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رقابة صارمة على تبرعات
إغاثة سورية وتركيا

ً
»مجزرة نابلس« تحبط اتفاقا

بين »السلطة« وإسرائيل
»الشؤون«: للتأكد من إيصالها للمتضررين عبر الجهات المعتمدة

ً
• حملة الجمعيات الخيرية جمعت 4 ماليين دينار خالل 21 يوما

ُعمان تسمح بمرور الطيران اإلسرائيلي فوق أجوائها

بوتين يعزز »الثالوث 

النووي« وبايدن يستبعد 
استخدامه

12

دوليات

ملك البحرين: خدمة 

اإلنسانية مالذنا اآلمن 

وجائزة »عيسى« مرجع 
للمساعي المخلصة

تراجع مؤشري السوق العام 

واألول... والسيولة 35.2 
مليون دينار

ثقافات

اقتصاد

10

08

الخالد للضباط المرقين: المسؤولية الملقاة 
الخالد للضباط المرقين: المسؤولية الملقاة 

على عاتقكم ثقيلةعلى عاتقكم ثقيلة

علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن وزارة الشؤون االجتماعية 

 لفرض رقابة لحظية صارمة على 
ً
 جــديــدا

ً
 آليا

ً
استحدثت نظاما

الــمــبــالــغ الــتــي تــــودع فـــي الــحــســابــات الــبــنــكــيــة لــلــجــهــات الــخــيــريــة 

المشاركة في الحمالت اإلغاثية العاجلة، ومنها حملة »الكويت 

 إلغــاثــة مــتــضــرري زلــزال 
ً
بجانبكم« الــتــي أطلقتها الــــوزارة أخــيــرا

سورية وتركيا.

وقالت المصادر إن هــذا النظام يضمن لــلــوزارة متابعة وقتية 

لكل دينار ُيجمع ضمن الحملة، والتأكد من إيصال المبالغ إلى 

الــمــتــضــرريــن عــبــر الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــخــارجــيــة الــمــعــتــمــدة من 

منظومة العمل اإلنساني التابعة لــوزارة الخارجية، مشددة على 

ص، إلى حد كبير، احتماالت الخطأ والمخالفات.
ّ
أن هذا النظام يقل

 وبينت أن الحملة األخرى التي تشارك فيها 30 جمعية خيرية 

، جمعت أكثر من 4 ماليين دينار.
ً
مشهرة، والتي انطلقت قبل 21 يوما

وسط تحذيرات دولية وإقليمية من تفجر 

األوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 

غــزة جـــراء تصعيد الحكومة اإلسرائيلية 

اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو، كشفت 

السلطة الفلسطينية أنها ألغت توقيع اتفاق 

جــديــد مــع الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، متهمة 

إياها بـ »الغدر« بعد اقتحام مدينة نابلس 

.
ً
أمس األول، وقتلها 11 فلسطينيا

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 

 توقيع االتفاق 
ً
ه كان مفترضا

َّ
عباس زكي، إن

الجديد، األحد المقبل خالل اجتماع باألردن 

بحضور أميركي بريطاني وعربي.

ــــالل  ــتــ ــ ورأى زكـــــــــي أن »جـــــريـــــمـــــة االحــ

بنابلس« تمثل »ضربة كف ساخنة لجميع 

الوسطاء«، في وقت أفادت تقارير عبرية بأن 

المحادثات التي ألغتها السلطة الفلسطينية 

كانت ستجرى بين مسؤولين فلسطينيين 

وإسرائيليين كبار إلعادة تفعيل التنسيق 

األمني وتــفــادي اشتعال األحـــداث مع قرب 

شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي. 

فــي هـــذه األثـــنـــاء، عـــّم إضــــراب شــامــل كل 

 
ً
مناحي الحياة بالضفة والقطاع؛ تنديدا

بــــ »مـــجـــزرة نــابــلــس«، غــــداة تــصــعــيــد ليلي 

 
ً
تضمن إطالق 8 صواريخ من غزة، وقصفا

 على القطاع وسط تحذيرات من 
ً
إسرائيليا

»حماس« بأن األمور تقترب من انفجار كبير.

ونــــــــددت عـــــدة دول عـــربـــيـــة وإســـالمـــيـــة 

بالمجزرة وأعربت عدة عواصم غربية عن 

قلقها، في حين قالت واشنطن إن التصعيد 

قــد يـــؤدي إلـــى »انــتــكــاســة جــهــود اســتــعــادة 
الهدوء«.

إلــى ذلــك، أعلنت هيئة الطيران المدني 

العمانية، أمس، أن المجال الجوي للسلطنة 

 لجميع الناقالت الجوية 
ً
سيكون مفتوحا

الــتــي تستوفي شـــروط معاهدة »شيكاغو 

1944«. وشكر وزير الخارجية اإلسرائيلي، 

إيلي كوهين، سلطان عمان هيثم بن طارق، 

على فتح المجال الجوي لشركات بالده التي 

ستتمكن من تسيير رحالت أقصر إلى آسيا.

��.. تهنئ باألعياد  تهنئ باألعياد 
الوطنية وتعود االثنينالوطنية وتعود االثنين

بــمــنــاســبــة انـــطـــالقـــة االحــتــفــالــيــات 

ــداء الــكــويــت  ــ بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة، وارتــ

أعــــــالم الــبــهــجــة والـــــســـــرور بــألــوانــهــا 

األربعة، تتقدم »الجريدة« إلى الجميع 

بأطيب التهاني والتبريكات، وتلفت 

ــى أنـــهـــا ستحتجب  عــنــايــة قـــرائـــهـــا إلــ

عن الصدور األحــد المقبل إلى جانب 

عطلتها األســبــوعــيــة الــســبــت، لتكون 

بين أيديهم بمشيئة الله تعالى االثنين 
المقبل.

بالتزامن مع االحتفاالت الوطنية، شكلت طائرات فريق الصقور السعودية لوحة فنية في سماء الكويت لدى وصولها إلى البالد، أمس، للمشاركة في أعياد »فبراير«

0404

»حرس إيران«: أوروبا دخلت 

 في حرب باردة معنا
ً
رسميا

نقل القائد العام لـ »الحرس الثوري« اإليراني 

ــلــــواء حــســيــن ســـالمـــي الـــتـــوتـــر والـــخـــالفـــات  الــ

المتصاعدة بين بالده والقوى األوروبية بشأن 

عــدة ملفات فــي مقدمتها الــبــرنــامــج الــنــووي 

ــيــــا بـــصـــواريـــخ  ــد روســ ــ ــقــــوق اإلنــــســــان ومـ وحــ

وطائرات مسيرة الستخدامها ضد أوكرانيا 

إلى مستوى »الحرب الباردة« أمس.

وقال سالمي، خالل استقباله القائد العام 

للجيش اللواء سيد عبدالرحيم موسوي في 

طهران: »إننا لسنا في سالم مع أعداء الثورة 

والشعب اإليراني، واليوم دخلت أوروبا بشكل 

علني ورسمي في حرب باردة معنا«.

جورج عاطف

أخبار الصفحة 
األولى ص 3
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األمير يهنئ بروناي وغيانا بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــواف األحـــمـــد،  ــ ــبـــاد الــشــيــخ نـ الـ
بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى إمــبــراطــور 
الــيــابــان الــصــديــقــة نــــارو هيتو 
عــبــر فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خــالــص 
تهانيه بمناسبة ذكرى مياده، 
 سموه له موفور الصحة 

ً
متمنيا

والــعــافــيــة ولــلــيــابــان وشعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار. 

وبعث سموه، ببرقية تهنئة 
إلى سلطان بروناي دار السام 
الصديقة الحاج حسن البلقية 
عــبــر فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خــالــص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني 
 سموه له موفور 

ً
لباده، متمنيا

الصحة والعافية ولبروناي دار 
الــســام وشــعــبــهــا الــصــديــق كل 

التقدم واالزدهار.
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه، بــبــرقــيــة 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة  تــهــنــئــة إلــ
ــيـــة الــصــديــقــة  ــتـــعـــاونـ ــيـــانـــا الـ  غـ
د. محمد عرفان علي عبر فيها 
ــالـــــص تـــهـــانـــيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ
بمناسبة العيد الوطني لباده، 
 سموه له موفور الصحة 

ً
متمنيا

والــعــافــيــة ولــجــمــهــوريــة غيانا 
التعاونية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ إمبراطور اليابان وبروناي
بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحــمــد، ببرقية تهنئة 
إلى إمبراطور اليابان الصديقة 
نــــــارو هـــيـــتـــو، ضــمــنــهــا ســمــوه 
خالص تهانيه بمناسبة ذكرى 
مياده، راجيا له وافــر الصحة 

والعافية.
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه، بــبــرقــيــة 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة  تــهــنــئــة إلــ
ــيـــة الــصــديــقــة  ــتـــعـــاونـ ــيـــانـــا الـ غـ
ــان عــلــي،  الـــدكـــتـــور مــحــمــد عـــرفـ
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لباده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية. 
وبعث سموه ببرقية تهنئة 
إلى سلطان بروناي دار السام 
الصديقة الحاج حسن البلقية 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لباده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ إمبراطور 
اليابان وبروناي وغيانا

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلــى امــبــراطــور الــيــابــان الصديقة نــارو هيتو 

بمناسبة ذكرى مياده. 
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى سلطان بروناي دار السام 
الصديقة الحاج حسن البلقية بمناسبة العيد الوطني لباده. 
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غيانا 
التعاونية الصديقة الــدكــتــور محمد عــرفــان علي بمناسبة 

العيد الوطني لباده.

