــس ال ـ ــوزراء المكلف بنيامين
نتنياهو حليفه ر ئـيــس ح ــزب الصهيونية
الدينية ،بتسلئيل سموتريتش ،أنه لن يحصل
على حقيبة وزارة الدفاع ،بسبب اعتراضات
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن ومخاوفه
بشأن استمرار التعاون معها.
وع ـ ّـم ــق ن ـت ـن ـيــاهــو الـ ـخ ــاف ب ــإل ـغ ــائ ــه كــل
جلسات المفاوضات مع شركائه في ائتالف
األحزاب األرثوذكسية والصهيونية الدينية،
ً
بـعــد أن أبـلــغ سموتريتش أن ــه لـيــس معنيا
ً
بمنحه منصب وزير الدفاع ،تزامنا مع تقرير

لصحيفة معاريف أمس ،أفاد بأن قادة حزب
«ليكود» يجرون اتصاالت سرية واجتماعات
مـكـثـفــة م ــع ح ــزب «ه ـن ــاك مـسـتـقـبــل» بـقـيــادة
رئيس الوزراء المنتهية واليته يائير البيد،
والـمـعـسـكــر الــوط ـنــي بــزعــامــة وزيـ ــر الــدفــاع
بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية،
يتخلى بموجبها عن حلفائه المتطرفين.
وبعد وقت قصير من نشر التقرير ،شارك
ال ـحــزب الـصـهـيــونــي الــديـنــي ،فــي ب ـيــان ،قــال
فيه إنه «منزعج من التقارير التي تفيد بأن
نتنياهو يعارض تعيين سموتريتش بسبب
ضغوط من إدارة بايدن وخوفه من أن يقود
سياسة عــدوانـيــة ض ــده .اإلره ــاب والسلطة
الفلسطينية».

وق ـب ــل أدائ ـ ــه الـيـمـيــن ف ــي الـكـنـيـســت ،نــدد
سموتريتش بــأي «جهود خارجية للتدخل
ف ــي عـمـلـيــة تـشـكـيــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ،على
أصدقائنا في العالم أيضا احترام قراراتنا
الديموقراطية».
وف ــي مـحــاولــة لـســد ال ـه ــوة ،س ــارع زعيم
حــزب «الـقــوة اليهودية» المناهض للعرب
ً
إيتمار بن غفير ،الذي يطالب أيضا بوزارة
األمن العام الحساسة المسؤولة عن الشرطة،
إل ــى ال ـت ـحــذيــر م ــن ت ــداع ـي ــات األزم ـ ــة داخ ــل
ً
معسكر نتنياهو» ،قائال« :كفى إلطالق النار
داخ ــل ال ــدب ــاب ــة!» (تـعـبـيــر يـسـتـخــدم حينما
يـكــون القصد مشاكل داخـلـيــة داخ ــل نفس
ً
الحزب أو المعسكر) ،مضيفا« :أدعو الجميع

مقتل  6شرطيين بنيران
«طالبان» باكستان

احتجاجات وفوضى
وتزامن حديث عبداللهيان عن
محاولة واشنطن ّ للضغط على
بالده ،في وقت تدفق المواطنون
إلـ ــى الـ ـشـ ــوارع ف ــي أن ـح ــاء إيـ ــران
لـيـلــة ال ـث ــاث ــاء ـ األربـ ـع ــاء ،وســط
تصاعد االحتجاجات المناهضة
للحكومة.

«أزمة توزير» تهدد بانهيار ائتالف اليمين وتعرقل حكومة نتنياهو
الى إبداء المسؤولية .تعالوا نبدأ مفاوضات
مكثفة بغرف مغلقة حتى يتصاعد الدخان
األبيض .لن نشكل حكومة يمين بالخالفات
واالزدراء».
ً
وبـ ــدا ال ــوض ــع م ـض ـطــربــا داخـ ــل «ل ـي ـكــود»
خ ــاص ــة فـ ــي صـ ـف ــوف ش ـخ ـص ـي ــات حـصـلــت
عـلــى مــواقــع متقدمة فــي قــائـمــة ال ـحــزب ،في
االنتخابات التمهيدية ،وذلك بسبب األنباء
عــن نية نتنياهو تعيين وزيــر خارجية من
خــارج الحلبة السياسية في الكنيست ،هو
السفير السابق في الــواليــات المتحدة رون
دريمر.
وب ـعــد حـقـبــة غ ـيــر مـسـبــوقــة م ــن الـجـمــود
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وخـ ـ ـم ـ ــس ج ـ ـ ـ ــوالت ان ـت ـخ ــاب ـي ــة

بحث الرئيس السوري
بشار األسد ،أمس ،مع
وزير خارجية سلطنة
عمان بدر البوسعيدي،
تطوير العالقات الثنائية
ومجاالت التعاون بين
البلدين.
وتناول اللقاء بين األسد
والوزير الضيف التعاون
الثنائي المتنامي بين
دمشق ومسقط في
العديد من المجاالت،
كما جرى النقاش
حول التطورات على
الساحتين اإلقليمية
والدولية .من جهته،
وصف البوسعيدي
سورية بالدولة المحورية
في المنطقة العربية،
ّ
وسلم الوزير رسالة
من السلطان هيثم بن
طارق ،تتعلق بالعالقات
الثنائية بين البلدين ،إلى
األسد.

خ ــال أرب ــع سـنــوات،عـقــد الكنيست جلسته
االفتتاحية أمس األول ألداء اليمين.
وفي بداية المراسم بالكنيست ،الذي يشهد
أكـبــر سـيـطــرة لليمين الـمـتـطــرف فــي تــاريــخ
إسرائيل ،دعا الرئيس اسحاق هيرتزوغ إلى
التماسك وسط انقسامات سياسية عميقة.
وق ــال إن اإلســرائـيـلـيـيــن ف ـخــورون بـبــادهــم،
لكنهم في الوقت نفسه «منهكون من االقتتال
الداخلي وتداعياته».
وت ــاب ــع ه ـي ــرت ــزوغ ،ال ـ ــذي ك ـلــف نـتـنـيــاهــو
بتشكيل حكومة جديدة األحــد الماضي ،أن
مسؤولية النواب المنتخبين هي االستمرار
في «تعزيز الشراكة بين كل طبقات المجتمع
اإلسرائيلي وجميع األديان».

قتل ستة من رجال
الشرطة الباكستانية،
أمس ،في هجوم شنته
حركة «طالبان» المحلية
في مقاطعة خيبر
بشتون خواه ،الواقعة
شمال غرب البالد على
الحدود مع أفغانستان.
وأعلن المتحدث باسم
«طالبان» باكستان،
محمد خراساني ،أن
عناصر الحركة تمكنوا
من نصب كمين ألفراد
الشرطة الذين كانوا
في طريقهم لشن حملة
مداهمة ،وتمكنوا من قتل
ستة منهم واالستيالء
على أسلحتهم .وفي
سياق متصل ،اندلعت
اشتباكات بين قوات
تابعة لـ «طالبان»
األفغانية والجيش
الباكستاني في والية
بكتيا الحدودية.

العالم يتنفس الصعداء بعد أزمة «صاروخ بولندا الطائش»

ّ
بايدن ودودا «يبرئان» موسكو ...والكرملين يشيد بـ «المهنية» األميركية
ما أن أعلنت بولندا سقوط صاروخ
ع ـل ــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،وكـ ـ ــان ي ـع ـت ـقــد أن ـهــا
روس ـي ــة ،حـتــى حـبــس الـعــالــم أنـفــاســه
ل ـســاعــات ف ــي أك ـبــر أزم ــة كــانــت ممكن
أن تتسبب فــي مواجهة مباشرة بين
موسكو وحلف شمال األطلسي (ناتو)
تصل ّإلى حد الحرب العالمية ،والتي
ّ
تم تجنبها منذ  24فبراير حتى اليوم.
فبعد أقل من  12ساعة ،أكدت بولندا
أن الصاروخ أوكراني ،ليتوافق رأيها
مــع تـقــويــم مـمــاثــل للرئيس األمـيــركــي
جو بايدن.
جاء ذلك بعد ساعات من االتصاالت
وردود الفعل الــدولـيــة والـتـحــرك على
مـسـتــوى ال ــدول األع ـض ــاء ،وبـعــد عقد
ً
ً
«ال ـن ــات ــو» اج ـت ـمــاعــا ط ــارئ ــا ،خـ ّـصــص
لسقوط صــواريــخ فــي بــولـنــدا ،الــدولــة
العضو في الحلف.

حادث مؤسف
ً
لكن الحقا ،أعلن الرئيس البولندي
أنــدريــه دودا للصحافة أن ــه «ال شــيء
ً
ً
يـشـيــر إل ــى أن ــه ك ــان ه ـجــومــا مـتـعـمــدا
ً
عـلــى بــول ـنــدا ،وم ــن ال ـمـ ّ
ـرجــح ج ــدا أنــه
ُ
ً
ك ــان ص ــاروخ ــا اس ــت ـخ ــدم ف ــي ال ــدف ــاع
الصاروخي األوكراني .إنه على األرجح
حادث مؤسف».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـنـ ــاطـ ــق بـ ــاسـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة
الـبــولـنــديــة ،بـيــوتــر مــولــر ،فــي مؤتمر
ص ـحــافــي أم ــس األول ،ع ـقــب اجـتـمــاع

ط ـ ـ ــارئ ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي فــي
وارس ــو« ،اتخذنا قــرارا برفع مستوى
تــأهــب بـعــض م ــن ال ــوح ــدات الـقـتــالـيــة
وغيرها من األجهزة».
وأضــاف أن بولندا تتحقق مما إذا
كانت بحاجة إلى طلب إجراء مشاورات
بموجب المادة  4من معاهدة التحالف
الـعـسـكــري لـ ـ «حـلــف شـمــال األطـلـســي،
الناتو».
ورغم إعالن األمين العام لـ «الناتو»
يـنــس سـتــولـتـنـبــرغ لـلـصـحــافـيـيــن في
بــروك ـســل أن ــه «ل ـيــس خ ـطــأ أوك ــران ـي ــا.
تتحمل روس ـيــا الـمـســؤولـيــة األخـيــرة
ألنها تواصل حربها غير المشروعة
ض ــد أوكـ ــران ـ ـيـ ــا» .وق ـ ــال سـتــولـتـنـبــرغ
خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي فــي بــروكـســل:
«تحليلنا األول ــي يـفـيــد ب ــأن الـحــادثــة
ناجمة على األرجح عن صاروخ أطلقه
نظام الدفاع الجوي األوكراني للدفاع
عن األراضي األوكرانية ضد صواريخ
عابرة روسية».
وف ــي ب ـك ـيــن ،ق ــال ــت ال ـنــاط ـقــة بــاســم
وزارة الخارجية ماو نينغ ،في مؤتمر
صحافي ،إنه «في ظل الوضع الراهن،
يتعين على جميع األ ط ــراف المعنية
التزام الهدوء وضبط النفس من أجل
تجنب التصعيد».

موقف حذر
وف ــي ج ــزي ــرة ب ــال ــي اإلنــدون ـي ـس ـيــة،

حيث اختتمت قمة مجموعة العشرين
أعـمــال قمتها الـتــي اسـتـمـ ّـرت يومين،
ت ـ ـشـ ــاور الـ ـمـ ـس ــؤول ــون األمـ ـي ــركـ ـي ــون
والفرنسيون والبريطانيون خصوصا
مع نظرائهم البولنديين واألوكرانيين
أم ـ ـ ــس ،فـ ــي س ـل ـس ـلــة مـ ــن ال ـم ـك ــال ـم ــات
الهاتفية.
وبعد اجتماع طــارئ استمر قرابة
الـســاعــة ،أك ــد رؤس ــاء دول وحـكــومــات
بـ ـل ــدان م ـج ـمــوع ــة ال ـس ـب ــع (الـ ــواليـ ــات
المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة
الـمـتـحــدة وإيـطــالـيــا وك ـنــدا والـيــابــان)
وحلف شمال األطلسي (ناتو) «دعمهم
الكامل» لبولندا.

ومــن دون توجيه أي اتهامات ألي
طرف ،قرروا «البقاء على اتصال وثيق
لتحديد الـخـطــوات التالية بـنــاء على
التحقيق».
وق ــال الــرئـيــس األم ـيــركــي« :ســأكــون
ً
حريصا على معرفة ما حدث بالضبط.
س ـن ـح ــدد ب ـع ــد ذل ـ ــك ب ـش ـك ــل ج ـمــاعــي
ً
التدابير التي يجب اتخاذها» ،مشيرا
إل ــى أن ــه «م ــن غـيــر ال ـمــرجــح» أن يكون
الصاروخ «أطلق من روسيا».
وقال مصدر في «الناتو» ،إن بايدن
أب ـلــغ مـجـمــوعــة الـسـبــع وال ـشــركــاء في
ال ـح ـلــف األط ـل ـســي أن االن ـف ـج ــار نجم
ع ــن ص ـ ـ ــاروخ أط ـل ـق ــه الـ ــدفـ ــاع ال ـج ــوي

األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي .وكـ ــانـ ــت وزارة ال ــدف ــاع
األميركية (البنتاغون) أكدت في وقت
سابق ،أنها ال تستطيع تأكيد التقارير
التي تفيد بأن صواريخ روسية عبرت
الحدود إلى بولندا.
و فــي حين ّ
حمل مستشار الرئيس
األوك ــران ــي روس ـيــا الـمـســؤولـيــة ،أعلن
الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـك ــرم ـل ـي ــن دم ـي ـت ــري
بـيـسـكــوف أن «مــوس ـكــو ال عــاقــة لها
بالحادثة».
وأض ـ ــاف« :ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،تـجــدر
اإلش ـ ــارة إل ــى ّ
رد فـعــل يـتـمـيــز بضبط
ال ـن ـفــس وبـمـهـنـيــة أك ـب ــر م ــن ال ـجــانــب
األم ـيــركــي» ،م ـنــددا بـ ـ «هـسـتـيــريــا» من

طرف «مسؤولين كبار لدول عدة».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أك ـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع
تصب سوى األراضي
الروسية أنها لم ً
األوكــران ـيــة ،مضيفة أنـهــا تمكنت من
تـحــديــد أن ال ـص ــاروخ ال ــذي سـقــط في
بولندا هو مقذوف أطلقه نظام دفاع
وأضافت
 S300تابع للقوات األوكرانية.
ُ ّ
أن «الضربات العالية الدقة التي شنت
على أراضي أوكرانيا كانت على مسافة
تتجاوز  35كلم من الحدود األوكرانية
ـ البولندية».
وزيــرة الــدفــاع البلجيكية لوديفين
ديـ ـ ــدونـ ـ ــدر ،رأت م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،أن
االنفجار «نتيجة أنظمة دفاع أوكرانية

مضادة للطائرات تستخدم العتراض
ال ـص ــواري ــخ ال ــروسـ ـي ــة» .وأض ــاف ــت أن
«التحقيقات مستمرة وال يوجد حاليا
ما يشير إلى أنه هجوم متعمد».
كما حذر المستشار األلماني أوالف
شولتس من القفز إلى االستنتاجات.
وقال«ُ :يحظر في مثل هذه المسألة
الـخـطـيــرة أي تـحــديــد مـتـســرع لمسار
الواقعة قبل التحقيق الدقيق فيها».
لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي
سوناك رأى أن الضربة على بولندا أيا
كان منفذها «لم تكن لتحدث لوال الغزو
الروسي ألوكرانيا».

