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الموقف العربي تجاه قضيتنا ال يتغير ألن القدس توحده

تشكيل شركة للتدريب يهدف لتأهيل الخريجين لممارسة المحاماة

طهبوب لـ«تلفزيون الشاهد» :الكويت
السند األقوى لفلسطين

الشهاب لـ«تلفزيون الشاهد» :صار الجميع
يفتي بالقانون

• شيماء الشهاب خالل لقائها مع اإلعالمي بداح السهلي

متابعة �أحمد يون�س:
• رامي طهبوب
• طهبوب متحدثا ً للزميل جعفر محمد

�أكد �سفري فل�سطني لدى الكويت رامي
طهبوب� ،أن الكويت من �أكرب الدول
الداعمة للق�ضية الفل�سطينية ،م�ضيفا:
«نتمنى كل اخلري للكويت لأنها ال�سند
الأقوى لفل�سطني».
و�أ�ضاف يف لقائه مع الإعالمي جعفر
حممد يف برنامج «و�سع �صدرك» على
تلفزيون «ال�شاهد» ،ان �آخر زيارة
للرئي�س الفل�سطيني للكويت كانت
�شكر وتقدير وعرفان ل�سمو الأمري
ال�شيخ �صباح الأحمد ،والكويت على
ما تقدمه لدولة فل�سطني وعلى موقفها
الرا�سخ جتاه الق�ضية الفل�سطينية،
قائال« :نحن نثق يف كل قادة الدول
العربية ،ونحن مع �أي مبادرة من
�أي جهة كانت ممكن ان ت�ساهم يف حل
الق�ضية».
و�إلى تفا�صيل اللقاء:
• هل ترى تغري للموقف العربي جتاه
الق�ضية الفل�سطينية؟
 ال امل��وق��ف ال��ع��رب��ي ال يتغري،ويوحده �شيء واح��د وه��و القد�س،
و�سيبقى �إلى الأبد العمق العربي هو
العمق اال�سرتاتيجي لفل�سطني.
• م��ؤخ��را الرئي�س الفل�سطيني قام
بجولة يف اخلليج هل كانت ل�سبب ما
�أم متفق عليها من قبل؟
 �آخ��ر زي���ارة للكويت كانت �شكروتقدير وعرفان ل�سمو الأمري ال�شيخ

�صباح الأح��م��د ،وللكويت على ما
تقدمه لدولة فل�سطني وعلى موقفها
الرا�سخ جتاه الق�ضية الفل�سطينية،
كما ان الرئي�س حممود عبا�س دائما
ي��ح��ب ان يطلع �سمو الأم��ي�ر على
التطورات ،واحدها مو�ضوع زيارة
رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية ل�سلطنة
عمان ،وال يوجد تغري من اخلليج
جتاه �إ�رسائيل ،ونحن نثق يف كل قادة
الدول العربية ،ونحن مع �أي مبادرة
من �أي جهة كانت ممكن ان ت�ساهم يف
حل الق�ضية.
• ملاذا تزامنت �أحداث غزة الأخرية
مع هذا احلراك ال�سيا�سي؟
 ه��ذا ال�س�ؤال يوجه �إل��ى حما�س،و�إ�رسائيل با�ستمرار ال تعمل على �إيجاد
�سبب لالعتداء على غ��زة ،وعندما
تكون لديها �أزمة داخلية تنف�س �أكرث
�شيء يف غزة ،و�إ�رسائيل التي كانت
�ضحية الهولوكو�ست �أوقعت ال�شعب
الفل�سطيني يف �أل���ف هولوكو�ست
وبات هناك مئات االالف من اال�رسى
واجلرحى وال�شهداء واملعتقلني من
وراء هذه العقدة ،وحرب �إ�رسائيل
يتم بوحدتنا.
• ولكن مل يحدث �شيء على مدار 50
�سنة كنا فيها متوحدين؟
 ال ل�سنا م��ت��وح��دي��ن ،ال�شعبالفل�سطيني اه��م �شيء يحتاجه هو