الكويت: اقتحام االحتالل 
اإلسرائيلي »نابلس« جريمة نكراء

دعت المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني
أعـــــربـــــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة 
عـــن إدانــــــة واســـتـــنـــكـــار الــكــويــت 
ــن القـــــتـــــحـــــام قــــــوات  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
ــلـــي مــديــنــة  ــيـ ــرائـ االحــــتــــال اإلسـ
ــــذي  نـــابـــلـــس الــفــلــســطــيــنــيــة، والـ
أسفر عن استشهاد 10 مواطنين 
فلسطينيين، وإصابة أكثر من 

100 آخرين.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، 
أن هـــذه الــجــريــمــة الــنــكــراء تعد 
انتهاكا خطيرا للقانون الدولي 
ــيـــة الـــدولـــيـــة،  وقـــــــــــرارات الـــشـــرعـ
واستمرارا لسلسلة الجرائم التي 
تــقــوم بــهــا قـــوات االحـــتـــال ضد 

الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعــت المجتمع الدولي إلى 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه، والــتــحــرك 
ات  الــفــوري لــوقــف تلك االعــتــداء

الـــســـافـــرة، والــعــمــل عــلــى توفير 
ــيـــة الــــازمــــة  ــقـــانـــونـ الـــحـــمـــايـــة الـ
لشقيق،  ا لفلسطيني  ا للشعب 
وفـــــق مـــيـــثـــاق األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، 
وقواعد القانون الدولي، مبتهلة 
إلــــى الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى أن 
يتغمد الشهداء بواسع رحمته، 
ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم 
ذويــهــم الــصــبــر والــســلــوان، وأن 
يــمــن عــلــى الــمــصــابــيــن بالشفاء 

العاجل.

السلك الدبلوماسي السعودي يحتفي بوداع السفير الخالد
بن فرحان والجبير ثّمنا جهوده في تعزيز العالقات بين الكويت والمملكة

أقام عميد السلك الدبلوماسي في 
 
ً
السعودية السفير ضياء الدين حفا

لتوديع سفير الكويت لدى المملكة 
الشيخ علي الخالد، بمناسبة انتهاء 

مهام عمله في الرياض.
ــك  ــ ــلــ ــ ــســ ــ وأعــــــــــــــــــــــــرب أعــــــــــــضــــــــــــاء الــ
الدبلوماسي عن تقديرهم للنشاط 
المتميز للسفير الخالد طوال فترة 
رئاسته للبعثة، مشيدين بالعاقات 
الطيبة والمتميزة التي تطورت بين 
سفارة الكويت والسلك الدبلوماسي.
من جانبه، شكر السفير الخالد 
جميع أعضاء السلك الدبلوماسي 
ومــــــســــــؤولــــــي وزارة الــــخــــارجــــيــــة 
السعودية على الــتــعــاون المستمر 
مع سفارة الكويت خال فترة عمله، 
متمنيا لعاقات البلدين المزيد من 

التطور والتقدم في كل المجاالت.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اســتــقــبــل وزيـــر 
الخارجية السعودي، األمير فيصل 

بن فرحان، بمكتبه في ديوان الوزارة 
بالرياض، السفير الخالد، الذي ودعه 
 
ً
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا

لباده لدى المملكة.
وثمن بن فرحان الجهود الطيبة 
ــــي تــوثــيــق  ــالــــد فـ ــا الــــخــ ــهـ ــذلـ ــتــــي بـ الــ
ــز الــــعــــاقــــات بـــيـــن الــمــمــلــكــة  ــزيـ ــعـ وتـ

والكويت.
على صعيد متصل، أشــاد وزيــر 
ــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــي  الـــــدولـــــة لــ
السعودية، عادل الجبير، بالجهود 
الطيبة التي بذلها السفير الخالد 
في توثيق وتعزيز عاقات البلدين.

وقــالــت وكــالــة األنــبــاء السعودية 
إن ذلك جاء خال استقبال الجبير 
ــلــــخــــالــــد، فـــــي ديــــــــــوان الـــخـــارجـــيـــة  لــ
ــالــــريــــاض، بــمــنــاســبــة  الـــســـعـــوديـــة بــ
 للكويت 

ً
انــتــهــاء فــتــرة عمله ســفــيــرا

لدى المملكة.
 السفير الخالد

ً
الجبير مستقبا

السفير الباكستاني: شراكة اقتصادية 
ودفاعية قوية مع الكويت

● ربيع كالس
تــقــدم الــســفــيــر الــبــاكــســتــانــي 
لــــــــدى الــــــبــــــاد مـــــالـــــك فــــــــــاروق، 
نيابة عنه وعــن حكومة بــاده 
والجالية الباكستانية المقيمة 
ــر الــتــهــانــي  »أحـ ـــ فـــي الـــكـــويـــت، بـ
إلى القيادة السياسية وشعب 
الكويت، بمناسبة اليوم الوطني 

وعيد التحرير«.
وقال فاروق: »إنه لمن دواعي 
الفخر أن تكون لدينا عاقات 
وديـــــة وأخــــويــــة مـــمـــتـــازة تمتد 
إلـــى أبــعــد مـــن مــجــرد الــقــواســم 
المشتركة التاريخية والثقافية 
ــــط  ــروابـ ــ ــة لـــتـــشـــمـــل الـ ــيــ ــنــ والــــديــ
الــــســــيــــاســــيــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

والشعبية«.

وأضـــــــــــــــــاف أن الــــــعــــــاقــــــات 
ــة ـ الـــكـــويـــتـــيـــة  ــيــ ــانــ ــتــ ــســ ــاكــ ــبــ الــ
تــاريــخــيــة ولــهــا جـــذور عميقة، 
وتــقــوم عــلــى األســـس الــراســخــة 
والـــــقـــــواســـــم الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــن 
ــيــــدة والــــثــــقــــافــــة والـــقـــيـــم  ــقــ ــعــ الــ
والتقاليد والمصالح المتقاربة، 
متابعا: »إلـــى جــانــب العاقات 
ــا مـــشـــاركـــة  ــنـ ــديـ ــة، لـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
ــة قـــويـــة ومــتــنــامــيــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
وتعاون دفاعي، وهذه رغبتنا 
الـــجـــادة فــي تــرســيــخ الــعــاقــات 
بجميع المجاالت ذات المصالح 

المشتركة«.
واستطرد: »تتزامن احتفاالت 
اليوم الوطني للكويت هذا العام 
مــع الــذكــرى الستين لتأسيس 
الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 

الكويت وباكستان، ونرغب في 
االحــتــفــال هــذا الــعــام بما يليق 

بالتنسيق بين السفارتين«.

السفير المصري: أعياد الكويت تجدد روح األخوة
 وأمسية ثقافية وفنية بمناسبة األعياد

ً
رابطة االجتماعيين نظمت مهرجانا

وســط أجـــواء احتفالية، نظمت رابطة 
االجتماعيين الكويتية مهرجانا وأمسية 
ثقافية وفنية في حب الكويت، بمناسبة 
األعــيــاد الوطنية، بمشاركة سفير مصر 
أسامة شلتوت، وحضور رئيس الرابطة 
ــام  ــعـ ــنـــســـق الـ ــمـ ــه الــــــرضــــــوان، والـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
ــنـــان د. عــــــادل الــمــشــعــل،  ــفـ لـــلـــمـــهـــرجـــان الـ

وأعضاء مجلس إدارة الرابطة.
في البداية، ألقى الرضوان كلمة بهذه 
المناسبة هنأ فيها الكويت قيادة وحكومة 
وشعبا بالعيد الوطني، مؤكدا أن »حب 
الكويت والوالء لها واجب وطني، ونسعى 
ــــى تــحــقــيــق نــهــضــتــهــا وتــطــويــر  ــا إلـ دومــــ
مجتمعنا وتفعيل الــمــبــادرات والــنــدوات 
واألعمال التطوعية من أجل االرتقاء بها«.