ةديرجلا
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محاوالت لتجهيز علي خلف للحاق بمباراة األزرق مع لبنان
ً
«األولمبي» يواصل تدريباته استعدادا لمنتخب فلسطين

حازم ماهر

في حين يعمل الجهاز
الفني للمنتخب الوطني
األول لكرة القدم لتجهيز
الالعب علي خلف للمشاركة
أمام لبنان ،أكد مدرب
المنتخب األولمبي بيكسلي
لالعبيه أنهم النواة
الحقيقية للمنتخب األول.

يسابق ا لـجـهــاز الفني لمنتخبنا
ال ــوط ـن ــي األول ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ـق ـيــادة
المدرب البرتغالي روي بينتو الزمن
لتجهيز الالعب علي خلف ،من أجل
ال ـل ـحــاق بــال ـم ـبــاراة ال ــودي ــة الــدول ـيــة،
التي يخوضها األزرق أمام المنتخب
الـلـبـنــانــي مـســاء الـسـبــت الـمـقـبــل ،في
دبي.
يــذ كــر أن منتخبنا ا لــو طـنــي يقيم
م ـع ـس ـكــرا تــدري ـب ـيــا ف ــي دب ــي حــالـيــا،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ب ـطــولــة
خليجي  ،25المقرر إقامتها في مدينة
البصرة العراقية خــال الفترة مــن 6
إلى  19يناير المقبل.
وتقام التدريبات في المعسكر على
فترتين صباحية ومسائية بملعب
الشرطةً ،
بناء على رؤية بينتو ،الذي

يسعى إلــى الــوصــول بالالعبين إلى
أفضل مستوى ممكن سواء قبل لقاء
لبنان ،أو المنتخب الجزائري المقرر
له يوم  25الجاري.
ويــولــي بينتو جميع الـمــراكــز في
الفريق أهمية خاصة ،حيث يحرص
على عقد اجتماع مع العبي كل مراكز
لتحديد وا جـبــا تـهــم وتحركاتهم في
الملعب ،كما يطالب الالعبين بتنفيذ
ما تدربوا عليه خالل التقسيمة التي
تجرى عقب كل تدريب.
من ناحية آخرى ،يواصل منتخبنا
األولمبي تدريباته على أحد المالعب

الـ ـف ــرعـ ـي ــة ب ــاسـ ـت ــاد ج ــاب ــر الـ ــدولـ ــي،
ً
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا لـ ـمـ ـب ــارات ــه األولـ ـ ـ ــى أمـ ــام
الـمـنـتـخــب الـفـلـسـطـيـنــي ال ـم ـقــرر لها
ً
مساء السبت أيضا ،على أن يتم نقل
تدريب غد الجمعة إلى أحد المالعب
سيحدد في وقــت الحــق ،كــون مباراة
منتخبي مصر وبلجيكا ستقام في
اليوم ذاته.
وي ـس ـت ـع ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب األولـ ـمـ ـب ــي
لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة
كأس آسيا تحت  23سنة ،والمؤهلة
بدورها إلى أولمبياد باريس .2024
وشهد التدريب األول للفريق الذي

أجري مساء أمس األول حضور
ج ـم ـي ــع ال ــاعـ ـبـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن وق ــع
اخ ـت ـيــار ال ـج ـهــاز الـفـنــي بـقـيــادة
ال ـ ـم ـ ــدرب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي إي ـم ـل ـيــو
بيكسلي.
وع ـقــد بـيـكـسـلــي قـبــل انـطــاق
ً
الـتــدريــب اجـتـمــاعــا مــع الالعبين،
حيث رحــب بـهــم ،ثــم حــدد المطلوب
منهم خالل الفترة الحالية ،مبينا لهم
أنه سيتعامل مع كل مرحلة على حدة.
وطالب بيكسلي لالعبين بضرورة
االلتزام بالتعليمات الفنية واإلدارية،
ً
مؤكدا لهم أنه يعدون النواة الحقيقية

كاظمة والساحل يقصان شريط
النسخة الـ  57لدوري الطائرة
●

محمد عبدالعزيز

تنطلق اليوم منافسات النسخة الـ  57لبطولة
الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة مباراتين
ضمن الجولة األولى ،حيث يلتقي في الخامسة
ً
مساء كاظمة مع الساحل
وخمس عشرة دقيقة
تليها في السابعة وخمس عشرة دقيقة مساءً
ُ
مباراة أخرى تجمع بين برقان والجهراء وتجرى
ال ـم ـب ــارات ــان ع ـلــى ص ــال ــة االتـ ـح ــاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
في المباراة األولــى ،ستكون
ال ـفــرصــة ســان ـحــة أمـ ــام كــاظـمــة
وص ـ ـيـ ــف الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة ال ـم ــاض ـي ــة
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري ل ـت ـح ـق ـيــق ب ــداي ــة
جيدة يستعيد بها اتزانه عقب
تـعـثــره األول ه ــذا ال ـمــوســم أمــام
الكويت فــي خـتــام بطولة االتـحــاد
«الـ ـتـ ـنـ ـشـ ـيـ ـطـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــل ع ـلــى
وصافتها عبر بــوابــة الـســاحــل الصاعد
ً
حــدي ـثــا لـ ــدوري االض ـ ــواء وال ـطــامــح كــذلــك إلــى
التصدي لطموحات البرتقالي رغم الفارق الفني
بين الفريقين.
وسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول م ـ ـ ـ ــدرب الـ ـب ــرتـ ـق ــال ــي ال ـ ـمـ ــدرب
األرجنتيني كريستيان داريو استغالل المباراة
لتصحيح األخطاء السيما على مستوى حوائط
الـصــد والــدفــاع عــن المنطقة الخفية واإلع ــداد
ً
ً
طمعا فــي تهيئة فريقه جـيــدا للمنافسة بقوة
على لقب البطولة ،بينما يأمل مــدرب الساحل

التونسي مهدي بن نور تقديم عرض جيد في
مستهل مشواره في الدوري.
أم ــا ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،فـسـتـكــون صـعـبــة على
الفريقين برقان رابع النسخة الماضية والجهراء
ً
الخامس نظرا لتقارب مستواهما وطموحهما
المشترك فــي تقديم عــرض جيد فــي أول ظهور
لهما في البطولة.
وسـيـعــانــي بــرقــان فـقــدانــه خــدمــات محترفه
األميركي فالديس ،الذي ترك الفريق بشكل
مـ ـف ــاج ــئ وس ـ ــاف ـ ــر إل ـ ـ ــى ب ـ ــاده
ل ـظــروف خــاصــة مـمــا سيجبر
إدارة الـ ـ ـن ـ ــادي ع ـل ــى ال ـب ـحــث
ع ــن م ـح ـتــرف ب ــدي ــل لـلـتـعــاقــد
م ـع ــه خـ ــال فـ ـت ــرة االن ـت ـق ــاالت
الشتوية المقبلة ،كذلك غياب
الالعب عبدالرحمن المال بداعي
اإلص ــاب ــة ،ل ــذل ــك سـيـعـتـمــد م ــدرب
الفريق األرجنتيني أليساندرو على
خبرة العبيه المحليين وتألق محترفه
الـصــربــي عــرفــان حـمــزاديـتــش لحسم نتيجة
اللقاء.
وفي المقابل ،سيخوض مواطنه مدرب الجهراء
ً
بابلو خافير اللقاء مدعوما بتألق الثنائي الكوبي
أليخاندر والبرازيلي فرناندو ويوسف كابد.

●

انطالق دوري
الهواة لكرة القدم

محاولة التسجيل تحت السلة

محمد صالح في صفوف المنتخب
المصري أثناء التدريب
وي ـخ ـت ـتــم الـمـنـتـخــب ال ـم ـص ــري تــدريـبــه
اليوم على استاد جابر الساعة  5:00مساء،
والبلجيكي في الساعة  ،6:30وذلك بحضور
وسائل اإلعالم قبل انطالق التدريبين بنحو
 15دقيقة.

جابر الشريفي

ً
ً
حقق فريق الصليبيخات ف ــوزا مستحقا على
الشباب بنتيجة  70-98في المباراة التي جمعتهما،
أمــس األول ،على صــالــة االت ـحــاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله الرياضي ،ضمن الجولة الثالثة من
الدوري التمهيدي لكرة السلة.
ورفــع الصليبيخات رصيده بهذا الفوز إلــى 5
نقاط من فوزين وخسارة ،والشباب  3نقاط.
وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة
األول ــى فــي ال ــدوري التمهيدي إلــى ال ــدور الثاني،
الــذي سيقام بنظام الــدوري من ثالثة أدوار ،على
أن يلتقي بـعــدهــا األول مــع ال ــراب ــع ،وال ـثــانــي مع
الثالث ،بنظام «بالي أوف» من ثالث مواجهات في
نصف النهائي.
وجاء ت المباراة متكافئة في الربع األول ،الذي
َّ
أ ن ـهــاه الصليبيخات لمصلحته  ،23 -28وتمكن
الفريق من توسيع الفارق في الربع الثاني إلى 13
ً
نقطة ( ،)36-49باسطا سيطرته على مجريات في
الربع الثالث ،حيث رفع الفارق في نهاية الربع إلى
 29نقطة ( ،)50-79واستمر التقدم للصليبيخات
حتى نهاية المباراة .70-89

فهد األنصاري

انطلقت فعاليات بطولة
رواد ك ـ ـ ـ ــرة ا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ،ا لـ ـت ــي
تـنـظـمـهــا راب ـط ــة هـ ــواة كــرة
ال ـق ــدم ف ــي ال ـكــويــت (،)s f L
حيث اجريت قرعة البطولة
بـحـضــور الـلـجـنــة المنظمة
والرعاة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
ال ـم ـن ـظ ـمــة ف ـه ــد األنـ ـص ــاري
إن ك ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم م ـ ـ ــن أه ـ ــم
الـ ــريـ ــاضـ ــات فـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
مشيرا إ لــى أن الثقة كبيرة
باللجنة المنظمة ،لمواصلة
ال ـن ـج ــاح ــات ال ـت ــي تـقــدمـهــا
البطولة كل عام.

األهلي يجدد مفاوضاته مع فوفانا
●

وكذلك إجــراء التدريب الــذي يسبق اللقاء،
وم ـكــان تــواجــد مـقــاعــد االحـتـيــاطـيـيــن لكل
منهما (يسار ويمين المقصورة الرئيسية)،
إلى جانب إصدار بعض التعليمات الخاصة
بالمواجهة لممثلي المنتخبين.

للمنتخب الوطني األول ،وأن األماكن
فــي القائمة سيتم حجزها بما يتم
تقديمه من مجهود خالل التدريبات.
كـمــا اجـتـمــع رئـيــس مجلس إدارة
االتحاد عبدالله الشاهين مع الالعبين
قـبــل ان ـطــاق الـتــدريــب ذات ــه ،وحثهم

على بذل اقصى مجهود لهم والتمسك
بارتداء شعار المنتخب.
وتنمى الشاهين لالعبين وأعضاء
األج ـه ــزة الـفـنـيــة واإلداريـ ـ ــة والطبية
ال ـت ــوف ـي ــق وال ــاع ـب ـي ــن ال ـت ــوف ـي ــق فــي
مهمتهم.

فوز «سلة»
الصليبيخات على
الشباب في الدوري

المؤتمر الصحافي للقاء مصر وبلجيكا اليوم
َ
ُيعقد فــي الساعة  4:15مــن مساء اليوم
المؤتمر الصحافي للمباراة الدولية الودية
التي تجمع منتخبي مصر وبلجيكا ،والتي
ستجرى في السادسة من مساء غد الجمعة
على استاد جابر األحمد الدولي ،إذ تحدد
لمدرب المنتخب المصري ،البرتغالي روي
فيتوريا وأحد الالعبين ،ويليه في الساعة
 5:45مدرب المنتخب البلجيكي ،االسباني
روبيرتو مارتينيز ،وأحد الالعبين أيضا.
ويسبق ذلك في الساعة  12:00من ظهر
الـ ـي ــوم ال ـخ ـم ـيــس أي ـض ــا االج ـت ـم ــاع الـفـنــي
للمباراة الدولية ،حيث من المقرر ان يحضر
االجتماع ممثلون عن شركة ايدو المنظمة
للقاء ،ومراقب المباراة فهد البلوشي ،ومقيم
الحكام د .غانم السهلي ،والمنسق المحلي
الـعــام للقاء طــال البلوشي ،والسويسري
م ــارك (االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة الـ ـق ــدم) ،إلــى
جانب ممثلين عن منتخبي مصر وبلجيكا.
وي ـش ـهــد االج ـت ـم ــاع االتـ ـف ــاق ع ـلــى ال ــزي
األ س ــا س ــي واال ح ـت ـيــا طــي للمنتخبين في
المباراة ،وكذلك زي حراس المرمى.
ويحدد فهد البراك خالل االجتماع موعد
وصول المنتخبين إلى استاد جابر الدولي،

العبو األزرق في التدريب
على ملعب الشرطة

القاهرة  -ةديرجلا

•

تسابق إدارة النادي األهلي المصري الزمن من أجل
تدعيم صفوف فريق الكرة األول بمهاجم قوي في فترة
االنتقاالت الشتوية يناير المقبل ،يستطيع إحداث
الفارق في الخط األمامي بناء على رغبة السويسري
مارسيل كولر مدرب الفريق.
ودخ ــل األه ـلــي مــؤخــرا فــي م ـفــاوضــات ج ــادة مع
نــادي مــولــده النرويجي مــن أجــل التعاقد مــع العبه
اإليفواري ديفيد فوفانا ،بعدما كان ضمن حسابات
النادي في بداية الموسم الحالي ،لكن الخالف حول
األمور المادية حال دون إتمام الصفقة ،لكن األهلي
عــاد وفتح بــاب التفاوض مــع جديد للحصول على
خدمات الالعب.
ورصد األهلي مبلغ مليون و 400ألف دوالر كحد
أقصى لضم الالعب ،بزيادة قدرها  300ألف دوالر عن
العرض الذي كان قد أرسله النادي في فترة االنتقاالت
الصيفية الماضية ،وقوبل وقتها بالرفض من جانب
إدارة النادي البلجيكي التي كانت تريد الحصول على
مليون و 600ألف دوالر كحد أدنــى ،لكن مع العرض
الـحــالــي قــد يـتــم تـقــريــب وج ـهــات الـنـظــر بـيــن األهـلــي

ومسؤولي مولده ،ومن ثم الموافقة على بيع الالعب
للقلعة الحمراء.
وأوصى مارسيل كولر إدارة النادي بأهمية تعاقد
الفريق مع مهاجم سوبر لديه القدرة على تسجيل
األهداف من أنصاف الفرص ،وبرر المدرب السويسري
طلبه بأن هناك قصورا في الشق الهجومي في
ظ ــل ع ــدم ان ـس ـجــام شـ ــادي حـسـيــن ال ــواف ــد
ال ـج ــدي ــد ل ـل ـفــريــق بــال ـش ـكــل ال ـك ــاف ــي مع
زمالئه بخالف تراجع مستوى الثنائي
الـ ـهـ ـج ــوم ــي اآلخ ـ ـ ــر م ـح ـم ــد ش ــري ــف
وحسام حسن.
عـلــى جــانــب آخ ــر ،فــاجــأ مــارســل
كولر ،مسؤولي النادي عندما كشف
عــن رغبته فــي التعاقد مــع ظهير
أي ـســر فــي يـنــايــر الـمـقـبــل ،وطـلــب
مــن االن أن يتم ترشيح العبين
له في الدوري المصري الممتاز،
لتتم المفاضلة بينهم واختيار
بديل قوي للتونسي علي معلول
الظهير األساسي في الفريق.
فوفانا

خسارة السعودية أمام ضيفتها كرواتيا بهدف
فاز منتخب كرواتيا لكرة القدم
على نظيره السعودي  -1صفر
خالل المباراة ّ
الودية التي
جمعتهما أمس ،في إطار
استعداداتهما للمشاركة في
بطولة كأس العالم بقطر التي
تنطلق األحد المقبل.