الوحدة الوطنية التي ننادي بها من
عام  2007حتى الآن ،وم�رص تتولى
املو�ضوع وهي الأجدر على �إدارة هذا
امللف وتبذل جهود ًا كبرية ،ولكن
البد من وجود نوايا جادة و�صادقة من
حركة حما�س جتاه هذه امل�صاحلة،
بان تكون االجندة فل�سطينية خال�صة
ولي�ست �أجندة خارجية.
• هل لديكم �أدلة تدين حما�س ب�أنها
مدعومة م��ن اخل���ارج ،يف ح�ين ان
البع�ض ي��رى �أي�ضا انكم مدعومون
خارجيا من كل الدول العربية؟
 نحن مدعومون ولكن قرارنا م�ستقلو�أعلنها الرئي�س عبا�س م�ؤخر ًا باننا
ال ن�أخذ تعليمات من �أحد� ،أما حما�س
من �أين ت�أتي تعليماتها «الله اعلم»،
وطاملا ان هناك انق�سام ًا فهذا يعني
انه �ضد امل�صلحة الفل�سطينية� ،إذا
توحدنا ن�ستطيع ان نفر�ض ما نريد
�سيا�سيا على الأر�ض.
• هناك رغبة دولية يف ا�ستقرار �سورية
ودع��وات للحوار يف اليمن و�أخ��رى
لتح�سني عالقات �إي��ران وال�سعودية
كيف ترى ذلك مبا يت�صل بالق�ضية
الفل�سطينية؟
 هذه الدعوات �إيجابية وتريحنا،الن ع���ودة اال���س��ت��ق��رار ال��ى �سورية
واليمن وان تكون العالقات الإيرانية
ال�سعودية جيدة يريحنا ،فكل ما

يحدث يف العامل العربي بعدما �أدى
الى االنحراف عن الق�ضية الفل�سطينية
ونحن هدفنا فقط حترير بلدنا ونحتاج
الى كل اجلهد والدعم العربي.
• �أي جانب �أكرث ترحيب ًا واحت�ضانا
للق�ضية الفل�سطينية؟
 نحن مرحب بنا يف كل العامل بعدمااكت�شف وح��ده وبجهود فل�سطينية
خال�صة وبدعم عربي ا�صيل ان ال�شعب
الفل�سطيني مظلوم والآن كل اجلهود
ت�صب يف م�صلحتنا والدليل ما يحدث
يف الأم��م املتحدة ،ولي�س لنا �أي
�أعداء
• كيف تقر�أون نهج و�أ�سلوب ترامب؟
 الواليات املتحدة لي�ست �شخ�ص ًاو�إمن��ا نهج ووج��ود وم��ن يحيط به
�أثر على الق�ضية الفل�سطينية ونقل
ال�سفارة الأم�يرك��ي��ة ال��ى ت��ل ابيب
واالعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�رسائيل
�أدى ال��ى مت��ادي �إ�رسائيل يف غيها
و�أ�صبحت االن ال يلجمها �شيء اال
�صمود ال�شعب الفل�سطيني ،ونتمنى
من هذا اال�ستهداف الأمريكي ان يوحد
الداخل الفل�سطيني.
• ه��ل ت��رى ع���ودة وف���ود املعلمني
الفل�سطينيني الى التدري�س يف الكويت
امر جيد؟
 هذا �شيء جيد جد ًا والدفعة التي�أتت العام املا�ضي بي�ضت الوجه،

قالت املدربة املعتمدة وع�ضو جلنة حماية الأحداث
بجمعية املحامني �شيماء ال�شهاب� :إن الهدف من ت�أ�سي�س
جمموعة من املحامني الكويتيني ل�رشكة التدريب
القانونية هو تقدمي الدورات القانونية حلديثي التخرج
لت�أهيلهم بعد تخرجهم.
و�أ�شارت يف برنامج «يل متى» مع الإعالمي بداح ال�سهلي
على تلفزيون «ال�شاهد» ،لعدد من الربامج والدورات
املقدمة منها دورة املحاماة واالعمال الإدارية ودورة
فن ال�صياغة واملرافعة ما بني لغة اجل�سد والوجدان،
بالرتكيز على �أهم �أ�سا�سيات مهنة املحاماة ،وقالت� :إن
طبيعة الدورات عملية بحتة تختلف كثري ًا عن اجلانب
الأكادميي والنظري ،وفيما يلي تفا�صيل اللقاء.
• ما الهدف من ت�أ�سي�س �رشكة لتدريب القانونيني
حديثي التخرج؟
 لقد ب��د�أت يف جمال التدريب و�أ�س�سنا �رشكة ت�ضمحمامني ومدربني معتمدين لن�رش الثقافة القانونية
داخل املجتمع وللطالب واملحامي املبتدئ وتقدمي
الدورات القانونية للمحامني حديثي التخرج لت�أهيلهم
بعد تخرجهم ،ولتوعية املجتمع بالثقافة الأخرية،
النه يف الآونة الأخرية «�صار اجلميع يفتي بالقانون».
• وما طبيعة تلك الدورات؟
 لدينا دورة املحاماة والأعمال الإداري��ة ودورة فنال�صياغة واملرافعة ما بني لغة اجل�سد والوجدان،
بالرتكيز على �أهم �أ�سا�سيات مهنة املحاماة ،وطبيعة
الدورات ت�أتي عملية بحتة تختلف كثري ًا عن اجلانب
الأكادميي والنظري ،لأن اخلريج يواجه �صعوبات
كثرية �أثناء ممار�سة مهنة املحاماة خ�صو�ص ًا ان مكاتب
املحاماة ال متلك الوقت الكايف لتدريب املحامني
اجلدد.
• من خالل عملك هل تختلف الدرا�سة بجامعة الكويت عن
باقي اجلامعات؟
 الدرا�سة بجامعة الكويت مكثقة وتعد الأ�صعب وذلكلنظام كل جامعة ،ويف جامعة الكويت تكون الدرا�سة