من جهته، قال السفير شلتوت إن »أعياد 
الكويت تجدد فينا روح الترابط واألخوة 

التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعبر 
عـــن صــــدق الــمــشــاعــر وتــمــتــيــن الــعــاقــات 
التاريخية الــتــي طالما وحـــدت مصيرنا 
وجددت اآلمال والطموحات للوصول إلى 
مستقبل مشرق تنعم فيه أوطاننا العربية 

باألمن والسام والطمأنينة«.
وعـــبـــر عـــن بـــالـــغ ســـعـــادتـــه لــمــشــاركــتــه 
الرابطة فــي االحتفال بعيدي االستقال 
والتحرير، متقدما لصاحب السمو أمير 
الباد الشيخ نواف األحمد، وولي عهده 
ــيـــخ مـــشـــعـــل األحــــمــــد،  األمــــيــــن ســـمـــو الـــشـ
والــحــكــومــة الــرشــيــدة والــشــعــب الكويتي 
الشقيق بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
بهذه المناسبة الغالية والعزيزة، متمنيا 
من الله العلي القدير أن يديم على الكويت 

أعيادها وأفراحها.

مالك فاروق

السفير المصري يلقي كلمته في االحتفالية

»الهالل األحمر«: مشاريع إغاثية وإنسانية 
لدعم الجئي مخيمات الروهينغا

تفقد الوفد الميداني لجمعية 
ــر الـــكـــويـــتـــي أمـــس  ــمــ ــهــــال األحــ الــ
مــخــيــمــات الــاجــئــيــن الــروهــيــنــغــا 
والــمــراكــز الصحية والمستشفى 
ــــي فــــــي كـــــوكـــــس بــــــــازار  ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
ببنغادش وهــي ضمن مشاريع 
الــجــمــعــيــة بــالــتــعــاون مـــع الــهــال 

األحمر القطري.
وقال رئيس وفد الجمعية إلى 

بنغادش خالد المطيري لـ »كونا« 
إن الـــهـــال األحـــمـــر الــكــويــتــي نفذ 
مشاريع إغاثية لاجئي الروهينغا 
ــات الـــحـــيـــاتـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لـــتـــوفـــيـــر الـ
والمتطلبات األدنى لحياة سليمة 
وآمنة وتوفير سبل المعيشة مع 
ضمان حصولهم على الخدمات 

الصحية والمسكن والغذاء.
وأضاف المطيري أن الجمعية 

عملت عــلــى تــعــزيــز ورفـــع الطاقة 
االســتــيــعــابــيــة لــقــســم الــــــوالدة في 
مـــســـتـــشـــفـــى كـــــوكـــــس بــــــــــــازار فــي 
ــادة عــدد  ــ بــنــغــادش مـــن خـــال زيـ
األسرة ومواد التعقيم والتنظيف 
والــمــواد الطبية لــدعــم النازحين 

الروهينغا هناك.
وأوضــــح أن الــفــريــق الميداني 
اطـــلـــع عـــن كــثــب عــلــى الــمــشــاريــع 
المنفذة من الجمعية بالتعاون مع 
الهال األحمر القطري خصوصا 
في مجال اإليواء والرعاية الصحية 
في مخيمات الاجئين ببنغادش.

وأشاد المطيري أيضا بالشراكة 
ــهــــال األحـــمـــر  ــعــــاون بـــيـــن الــ ــتــ والــ
الكويتي ونظيره البنغادشي مما 
يعكس الحرص المشترك على عمل 
الخير ومد يد العون للروهينغا 
ويؤكد دور الكويت كمركز عالمي 

للعمل اإلنساني.
وذكـــــــر أن الـــفـــريـــق الـــمـــيـــدانـــي 
التقى خال الزيارة كا من مدير 
مستشفى سادار في كوكس بازار 
واللجنة الدولية للصليب األحمر 
والهال األحمر القطري لاطاع 
على الجهود اإلنسانية المقدمة 
للروهينغا والــمــشــاريــع المنفذة 
لـــهـــم والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي ســتــنــفــذ 
الحقا، معبرا عن بالغ الشكر لكل 
الجهود التي تقوم بها المنظمات 

اإلنسانية هناك.

»الرحمة«: 210 آالف دوالر مساعدات لالجئين 
سوريين وفلسطينيين باألردن

نظمت جمعية »الرحمة« حملة إغاثة صحية 
ومساعدات عينية ألسر اردنية والجئين سوريين 
وفلسطينيين في األردن بكلفة اجمالية بلغت 

210 االف دوالر.
 وقال رئيس وفد الجمعية عبدالله العجمي، 
لـ »كونا«، ان »قافلة الكويت الوطنية رقم )2( تأتي 
بمناسبة األعياد الوطنية لدولة الكويت تحت 
شعار )كويت الرحمة( وشملت توزيع مساعدات 
)2600 بطانية و1300 سلة غذائية تتضمن مواد 
رئيسية تكفي االسرة لمدة ثاثة أسابيع( نقلتها 
12 شاحنة واستفادت منها أسر اردنية وسورية 
وفلسطينية تعيش في مختلف مناطق المملكة«.

ــــاف الــعــجــمــي أن الــقــافــلــة شــمــلــت أيــضــا  وأضـ
تمويل اجراء عمليات جراحية لخمسين الجئا 

سوريا يعيشون في األردن بمستشفى الكندي 
 اهـــتـــمـــام جمعية 

ً
ــان، مــــؤكــــدا ــمـ فـــي الــعــاصــمــة عـ

الرحمة بالعطاء المستدام وتقديم العون العاجل 
خـــال الـــكـــوارث والــنــكــبــات وفـــق آلــيــة تنتهجها 
الجمعية وضوابط وزارتي الخارجية والشؤون 
االجتماعية فــي دولــة الكويت وضمن األنظمة 
والــقــوانــيــن المعمول بها فــي الـــدول الــتــي تقدم 

فيها المساعدات.
ــاء الـــكـــويـــتـــي فــي  ــطـ ــعـ وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـ
الــمــســاهــمــة فـــي الــتــخــفــيــف مـــن وطـــــأة األحـــــوال 
ــر  ــ الــــجــــويــــة والــــــظــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــيـــة عـــلـــى االسـ
األردنية المحتاجة وعلى الاجئين السوريين 
والفلسطينيين الذين يعيشون في األردن، مشيدا 

بعطاء المتبرعين الكويتيين افرادا وشركات.
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رقابة صارمة على تبرعات
إغاثة سورية وتركيا

ً
»مجزرة نابلس« تحبط اتفاقا

بين »السلطة« وإسرائيل
»الشؤون«: للتأكد من إيصالها للمتضررين عبر الجهات المعتمدة

ً
• حملة الجمعيات الخيرية جمعت 4 ماليين دينار خالل 21 يوما

ُعمان تسمح بمرور الطيران اإلسرائيلي فوق أجوائها

بوتين يعزز »الثالوث 
النووي« وبايدن يستبعد 

12استخدامه

دوليات

ملك البحرين: خدمة 
اإلنسانية مالذنا اآلمن 
وجائزة »عيسى« مرجع 

للمساعي المخلصة

تراجع مؤشري السوق العام 
واألول... والسيولة 35.2 

مليون دينار

ثقافات

اقتصاد

10

08

الخالد للضباط المرقين: المسؤولية الملقاة الخالد للضباط المرقين: المسؤولية الملقاة 
على عاتقكم ثقيلةعلى عاتقكم ثقيلة

علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن وزارة الشؤون االجتماعية 
 لفرض رقابة لحظية صارمة على 

ً
 جــديــدا

ً
 آليا

ً
استحدثت نظاما

الــمــبــالــغ الــتــي تــــودع فـــي الــحــســابــات الــبــنــكــيــة لــلــجــهــات الــخــيــريــة 
المشاركة في الحمالت اإلغاثية العاجلة، ومنها حملة »الكويت 
 إلغــاثــة مــتــضــرري زلــزال 

ً
بجانبكم« الــتــي أطلقتها الــــوزارة أخــيــرا

سورية وتركيا.
وقالت المصادر إن هــذا النظام يضمن لــلــوزارة متابعة وقتية 
لكل دينار ُيجمع ضمن الحملة، والتأكد من إيصال المبالغ إلى 
الــمــتــضــرريــن عــبــر الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــخــارجــيــة الــمــعــتــمــدة من 
منظومة العمل اإلنساني التابعة لــوزارة الخارجية، مشددة على 
ص، إلى حد كبير، احتماالت الخطأ والمخالفات.

ّ
أن هذا النظام يقل

 وبينت أن الحملة األخرى التي تشارك فيها 30 جمعية خيرية 
، جمعت أكثر من 4 ماليين دينار.

ً
مشهرة، والتي انطلقت قبل 21 يوما

وسط تحذيرات دولية وإقليمية من تفجر 
األوضاع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غــزة جـــراء تصعيد الحكومة اإلسرائيلية 
اليمينية بزعامة بنيامين نتنياهو، كشفت 
السلطة الفلسطينية أنها ألغت توقيع اتفاق 
جــديــد مــع الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، متهمة 
إياها بـ »الغدر« بعد اقتحام مدينة نابلس 

.
ً
أمس األول، وقتلها 11 فلسطينيا

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
 توقيع االتفاق 

ً
ه كان مفترضا

َّ
عباس زكي، إن

الجديد، األحد المقبل خالل اجتماع باألردن 
بحضور أميركي بريطاني وعربي.