خـســر المنتخب الـسـعــودي
أمام ضيفه الكرواتي بهدف في
مباراة ودية ،أمس ،على ملعب
األمير فيصل بن فهد بالرياض،
ض ـمــن اسـ ـتـ ـع ــدادات الـطــرفـيــن
لكأس العالم لكرة الـقــدم التي
ستنطلق األحد في قطر.
ورغم حصول المضيف على
ف ــرص للتسجيل بالشوطين،
ف ــإن ك ــروات ـي ــا أدركـ ـ ــت الـشـبــاك
في نهاية المباراة عبر اندري
كراماريتش (.)82
ورغ ــم أفضليته فــي الشوط
األول ،كاد المنتخب السعودي
ً
ي ـس ـت ـق ـب ــل ه ـ ــدف ـ ــا لـ ـ ــوال ب ــراع ــة
الحارس محمد العويس الذي
ّ
تصدى لكرة ماريو باشاليتش
ببراعة ،قبل أن يتدخل الدفاع
وينهي خطورتها (.)9
والحت فرصة لألخضر
عـ ـن ــدم ــا صـ ـ ـ ـ ّـوب م ـح ـمــد
كنو كرة قوية ارتطمت
بــالــدفــاع وتحولت إلى
ركنية ( .)14ومن هفوة
دفــاعـيــة ك ــاد المضيف
يفتتح التسجيل عندما
استدار صالح الشهري

ح ــول ال ـكــرة وصـ ّـوبـهــا باتجاه
ّ
المرمى ،لكن الدفاع اعترضها
ّ
وحولها إلى ركنية (.)25
ات ـ ـب ـ ـعـ ــه فـ ـ ـ ـ ــراس الـ ـب ــريـ ـك ــان
ب ـ ـت ـ ـصـ ــوي ـ ـبـ ــة ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ت ـ ـصـ ــدى
ل ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــارس دوم ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــك
لـيـفــاكــوفـيـتــش ،وع ـ ــادت ال ـكــرة
عبدالحميد الذي
لتجد سعود
ّ
لعبها عــرضـيــة ،لـكــنـهــا أخــذت
طريقها خارج الملعب (.)28
ّ
وفوت األخضر فرصة محققة
ع ـن ــدم ــا ل ـع ــب ي ــاس ــر ال ـش ـهــري
كــرة عرضية على رأس صالح
ال ـش ـه ــري ال ـ ــذي ص ـ ّـوب ـه ــا فــوق
العارضة بقليل ( ،)38ثم أهدرت
السعودية فرصة أخرى عندما
لـعــب س ـعــود عـبــدالـحـمـيــد كــرة
عرضية مرت من أمام الشهري
لتفقد خطورتها (.)42
وف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،جـ ّـهــز
البديل هيثم عسيري كرة لسالم
الدوسري الــذي واجــه المرمى،
لكنه لعبها فوق العارضة (.)63

مشاركة مودريتش
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدهـ ـ ــا أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك زالت ـ ـ ـكـ ـ ــو

دالـيـتــش م ــدرب كــروات ـيــا قائد
ال ـم ـن ـت ـخــب ل ــوك ــا م ــودريـ ـت ــش،
ن ـجــم م ــون ــدي ــال  2018عـنــدمــا
قــاد بــاده إلــى مركز الوصافة،
ل ـك ــن ذلـ ـ ــك لـ ــم ي ـم ـن ــع األخ ـض ــر
م ــن تـهــديــد ال ـمــرمــى ال ـكــرواتــي
عندما ناب القائم عن الحارس
لـيـفــاكــوفـيـتــش ،وت ـصــدى لكرة
محمد كنو (.)72
ّ
وم ــن هـجـمــة ســريـعــة تمكن
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــي م ــن
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـح ـصــل
هوفنهايم
كراماريتش ،مهاجم ّ
األلـمــانــي ،على كــرة تــوغــل بها
ّ
وصوبها قوية الى يمين
للعمق
العويس (.)82
واس ـت ـعــد «األخـ ـض ــر» لـكــأس
ال ـع ــال ــم ع ـبــر  3م ــراح ــل ،كــانــت
األول ــى والثانية فــي إسبانيا،
ولعب خاللها  4مباريات ودية،
بينما كانت المرحلة الثالثة في
العاصمة اإلمــاراتـيــة أبوظبي،
ً
ح ـيــث أقـ ــام م ـع ـس ـكــرا ل ـمــدة 25
ً
يوما خاض خالله  5مباريات
ودي ــة ف ــاز فــي اثنتين وتـعــادل
في ثالث.
وتشارك السعودية في كأس

فرحة العبي المنتخب الكرواتي بالهدف في مرمى السعودية
ّ
العالم للمرة السادسة ،أفضلها
ف ــي األول ـ ــى ع ــام  1994عـنــدمــا
بلغت دور الـ .16

تخوض أولى مبارياتها في
المونديال الثالثاء المقبل أمام
األرج ـن ـت ـي ــن ض ـمــن مـنــافـســات

ّ
تضم
المجموعة الثالثة التي
ً
أي ـضــا المكسيك وبــول ـنــدا .أمــا
كرواتيا فتلعب في المجموعة

ال ـســادســة الـتــي تـضــم بلجيكا
والمغرب وكندا.

ُ
ّ
سكالوني يبعد الضغط عن فريقه اليابان تعول على خبرتها األلمانية
ح ــاول م ــدرب منتخب األرجـنـتـيــن ليونيل
سكالوني التخفيف من الضغط عن فريقه ،الذي
ً
يرشحه الكثيرون للذهاب بعيدا في مونديال
قطر  ،2022واعتبر أن «ال شــيء مضمونا في
كرة القدم».
ً
وأعـ ـل ــن س ـك ــال ــون ــي ( 44عـ ــامـ ــا) ،الـ ـ ــذي ق ــاد
األرجنتين للفوز بــأول لقب كبير لها منذ 28
ً
عاما في «كوبا أميركا» العام الماضي ،قائمة
ً
مــن  26الع ـبــا ،بـقـيــادة النجم ليونيل ميسي،
الجمعة.
وقــال سكالوني للصحافيين في العاصمة
اإلماراتية« :ليس لدينا ضغط ،ألنه في النهاية
هذه كرة قدم ،سنلعب كأس العالم لكرة القدم».
وتـسـتـهــل األرج ـن ـت ـيــن م ـش ــواره ــا ف ــي كــأس
العالم بمواجهة السعودية في  22نوفمبر ،في
ً
مجموعة تضم أيضا المكسيك وبولندا.

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ــا ت ـم ـث ـل ــه ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
لألرجنتين ،لكنها رياضة ،ولهذا السبب علينا
أن نخطو على أرض الملعب ونفعل ما يجب.
علينا أن نخرج ونلعب بالطريقة التي نعرفها،
ثم هناك الكثير من األشياء المجهولة».
َّ
وذكر سكالوني بمونديال  2002في اليابان
وكوريا الجنوبية ،عندما خرجت األرجنتين
حاملة اللقب مرتين من دور المجموعات.
وق ــال« :رغ ــم خيبة األم ــل مــن الـخـســارة ،فإن
الـنــاس ال يــزالــون يــدركــون أن الـفــريــق كــان من
األفضل ،وأنهم لم يستحقوا الخروج من كأس
العالم».
وأعرب سكالوني عن تفاؤله بعودة مهاجم
روما اإليطالي ،باولو ديباال ،إلى جاهزيته في
الوقت المناسب قبل انطالق المونديال القطري،
بعد إصابة في أوتار الركبة.

سكالوني

جواو ماريو :مشاكل رونالدو
لن تؤثر على البرتغال

رونالدو
أكد جواو ماريو العب وسط المنتخب البرتغالي ،أن االنتقادات
التي وجهها مواطنه كريستيانو رونالدو إلدارة فريقه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ،لن تؤثر على حملة البرتغال للمنافسة على
لقب مونديال قطر.
وأوضح جواو ماريو ،في مؤتمر صحافي ،أمس األول «ال أرى أي
مشكلة في التوقيت ،لذا الوضع جيد بالنسبة لنا».
وأض ــاف «هــذه ليست الـمــرة األول ــى التي يأتي فيها العــب إلى
المنتخب الوطني ،وهو يعاني من مشكلة مع ناديه ،إحدى المزايا
أننا نضع كل شيء جانبا عندما نأتي إلى هنا».
وتابع« :عناوين الصحف دائما تتمحور حوله بصراحة ،كل مرة
نأتي إلى المنتخب الوطني أول سؤال يطرح يكون حول رونالدو،
التركيز دائما ينصب حوله ،نحن معتادون على ذلك».
وختم جواو ماريو بالقول «إنه يركز تماما مع المنتخب الوطني،
وسيكون مصدر عون كبير لنا في كأس العالم».
(د ب أ)

ت ــوق ــع ال ـم ـه ــاج ــم ال ـي ــاب ــان ــي،
داي ـت ـش ــي ك ـ ــام ـ ــادا ،أن يـسـتـفـيــد
منتخب بــاده من محترفيه في
ال ـ ـ ــدوري األل ـم ــان ــي ،م ــن أج ــل أن
يـكــون عـلــى نـفــس الـمـسـتــوى من
أب ـط ــال ال ـعــالــم أربـ ــع مـ ــرات حين
يبدأ مـشــواره فــي مونديال قطر
بمواجهة «دي مانشافت».
وت ـضــم تشكيلة ال ـيــابــان الــى
ن ـهــائ ـيــات م ــون ــدي ــال ق ـطــر ال ــذي
يـنـطـلــق األح ـ ــد ،ثـمــانـيــة العبين
من الــدوري األلماني الممثل في
«الـ ـس ــام ــوراي األزرق» أك ـث ــر من
أي دوري آخــر ،بما ذلــك الــدوري
الياباني.
و يـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ــي دوري ا ل ـ ـ ـ ـ
«بوندسليغا» تسعة يابانيين،
بينهم سبعة وقع الخيار عليهم
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي م ــون ــدي ــال قـطــر،

دايتشي كامادا
إض ــاف ــة ال ــى الع ــب آخ ــر يـلـعــب في
أل ـمــان ـيــا ،ل ـكــن ف ــي دوري ال ــدرج ــة
الثانية وهو أو تاناكا العب وسط
فورتونا دوسلدورف.
ً
ويبقى كــامــادا ،ابــن الـ ــ 26عاما
الـ ـ ـ ــذي يـ ـت ــأل ــق ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم مــع

أينتراخت فــرانـكـفــورت بتسجيله
ً
 12هــدفــا فــي جميع الـمـســابـقــات،
الــاعــب األهــم فــي تشكيلة اليابان
خالل المونديال القطري.
وق ــال كــامــادا «هـنــاك الكثير من
الالعبين اليابانيين فــي ال ــدوري

األلماني ،وأعتقد أننا على قدم
المساواة معهم» ،في إشــارة الى
المنتخب األلماني الذي سيكون
الـخـصــم األول ل ـب ــاده األرب ـع ــاء
المقبل في مجموعة خامسة تضم
ً
أيضا إسبانيا وكوستاريكا.
وأقـ ـ ــر «أنـ ـ ــه كـ ــان م ــن ال ـغــريــب
عـلـ ّـي أن ألـعــب ضــد العبين كنت
أكتفي بمشاهدتهم في السابق،
َ
لكني أعتقد أن تـشــارك المسرح
ذاته معهم سيكون له الكثير من
التأثير على الصعيد الذهني».
بــدوره ،ذهب جناح فرايبورغ
ري ـت ـســو دوان أب ـعــد م ــن كــامــادا
ً
بــاع ـت ـبــاره أن ت ــواج ــد  21الع ـبــا
ً
26
محترفا في أوروبــا من
أصل ُ
ُ
في التشكيلة اليابانية ،لن ي ِقلق
المنتخب األلـمــانــي فحسب ،بل
ً
العمالق اإلسباني أيضا.

يخوت فارهة في دبي تستعد الستقبال المشجعين
شاشة كبيرة على السطح
َّ
العلوي ليخت فاخر مؤلف من
ثالثة طوابق في عرض البحر،
واحــد مــن الـخـيــارات المتاحة
أمـ ــام ال ـم ـي ـســوريــن لـمـشــاهــدة
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ف ــي دب ـ ــي ،الـتــي
ت ـت ــرق ــب ح ـص ــد م ـك ــاس ــب مــن
مونديال جارتها قطر.
ِّ
وتعول اإلمــارة الثرية على
ِق ـصــر الـمـســافــة بـيـنـهــا وبـيــن
ال ـ ــدوح ـ ــة ،وقـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
ال ـم ـت ـط ــور ف ـي ـه ــا ،وف ـن ــادق ـه ــا
وقوانينها االجتماعية األكثر
ً
ً
انـفـتــاحــا فــي الخليج نسبيا،
َّ
الستقطاب مشجعين سيتعين
عليهم السفر والعودة عند كل
مباراة يرغبون في حضورها.
ع ـن ــد م ــرف ــأ دب ـ ــي ه ــارب ــور،
تــرســو مجموعة مــن الـقــوارب
والـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــوت الـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــرة ال ـت ــي
تستعد الستقبال الزائرين.
ومـ ـ ــن بـ ـي ــن هـ ـ ــذه ال ـي ـخ ــوت
«سـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاردوم» ،الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـضــم
جـ ــاكـ ــوزي وبـ ـ ــار مـ ـش ــروب ــات،
إضافة إلى غرف فاخرة ،وهو
متاح للتأجير لمشجعي كأس

العالم مقابل  20ألف دوالر لليلة
الواحدة.
وس ـ ـي ـ ـشـ ــاهـ ــد الـ ـمـ ـشـ ـجـ ـع ــون
ال ـم ـب ــاري ــات ف ــي ع ــرض الـبـحــر،
فيما ُيبحر ا لـقــارب عبر معالم
إمارة دبي ،المعروفة بأبنيتها
الـشــاهـقــة ومـنـشــآتـهــا الحديثة
المتطورة.