بنظام ال�سنوات ويف جامعة القانون العاملية نظام
«الكور�سات» ،ويف الآون��ة االخ�يرة زاد عدد خريجي
القانون وم��ن هنا ج��اءت الفكرة لتدريب ك��ل هذه
الأعداد.
• هل هناك م�شاكل واجهتكم منذ بداية م�سريتكم؟
 �أكرث امل�شاكل التي واجهتنا يف بداية م�سريتنا هو�صعوبة التوا�صل مع بع�ض املوظفني داخل املحاكم،
واذا ذهب املحامي لتوثيق عقد زواج يواجه م�شاكل يف
االجراءات خا�صة اذا كان املحامي «م�ستجد» ،والدورات
تب�سط الطريق الجناز املعامالت وتعرفهم باخلطوات
ال�سليمة ب�شكل اجرائي وبخط �سري حمدد وذلك يدخل من
�صميم عمل املحامي.
• ما مدى اقبال طلبة القانون واملحامني املبتدئني؟
 �أغلب من ا�شرتكوا يف ال��دورات قرروا دخول دوراتجديدة لك�سب مزيد من املهارات والتعرف على عدد
كبري من االجراءات الالزمة للعمل اليومي ،لي�ستطيع
االمل��ام باالجراءات واخلطوات ،فاملحامي يجب ان
ي�صيغ ب�شكل قانوين جيد ويرتافع وينهي اجراءاته منذ
بداية رفع الدعوى وحتى �صدور احلكم وتنفيذه.
• هناك بع�ض املحامني يعانون من اخلجل فهل قدمتم
دورات متخ�ص�صة يف ذلك؟
 بالفعل قدمنا دروة املرافعة ما بني لغة اجل�سدوالوجدان لتوظيف لغة اجل�سد وك�رس رهبة املحكمة
وتنظيم العاطفة ب�شكل �أ�سا�سي يتعلمه املتدرب ليكون
م�ؤهال لأداء عمله ،ونقوم بتدريبه على رفع ال�صوت
وخف�ضه والأ�سلوب القانوين يف املرافعة.
• هل هناك عوائق عملية �أمام مهنة املحاماة؟
 املحامي له احلق يف اثبات ذاته ويجب على خريجيالقانون حب مهنتهم التي حتوي مزيد ًا من االبداع
وال�شغف ،ويف حال فقدان تلك املميزات �ستبقى عائق ًا
�أمام جناحه ،واجلميع يعرف ان مهنة املحاماة مربحة
ولذلك يعمل اجلميع على تدريب وتقوية ذاته للو�صول
لهدفه ومبتغاه ،و�رشكة التدريب القانونية ت�ستقبل
الراغبني فى التدريب والتعلم ب�شكل عملي وتوفر دورات
عديدة خلريجي كليات القانون واملحامني اجلدد.