ــــالل  ــتــ ــ ورأى زكـــــــــي أن »جـــــريـــــمـــــة االحــ
بنابلس« تمثل »ضربة كف ساخنة لجميع 

الوسطاء«، في وقت أفادت تقارير عبرية بأن 
المحادثات التي ألغتها السلطة الفلسطينية 
كانت ستجرى بين مسؤولين فلسطينيين 
وإسرائيليين كبار إلعادة تفعيل التنسيق 
األمني وتــفــادي اشتعال األحـــداث مع قرب 

شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي. 
فــي هـــذه األثـــنـــاء، عـــّم إضــــراب شــامــل كل 
 
ً
مناحي الحياة بالضفة والقطاع؛ تنديدا

بــــ »مـــجـــزرة نــابــلــس«، غــــداة تــصــعــيــد ليلي 
 
ً
تضمن إطالق 8 صواريخ من غزة، وقصفا

 على القطاع وسط تحذيرات من 
ً
إسرائيليا

»حماس« بأن األمور تقترب من انفجار كبير.
ونــــــــددت عـــــدة دول عـــربـــيـــة وإســـالمـــيـــة 
بالمجزرة وأعربت عدة عواصم غربية عن 

قلقها، في حين قالت واشنطن إن التصعيد 
قــد يـــؤدي إلـــى »انــتــكــاســة جــهــود اســتــعــادة 

الهدوء«.
إلــى ذلــك، أعلنت هيئة الطيران المدني 
العمانية، أمس، أن المجال الجوي للسلطنة 
 لجميع الناقالت الجوية 

ً
سيكون مفتوحا

الــتــي تستوفي شـــروط معاهدة »شيكاغو 
1944«. وشكر وزير الخارجية اإلسرائيلي، 
إيلي كوهين، سلطان عمان هيثم بن طارق، 
على فتح المجال الجوي لشركات بالده التي 
ستتمكن من تسيير رحالت أقصر إلى آسيا.

ةديرجلاةديرجلا.. تهنئ باألعياد  تهنئ باألعياد 
الوطنية وتعود االثنينالوطنية وتعود االثنين

بــمــنــاســبــة انـــطـــالقـــة االحــتــفــالــيــات 
ــداء الــكــويــت  ــ بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة، وارتــ
أعــــــالم الــبــهــجــة والـــــســـــرور بــألــوانــهــا 
األربعة، تتقدم »الجريدة« إلى الجميع 
بأطيب التهاني والتبريكات، وتلفت 
ــى أنـــهـــا ستحتجب  عــنــايــة قـــرائـــهـــا إلــ
عن الصدور األحــد المقبل إلى جانب 
عطلتها األســبــوعــيــة الــســبــت، لتكون 
بين أيديهم بمشيئة الله تعالى االثنين 

المقبل.
بالتزامن مع االحتفاالت الوطنية، شكلت طائرات فريق الصقور السعودية لوحة فنية في سماء الكويت لدى وصولها إلى البالد، أمس، للمشاركة في أعياد »فبراير«

0404

»حرس إيران«: أوروبا دخلت 
 في حرب باردة معنا

ً
رسميا

نقل القائد العام لـ »الحرس الثوري« اإليراني 
ــلــــواء حــســيــن ســـالمـــي الـــتـــوتـــر والـــخـــالفـــات  الــ
المتصاعدة بين بالده والقوى األوروبية بشأن 
عــدة ملفات فــي مقدمتها الــبــرنــامــج الــنــووي 
ــيــــا بـــصـــواريـــخ  ــد روســ ــ ــقــــوق اإلنــــســــان ومـ وحــ
وطائرات مسيرة الستخدامها ضد أوكرانيا 

إلى مستوى »الحرب الباردة« أمس.
وقال سالمي، خالل استقباله القائد العام 
للجيش اللواء سيد عبدالرحيم موسوي في 
طهران: »إننا لسنا في سالم مع أعداء الثورة 
والشعب اإليراني، واليوم دخلت أوروبا بشكل 

علني ورسمي في حرب باردة معنا«.

جورج عاطف
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 بالمنطقة
ً
 جديدا

ً
»تعاونية الوفرة« تفتتح فرعا

المطيري: مبيعات الجمعية بلغت نحو 20 مليون دينار
ــرة  ــ ــوفــ ــ افــــتــــتــــحــــت جــــمــــعــــيــــة الــ
الــتــعــاونــيــة، فـــرع 2 بقطعة 5 في 
منطقة الــوفــرة على مساحة 214 
مترا مربعا، »خدمة للمساهمين 
وأهالي المنطقة« برعاية وحضور 

رئيس وأعضاء مجلس االدارة. 
وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس ادارة 
ــلـــي الـــمـــطـــيـــري، فــي  الـــجـــمـــعـــيـــة عـ
تصريح للصحافيين، ان الجمعية 
ــذه الــفــتــرة طــفــرة  تــشــهــد خــــال هــ
انشائية لم تحدث منذ تأسيسها 
في عام 2019، اذ تتوسع حاليا في 
انشاء االفرع التابعة لها بالمنطقة 
بــفــضــل الـــلـــه تـــعـــالـــى ثــــم تــكــاتــف 
اعضاء مجلس االدارة وتشجيع 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ومـــشـــاركـــتـــهـــم  ــالـ ــ اهـ
بأفكارهم واقتراحاتهم والتي كان 
لها ابلغ االثــر فــي تنمية وتطور 

الجمعية. 
وأكـــــــــــد الــــمــــطــــيــــري ان وضــــع 
الــجــمــعــيــة الــمــالــي فــــوق الــمــمــتــاز 

بدليل توزيع ارباح 12%، مشيرا 
الى استمرار الجمعية في تنفيذ 
ــتـــي  مــــشــــاريــــعــــهــــا االنــــشــــائــــيــــة الـ
تكلف مــبــالــغ كــبــيــرة ومــنــهــا على 
ــثـــال مــــشــــروع مــمــشــى  ســبــيــل الـــمـ
الـــوفـــرة الــمــمــيــز بــعــد اخـــذ جميع 
الموافقات من الجهات الرسمية، 
وايضا االعــداد والتجهيز لعمرة 
ــــي االولـــــــى منذ  الــمــســاهــمــيــن وهـ

تأسيس الجمعية وكــذلــك تكريم 
الطاب المتفوقين.

وأضــاف أن الجمعية بصدد 
اســـتـــام الـــســـوق الـــمـــركـــزي في 
مـــــركـــــز الــــضــــاحــــيــــة بـــمـــســـاحـــة 
اجـــمـــالـــيـــة 12 الـــــف مـــتـــر مــربــع 
والــــــذي يــحــتــوي عــلــى مــحــات 
اســتــثــمــاريــة تبلغ اكــثــر مــن 50 
محا استثماريا، وايضا هناك 

ــدد تــجــهــيــز  افــــــــرع اخــــــــرى بــــصــ
تـــأثـــيـــثـــهـــا مـــثـــل فــــــرع قـــطـــعـــة 7 
باالنشطة االستثمارية، وفرع 
قطعة 6 باالنشطة االستثمارية. 
واشار الى ان مبيعات الجمعية 
منذ التشغيل في عام 2019 وحتى 
نهاية يناير 2023 بلغت نحو 20 
مليون دينار وهو ما يشكل قفزة 

نوعية في المبيعات.

جانب من المشاركين في حفل االفتتاح

»البلدية« لتسليم حدود منطقتي 
تيماء والصليبية لـ »السكنية«

• محمد جاسم
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل سعي بلدية 
الكويت الى تسليم منطقتي الصليبية وتيماء إلى المؤسسة العامة 

 لقرار مجلس الوزراء.
ً
للرعاية السكنية تنفيذا

وذكرت مصادر لـ »الجريدة« أنه صدر قرار من المجلس البلدي 
بتخصيص المنطقتين لمصلحة »السكنية«، ما يعني أنه ال حاجة 
إلصــدار قرار جديد وإحالته إلى »المجلس« العتماده والمصادقة 
عليه، مبينة أن عملية تسليم »البلدية« ستقتصر على إعادة تسليم 

حدود المنطقتين فقط.
من جهة أخرى، صادق المعجل على قرار البلدي استحداث مدخل 
ومخرج لموقع حلبة جابر األحمد للسيارات في منطقة الضجيج 
على طريق 6.5 بناء على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري. 

 واعتمد المعجل في كتابه الصادر بشأن التصديق على محضر 
اجتماع المجلس البلدي رقم 2023/12 لدور االنعقاد األول للفصل 
التشريعي الثالث عشر المنعقد في 30 يناير الماضي، جميع القرارات 
الواردة، الفتا الى إضافة عبارة »استعمال تجاري« قبل عبارة »من 
الساحة الماصقة للقسيمة« الواردة في قرار متعلق بقسيمة أحد 

المواطنين في منطقة خيطان.