تقول مسؤولة التسويق في
شــركــة اكـ ِّسـكـلــوسـيــف يــاخـتــس،
التي تشغل اليخت ،جيني ثاكر:
«لــديـنــا طـبــاخ على متن اليخت
سيقوم بتحضير أطباق من كل
أنحاء العالم» .كما توفر الشركة
خدمات على اليخت وفــق طلب
الزبائن.

وتعرض الشركة مجموعة
من الخيارات لمشاهدة كأس
العالم ،وفق ثاكر ،التي تشير
إلى أن «الحد األدنى الستئجار
يخت هو  15ألــف دوالر لليلة
الواحدة لمشاهدة كأس العالم
في عرض البحر».
وأضــافــت أن الـشــركــة تلقت

أحد اليخوت الجاهزة الستقبال المشجعين في دبي

كوستاريكا إلى البصرة اليوم واإلقالع للدوحة من الكويت
غادر المنتخب الكوستاريكي
إلى البصرة بعد أن أكمل
تدريباته في الكويت يوم
أمس ،حيث سيواجه
المنتخب العراقي اليوم.

جانب من تدريبات المنتخب الكوستاريكي على استاد نادي الشباب

ً
حـ ـت ــى اآلن  15ح ـ ـ ـجـ ـ ــزا  ،وأن
غ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــوزات ت ـضــم
شخصين أو ثــاثــة .ووصفت
األشخاص الهتمين بالخدمة
ً
بـ ـ ــأن ـ ـ ـهـ ـ ــم «فـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن ك ـ ـبـ ــار
الشخصياتُ ،
ومــاك سيارات
فخمة ،من الصفوة» ،موضحة
أن غ ــال ـب ـي ــة ال ـ ـح ـ ـجـ ــوزات هــي

«لـمـبــاريــات نـصــف النهائي
المونديال.
والنهائي» في
ُ
ً
بعيدا عن الشاطئ ،أ علن
افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح م ـ ـنـ ــاطـ ــق خ ــاص ــة
لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـجـ ـعـ ـي ــن ف ـ ـ ــي أنـ ـ ـح ـ ــاء
مختلفة من دبــي ،من بينها
متنزه ُلمحبي كرة القدم في
مركز دبــي المالي العالمي،
إلى جانب مطاعم فاخرة.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــارات
ً
ك ـث ـيــرة لـلـمـشـجـعـيــن .فـمـثــا
سـيـسـتـضـيــف دب ــي هــاربــور
ً
م ـه ــرج ــان ــا لـلـمـشـجـعـيــن في
منطقة تبث جميع المباريات،
ً
وتمتد على مساحة  330مترا
ً
مربعا .ويمكن الحصول على
ً
ً
ت ــذاك ــر بـ ـ ــدء ا م ــن  21دوالرا
للشخص الواحد.
لكن الحصول على طاولة
لثمانية أشخاص يكلف أكثر
ً
مــن  920دوالرا  ،فيما ُيـبــاع
مــا ُيـعــرف بالجناح المميز،
ً
ال ــذي يـتـســع لـ ـ  15شـخـصــا،
مقابل حزمة تصل إلى 3676
ً
دوالرا ،وتشمل الخدمة تقديم
مشروبات كحولية.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

1:00

سويسرا  -غانا

RTS HD

4:45

اليابان  -كندا

5:00

العراق  -كوستاريكا

6:00

طاجيكستان  -روسيا

7:00

األردن  -اسبانيا

7:00

المغرب  -جورجيا

7:30

رومانيا  -سلوفينيا

beINSPORTS HD1

 7العبين جدد

8:00

مالطا  -اليونان

beINSPORTS HD7

على الجانب اآلخر استدعى االتحاد العراقي  7العبين جدد لم
تتم االستعانة بهم في مواجهتي المكسيك واالكوادور،
والالعبون هم :مصطفى ناظم ،وحسين علي ،وشيركو كريم،
وأحمد ياسين ،وزيدان اقبال ،وحسين عمار ،وضرغام إسماعيل.
ويقود المنتخب العراقي في لقاء كوستاريكا مدربه الجديد
اإلسباني خيسوس كاساس ،الذي قرر ان يكون ظهوره الرسمي
األول مع أسود الرافدين في «خليجي  »25في البصرة.

9:45

البرتغال  -نيجيريا

beINSPORTS HD2

10:00

لوكسمبروغ  -المجر

beINSPORTS HD1

10:45

ايرلندا  -النرويج

beINSPORTS HD3

بحضور الحارس كيلور نافاس ،حارس باريس سان جرمان،
اختتم المنتخب الكوستاريكي تدريباته في الكويت أمــس ،على
ملعب نــادي الشباب باألحمدي ،تحت قيادة المدرب الكولومبي
لويس فرناندو سواريز.
وأض ـف ــى ح ـضــور ال ـح ــارس ن ــاف ــاس أج ـ ــواء م ــن ال ـح ـمــاس على
المعسكر الـكــوسـتــاريـكــي ،قـبــل أي ــام مــن الـمـشــاركــة الــرسـمـيــة في
مونديال الدوحة.
وغادر المنتخب الكوستاريكي إلى البصرة بعد التدريب أمس
مباشرة عــن طــريــق الـبــر ،اسـتـعــدادا لمواجهة المنتخب العراقي
اليوم في البصرة ،على أن يعود الى الكويت بعد المباراة ،للمغادرة
منها إلى الدوحة .وأشــاد الجانب الكوستاريكي ،بقيادة المدرب
الكولومبي لويس فرناندو سواريز ،باألجواء في الكويت ،مؤكدين
أن سبل الراحة كانت متوافرة خالل المعسكر ،وهو ما ساهم في
رفع معدل التركيز داخل المعسكر.
يذكر ان المنتخب الكوستاريكي يقع في المجموعة الخامسة
الى جانب منتخبات اسبانيا واليابان والمانيا ،وتعتبر مشاركته
في مونديال الدوحة السادسة في تاريخه على صعيد نهائيات
كأس العالم.

ALARABIAA sport
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رياضة
كافو :البرازيل أمام فرصة كبيرة لكسر االحتكار األوروبي
ةديرجلا

•
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أكد النجم البرازيلي السابق
كافو ،أن منتخب بالده أمام
فرصة كبيرة للفوز بكأس
العالم للمرة السادسة في
تاريخه ،وكسر االحتكار
األوروبي للبطولة ،الذي امتد
ً
 16عاما.

ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم ــه
النجم نيمار وصالبة المنتخب
ال ـح ــال ــي ت ـحــت قـ ـي ــادة ال ـم ــدرب
تـيـتــي ،يشعر الـظـهـيــر السابق
األس ـط ــوري كــافــو ب ــأن الفرصة
ق ــائ ـم ــة أم ـ ـ ــام ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل لـكـســر
االحـ ـتـ ـك ــار األوروب ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـف ــوز
بكأس العالم.
ً
ورأى ابن الـ  52عاما لوكالة
فرانس برس قبل أيام معدودة
على مشاركة بالده في مونديال
ق ـطــر ،ال ـم ـقــرر بـيــن  20ال ـجــاري
و 18ديسمبر ،أن الوقت مالئم
ك ـ ــي تـ ــرفـ ــع الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل الـ ـك ــأس
المرموقة للمرة األولى منذ عام
ً
 2002حين كان قائدا للمنتخب،
ً
والسادسة في تاريخها ،محذرا
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه م ــن الـخـطــر
الـ ــذي تـشـكـلــه الـ ـج ــارة ال ـل ــدودة
األرجنتين مع نجمها ليونيل
ميسي.
• ل ــم ت ـف ــز الـ ـب ــرازي ــل ب ـكــأس
الـعــالــم مـنــذ عـقــديــن مــن الــزمــن،
هل يمكن أن يتغير الوضع في
مونديال قطر؟
 ك ـ ـ ـ ــأس الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ف ـ ـ ــي ق ـطــرستشكل فرصة ممتازة من أجل
كـســر االح ـت ـكــار األوروب ـ ــي .إنــه
الــوقــت الـمـثــالــي لـلـبــرازيــل لفك
اللعنة والفوز باللقب .منتخبا
األرجـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن و«س ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـسـ ــاو»
ً
هـمــا الـمــرشـحــان األوفـ ــر حـظــا.
فمن نــاحـيــة ،خــاضــت الـبــرازيــل

ً
ً
ً
موسما جيدا جــدا مع عروض
رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة ،وم ـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ــرى
ً
ً
تمتلك األرجنتين أيضا فريقا
ً ً
جيدا جدا .يتمتع هذان البلدان
بإمكانيات كبيرة للفوز بكأس
العالم.
• ما الــذي يعجبك في فريق
تيتي؟
 ال ـفــريــق ك ـكــل .نـمـلــك الـيــومً
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدا م ــن
الالعبين ،الذين بإمكانهم قلب
ال ـم ـبــاراة فــي أي وق ــت .الــوحــدة
هي نقطة قوتهم ،فهم يعلمون
أن ـه ــم ال ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى العــب
واحد فقط للفوز بكأس العالم،
وهذا سيساعدهم.
• هل المستوى الجيد الذي
يـقــدمــه نـيـمــار يــزيــد م ــن فــرص
الفوز باللقب السادس؟
 بوجود نيمار في مستوىً
جـيــد ،لدينا فــرصــة جـيــدة جــدا
ً
للفوز بـكــأس الـعــالــم ،ألنــه حقا
الع ــب قـ ــادر عـلــى إحـ ــداث ف ــارق
ِّ
على أرض الملعب .نعلق آمالنا
ع ـلــى مــوه ـب ـتــه ،ل ـك ـنــه ال يلعب
بمفرده .من خالل اللعب بشكل
جـ ـي ــد وب ـ ـح ـ ـمـ ــاس ،أنـ ـ ــا م ـتــأكــد
مــن أن ــه سـيــؤثــر عـلــى الالعبين
اآلخرين ،وسيجعلهم يشعرون
بــأه ـم ـي ـت ـهــم ،مـ ــا س ـي ـســاعــدهــم
على الفوز.
• قطر ستشكل آخر نهائيات
ك ــأس عــالــم بالنسبة لـعــدد من

sports@aljarida●com

البرازيلي كافو

النجوم ،هل الالعبون الشباب،
مـثــل فينيسيوس جــونـيــور أو
ك ـي ـل ـيــان م ـب ــاب ــي ،ف ــي مـسـتــوى
الالعبين الذين سيعتزلون؟
 من المحزن أن نرى هؤالءالالعبين الكبار يعتزلون ،لكن
ه ــذا ه ــو ق ــان ــون الـطـبـيـعــة في
كرة القدم .عليك أن تعرف متى
تتوقف .حتى لو كانوا جيدين
ً
جـ ــدا ،فـفــي الــوقــت ال ـحــالــي هم
لـ ـيـ ـس ــوا ف ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى ه ـ ــؤالء
األبطال العظماء ،مثل :نيمار،
وم ـي ـســي ،ولـيـفــانــدوفـسـكــي أو
كريستيانو (رونــالــدو) ،الذين
هم األفضل في العالم.
• ما المنتخبات التي يمكن
أن تسجل مفاجأة؟
 -ب ـ ـل ـ ـج ـ ـي ـ ـكـ ــا ،ال ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارك،

جانب من تدريبات المنتخب البرازيلي
البرتغال وصربيا التي يمكن
ً
لـهــا أن تخلق شـيـئــا لـيــس في
الحسبان .صربيا (التي تلعب
في مجموعة البرازيل) تأهلت
ف ــي ص ـ ــدارة مـجـمــوعـتـهــا .لقد
ً
ل ـع ـب ــوا ب ـش ـكــل ج ـي ــد جـ ـ ــدا فــي
ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـكــأس
الـعــالــم .لديهم فريق قــوي ،وال
يهابون لعب كرة القدم ضد أي

ً
خـصــم .فــرنـســا أي ـضــا ستكون
ً
قوية جــدا ،كما كانت في كأس
الـ ـع ــال ــم األخ ـ ـي ـ ــرة .س ـي ـص ـلــون
(إلــى قطر) وهــم أبـطــال العالم،
وس ـي ـقــات ـلــون م ــن أجـ ــل الـلـقــب
ً
الـ ـث ــان ــي تـ ــوال ـ ـيـ ــا .س ـي ـك ــون ــون
أحد الفرق الكبيرة التي يجب
ت ـخ ـط ـي ـه ــا (مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــوز
باللقب).

• ما الذكريات التي تحتفظ
ب ـهــا م ــع «س ـي ـل ـي ـســاو» م ــن عــام
2002؟
 بــالـنـسـبــة ل ــي ،ك ــان أفضلف ــري ــق ب ــرازيـ ـل ــي فـ ــي األع ـ ـ ــوام
األخـ ـ ـي ـ ــرة .ف ــري ــق فـ ــائـ ــز :سـبــع
م ـبــاريــات ،سـبـعــة ان ـت ـصــارات،
أف ـض ــل هـ ـج ــوم ،أف ـض ــل دفـ ــاع.
ً
أن ت ـت ــوج ب ـط ــا ل ـل ـعــالــم عـلــى

حـســاب ألـمــانـيــا ،فــإنـهــا ذكــرى
ستبقى محفورة طوال حياتنا،
كما حــال رفعي الـكــأس كقائد
ً
أيضا .إنه ألمر رائع أن تحمل
الـكــأس فــي ي ــدك .هــذا الشعور
ً
باإلنجاز ،أن تكون بطال للعالم.
ً
لو كان األمر ممكنا ،ألردت أن
ً
أكون بطال للعالم كل يوم ،إنه
شعور رائع.