«ذوي اإلعاقة» تطالب بنقل تبعية أرض «التأهيل المهني» في جنوب الصباحية إلى الهيئة

«الموانئ» تدعو البلدية لتخصيص ساحة جنوب ميناء الدوحة لمناولة البضائع والحاويات
كتب �ضاحي العلي:
دعت م�ؤ�س�سة املوانئ الكويتية بلدية
الكويت اتخاذ اجراءاتها الالزمة نحو
تخ�صي�ص �ساحة جنوب ميناء الدوحة
مب�ساحة � 300أل��ف مرت مربع ال��واردة
�ضمن قرار جمل�س الوزراء ال�ستخدامها يف
اغرا�ض مناولة الب�ضائع واحلاويات.
واو���ض��ح مدير ع��ام م�ؤ�س�سة املوانئ
الكويتية ال�شيخ يو�سف ال�صباح ان
امل�ؤ�س�سة �سبق لها خماطبة البلدية
بكتابني خا�صني بطلب تخ�صي�ص ال�ساحة
• الشيخ يوسف الصباح
الواقعة جنوب ميناء الدوحة وفقا لقرار
جمل�س الوزراء ال�صادر بهذا ال�ش�أن �إال ان البلدية مل ترد على امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن
التخ�صي�ص املطلوب.
وا�شار ال�صباح الى اعتبار الأمر هام وعاجل وذلك تنفيذ ًا خلطة التنمية ونظر ًا
لقيام امل�ؤ�س�سة باعتماد طرح الأرا�ضي املخ�ص�صة كمدينة لوجي�ستية تخدم حركة
الب�ضائع الواردة وال�صادرة من والى الكويت الفت ًا الى ان الت�أخر يف ا�ستالمها
�سوف ينتج عنه الت�أخري بتنفيذ اجلدول الزمني املحدد الن�شاء امل�رشوع وذلك بعد

االنتهاء من االجراءات الفنية والهند�سية
واالن�شائية املطلوبة.
من جانبها دعت الهيئة العامة ل�ش�ؤون
ذوي االعاقة البلدية باتخاذ اجراءاتها
جتاه نقل تبعية الأر�ض املخ�ص�صة ملبنى
�إدارة الت�أهيل املهني للمعاقني مبنطقة
جنوب ال�صباحية.
واو�ضحت مدير عام الهيئة العامة ل�ش�ؤون
ذوي االع��اق��ة �شفيقة العو�ضي ملدير
عام البلدية انه �سبق وان متت خماطبة
البلدية ب�ش�أن نقل الأر���ض املخ�ص�صة
ملبنى ادارة الت�أهيل املهني من وزارة
• شفيقة العوضي
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل الى هيئة
االعاقة والبالغ م�ساحتها � 5آالف مرت مربع ،م�شرية الى انه مل تتم افادة الهيئة
مبا مت بهذا اخل�صو�ص.ولفتت الى قرار املجل�س البلدي القا�ضي باملوافقة على
الطلب املقدم من وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ب�ش�أن تغيري قرار تخ�صي�ص
موقع �إدارة عمل حمافظة الأحمدي لي�صبح قرار تخ�صي�ص مركز الت�أهيل املهني
للمعاقني مب�ساحة � 5آالف مرت مربع مبنطقة جنوب ال�صباحية �رشيطة عدم
املطالبة مبوقع بديل ملوقع �إدارة حمافظة الأحمدي.

«اإلعالم» :إضافة «يوم البحار» للعربات المتنقلة
يعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة

كتب �ضاحي العلي:

طالبت وزارة االعالم بلدية الكويت با�ضافة
موقع «يوم البحار» �ضمن املواقع املعتمدة
واملخ�ص�صة للعربات املتنقلة.
و�أ�شار وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع ال�سياحة
ب��وزارة االع�لام يو�سف م�صطفى ملدير عام
البلدية ال��ى قيام بلدية الكويت با�صدار
قانون يحدد الأماكن املخ�ص�صة للعربات
املتنقلة يف جميع مناطق الكويت وو�ضع

ال�رشوط واملعايري لها ،داعي ًا البلدية الى
املوافقة على ا�ضافة موقع قرية يوم البحار
�ضمن الأماكن املعتمدة لدى البلدية حتى
يت�سنى لوزارة االعالم اال�ستعانة بهم �أثناء
املنا�سبات واحتفاالت الكويت.
و�أك���د ان ا�ضافة قرية ي��وم البحار �ضمن
املواقع املعتمدة للعربات املتنقلة يعمل
على ت�شجيع امل�رشوعات ال�صغرية وال�شباب
يف هذا العمل ملا له من �أهمية يف نهو�ض
ال�سياحة الداخلية يف البالد.