»الشؤون«: 6 فرق لرصد وإزالة 
مخالفات »تبرعات رمضان«

• جورج عاطف
علمت »الجريدة« أن وزارة الشؤون االجتماعية، 
ممثلة فــي إدارة الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة والــمــبــرات، 
تعتزم تشكيل 6 فرق لرصد وإزالة مخالفات جمع 
التبرعات خال المشروع الـ 20 المقرر تنفيذه في 

شهر رمضان المقبل.
 لمصادر »الشؤون« فإن هذه الفرق ستكون 

ً
ووفقا

منوطة بالعمل الميداني لرصد وإزالـــة مخالفات 
الــتــبــرعــات فــي الــمــســاجــد واألســـــواق والمجمعات 
التجارية، إضافة إلى إزالة »األكشاك« المخصصة 
لجمع المابس البالية، وأشكال التبرع العيني كافة، 
 عــن ضبط األشــخــاص القادمين إلــى الباد 

ً
فضا

بسمة دخــول ويجمعون التبرعات، ورصــد وإزالــة 
الجمع عبر »الحصاالت« أو جمع المابس وفائض 
 
ً
 سيكون مكلفا

ً
األطــعــمــة، الفــتــة إلــى أن ثمة فــريــقــا

بمتابعة مواقع التواصل االجتماعي لرصد اعانات 
التبرع المخالفة واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 

 أو مؤسسات.
ً
ناشريها سواء كانوا أفرادا

وأوضحت المصادر، أن الضوابط واالشتراطات 
المنظمة لعملية جمع التبرعات خال المشروع 
العشرين هي ذاتها التي ُعمل بها العام الماضي، 
وأبــرزهــا أن يحظر على الجهات الخيرية كافة 
الــمــشــاركــة فــي مــشــروع جمع الــتــبــرعــات النقدية 
ــكــــاش«، مـــع االلـــتـــزام بــالــجــمــع عــبــر اســتــخــدام  »الــ
الوسائل المرخصة المنصوص عليها في الئحة 
تنظيم جــمــع الــتــبــرعــات، وهـــي خــدمــة »كـــي نــت«، 
و»أوناين«، واالستقطاعات البنكية، والتطبيقات 
اإللكترونية عبر الهواتف الذكية، فضا عن أجهزة 

الجمع اإللكتروني.
وقالت، إنه »عقب مخاطبة الجمعيات الخيرية 
ــداد الــراغــبــة منها في  المشهرة كــافــة لمعرفة أعـ
الـــمـــشـــاركـــة بـــالـــمـــشـــروع ســتــتــم مــخــاطــبــة وزارة 
ــداد هــذه الجمعيات التي  ــاف بــأســمــاء وأعــ األوقــ
ترغب بالجمع داخل المساجد، على أن يتم تعميم 
الـــجـــدول عــلــى الــمــســاجــد وفـــق آلـــيـــات وضــوابــط 

الجمع المسموحة«.

توقيع مذكرة بين »الطيران 
المدني« و»حماية المستهلك«

الجلوي لـ ةديرجلا●: تهدف إلى ضبط األسعار

• سيد القصاص
ــام  ــعــ ــــب الــــمــــديــــر الــ ــائـ ــ أكـــــــد نـ
لشؤون سامة الطيران المدني، 
عـــــمـــــاد الـــــجـــــلـــــوي، أن مــــذكــــرة 
التعاون التي وقعت مع رئيس 
ــة الــمــســتــهــلــك،  ــايـ ــمـ جــمــعــيــة حـ
ــهــــدف إلـــى  مـــشـــعـــل الــــعــــنــــزي، تــ
وضــــــــع ضـــــابـــــط اتــــــصــــــال بــيــن 
الطرفين، للتنسيق والكشف عن 
المخالفات، وتقديم مقترحات 
عاجها، والعمل على معاونة 
المستهلكين الذين وقع عليهم 
ضرر من جراء استخدام أو تلقي 
ــراءات  ــ ــاذ كـــل اإلجــ خــدمــة واتـــخـ
ــة لـــحـــمـــايـــة حـــقـــوق  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ

المستهلكين.
»الــجــريــدة«،  ــال الــجــلــوي لـــ وقـ

إن االتفاقية تــهــدف إلــى ضبط 
ــــوق  ــقـ ــ األســـــــــــعـــــــــــار، وحـــــــفـــــــظ حـ
ــن، وتـــقـــديـــم أفــضــل  ــريـ ــافـ ــمـــسـ الـ
الخدمات للمستهلك وحفظ كل 
حقوقه المتعلقة برحلة الطيران، 
ومدى التزام مكاتب السفريات 
وشـــركـــات الــطــيــران بــالــقــوانــيــن 
والـــــقـــــرارات الــمــنــظــمــة لــحــمــايــة 
المستهلكين، وتزويد الجمعية 
ــرارات الــتــنــظــيــمــيــة من  ــقــ بــكــل الــ
قــبــل اإلدارة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
عنى بحقوق 

ُ
الــمــدنــي، والــتــي ت

المستهلكين، ليتسنى للجمعية 
عمل رســائــل تــوعــويــة لتعريف 
المستهلكين بما لهم من حقوق 

وما عليهم من واجبات.

استقالة السنان من »التعليم العالي«
• حمد العبدلي

بعد ساعات من استقالة وكيل وزارة التعليم 
الــعــالــي د. صبيح الــمــخــيــزيــم، علمت »الــجــريــدة«، 
مــن مــصــادرهــا، أن الــوكــيــلــة الــمــســاعــدة للبعثات 
ـــوزارة التعليم  والــمــعــادالت والـــشـــؤون الثقافية بـ

العالي فاطمة السنان قدمت هي األخرى استقالتها 
إلــى وزيـــر التربية وزيـــر التعليم الــعــالــي د. حمد 
الــعــدوانــي. وكــانــت الــســنــان تقلدت عــدة مناصب، 
منها مديرة البرنامج الوطني لاعتماد األكاديمي 
 وكيلة 

ً
وضمان جودة التعليم بالتكليف، ثم أخيرا

مساعدة للبعثات والمعادالت بالتعليم العالي.

اإلفراج عن العسكريين الموقوفين
في »الدفاع« و»الداخلية« و»الحرس«

أصدر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طال الخالد 
تعليماته، أمس، باإلفراج عن جميع العسكريين من 

منتسبي الجيش الموقوفين انضباطيا.
وقالت رئاسة األركــان العامة للجيش في بيان 
صحافي إن ذلــك يأتي بمناسبة احتفاالت الباد 
باألعياد الوطنية، واالكتفاء بالمدة التي قضاها 

كل منهم. 
ومن جهتها، قررت وزارة الداخلية، اإلفــراج عن 
جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا 
واالكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم بمناسبة 
ذكـــرى العيد الــوطــنــي وعــيــد التحرير اعــتــبــارا من 

اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، لادارة العامة 

لــلــعــاقــات واإلعـــــام األمـــنـــي، إن وكــيــل »الــداخــلــيــة« 
الفريق أنور البرجس أصدر قرارا باإلفراج عن جميع 
أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا بناء على 

توجيهات من النائب األول. 
وعــلــى صعيد مــتــصــل، أعــلــن الــحــرس الــوطــنــي، 
اإلفـــــــراج عـــن الــعــســكــريــيــن الــمــوقــوفــيــن بــعــقــوبــات 
انضباطية بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني وعيد 
التحرير ليتمكنوا من قضاء فترة األعياد بين ذويهم.

وذكر الحرس في بيان صحافي أن وكيل الحرس 
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أصــدر قرارا 
بـــاإلفـــراج عـــن الــعــســكــريــيــن الــمــوقــوفــيــن بعقوبات 
انضباطية بناء على توجيهات من رئيس الحرس 
الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونــائــب رئيس 

الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف.

»األرصاد«: طقس
دافئ وغائم في عطلة 

األعياد الوطنية

توقعت إدارة األرصاد 
الجوية أن يكون الطقس 

يومي العيد الوطني 
والتحرير دافئا وغائما 

جزئيا نهارا، ومائا 
للبرودة ليا، مع فرصة 

ألمطار خفيفة متفرقة 
االثنين المقبل.

وقال رئيس قسم 
التنبؤات البحرية 

باإلدارة ياسر البلوشي، 
»كونا«، أمس، إن الباد  لـ

تحت تأثير امتداد 
منخفض جوي من 

ناحية الجنوب الغربي 
مصحوبا بكتلة هوائية 
رطبة نسبيا، تؤدي إلى 

تكاثر السحب المنخفضة 
والمتوسطة والركامية 
أحيانا مع رياح متقلبة 

االتجاه إلى جنوبية 
شرقية خفيفة إلى معتدلة 
السرعة تنشط أحيانا مع 
فرص ألمطار متفرقة قد 
تكون رعدية على بعض 

المناطق.
وأضاف البلوشي أن 

الطقس اليوم سيكون 
دافئا نهارا مائا للبرودة 

ليا وغائما جزئيا، 
والرياح متقلبة االتجاه 

إلى شمالية غربية 
خفيفة إلى معتدلة، 

مبينا أن الطقس غدا 
سيكون دافئا نهارا مائا 

للبرودة ليا وغائما 
جزئيا، والرياح متقلبة 

االتجاه إلى جنوبية 
شرقية خفيفة إلى 

معتدلة، ودرجات الحرارة 
العظمى المتوقعة بين 

25 و27 درجة، والصغرى 
المتوقعة بين 14 و16.