الفرنسي نكونكو ينضم إلى قافلة المصابين مدرب قطر واثق من الظهور بشكل جيد

نكونكو

استمرت لعنة اإلصــابــات في
منتخب فرنسا لكرة الـقــدم قبل
ب ــدء حـمـلــة ال ــدف ــاع عــن لـقـبــه في
مــونــديــال قطر  ،2022مــع إعــان
غ ـ ـيـ ــاب مـ ـه ــاجـ ـم ــه ك ــري ـس ـت ــوف ــر
نكونكو ،لينضم إلى بول بوغبا،
ونغولو كانتي ،ومايك مينيان
وبريسنيل كيمبيمبي.
ويـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي مـ ـتـ ـص ــدر
ت ـ ــرتـ ـ ـي ـ ــب ه ـ ــداف ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
األلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ـ ـ ــي
مـ ــع فــريــق
الي ـب ــزي ــغ
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

مفاصل ركبته اليسرى ،وفق ما
أع ـلــن االت ـح ــاد الـفــرنـســي عشية
سفر المنتخب األزرق إلــى قطر
أمس.
وأعلن االتحاد أن راندال كولو
ً
م ــوان ــي ( 23ع ــام ــا ومـ ـب ــارات ــان
دول ـ ـي ـ ـت ـ ــان) الع ـ ـ ــب أيـ ـنـ ـت ــراخ ــت
ً
فرانكفورت األلماني سيحل بدال
ً
من نكونكو «حاليا مع ناديه في
ال ـيــابــان .سينضم إل ــى منتخب
فرنسا الخميس في الدوحة».
وح ـتــى لــو لــم تـكــن مشاركته
متوقعة كأساسي ،فإن نكونكو
ً
كان قــادرا على لعب دور البديل
المميز .اختير نكونكو ،الذي بلغ
الخامسة والعشرين يوم االثنين،

أفضل العب في الدوري األلماني
الموسم الماضي.
وفي التمرين األخير لتشكيلة
ال ـم ــدرب ديــدي ـيــه دي ـشــامــب قبل
ال ـس ـف ــر إل ـ ــى ال ـ ــدوح ـ ــة ،ت ـع ـ َّـرض
نكونكو الصطدام مع زميله العب
الوسط إدواردو كامافينغا.
فــي الـمـقــابــل ،لــم يـخــض نجم
هـجــوم الـفــريــق المخضرم كريم
بنزيمة ،أفضل العب في العالم،
ً
ً
تـمــريـنــا ك ــام ــا بـعــد ع ــودت ــه من
اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار ال ـم ــداف ــع
رافايل فاران.
وت ـخ ــوض فــرن ـســا م ـبــارات ـهــا
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي  22ال ـ ـج ـ ــاري ضــد
أستراليا.

سانشيز

كيروش :من حق الالعبين التعبير عن آرائهم

وياه االبن يستمتع بتجربة «سيريالية»
رغم مكانته بين أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة ،عجز
الليبيري جورج وياه عن المشاركة في كأس العالم ،لكن اسمه
سيكون من بين الحاضرين في نهائيات قطر  ،2022من خالل
نجله تيم ،الــذي يــدافــع عــن أل ــوان الــواليــات المتحدة ،وليس
بلده األم.
ً
ويعتبر الجناح « 22عاما» من بين المواهب الــواعــدة في
تشكيلة المنتخب األميركي ،الطامح إلى تحقيق مفاجأة في
المجموعة الثانية ،التي تجمعه بإنكلترا ،وويلز وإيران.
وقــال ويــاه االبــن للصحافيين« :أراد والــدي الحصول على
فرصة المشاركة في كأس العالم بألوان بلده ،لكن لم يحقق
هذه الرغبة .اآلن ،هو يعيش ذلك (تجربة المشاركة) من خاللي
إلى حد ما».
ً
قبل  12عاما ،كان وياه في العاشرة من عمره حين أحضره
وال ــده ،رئيس ليبيريا الحالي ،كضيف إلــى نهائي مونديال
 2010من أجل مشاهدة أندريس إنييستا يمنح إسبانيا لقبها
العالمي األول على حساب هولندا بهدف في الوقت اإلضافي.
وتطرق وياه االبن إلى هذه التجربة من معسكر المنتخب
ً
األميركي في الدوحة ،قائال« :مجرد مشاهدة ذلك (النهائي)،
ومشاهدة جميع الالعبين المفضلين لدي على أرض الملعب،
ً
كان ذلك حلما يتحول إلى حقيقة».
وتابع نجم ليل الفرنسي« :أن أتواجد في هذا الموقف اآلن،

أعـ ــرب فـيـلـيـكــس ســان ـش ـيــز ،الـمــديــر
الفني للمنتخب القطري لكرة القدم ،عن
ثقته في قدرة فريقه على الظهور بشكل
جيد في منافسات بطولة كأس العالم،
ً
خصوصا أنه منتخب البلد المنظم.
وق ـ ـ ــال س ــانـ ـشـ ـي ــز ،فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
لـلـصـحــافـيـيــن ق ـبــل ان ـط ــاق الـبـطــولــة،
األح ـ ـ ــد ال ـم ـق ـب ــل« :ف ـ ــي  2019ك ـ ــان مــن
الصعب تخيل أننا سنفوز بكأس آسيا،
لكننا تــوجـنــا بــالـلـقــب .ال أت ـحــدث عن
أننا سنصبح أبطال العالم ،لكن بكل
تأكيد هدفنا هــو المنافسة فــي أعلى
المستويات».
ويلتقي المنتخب ا لـقـطــري نظيره
م ـن ـت ـخ ــب اإلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
االفتتاحية للبطولة ،ثم يواجه منتخب
السنغال بعدها بخمسة أيــام ،قبل أن

يختتم مبارياته في المجموعة األولى
بمواجهة المنتخب الهولندي.
ً
وأضاف سانشيز ( 46عاما)« :نواجه
منتخبات تواجدت من قبل في نهائيات
ك ــأس الـعــالــم ،أو تــوجــت بلقب بطولة
أمــم إفريقيا .العديد مــن الالعبين هم
األفضل في العالم بمراكزهم ،يمتلكون
خبرة اللعب في كأس العالم أو دوري
األبطال».
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ال ي ـم ـلــك الـمـنـتـخــب
القطري الخبرة الدولية الكبيرة ،حيث
إن ك ــل الع ـبــي الـمـنـتـخــب يـلـعـبــون في
الدوري القطري .ولم يودع أي منتخب
استضافت بالده المونديال منافسات
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة مـ ـ ــن دور الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات،
باستثناء منتخب جنوب إفريقيا في
نسخة .2010

وياه
فهذا أمر جنوني ،سيريالي إلى حد ما .أعتقد أنه عندما تكون
ً
في الموقع الذي أنا عليه اآلن ،فال تعي حقا كم أنت محظوظ.
هذا أمر نعمل عليه منذ فترة طويلة .يا له من شعور رائع أن
تتواجد هنا! بصراحة ،لم أستوعب األمر حتى اآلن».
وأمل وياه ،الذي بإمكانه اللعب كجناح تقليدي أو كجناح
متراجع ،أن يتوج هــذه المشاركة بتسجيل هــدف ،واألفضل
أن يكون ضد المنافس األبــرز لفريقه في المجموعة الثانية
المنتخب اإلنكليزي في  25الجاري.

أكـ ـ ــد م ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ــب إي ـ ـ ـ ــران ،ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كــارلــوس كـيــروش ،أن العبيه «لـهــم الـحــق في
التعبير» عن آرائهم خالل مونديال قطر ،2022
فــي ظــل حــركــة احـتـجــاجـيــة تـهــز الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية منذ نحو شهرين.
وق ــال ك ـيــروش ،خــال مؤتمر صحافي في
الـعــاصـمــة الـقـطــريــة (ال ــدوح ــة) ،بـثـتــه وســائــل
ً
إعـ ــام ،إن «األمـ ــر ت ـمــامــا ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال في
إنكلترا .أنت تتبع روح اللعبة وقوانين الفيفا
ً
طالما أنك ِّ
تعبر عن نفسك في كرة القدم ،وفقا
لهذه المبادئ والقيم .لكل شخص الحق في
التعبير عن نفسه».
وتــابــع الـمــدرب البرتغالي« :بـعــض الناس
يركعون ،والبعض يتفقون ،والبعض اآل خــر
ً
ال يوافقون على ذلك .وإيران هي كذلك تماما.
وم ــن غ ـيــر ال ـ ــوارد الـتـفـكـيــر ف ــي أن المنتخب
اإليراني يعاني مشاكل مماثلة».
وتشهد إيران منذ قرابة شهرين احتجاجات
ً
أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني ( 22عاما )،

كيروش
بعد ثــا ثــة أ ي ــام مــن توقيفها مــن ِقـبــل شرطة
األخ ـ ــاق ،ل ـعــدم ال ـتــزام ـهــا ال ـقــواعــد الـصــارمــة
لـلـبــاس فــي الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة .وقـضــى
ال ـع ـش ــرات ،بـيـنـهــم ع ـنــاصــر م ــن قـ ــوات األم ــن،

ع ـل ــى ه ــام ــش االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـت ــي تـخـلـلـهــا
رف ــع ش ـع ــارات مـنــاهـضــة لـلـ ُّـسـلـطــات ،واعـتـبــر
ً
ً
مسؤولون جــزء ا كبيرا منها «أعمال شغب».
ً
َّ
ووجــه القضاء تهما ألكثر مــن ألفي موقوف
على خلفية التحركات.
وأعرب العديد من العبي المنتخب اإليراني
على وسائل التواصل االجتماعي عن دعمهم
لالحتجاجات ،وارتدوا أربطة معصم سوداء
خ ــال ال ـم ـب ــاري ــات ،أو رف ـض ــوا غ ـنــاء الـنـشـيــد
الوطني .وكان في طليعة هؤالء النجوم سردار
آزمون ،الذي َّ
عبر في رسائل عدة على مواقع
ال ـتــواصــل ،عــن دع ـمــه لـلـحــركــة االحـتـجــاجـيــة،
واستنكر القمع في بالده.
ومن المقرر أن تبدأ إيران مشوارها بكأس
ال ـعــالــم ف ــي  21نــوفـمـبــر أمـ ــام إن ـك ـل ـتــرا ضمن
المجموعة الثانية.

مونديال  :2002سابقة آسيوية وفضائح تحكيم

ملصق مونديال 2002

بـيـيــرو ،وفرانتشيسكو توتي،
وكريستيان فييري.

ب ـع ــد ُ 72س ـن ــة ع ـل ــى ان ـط ــاق
ِّ
المونديال ،نظمت أول نهائيات
خـ ـ ـ ـ ـ ــارج أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أو أم ـ ـيـ ــركـ ــا
الـجـنــوبـيــة ،ف ــي ق ــارة آس ـيــا عــام
 ،2002وك ــان ــت مـشـتــركــة لـلـمــرة
األولـ ـ ــى ب ـيــن ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
ً
واليابان .حصدت البرازيل لقبا
ً
ً
خ ــامـ ـس ــا قـ ـي ــاسـ ـي ــا ،فـ ــي نـسـخــة
َّ
ل ــطـ ـخـ ـتـ ـه ــا أخ ـ ـط ـ ــاء ت ـح ـك ـي ـم ـيــة
مخزية.
ِّك ــان االت ـح ــاد ال ــدول ــي (فـيـفــا)
يفضل استضافة صينية ،لكن
م ـخــاوف حـيــال حـقــوق اإلنـســان
واللوجستيات أوصلت البطولة
إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

«لصوص»

خيبة حامل اللقب
ل ــم يـسـبــق ل ـحــامــل ال ـل ـقــب أن
تقهقر بهذا الشكل .عاشت فرنسا،
ح ــام ـل ــة ال ـل ـق ــب وب ـط ـل ــة أوروب ـ ــا
ً
ً
 ،2000م ـش ــوارا ص ــادم ــا .تـعــادل
ـال مــن
وخـ ـس ــارت ــان ورصـ ـي ــد خ ـ ـ ٍ
األهـ ــداف ،رغ ــم امـتــاكـهــا هــدافــي
الدوري اإلنكليزي (تييري هنري)،
واإليـ ـط ــال ــي (دافـ ـي ــد تــريــزيـغـيــه)
والفرنسي (جبريل سيسيه).
فــي غـيــاب نجم  98المصاب
زيـ ـ ـ ــن الـ ـ ــديـ ـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ــدان عـ ـ ــن أول
مـ ـ ـب ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــن ،سـ ـقـ ـط ــت ف ــرن ـس ــا
ً
افتتاحا أمــام الــوافــدة الجديدة
السنغال (.)1-0

العبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بالفوز بكأس العالم 2002
قال المهاجم الحجي ضيوف:
«عـ ـن ــد س ـح ــب الـ ـق ــرع ــة ك ـن ــت مــع
زمالئي في نادي لنس الفرنسي.
ب ـعــد ال ــوق ــوع م ــع فــرن ـســا بـ ــدأوا
ً
ي ـس ـخ ــرون م ـن ــي ،نـ ـظ ــرا ل ـل ـفــارق
الكبير في مستوى المنتخبين،
ل ـك ـن ـن ــا كـ ـن ــا ت ــواقـ ـي ــن ل ـص ـنــاعــة
الـتــاريــخ ومـنــح الـسـعــادة ألبـنــاء
ب ـلــدنــا .قـلـنــا ألنـفـسـنــا مــازحـيــن:

ك ـيــف يـمـكــن ل ـلــديــوك أن يــأكـلــوا
األس ـ ــود؟» ،فــي إش ــارة إل ــى لقبي
المنتخبين.

إنجاز كوري مفاجئ
عـ ـن ــدم ــا أش ـ ـ ــرف ال ـه ــول ـن ــدي
غوس هيدينك مطلع  2001على
كوريا الجنوبية ،كانت األخيرة

ل ــم ت ـح ـقــق أي فـ ــوز ف ــي خـمــس
مشاركات مونديالية.
اخـتـبــر ع ــدة خـطــط ،لــم يقبل
ب ـ ـ ـ ــأي تـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــة ،أب ـ ـع ـ ــد ب ـع ــض
المخضرمين لحساب الشبان،
وخ ــاض مـبــاريــات ودي ــة كثيرة
شهدت خسارات ثقيلة «عندما
ً
تـسـلـمــت ك ــان ال ـت ـح ــدي ك ـب ـيــرا،
اس ـت ـف ــدن ــا مـ ــن فـ ـت ــرة تـحـضـيــر

طــويـلــة لتعزيز الــروابــط داخــل
ال ـف ــري ــق وبـ ـن ــاء ج ــو م ــن الـثـقــة.
األهم كان الوصول إلى مستوى
لياقي جيد».
فـ ـ ـ ــاز «مـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــو تـ ــاي ـ ـغـ ــوك»
عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ،وت ـ ـ ـصـ ـ ـ َّـدروا
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوع ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم ،ضـ ـ ــارب ـ ـ ـيـ ـ ــن
ً
م ـ ـ ــوع ـ ـ ــدا مـ ـ ــع إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا ،ال ـت ــي
ك ــان ــت تـ ـض ــم :ألـ ـيـ ـس ــان ــدرو دل

لـكــن «سـ ـك ــوادرا أتـ ـ ــزورا» ذاقــت
ً
مجددا طعم الخسارة أمام كوريا،
بعد سقوطها أمام الجارة الشمالية
بـ ـه ــدف ع ـ ــام  1966فـ ــي م ـفــاجــأة
تاريخية.
َ
ط َر َد الحكم اإلكوادوري بايرون
مورينو توتي للتظاهر باإلصابة،
ّ
فيما جن جنون المدرب جوفاني
تراباتوني المطالب بركلة جــزاء.
أل ـغ ـي ــت ف ــرص ــة ه ـ ــدف لــدام ـيــانــو
َّ
وسجل
تــومــازي بــداعــي التسلل،
ً
ً
آن جــونــغ-هــوان هــدفــا ذهـبـيــا في
الدقيقة  117أنهى مسيرته في نادي
بيروجا اإليطالي .عنونت صحيفة
«ال غازيتا ديلو سبورت» في اليوم
التالي «لصوص».
فــي ربــع النهائي ،ألـغــى الحكم
الـمـصــري جـمــال الـغـنــدور هدفين
إسبانيين ،فبلغت كــوريــا نصف
النهائي بــركــات الترجيح ،حيث
رضـخــت لــواقـعـيــة ألـمــانـيــا (،)1-0
وأصبحت أول منتخب غير أوروبي
أو أميركي جنوبي يبلغ هذا الدور.

معركة مع الجسد
س ـل ـك ــت ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ب ـس ـهــولــة

إل ــى رب ــع الـنـهــائــي ،حـيــث ســاهــم
الموهوب رونالدينيو بهدف من
ً
أربعين مـتــرا ضــد إنكلترا ()1-2
«قال لي كافو أن أسدد ،ألن ديفيد
سـيـمــان مـتـقــدم ع ــن م ــرم ــاه .هــذا
ما فعلته ،حتى لو لم أكن أقصد
ه ــذا االت ـج ــاه ،إال أن ال ـهــدف كــان
ً
ج ـم ـي ــا» .ب ـعــد س ـبــع دق ــائ ــق نــال
بطاقة حمراء مباشرة أبعدته عن
نصف النهائي.
ب ـع ــد ت ـخ ـط ــي ت ــرك ـي ــا ب ـه ــدف،
وقعت البرازيل للمرة األولــى مع
ال ـق ــوة ال ـكــرويــة ال ـك ـبــرى ألـمــانـيــا
الـ ـمـ ـفـ ـتـ ـق ــدة ن ـج ـم ـه ــا الـ ـم ــوق ــوف
َّ
مـيـكــايــل بـ ــاالك ،فـتــذكــر رونــالــدو
سيناريو مأساة نهائي « 98قبل
النهائي لــم أكــن أرغ ــب فــي النوم
بعد الغداء ،لخوفي من تكرار ما
حدث قبل أربــع سنوات .الجميع
ً
ك ــان نــائ ـمــا بــاسـتـثـنــاء ال ـحــارس
َّ
البديل ديدا ،فتحدثت معه لنحو
ً
ساعة .كان لطيفا وحفزني».
تـمــا لــك «إل فينومينو» نفسه
دون أن يرتاح ،ثم َّ
سجل هدفين
( )0-2في مرمى أفضل العــب في
الـبـطــولــة ال ـح ــارس أول ـي ـفــر ك ــان،
ً
م ـحــرزا لـقــب ال ـهــداف (« )8لعبنا
ً
جـ ـي ــدا ،ل ــدرج ــة أنـ ــه ل ــو احـتـســب
ً
الحكم  100دقيقة بدال عن الوقت
الضائع لــم يكن األلـمــان قــادريــن
على إيقافنا».

١٩
افتتاح المركز اإلعالمي للدولة المستضيفة في قلب الدوحة
باق  ٣أيام

ةديرجلا
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افتتحت لجنة المشاريع
واإلرث المركز اإلعالمي
الخاص باستضافة وسائل
اإلعالم ،في مدينة مشيرب
بقلب الدوحة ،لتسهيل
مهامها خالل مونديال قطر
.2022

اف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـع ـل ـي ــا
لـ ـلـ ـمـ ـش ــار ي ــع واإلرث فـ ـ ــي ق ـطــر
ً
رسـمـيــا الـمــركــز اإلعــامــي للدولة
المستضيفة ،في مدينة مشيرب
قلب الدوحة ،والذي يقدم الخدمات
والتسهيالت ل ــآالف مــن ممثلي
وسائل اإلعالم ،لتغطية فعاليات
ك ــأس الـعــالــم  2022الـتــي تنطلق
األحد المقبل ،بمباراة االفتتاح بين
قطر واإلكوادور في استاد البيت.
وفي تصريح لها حول افتتاح
المركز ،أعــربــت فاطمة النعيمي،
المدير التنفيذي إلدارة االتصال
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
للمشاريع واإلرث ،عن سعادتها
بالترحيب بممثلي وسائل اإلعالم
من أنحاء العالم ،لتغطية منافسات
وفعاليات البطولة ،التي تقام ألول
م ــرة فــي الـعــالــم الـعــربــي والـشــرق
األوسط.
وأض ــاف ــت ال ـن ـع ـي ـمــي« :يــأتــي
افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي
لـ ـل ــدول ــة ال ـم ـس ـت ـض ـي ـفــة ضـمــن
ج ـهــودنــا ال ـم ـتــواص ـلــة لـتــزويــد
م ـم ـث ـلــي وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ،مــن
مراسلين وممثلي جهات البث
وال ـم ـصــوريــن ،بـتـجــربــة سلسة
َّ
وفعالة ،في موقع متكامل يقدم
لـهــم خــدمــات ومــرافــق متطورة
ل ـ ـتـ ــأديـ ــة م ـ ـهـ ــام ع ـم ـل ـه ــم خ ــال
ت ـغ ـط ـي ــة مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـب ـط ــول ــة
والفعاليات المرافقة ،التي تقام
ف ــي أن ـح ــاء ق ـطــر خ ــال ال ـحــدث
العالمي».
ويقدم المركز اإلعالمي للدولة
ال ـم ـس ـت ـض ـي ـفــة كـ ــل مـ ــا ي ـح ـتــاجــه
اإلعــامـيــون ألداء مهامهم طــوال
فترة مــونــديــال قطر  ،2022حيث
ي ـضــم ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــراف ــق ،من
بينها قاعة للمؤتمرات الصحافية

المركز اإلعالمي في قطر
واس ـتــديــوهــات وم ـكــاتــب للعمل،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ال ـت ـق ـن ــي
والخدمات التي تلبي احتياجات
المصورين ،وقاعة اإلعالميين التي
تتسع لـ  100شخص ،ومطعم يقدم
تشكيلة منوعة من الوجبات.
ويـ ـعـ ـم ــل الـ ـم ــرك ــز عـ ـل ــى مـ ــدار
الساعة خالل البطولة العالمية،
والتي تختتم بالمباراة النهائية

فــي اس ـتــاد لــوسـيــل  18ديسمبر
المقبل.

متابعة البث المباشر
وس ـي ـتــابــع اإلع ــامـ ـي ــون الـبــث
المباشر لـمـبــاريــات كــأس العالم
عبر شــاشــات ضخمة فــي المركز
اإلعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـش ـه ــد
مؤتمرات صحافية خالل البطولة،

وولدريدج :نجاح قطر أمر متوقع
خالل األسابيع المقبلة ،سيتوحد العالم حول حدث يتكرر
مرة كل  4سنوات ،لكنه هذه المرة يختلف كثيرا عن كل المرات
السابقة ،وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها
قطر.
كما يقول المحلل االقتصادي األميركي البارز،
أدريان وولدريدج ،في تحليل نشرته وكالة
بلومبرغ لألنباء «ال توجد أي رياضة
أخرى في أنحاء العالم تنافس كرة
القدم في شعبيتها» ،مضيفا أن
مبارياتها تتم مشاهدتها في أي
مـكــان بــه إش ــارة بــث تلفزيوني،
ويمكن ممارستها من جانب أي
شخص يستطيع شراء هذه الكرة
المستديرة.
والحقيقة أن بطولة قطر تتفرد
ب ـع ــدة أش ـي ــاء ت ـح ــدث ألول مــرة
ف ـ ـ ــي ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوالت كـ ــأس
ال ـعــالــم ل ـك ــرة الـ ـق ــدم .وألول
م ـ ــرة تـ ـق ــام ك ـ ــأس ال ـعــالــم
ل ـكــرة ال ـقــدم فــي دولــة
عربية مسلمة،
وألول مرة
ت ـقــام في
الشتاء،
لتجنب
وولدريدج
درجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الحرارة المرتفعة في فصل الصيف ،حيث كانت البطولة عادة
ما تقام في يونيو ويوليو.
وفضال عن كل ذلك وقبله ،فإنها المرة األولى التي تتحول فيها
بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى محور لمشروع تنموي عمالق.
ومنذ فوزها بحق تنظيم كأس العالم  2022في  2010أنفقت
قطر أكثر من  250مليار دوالر على مشروعات التنمية المرتبطة
بكرة القدم ،وهو ما يزيد بشدة عما أنفقته الصين الستضافة
دورة األلعاب األولمبية في بكين عام  2008والذي بلغ  42مليار
دوالر ،وما أنفقته روسيا الستضافة دورة األلعاب األوليمبية
الشتوية عام  2014وكان  55مليار دوالر.

 10مليارات دوالر
والـحـقـيـقــة أن ق ـطــر أن ـف ـقــت  10م ـل ـي ــارات دوالر ف ـقــط إلق ــام ــة 8
استادات ستستضيف مباريات البطولة ،في حين تم إنفاق باقي
األموال لتنفيذ خطة ضخمة إلعادة بناء البالد ،فأعادت بناء وسط
العاصمة وأقامت حوالي  100فندق جديد ووسعت الميناء والمطار،
وأعادت بناء شبكة الطرق وأنشأت  3خطوط مترو ،ومدينة جديدة
تستوعب أكثر من ربع مليون شخص.
ويقول وولدريدج إن هناك شعورا معاديا لدى الغرب ضد مشروع
قطر االستثنائي الستضافة كأس العالم ،بما يفوق العداء الستضافة
الرئيس الروسي فالديمير بوتين الدورة السابقة في .2018
وأضاف أنه بمجرد انطالق المباريات ،سيغرق مليارات البشر
في حمى كأس العالم ،وسينسون كل المخاوف االخرى ،ويتوقع
وولدريدج نجاح قطر في كسب إعجاب الكثيرين بما حققته من
تقدم.
(د ب أ)

ويـ ـتـ ـي ــح ل ــإع ــامـ ـيـ ـي ــن ال ـف ــرص ــة
إلج ــراء مـقــابــات مــع المتحدثين
بــاســم اللجنة الـعـلـيــا ،أو ممثلي
الـجـهــات الحكومية المعنية في
الـبــاد .وتتسع قــاعــة المؤتمرات
ً
الصحافية لـ  140صحافيا ،وما
ً
يصل إلى  25موقعا للكاميرات.
وسـ ـيـ ـج ــري ن ـق ــل ال ـم ــؤت ـم ــرات
الصحافية على ال ـهــواء مباشرة

النحات والمصمم سيلفيو غاتسانيغا
فبعدما احتفظت ا ل ـبــراز يــل بــا لـكــأس السابقة
(كــأس جول-ريميه) عقب فوزها باللقب العالمي
الثالث عام  ،1970بموجب قانون البطولة المطبق

ل ـ ـم ـ ـن ـ ــدوب ـ ــي وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــام
الموجودين في مكاتبهم ،بما يزيد
السعة إلى قرابة  500إعالمي .كما
يضم المركز أربعة استديوهات
للبث لخدمة جهات البث بنظام
الـحـجــز الـمـسـبــق .ويـضــم المركز
 300مكتب لممثلي وسائل اإلعالم
وف ــق أسـبـقـيــة ال ـح ـضــور ،وج ــرى
ت ــزوي ــد جـمـيــع ال ـم ـكــاتــب بـخــدمــة

اإلنترنت ،إضافة إلى توفير بعض
أجـ ـه ــزة ال ـك ـم ـب ـيــوتــر الس ـت ـخ ــدام
اإلعــامـيـيــن ،كما يـقــدم موظفون
من إدارة تكنولوجيا المعلومات
خدمات الدعم الفني والمساعدة
المطلوبة للتعامل مع أي مسائل
تقنية ،وتوفير الحلول لها على
الفور.
إلى جانب ذلك ،تتوافر بالمركز

اإلع ــام ــي ل ـل ــدول ــة المستضيفة
خــدمــات للمصورين المشاركين
في تغطية المونديال ،بالتعاون
مع شركتي نيكون وكانون ،ويقدم
المكتب الصيانة المجانية ،إضافة
إل ــى بـيــع قـطــع الـغـيــار األســاسـيــة
للكاميرات ومعدات المصورين.
(د ب أ)

بريمه يدعم غويتزه بعد عودته للمنتخب
ح ــرص أن ــدري ــاس بــريـمــه ،بـطــل ألـمــانـيــا في
كأس العالم لكرة القدم  ،1990على دعم ماريو
غويتزه ،نجم مونديال  ،2014بعد عودته إلى
قــائ ـمــة الـمـنـتـخــب األل ـم ــان ــي ال ـتــي ت ـش ــارك في
مونديال قطر.
وسـجــل بريمه هــدفــا مــن ركـلــة ج ــزاء ليفوز
مـنـتـخــب أل ـمــان ـيــا ال ـغــرب ـيــة ع ـلــى األرج ـن ـت ـيــن
-1صفر ،في المباراة النهائية لنسخة  1990من
البطولة ،بينما سجل غويتزه هدفا مذهال في
الوقت اإلضافي ليفوز المنتخب األلماني على
نفس المنافس -1صفر في نهائي نسخة .2014
وعــانــى غــويـتــزه فــي الــوصــول إلــى مستواه
على مستوى األندية ،ولكنه أحيا مسيرته بعد
انتقاله لفريق آينتراخت فرانكفورت ،وعاد إلى
المنتخب األلماني للمرة األولى منذ عام .2017
وقـ ـ ــال ب ــري ـم ــه ( 62عـ ــامـ ــا) ل ــوك ــال ــة األنـ ـب ــاء
األلمانية (د ب أ) إنه «بالتأكيد يرحب» بعودة
غويتزه ( 30عــامــا) ،ألنــه «يـقــدم أداء جـيــدا مع
فــران ـك ـفــورت» ،مضيفا« :سـجــل هــدفــا عالميا،
الـطــريـقــة ال ـتــي تـحـكــم فـيـهــا بــال ـكــرة ،وطــريـقــة
اإلنهاء».
وأوضح أن هذا الهدف كان من المفترض
أن يعطي غــويـتــزه ،ال ــذي كــان يبلغ 22
عــامــا فــي ذل ــك ال ــوق ــت ،دفـعــة معنوية