العوضي: تقديم أفضل معايير الجودة 
لمرضى مستشفى بنك الوطني

• عادل سامي
شارك وزير الصحة د. أحمد 
العوضي مستشفى بنك الكويت 
ــال  ــفـ ــتـ الــــوطــــنــــي لــــأطــــفــــال االحـ
بـــاألعـــيـــاد الـــوطـــنـــيـــة، بــحــضــور 
مــديــر المستشفى د. عــلــي ما 
عــلــي، ومــشــاركــة الــفــنــان القدير 

عبدالرحمن العقل. 
وحرص الوزير على مشاركة 
األطفال فرحتهم بهذه المناسبة 
وســـط حــضــور ذويـــهـــم، إضــافــة 
إلى الكوادر الطبية العاملة في 
الــمــســتــشــفــى. كــمــا اطـــمـــأن على 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة، 
 جهود جميع العاملين 

ً
مثمنا

فيه لشدة حرصهم على تقديم 
ــق أفــضــل  ــ الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة وفـ

معايير الجودة.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، أكـــــــد 
ــم  ــاسـ ــــي بـ ــمـ ــ ــــرسـ الــــمــــتــــحــــدث الـ

»الـــصـــحـــة« د. عــبــدالــلــه الــســنــد 
اســــتــــمــــرار مـــخـــتـــلـــف الـــمـــرافـــق 
الــــصــــحــــيــــة لــــتــــقــــديــــم الـــخـــدمـــة 
للمواطنين والمقيمين خال 
عطلة األعياد الوطنية، ومواكبة 
فعاليات ومظاهر االحتفاالت. 
وأعــلــن الــســنــد، فــي تصريح، 
ات التنظيمية الخاصة  اإلجــراء
بسير العمل خال العطلة على 
مستوى المستشفيات العامة، 
والمراكز التخصصية، ومراكز 
الرعاية األولــيــة، وخــدمــات طب 
ــان، والــــطــــوارئ الــطــبــيــة،  ــنــ األســ

وبنك الدم. 
ــلـــى صــعــيــد الـــخـــدمـــة فــي  وعـ
مراكز الرعاية الصحية األولية 
 
ً
ــــى مـــنـــاوبـــة 43 مــــركــــزا لـــفـــت إلــ
 مــوزعــيــن على مختلف 

ً
صحيا

المناطق في جميع محافظات 
 
ً
الـــبـــاد، مــوضــحــا أن 29 مــركــزا
ــلـــى مـــــــدار 24 ســـاعـــة،  تـــعـــمـــل عـ

بــنــســبــة تــتــجــاوز 67 فـــي المئة 
من إجمالي المراكز، فيما يبدأ 
 من الساعة 

ً
العمل في 13 مركزا

7 صـــبـــاحـــا إلـــــى 12 مــنــتــصــف 
الليل. 

وحول خدمات طب األسنان، 
أفاد د. السند باستمرار العمل 
 مــوزعــيــن 

ً
ومـــنـــاوبـــة 20 مــــركــــزا

على مختلف المناطق بنظام 

الــفــتــرتــيــن، الفــتــا إلـــى اســتــمــرار 
عمل 4 عيادات بنظام الطوارئ 
الليلية في المراكز التخصصية 
لأسنان الذي يبدأ فيها العمل 
فـــيـــهـــا مـــــن 10 مــــســــاء حـــتـــى 6 
صــبــاحــا، فــيــمــا عـــيـــادة طـــوارئ 
األســــــــنــــــــان بـــــمـــــركـــــز األمــــــيــــــري 
التخصصي ستعمل على مدار 

الساعة بمشيئة الله.

العوضي خال مشاركته األطفال فرحتهم باألعياد

 للعمل في األعياد الوطنية
ً
 صحيا

ً
 للعمل في األعياد الوطنية مركزا

ً
 صحيا

ً
مناوبة مناوبة 4343 مركزا

الخالد للضباط المرقين: المسؤولية الملقاة على عاتقكم ثقيلة

ــائـــب األول لــرئــيــس محمد الشرهان ــنـ أكـــــد الـ
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
وزيــــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
ــــد، أن مــنــتــســبــي  ــالـ ــ ــــخـ ــــال الـ ــ طـ
ــوة اإلطـــــفـــــاء الــــعــــام يــحــظــون  ــ قــ

بــاهــتــمــام ورعــــايــــة ســامــيــة من 
 منها 

ً
القيادة السياسية تقديرا

لــدورهــم المخلص واإلنــســانــي 
فــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى األرواح 
ــقـــط فــي  ــيـــس فـ والـــمـــمـــتـــلـــكـــات لـ

الكويت بل امتدت ايضا لتشمل 
ــاء  ــدقـ ــاء واألصـ ــقـ مــســاعــدة األشـ
فـــي أوقـــــات الــحــاجــة واألزمـــــات 
والــــكــــوارث، مـــؤكـــدا ان الــكــويــت 

مركز للعمل االنساني.
ونقل الخالد خال حضوره 
ــم تـــرقـــيـــة 57  ــ ــراسـ ــ ورعــــايــــتــــه مـ
ضابطا مــن قــوة اإلطــفــاء العام 
مــن رتبة عقيد الــى رتبة عميد 
صــبــاح أمــس فــي مبنى رئاسة 
ــفـــاء الـــعـــام وبــحــضــور  قـــوة اإلطـ
ــريــــق خـــالـــد  ــفــ ــوة الــ ــ ــقـ ــ رئــــيــــس الـ
المكراد ونوابه، تحيات وتهاني 
سمو أمير الباد القائد األعلى 
لــلــقــوات المسلحة وســمــو ولــي 
الـــعـــهـــد بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، كــمــا 
هــنــأهــم عــلــى نيلهم هـــذه الثقة 

الغالية.
وأكـــــد الـــخـــالـــد حــــرص سمو 
ــيــــخ مــشــعــل  ــشــ ــد الــ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
األحمد ومتابعته لشؤون أبنائه 
ــــوة اإلطــــفــــاء الـــعـــام  مــنــتــســبــي قـ
ودعـــوتـــه الــدائــمــة إلـــى ضـــرورة 
العمل على إعدادهم وتأهيلهم 
وتــدريــبــهــم والــســعــي إلــــى رفــع 
روحــهــم الــمــعــنــويــة، وهـــو األمــر 
الــذي يساهم بــدوره في عملية 
االرتقاء بمستوى وكفاءة األداء 

إلنجاز المهام اإلنسانية.

وشدد على أن الترقيات حق 
من الحقوق األصيلة لمنتسبي 
القوة نحرص على االلتزام بها 
واعتمادها في مواعيدها كما 
حصل مع زمائكم في الجيش 
الـــكـــويـــتـــي ومــنــتــســبــي وزارة 
الــداخــلــيــة ســعــيــا إلــــى إعــطــاء 
 
ً
كـــل ذي حـــق حـــقـــه، وضــمــانــا

لــتــحــقــيــق الـــعـــدل والـــمـــســـاواة 
بين جميع منتسبي الجهات 
الــعــســكــريــة الـــذيـــن هـــم حــمــاة 
ــع فــي  ــيـ ــنـ ــمـ الـــــوطـــــن وســــــــده الـ
مــواجــهــة مختلف الــتــحــديــات 

والظروف واألزمات.
وأضـــــــــاف أن الـــمـــســـؤولـــيـــة 
الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــق منتسبي 

الـــقـــوة كــبــيــرة وثــقــيــلــة كونها 
تحقق األمن المجتمعي وتمنع 
وقــوع الحرائق والــكــوارث من 
خــــال تــطــبــيــق الـــقـــانـــون على 
ــم مـــطـــلـــق مــن  ــ ــدعـ ــ الــــجــــمــــيــــع بـ
الــقــيــادة الــســيــاســيــة لتحقيق 
ــــن  ــــوطـ آمـــــــــــال وطــــــمــــــوحــــــات الـ
الــتــي تــقــع عــلــى عــاتــق أبــنــائــه 
 الضباط 

ً
المخلصين، داعــيــا

 
ً
المرقين إلــى أن يكونوا أهــا

لتحمل مسؤولياتهم القيادية 
ــريــــن ألهــــمــــيــــتــــهــــا،  ــعــ ــتــــشــ مــــســ
مستعدين للقيام بواجباتها، 
ــنـــهـــم  ــيـ ــــب أعـ واضـــــعـــــيـــــن نـــــصـ
مــصــلــحــة الــكــويــت وخــدمــتــهــا 

والعمل ألجلها.