كبيرة ،بــدال مــن أن يصبح عبئا عليه،
مضيفا« :أعتقد أنــه كــان ينبغي على
مستشاريه د عـمــه وحمايته أكثر
في ذلك الوقت».
وع ـل ــى ال ـن ـق ـيــض ،ف ــإن ال ـهــدف
ال ـ ــذي س ـج ـلــه بــري ـمــه ف ــي 1990
غير من حياته بشكل إيجابي،
ومـضــى يـقــول« :أصـبـحــت بطال
للعالم .وسجلت هدف الفوز .قدم
ه ــذا الكثير ل ــي ،عـلــى سبيل الـمـثــال ،من
حيث اإلعالنات».
ول ــدى بــريـمــه آم ــال كـبـيــرة للمنتخب
األل ـم ــان ــي هـ ــذه الـ ـم ــرة ،ت ـح ــدي ــدا بسبب
هــان ـســي ف ـل ـيــك ،ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ،زمـيـلــه
السابق في بايرن ميونيخ.
وت ـبــدأ مـنــافـســات بـطــولــة ك ــأس الـعــالــم
األحــد المقبل ،ويلعب المنتخب األلماني
مباراته األولى أمام اليابان  23نوفمبر.
وقال بريمه إن هانسي كان العبا مهما
بالنسبة لنا ،العب مجتهد في خط الوسط.
هكذا هو كمدرب ،مدرب مجتهد.
(د ب أ)

ماريو غويتزه

ً
ديباي ربما ال يشارك أساسيا

مشغل برتوني :سنجعلها تلمع اآلن
قــد تكون إيطاليا غائبة عــن النهائيات للمرة
ً
الـثــانـيــة تــوال ـيــا ،لكنها تستضيف ك ــأس الـعــالــم،
الكأس بحد ذاتها وليس البطولة التي تقام كل
من أجــل تحضيرها لتكون بأفضل
أربعة أعــوامَ ُ،
حلتها حين ترفع في  18ديسمبر بالدوحة.
وقبل انطالق النهائيات التي تقام للمرة األولى
ّ
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط ،حلت وكــالــة «فرانس
بــرس» ضيفة على مشغل بيرتوني ،مبتكر كأس
ال ـعــالــم ،لـكــي تـلـقــي ن ـظــرة ع ــن كـثــب عـمــا تخضع
لــه الـكــأس مــن «تجميل» على يــد أكثر مــن لمسها
ويلمسها الى جانب األبطال المتوجين بها.
وكما جرت العادة كل أربعة أعوام ،عادت الكأس
الـتــي يحلم بها أعـظــم الالعبين فــي الـتــاريــخ الى
ضواحي ميالنو في زيارة تفقدية «تجميلية» ،قبل
المغادرة في جولة على الدول الـ 32المشاركة في
النهائيات العالمية ،آخرها قطر المضيفة التي
تفتتح العرس الكروي في  20نوفمبر.
هذه الكأس التي تعلوها كرة أرضية ،أطلقتها
شركة «جي دي إي بيرتوني» منذ أكثر من خمسين
ً
عاما.

رياضة

ً
في تلك الفترة ُ
(سرقت الكأس الحقا وتم تذويبها)،
أطلق فيفا مسابقة من أجل صناعة كأس جديدة
شاركت فيها  53شركة.
وأوضـحــت لــوزا أنــه «قــام وال ــدي بتصميم هذا
الـمـشــروع مــع الـنـحــات والـمـخــرج الفني سيلفيو
غاتسانيغا .ذهبا الى زيوريخ بنموذج من الجبس
وفازا بالمسابقة».
صـحـيــح أن أبـ ـط ــال ال ـع ــال ــم ي ــرف ـع ــون الـنـسـخــة
األصلية بعد النهائي ،إال أنه ال يمكنهم االحتفاظ
ً
بها بل ينالون نسخة طبق األصل متطابقة تماما
مع األصلية في أعين غير الخبراء ،لكنها مصنوعة
من النحاس األصفر ومطلية بالذهب.
وي ـن ـك ـ ّـب أح ـم ــد آيـ ــت س ـي ــدي ع ـب ــدال ـق ــادر عـلــى
«سنجعلها تلمع اآلن» ،وهو يوجه مسدس التلميع
ً
نـحــو ال ـكــأس الـطـبــق األص ــل ،لكنه لـيــس متفائال
ً
كـثـيــرا ب ـقــدرة بـلــده األص ـلــي الـمـغــرب عـلــى رفعها
في  18يناير مع «أننا نود ذلك ،لكن سيكون األمر
ً
صعبا.»...

ً
أع ـلــن ممفيس دي ـب ــاي مـهــاجــم هــول ـنــدا أن ــه ب ــات الئـقــا
للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم لينهي تكهنات بشأن
غياب محتمل عن النهائيات في قطر ،لكنه ال يثق من اللعب
ً
أساسيا في المباراة األولى يوم االثنين المقبل.
وتدرب ديباي مع الفريق ،الذي خاض جلسة مران أمس
األول ،بعد ساعات فقط من وصوله إلى قطر للمشاركة في
الـبـطــولــة ،بـعــد أن عــانــى من
إصابة في عضالت الفخذ
الخلفية لمدة شهرين.
وقال للصحافيين:
«سـ ــار ال ـم ــران بشكل
ً
جـ ـ ـي ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا .ك ـ ــان
بوسعي أن أفعل
كـ ـ ـ ــل م ــا

ديباي

أفعله في أي مباراة باستثناء اللعب لمدة  90دقيقة كاملة».
وسينتظر ديباي اآلن لمعرفة ما إذا كان المدرب لويس
ً
فان غال سيغامر بمشاركته أساسيا أمــام السنغال في
مباراتهما االفتتاحية في المجموعة األولى.
ً
وقال ديباي ردا على ذلك« :المسألة ال تتعلق بما إذا
كنت أتفق مع المدرب الوطني.
«يتعلق األم ــر بــرؤيـتــه ،حــول مــا هــو األفـضــل للفريق
وبالنسبة لــي .أريــد أن أش ــارك ،ليس فــي مـبــاراة واحــدة،
ولكن في البطولة بأكملها».
وأصيب ديباي في عضالت الفخذ الخلفية خالل اللعب
مــع هــولـنــدا أم ــام بــولـنــدا فــي دوري األم ــم األوروب ـي ــة في
سبتمبر الماضي واستغرق
ً
تعافيه وقتا أطول مما كان
ً
متوقعا.
وأض ـ ــاف ديـ ـب ــاي« :ك ــان ــت فـتــرة
ً
ً
ً
مرهقة جــدا نفسيا وذهنيا ...عانيت
خالل األسابيع القليلة الماضية ،لكنني
فعلت كل ما بوسعي الستعادة لياقتي ...لكن
هناك ما هو أكثر من مجرد التدريب خاصة
القوة الذهنية».

فان غال وديشامب وسكالوني ...مدربون للمتابعة عن قرب
ً
األكثر تحقيقا لأللقاب ،الخبير
والـ ـمـ ـبـ ـت ــدئ ...نـ ـظ ــرة ع ــام ــة على
المدربين الذين ينبغي متابعتهم
فــي قـطـ ًـر ،حـيــث سـيـكــون المجال
مـفـتــوحــا أم ــام الـفــرنـســي ديدييه
ديـشــامــب ،ليصبح أول مــن يتوج
ب ـكــأس ال ـعــالــم ف ــي مـنــاسـبـتـيــن مـنــذ اإليـطــالــي
فيتوريو بوتسو في ثالثينيات القرن الماضي.

ديدييه ديشامب حامل اللقب

فان غال مدرب هولندا

فــي ً ســن الـ ـ  ،54ال يعتبر ال ـمــدرب الفرنسي
حامال للقب العالمي فحسب ،بل هو األقدم في
مركزه (منذ  )2012بين  32من أترابه.
ومـنــذ التتويج فــي روسـيــا عــام  ،2018عزز
القائد السابق ألبطال العالم في  ،1998سجله بلقب
دوري األمم األوروبية  ،2021لكن عليه اليوم أن يجعل
جماهير «الديوك» تنسى التجربة الفاشلة في كأس

أوروبا والخروج من دور الـ  16أمام سويسرا.
حرص ديشامب البراغماتي على تجربة ابتكارات
تكتيكية وإعادة المياه إلى مجاريها مع كريم بنزيمة
أو أدري ـ ــان راب ـي ــو ،لكنه لــم ُي ــزل كــل الـشـكــوك التي
فرضت نفسها حول فريق محروم من قلبه النابض
المتمثل فــي الثنائي بــول بوغبا  -نغولو كانتي
بسبب اإلصابة.

فان غال والخبراء

ً
ًسيكون لويس فان غال ( 71عاما) المدرب األكبر
سـنــا فــي مــونــديــال قـطــر ،وهــو يحضر إلــى العرس
العالمي بسجل حافل ُيحسد عليه بناه في أياكس
أمـسـتــردام الهولندي ،برشلونة اإلسـبــانــي ،بايرن
ميونيخ األلماني أو مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
«البجعة» ،وهو طائر مائي ضخم يتميز بوجود
جيب تحت منقاره ،لقب يرجع بشكل خاص إلى ميل
فــان غــال لفتح «فمه الكبير» .ويخوض ثالث وآخر

تجربة على رأس المنتخب الهولندي على أن يخلفه
رونالد كومان بعد كأس العالم مباشرة ،لكن قبل أن
يذهب لالستمتاع بالتقاعد إلى جانب أسرته ،كما
يتمنى ،سيحاول الرجل الذي تغلب في اآلونة األخيرة
على سرطان البروستاتا أن يلعب «الطواحين» دور
الفريق المزعج في قطر ،كما فعل في كــأس العالم
عندما حل ًفي المركز الثالث وقبلها في 2010
ّ 2014
عندما حل وصيفا.

ً
سكالوني األكثر شبابا

ً
سيكون األرجنتيني ليونيل سكالوني ( 44عاما)
األصغر بين مدربي المنتخبات المشاركة في قطر،
وهو الدولي السابق الــذي وصل إلى رأس الجهاز
الفني لـ «راقصي التانغو» بصفة مؤقتة بعد رحيل
خورخي سامباولي في  ،2018الــذي أقنع الجميع
أول
من خالل التتويج بكوبا أميركا عام  ،2021وهو ً
لقب لـ «ألبيسيليستي» منذ ما يقرب ثالثين عاما

( .)1993فريقه لم يخسر منذ يوليو  2019في 35
مباراة ،وبات على بعد مباراتين فقط من الرقم
القياسي الذي تحمله إيطاليا وحققته بين
 2018و.2021
ً
وت ـش ـه ــد ق ـط ــر روحـ ـ ـ ــا ش ـبــاب ـيــة عـلــى
مستوى المدربين ،إذ إن أكثر من ثلث
هؤالء هم دون الـ  ،50ويأتي سكالوني،
المدافع السابق ،على رأس هذه الالئحة
الطويلة من المدربين اليافعين.
ـأس
وب ـع ـض ـه ــم اع ـ ـتـ ــاد رائ ـ ـحـ ــة ك ـ ً
العالم ،مثل أليو سيسيه ( 46عاما)
الذي خرج مع منتخب بالده السنغال
من الــدور األول في ( 2018بفارق عدد
البطاقات الصفراء)ً ،واإلسباني روبرتو
مارتينيس ( 49عاما) صاحب المركز
الثالث في روسيا مع منتخب بلجيكا.

ديشامب مدرب فرنسا

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

واضرب لهم
ً
مثال ...بلدة طيبة

أ .د .محمد المقاطع

إشكالية الكويت تتلخص في عبارتين؛ حكومة ضعيفة ومترددة...
ً
ومجلس ّ
يتكسب انتخابيا!
ٍّهل ُيعقل أن تكون هذه هي حال الكويت؟ غياب لــإدارة الرشيدة
ٍّ
وتفش للفساد ...وتدن في العمل البرلماني ...وغياب للعمل المؤسسي...
وعبث بالهوية وتزوير في الجنسية ...ومواطنون أقلية في بلدهم...
ُّ
ٍّ
ْ
وتخلف في َركب التعليمّ ...وتراكم لطلبات اإلسكان ...وتدن بالخدمات
ُّ
الطبية ...وبطالة ظاهرة ومقنعة ...وهدر للموارد وسوء إدارتها ..وتعلق
بإيراد أحادي المنافذ!
ّ
الكويت التي تتمتع باستتباب أمني واستقرار سياسي ،وقلة في
ّ
تتخبط وتفشل
السكان ومدخول ضخم ،وعقول مبدعة ،وقدرات هائلة
وتعجز منذ عام  ١٩٧٨في تحقيق اإلصالح السياسي والتنمية ،وفي
تلبية احتياجات المواطنين وفي االرتقاء بالبنى التحتية والخدمات
العامة!
إنه وضع غير منطقي وحال مستغربة وتبعث على العجب!
ُ
أين يكمن الخلل يا ترى؟
أعــود للقول والتأكيد أن إشكالية الكويت تتلخص في عبارتين:
ً
حكومات ضعيفة ومترددة ...ومجالس تتكسب انتخابيا!
ّ
إل أنه في ظل أجواء العهد الجديد والخطاب غير المسبوق للقيادة
ُ
السياسية ،وتكوين برلمان وصــف بــاإلصــاحــي ،وتشكيل حكومة
مختلفة تحظى بدعم شعبي!
هــل يمكن لـنــا أن نـســايــر ونـتـقـ ّـبــل أج ــواء الـتـفــاؤل والـبـهـجــة التي
ّ
ً
بها الكويتيون ويعلقون عليها آماال عريضة؟!
استبشر ُّ
ُ
تحفظنا عن ُّ
تقبل ذلك ...فإننا لن نتردد في تسطير ما نحلم
رغم
به ويحلم به الكويتيون.
يتوق الكويتيون إلى أن تصبح حكومتهم مبادرة وشجاعة وتقف
برباطة جأش أمام مجلس األمة وأعضائه ّ
بندية غير معهودة للسلطة
التنفيذية ،فــا تقبل مطالبهم وال مقترحاتهم ا لـتــي تقتحم ميدان
عملها ،أو تتجاوز الدستور والقانون ،أو التي تكون ضارة بالبلد أو
مصالحه العليا ،أو التي تسعى إلى التكسب االنتخابي وبناء األمجاد
الشخصية على حساب الوطن.
بــل ويتوقون إلــى أن تكون الحكومة شفافة فــي عملها ،صريحة
في قــراراتـهــا ،حازمة في سياساتها ،محددة في قضاياها ،منجزة
ّ
في مشاريعها ،وهذا ال يمكن أن يتحقق إل ببرنامج لعمل الحكومة
ً
وفقا للمادة  ٩٨من الدستور ،تلحقه بتجسير مؤسسية الدولة بجهاز
ّ
لسياسات الحكومة يشكل مرجعية تنفيذية كما قررتها المادة ١٢٣
ُّ
وتوجهات وقرارات الحكومة ،ومنع
من الدستور في إمضاء سياسات
َ
الخروج عنها أو التراخي بااللتزام بها أو الحيدة عنها.
ويتوقون إلى أن تصبح الحوكمة هي بوصلة الحكومة ومظلتها
ً
التوجيهية في كل أعمالها؛ تنفيذا وإج ــراء ات ومتابعة ومحاسبة،
ّ
وأن يتم تقييم برنامجها بمؤشرات محددة ،وبسياسات تكرس قيم
الـثــواب والعقاب والتعقيب والمتابعة ،لضمان إتقان األداء وإتمام
ال ـم ـبــادرات ،وإن ـهــاء الـمـشــاريــع وغـلــق مـنــافــذ الـفـســاد والمحسوبية
ُّ
والتكسب الشخصي أو السياسي واالنتخابي.
حينها فقط ،يمكن لنا أن نساير ونتقبل أجواء التفاؤل والبهجة،
إذ ال مندوحة حينئذ ،فالحكومة ستتحول إلى مبادر صانع للحدث
ويقود عجلة البالد لتحقيق اإلنجازات ،وهو ما نشهده في حكومات
ّ
ً
الــدول التي تحتل مواقع الصدارة في العالم ،ولنكون مضربا لمثل
البلدة الطيبة التي افتقدناها.
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مكاسر على كسر القانون!
اقتراح سخيف...
ومخيف...
وغير عملي...
ويفاقم من مشكلة كبيرة تعانيها
الكويت...
وي ـش ـ ّ
ـج ــع ع ـلــى ك ـســر ال ـقــوان ـيــن
وت ـنــاســي ال ـن ـظــام واحـ ـت ــرام النظم
والقوانين!!
إنه االقتراح الذي ّ
تقدم به النائب
الفاضل شعيب شعبان.
هذا االقتراح ،مع األسف ،ليس به
ما ينفع المواطن ،بل ُيلحق الضرر
بالمجتمع ككل ،وعواقبه المزيد من
االستهتار والمزيد من المخالفات

د .ناجي سعود الزيد

والمزيد من التعدي على القوانين
السارية على الجميع.
هذا النائب ،مع األســف ،يريد أن
يكسب شعبية بالدعوة إلى خصم
 %70من قيمة غرامات المخالفات
المرورية على المواطنين!!
ناقصنا ز حـمــة ،أم أننا بحاجة
إل ــى ح ــوادث مــروريــة أك ـثــر ،وكــذلــك
تعريض الجميع للضرر الجسدي
والمادي أكثر مما هي عليه الحال
هذه األيام!!
ن ـ ـ ــرج ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــواب حـ ـس ــم
ّ
األمـ ــور فيما يتعلق بــاالقـتــراحــات
الشعبوية...

مـخــالـفــات وضـحــايــا االسـتـهـتــار
بقوانين المرور في ازدياد ،واشتداد
ً
خ ـطــورت ـهــا أص ـب ــح أمـ ـ ــرا ال ي ـطــاق،
ثم يأتيك َمــن يريد دغدغة مشاعر
بعض الناخبين المخالفين باقتراح
تخفيض الغرامات!!
م ــا نـحـتــاجــه ه ــو تـطـبـيــق ح ــازم
لجميع القوانين ،بما فيها قوانين
المرور؛ وليس العكس!!
ً
رجاء ،فنحن بشر نريد
ارحمونا
أن نستمتع بحياتنا دون كــدر أو
ضرر ،وذلك لن يتم بالتشجيع على
كسر القوانين!!

يوسف الجاسم

في وداع العميد

yousef@6ala6.com

المتعبتين للمرة األخيرة يا «أبا طارق»،
ها وقد أغمضت عينيك َ َ
فإننا لن نجدهما بعد أمس تشخصان للنظر إلينا متفقدتين أحوالنا
ً
مع صوتك الخفيض ،وأنت تنازع سكرات الموت متمسكا بالحياة
التي أحببتها ومألتها وشغلت من حولك ناسها.
ها أنت تغادرنا بعد أن نطقت بكلمة «فوق»! قبل يوم من رحيلك،
ستتردد في أذنــي أنا وممرضك الخاص ما حيينا ،وكأنك تخبرنا
باعتالئك طريق الخلود في الملكوت األعلى عند مليك مقتدر.
ٌ
غــادرتـنــا وأنــت محافظ على شموخك وعلو هامتك حتى وأنــت
ٌ
استقبالنا بابتسامتك المعهودة،
تصارع الداء العضال ،محافظ على
ّ
ودعاباتك األثيرة ،وكأنك تريد أن تخفف عنا حزننا النازف على دائك
الذي نعلم وتعلم كم هو خبيث وعضال ،ولكنك ما فتئت تردد عبارة
«الحمد لله ،اطمأنوا أنا بخير».
ً
لــم تستسلم حتى آخــر لحظاتك أيها الـفــارس ،سعيا إلــى خدمة
الكويت التي أحببتها وأحبتك ،فكنت تــراجــع معنا آخــر إصــدارات
حياتك كتاب «المشروعات السياحية» وأنت على فراش الموت ،تصارع
األسقام مثلما صارعت ما مر بك من أحداث وهجمات ظالمة بجلد
المؤمنين بصدقهم ،والواثقين مــن نزاهتهم ،واألش ــداء فــي الدفاع
والذود عن كراماتهم.
ّ
ال أنـســى حين كلفتنا أنــا واألخــويــن أحـمــد الــربـعــي ،رحـمــه الله،
وعبدالوهاب الهارون ،أطال الله عمره ،أن نراجع نص استقالتك من
ً
الظالمة ،قائال:
كرسي وزير اإلعالم بعد أن تناثرت من حولك السهام
ّ
«راجعوها فلعلها تكون غاضبة كغضبة نفسي وانفعالها ونقحوها
من أي عبارة غليظة ،فإنني ال أريد أن أؤذي حتى من آذاني».
ً
ً
ً
كنت كبيرا في مواجهاتك ،وفــارســا في اختالفاتك ،ومقداما في
ً
ً
أفكارك ،ومبدعا بإنجازاتك ،وثريا بكتابة تاريخك الطويل من التميز
ً
ً
في جميع المجاالت التي عملت بها وترأستها ومألتها ألقا ولمعانا،
ً
ً
ألنك هكذا كنت عضوا دائما في نادي المتميزين.
لم يجرفك للغرور تميزك وعمادتك لإلعالم الكويتي والخليجي،
بل حافظت على توازنك وتواضعك وبساطتك التي ُع ِرفت بها عبر
مسيرتك المتوهجة.
ً
كبيرا كنت في اإلعالم والصحافة والسياسة والتجارة والسياحة،
ً
وع ـم ــاق ــا ف ــي إنـســانـيـتــك ال ـطــاغ ـيــة وح ـبــك لـخـيــر اآلخ ــري ــن وإعــانــة
ً
المحتاجين ومـمــوال للصناديق الخيرية بسخاء وكتمان ،وكانت
دموع الطفل الساكن في داخلك تسابق أنفاس الغضب التي تنطلق في
غالب األحيان من حماستك بإبداء آرائك ،فكم كنا نراك تغالب عبراتك
المعتذرة لمن اعتقدت أنك ربما جرحتهم ،بل وتبادرهم باالعتذار.
ّ
وعصية على ســواك ،وسيبقى
ستبقى مقاعدك الريادية شاغرة
ً
ً
ً
ً ً
ً
ثقل فراقك ضاغطا على أحبائك أخا وأبــا ورائــدا ومعلما وناصحا
ً
ً
وعميدا لإلعالم واإلعالميين ،ورمزا ال تخطئه البصائر واألبصار.
وستبقى شريكة حياتك الـمــرأة والــزوجــة واألم واألخ ــت الرائعة
باسمة «أم طارق» أيقونة الصبر على الشدائد والجلد على ما مر بها
من خطوب ،ولها وأبنائها وذويك وأصحابك ووطنك الذي تفانيت
في محبته ،خالص العزاء.
ً
وداعـ ــا يــا «أب ــا طـ ــارق» مـحـمــد نــاصــر الـسـنـعــوســي ،وإن ــا لـفــراقــك
لمحزونون ،ولترقد بسالم بين يدي الرب الرحيم.
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

ً
صاروخ ناسا العمالق يحمل «دموعها» إلى القمر «شجار الجيران» أنقذ طفال من القتل
أقـ ـ ـل ـ ــع أقـ ـ ـ ـ ــوى ص ـ ـ ـ ـ ــاروخ فــي
ا لـ ـع ــا ل ــم« ،إس إل إس» ،أ م ــس،
للمرة األول ــى مــن فـلــوريــدا ،في
بداية مهمة «أرتيميس» للعودة
األميركية إلى القمر.
ً
وانطلق الصاروخ ليال وسط
كــرة لهب عمالقة عند الساعة
 01:47م ـ ــن مـ ــر كـ ــز ك ـي ـن ـي ــدي،
ً
لتنجح تاليا المحاولة الثالثة
ب ـع ــد ف ـش ــل م ـح ــاول ـت ــي إطـ ــاق

سابقتين في اللحظات األخيرة
بسبب مشكالت فنية.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن تـسـتـمــر
ً
مـهـمــة «أرت ـي ـم ـي ــس»  25ي ــوم ــا،
ّ
ف ـي ـمــا ق ــد ت ـش ــك ــل م ــراح ــل ع ــدة
ّ
مشكالت إضافية ،لكن اإلطالق
األول لـهــذا ال ـصــاروخ العمالق
ً
البالغ ارتفاعه  98مترا ّوالذي
بدأ تطويره منذ عقد ،يمثل من
ً
اآلن نجاحا لوكالة «ناسا».

رصـ ــدت ك ــام ـي ــرات الـمــراقـبــة
ً
ً
موقفا بطوليا لكلب من فصيلة
«الــراعــي األل ـمــانــي» ،وهــو ينقذ
ً
ط ـف ــا ( 6سـ ـن ــوات) م ــن هـجــوم
قاتل.
ُ
ويظهر الفيديو ،الذي نشرته
صحيفة ديلي ميل ،ونقله موقع
روسـ ـي ــا الـ ـي ــوم ،أم ـ ــس ،ال ــراع ــي
األلـمــانــي «ت ــان ــك» ،وه ــو يحمي
ً
ً
صـبـيــا ص ـغ ـيــرا ك ــان يـلـعــب في

وتـ ـه ــدف ال ـم ـه ـمــة ال ـج ــدي ــدة
لـلـتـحـقــق م ــن أن ه ــذه الـمــركـبــة
الـ ـج ــدي ــدة آمـ ـن ــة ل ـن ـق ــل ط ــواق ــم
مـسـتـقـبـلـيــة إلـ ــى ال ـق ـم ــر .وق ــال
رئ ـيــس «ن ــاس ــا» بـيــل نـيـلـســون،
أمــس األول ،إن «هــذا الصاروخ
ح ـمــل م ـعــه ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـعــرق
والدموع».
(أ ف ب)

«السهام الحمر»
تحلق بين
األبراج والجزيرة
الخضراء

●

حديقة منزله األمــامـيــة جنوب
فلوريدا ،من هجوم كلب جاره
الـشــرس ،مــن فصيلة «بيتبول»
ذي األنف األزرق.
وقـ ـ ــال والـ ـ ــد ال ـط ـف ــل إن كـلــب
ً
ال ـج ـيــران انـطـلــق راك ـض ــا نحو
اب ـ ـنـ ــه ،وبـ ـس ــرع ــة ب ــدي ـه ــة شـعــر
«تــانــك» ،حيوان العائلة األليف
ً
ً
البالغ من ُ
العمر عاما واحدا ،أن
صديقه الطفل في خطر ،فاندفع

وفيات
ربيع كالس

أعلنت السفارة البريطانية عودة السهام الحمر إلى الكويت ،الفتة إلى
أن تلك السهام شوهدت آخر مرة في الكويت في عام .2017
وقالت السفارة ،في بيان أمس ،إن السهام الحمر ستشارك في العديد من
األحداث ،أهمها عرض جوي مذهل للحركات البهلوانية في  21الجاري من
الـ  3:45مساء إلى الـ  4:30مساء ،داعية الجمهور لالستمتاع بالعرض الذي
سيقام في السماء فوق المناطق الساحلية بين أبراج الكويت والجزيرة
ً
الخضراء مجانا.
و«السهام الحمر» هو االسم الذي اشتهر به فريق سالح الجو الملكي
البريطاني لالستعراض ال ـجــوي ،وهــو مـكــون مــن نخبة مــن الطيارين
ً
البريطانيين ،وأس ــس رسـمـيــا فــي  1م ــارس  ،1965ويستخدم طــائــرات
التدريب المتقدمة «البي أي إي هوك» ،وهو جزء من قاعدة سالح الجو
الملكي سكامبتون في لينكولنشير ،حيث يمارس فيها تدريباته .وفي
عام  ،1966تمت زيادة الفريق إلى تسعة أعضاء ،ومنذ تأسيسه قدم أكثر
من  4آالف عرض في  53دولة.

محمد ناصر محمد السنعوسي

 84عاما ،شيع ،الــرجــال :الـعــزاء في المقبرة ،النساء :الـســرة ،ق،1
ش ،14م ،315ت25335221 ،55553366 ،99977005 :

فضه محروس علي السالم

 69عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :السرة ،ق،4
ش ،2م ،16ت60008181 :
خيريه حبيب حسين السلمان أرملة :عبدالرضا عبدالله شكر الله
 77عاما ،شيعت ،حسينية أحمد عاشور ،بنيد القار ،ت66651827 :

عيسى غلوم رضا تنديل

 82عاما ،شيع ،الرميثية ،حسينية القائم ،قطعة ،3شــارع طاهر
البغلي (عصرا) ،ت66662876 ،97634327 :
معالي عبدالعالي عبدالحميد الرامزي زوجة :عبدالله صادق القطان
 41عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية األوحد ،المنصورية ،ق :1النساء:
بيان ،ق ،4ش ،4م ،17ت90060700 ،51290730 :

عامر علي مبرك الصواغ

 23عاما ،شيع ،جابر العلي ،ق ،4ش ،33م ،14ديــوان مبرك علي
الصواغ ،ت50009001 ،99926631 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

ً
نحوه مسرعا ،وحماه من األذى،
ثم اندفع لمواجهة كلب الجيران.
ً
وج ـ ــرى ال ـط ـفــل الحـ ـق ــا نحو
ً
والده باكيا ،فيما حاول األخير
ال ــرك ــض ن ـح ــو ال ـك ـل ـب ـيــن لـفــض
«شجار الجيران» .ونشر الوالد
ً
الحـ ـق ــا ف ـيــديــو ال ــواقـ ـع ــة ،ال ــذي
ً
ً
حصد انتشارا كبيرا وإشادات
عديدة بالكلب األلماني.

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

104:5

العظمى 26

الشروق

06:13  

الصغرى 13

الظهر

11:33

ً
أعلى مد  03:47صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:32

 07:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

 04:52

ً
أدنى جزر  11:54ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

06:12

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

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣٩:فاكس22252540 :