ــد قــــــيــــــادات  ــ ــالــ ــ ــخــ ــ وحـــــــــث الــ
قــــــــوة االطـــــــفـــــــاء الـــــــعـــــــام  عــلــى 
ات مـــن منتسبي  دعــــم الـــكـــفـــاء
ــم واداراتــــــــــــهــــــــــــم  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ قــ
بالتشجيع والتحفيز والعدل 
بينهم ومنحهم كامل حقوقهم 
، قـــــائـــــا ان الـــــلـــــه ســـبـــحـــانـــه 
وتــعــالــى سيحاسبهم عــن أي 
تقصير أو إهــمــال أو ظلم قد 
يقع منهم اتجاه مرؤوسيهم، 
فـــعـــلـــيـــهـــم بـــحـــســـن الـــتـــوجـــيـــه 
وجدية المتابعة والنصح لهم 
والـــتـــوضـــيـــح والــــحــــرص على 
إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم 
وفــــــــــق الـــــخـــــطـــــط والــــــبــــــرامــــــج 

المدروسة والشاملة.

الخالد والمكراد مع الضباط المرقين

»التربية«: توفير احتياجات المدارس
• فهد الرمضان

أكدت وكيلة وزارة التربية لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية باإلنابة 
رجاء بوعركي أهمية مشاركة الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في 
احتفاالت األعياد الوطنية، أسوة بالطلبة في كل المدارس، مشيرة إلى أن 
هؤالء الطلبة لديهم طاقات جميلة تستحق العناية والرعاية واالحتواء 
من قبل مسؤولي الوزارة، لذلك حرصت على االحتواء لمشاركتهم الحفل. 
وقالت بوعركي، في تصريح صحافي، خال حضورها حفل مركز الرجاء 
لمحو األمية وتعليم الكبار نساء، مساء أمس األول، إن القطاع اإلداري 
حريص على متابعة احتياجات جميع اإلدارات، السيما إدارة التربية 
الخاصة، ويشرف على توفير كل الخدمات واألجهزة والعقود الخاصة 

بها، من حراسة ونظافة بشكل دوري.
من جانب آخر، سجلت مدارس وزارة التربية أمس غيابا شبه تام 
للطلبة في مختلف المراحل الــدراســيــة، حيث أكــدت مصادر تربوية 
»الجريدة« أن معظم المدارس سجلت نسبة غياب كبيرة وصلت في  لـ

بعضها إلى %95.

 من رتبة عقيد إلى عميد
ً
رعى مراسم ترقية 57 إطفائيا

»األشغال«: إلزام 
مهندسي محطات الصرف 

بالوجود الدائم فيها

أعلنت وزارة األشغال العامة 
صدور قرار إداري يلزم 

مهندسي مشاريع محطات 
معالجة الصرف الصحي 

ومحطات الضخ ومحطات 
المعالجة الثاثية بالوجود 

بصفة دائمة في تلك المرافق 
لمتابعة أدائها.

وقالت وكيلة الوزارة مي 
المسعد، في تصريح، أمس، 
إن القرار يشدد على ضرورة 

الحرص لتوافر المتطلبات 
البيئية في تلك المحطات 

سواء كانت تتبع الوزارة أو 
المستثمر وضرورة إعداد 
تقارير دورية ترفع لوكيل 
الوزارة بهذا الشأن التخاذ 

ما يلزم.
وأضافت المسعد أنه في 

حال وجود عدم تقيد 
بجودة المياه المنتجة من 

محطات المعالجة والتنقية 
فإنه يجب تحديد مدى 

عدم التقيد بهذه الجودة 
واتخاذ ما يلزم بشأن كل 

حالة من الحاالت وفقا لرأي 
المتخصصين بالهندسة 
الصحية والهيئة العامة 

للبيئة.
وأكدت أن القرار يلزم قطاع 
الهندسة الصحية بالوزارة 
بإعادة تشكيل فريق العمل 

البيئي لمتابعة مدى االلتزام 
باالشتراطات البيئية سواء 

للمحطات التابعة للوزارة 
أو المستثمر بما يتوافق 

وقانون حماية البيئة 
والتنسيق مع الهيئة العامة 

للبيئة لتفعيل الضبطية 
القضائية وفق االختصاص.
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●   محمد الشرهان
اختلطت في أنفسنا مشاعر الحزن والتعب 
والعزة والفخر ونحن نؤدي عملنا اإلنساني في 
عملية البحث واإلنقاذ في أول مهمة لنا كفريق 
كويتي خارج البالد، عندما صدرت إلينا األوامر 
السامية لسمو أمير البالد بالتوجه بشكل عاجل 
إلـــى تركيا الصديقة للمساهمة فــي عمليات 
البحث واإلنقاذ على خلفية الزلزال المدمر الذي 

ضرب بعض المناطق هناك قبل أسبوعين.
بهذه الكلمات روى لـ »الجريدة« عضوان في 
فريق البحث واإلنــقــاذ بـــإدارة المهام الخاصة 
 
ً
التابعة لقوة اإلطفاء العام، الذين لّبوا جميعا

نداء الواجب واإلنسانية، وتوجهوا إلى المناطق 
المتضررة من الزلزال في تركيا بغضون ساعات، 

جهزوا خاللها كل ما يحتاجونه إلنجاز هذا 
العمل اإلنساني البحت، وتوجهوا على متن 
طــائــرتــيــن تابعتين لــلــقــوة الــجــويــة الكويتية، 
 متواصلة.

ً
وباشروا أعمالهم على مدى 12 يوما

البداية كانت مع المقدم أحمد الرويح ضابط 
فريق البحث واإلنقاذ بقوة اإلطفاء العام، الذي 
»الــجــريــدة« إن مهمة الــفــريــق بــــدأت منذ  قـــال لـــ
اللحظات األولى إلعالن وسائل اإلعالم العالمية 
والمحلية عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا 
 إلى ان األوامــر األولى صدرت 

ً
وسورية، مشيرا

من رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد المكراد 
بحجز تــام لعموم قــوة فريق البحث واإلنــقــاذ 
والتواجد الفوري والسريع في المركز وانتظار 
األوامر. وأضاف الرويح أنه بعد حضور جميع 
ضباط وأفراد فريق البحث واإلنقاذ تم الطلب 

منهم وبشكل فـــوري وســريــع تجهيز معدات 
وآليات الفريق لتنفيذ مهمة عاجلة في إغاثة 
 إلى 

ً
منكوبي الزلزال في األراضي التركية، الفتا

أنه في غضون ساعات تم تجهيز جميع اآلليات 
والــمــعــدات، وتحديد أفـــراد الفريق المغادرين 
 
ً
إلى األراضــي التركية وكان عددهم 45 عنصرا
بــاإلضــافــة إلـــى طــاقــم طبي مــن وزارة الصحة 

وطاقم إعالمي من وزارة اإلعالم.
وذكر أنه في صبيحة اليوم التالي كان الفريق 
 فـــي قـــاعـــدة عــبــدالــلــه مـــبـــارك الــجــويــة 

ً
مـــوجـــودا

 لالنطالق إلى األراضي التركية على 
ً
استعدادا

متن طائرتين تابعتين للقوة الجوية الكويتية، 
 إلــى أن المعدات الفنية تمثلت في آلية 

ً
مشيرا

اإلنقاذ وآلية مخصصة لنقل المعدات و4 آليات 
للتدخل السريع، إضافة إلى األطقم الفنية من 

فريق البحث والمتابعة.
ولفت إلى أن فريق البحث واإلنقاذ الكويتي 
 عــالــمــيــة كـــانـــت مــــوجــــودة لتقديم 

ً
ــا أذهـــــل فـــرقـ

 إلــــى مـــا يمتلكه الــفــريــق من 
ً
الــمــســاعــدة نـــظـــرا

مــعــدات خاصة بالبحث عــن األشــخــاص تحت 
ــي رفـــع  ــرى خـــاصـــة فــ ــ ــ ــــدات أخـ ــعـ ــ ــــاض ومـ ــقـ ــ األنـ

األنــقــاض والتعامل مــع االنــهــيــارات الشديدة.
وذكر أن الروح المعنوية العالية ألعضاء فريق 
البحث واإلنقاذ الكويتي كانت السمة األبرز التي 
ميزت بين العديد من الجهات الحكومية التركية 
وفرق متخصصة عالمية كونه الفريق الوحيد 
 عن ناجين 

ً
الذي يعمل على مدار الساعة بحثا

وانتشال أشخاص توفاهم الله باإلضافة إلى 
تأمين المواقع المتضررة من االنهيارات وتقديم 
المساعدة للنازحين الناجين من أضرار الزلزال 
والــذيــن كــانــوا يعسكرون بــالــقــرب مــن الفريق 
الكويتي ويعملون على مساعدتهم بشكل الفت.

بدوره، روى الرائد صقر الباذر لـ«الجريدة«، 
الجانب اإلنساني والمحزن الذي عاشه أعضاء 
فريق البحث واإلنقاذ الكويتي خالل مشاركتهم 
الفعالة في عمليات البحث واإلنقاذ في المواقع 
 إلى أنه بينما كانت مشاعر 

ً
المتضررة، مشيرا

العزة والفخر تمأل صدور أعضاء الفريق كونها 
أول مهمة إنسانية خارجية يكلفون بها، فإن 
مناظر الدمار وتوسالت األهالي بإنقاذ ذويهم 
وأوالدهـــــم أو جيرانهم كــانــت تصيب أعضاء 
 إلــى ما 

ً
الفريق بحالة من الحزن الشديد نظرا

تعاملوا معه من مواقف إنسانية مأساوية.
وأضاف الباذر أن الفريق الكويتي كان يعمل 
بواقع 3 فرق على مدار الساعة بحيث يتم تقسيم 
 بين أعضائه، الذين كانوا وبكل 

ً
العمل دوريـــا

ما تحمله الكلمة من معنى ال يأبهون بالتعب 
واإلرهاق ويسعدون بإنقاذ إنسان، وكانت هناك 
 مثل انتشال الجثث رغم أن 

ً
مواقف قاسية جدا

األهالي كانوا يريدون معرفة مصير ذويهم سواء 
.
ً
كانوا أحياء أو أمواتا

وأوضح أن الفزعة الكويتية من خالل وجود 
فريق البحث واإلنقاذ والمساعدات الحكومية 
واألهلية التي كانت تصل إلى المناطق المنكوبة، 
تدعو للفخر وكانت الباعث الرئيسي ألفراد قوة 
البحث واإلنقاذ بالعمل دون كلل أو ملل عالوة 
على الكلمات التي كانت تصلهم من األهالي 
وتحمل بمعناها الكثير عندما يشاهدون العلم 

 كويت«.
ً
الكويتي ويرددون »شكرا
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القوة البحرية سطرت ملحمة بطولية في تحرير الكويت
الفريق المال كشف في دراسة خص بها ةديرجلا• دور »البحرية« في تطهير المياه اإلقليمية

ســـــــطـــــــرت الــــــــقــــــــوة الــــبــــحــــريــــة 
الكويتية ملحمة وطنية بطولية 
فــي تحرير الكويت استمرت 45 
يوما مــن العمليات المتواصلة، 
مــع بــدايــة االســتــعــدادات للحملة 
الــــــــجــــــــويــــــــة، حــــــيــــــث كـــــــانـــــــت فـــي 
مــقــدمــة قــــوات الــتــحــالــف بالمياه 
االقتصادية واإلقليمية للكويت 
ــا بـــاأللـــغـــام  ــهــ ــتــ ــتــــي تـــمـــت زراعــ الــ
البحرية الــعــراقــيــة، ونجحت في 

فتح ثغرات آمنة لالبحار. 
ولــم ينته دور الــقــوة البحرية 
ــقــــوات الــعــراقــيــة  بــمــجــرد طــــرد الــ
خـــارج الكويت وإعـــادة الشرعية 
وإنـــمـــا بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الحظر 
االقتصادي المفروض على العراق 
بالتعاون مع قوات التحالف من 
يناير 1995 حتى مـــارس 2003، 
كـــمـــا تـــولـــت الـــبـــحـــريـــة الــكــويــتــيــة 
بقيادة الــلــواء ركــن بــحــري أحمد 
يوسف المال قيادة قوة الواجب 
الــبــحــريــة 155 الــمــكــونــة مــن أكثر 
من 36 قطعة بحرية من الكويت 
ــارات والبحرين فــي تأمين  واإلمــ
الــمــيــاه الــكــويــتــيــة أثــنــاء عمليات 

التحالف لتحرير العراق. 
وكشف اللواء المال في دراسة 
لــه بــعــنــوان »دور الــقــوة البحرية 
فـــي تــحــريــر الـــكـــويـــت« خـــص بها 
»الــجــريــدة« عــن أســـرار وتفاصيل 
دور وجــهــود الــقــوة البحرية في 
تطهير مــيــاه الــكــويــت مــن الــغــزو 
ــا يــلــي بعض  ــي مـ ــعــــراقــــي... وفــ الــ

محطات التحرير: 
ــبــــحــــريــــة  ــــت الـــــــقـــــــوة الــ ــمـ ــ ــــضـ انـ
الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي ســبــتــمــبــر 1990 
بقيادة المقدم الركن بحري أحمد 
يـــوســـف الـــمـــال ضــمــن تــشــكــيــالت 
ــلـــبـــحـــريـــة األمــــيــــركــــيــــة،  الــــقــــتــــال لـ

حررت أول أرض 
كويتية وهي جزيرة 

قاروه ورفعت علم 
البالد على الجزيرة

نجحت في أسر أول 
مجموعة من جنود 

العدو ضمن عمليات 
عاصفة الصحراء

أحمد يوسف المال

العقيد مارتن وولغموث

الحدود البحرية الدولية لشمال الخليج والمعابر والممرات اآلمنة لحقول األلغام العراقية بعد تحرير الكويت

فــأصــبــحــت الـــبـــحـــريـــة الــكــويــتــيــة 
ضمن تشكيل عاصفة الصحراء 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الــــــواجــــــب كــيــلــو 
)KILO(، حيث إنه بحلول 15 يناير 
1991 أصــبــحــت الـــقـــوة الــبــحــريــة 
ــارج عــلــى أتــم  الــكــويــتــيــة فـــي الـــخـ
اســتــعــداد لنيل شــرف المشاركة 
فـــي عــمــلــيــات عــاصــفــة الــصــحــراء 

لتحرير الكويت. 
وتــبــلــور دور مكتب العالقات 
الــعــامــة بــــــإدارة الـــدكـــتـــور ســامــي 
محمد الفرج كمتطوع في القوة 
البحرية، والذي ساهم وبصورة 
متواصلة وباحتراف في ترسيخ 
جـــوانـــب مــهــمــة لــبــنــاء الــعــالقــات 
الــمــثــمــرة مـــع الـــقـــوات االمــيــركــيــة 

وقوات التحالف األخرى. 
ــــوم الـــســـبـــت 19 يــنــايــر  ــــي يـ وفـ
1991 الــســاعــة الــخــامــســة مــســاء 
ــاء عـــمـــلـــيـــة تــطــهــيــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد انـ
مــنــصــات حــقــل الـــــــدرة، تــبــع ذلــك 
ــدد خــمــس مــروحــيــات  ــول عــ ــ وصـ
 )Sea King( مـــن نــــوع ســـي كــنــغ
إلــى السفينة األميركية، واخــذت 
جثمان 5 قتلى والمحصلة األولى 
مــن أســـرى حــرب التحرير الذين 
أصبح إجمالي عددهم 26 أسيرا 
تم نقلهم إلى السفينة االميركية 
ــام بـــأوضـــاعـــهـــم  ــمــ ــتــ ــز لــــالهــ ــ ــرتـ ــ كـ
 
ً
الــصــحــيــة واســـتـــجـــوابـــهـــم نـــظـــرا
ــــرب فــي  لـــكـــونـــهـــم أول أســـــــرى حــ
عملية عــاصــفــة الــصــحــراء، ومــن 
ثم نقلهم إلى معسكرات األسرى 
المعدة لذلك في المملكة العربية 

السعودية. 
وصدرت األوامر من آمر القوة 
البحرية الكويتية لتحرير جزيرة 
قــــاروه وبــنــاء عــلــى تــلــك األوامــــر، 
اجــتــمــع آمــــر مــجــمــوعــة الـــواجـــب 

وأمار الزوارق استقالل والسنبوك 
والدرر مع آمر السفينة األميركية 
نيكوالس لمناقشة خطة تحرير 
ــاروه، كــمــا اجــتــمــع امــر  ــ جـــزيـــرة قــ
ــع قـــائـــد  ــ ــة مـ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـــبـــحـــريـــة الـ
قــوة الــواجــب البحرية األميركي 
لـــتـــحـــديـــد مــــوعــــد الــــهــــجــــوم عــلــى 
جــزيــرة قــــاروه وتــحــريــرهــا الــذي 
سيتم في األيــام القليلة القادمة، 
ــنــــاء عــلــيــه تـــوجـــهـــت الـــــــزوارق  وبــ
اســـتـــقـــالل والـــســـنـــبـــوك لــســفــيــنــة 
االســـــنـــــاد الـــــــــدرر والـــــرســـــو عــلــى 
جانبيها لالجتماع مع امر القوة 
الــبــحــريــة الـــمـــال الــمــتــواجــد على 
ــــدرر، لــوضــع اللمسات  سفينة الـ
األخيرة على خطة تحرير جزيرة 
قـــاروه، وبعدها انتقلت الـــزوارق 
الصاروخية استقالل والسنبوك 
وســفــيــنــة االســــنــــاد والــــــــدرر إلـــى 
مواقعها في حقل الــدرة النفطي 
لفرض إثبات التواجد في المياه 
الكويتية وتأمين المنطقة لحين 

موعد الهجوم.

ألغام عراقية

ــمـــت  وفــــــــي 24 يـــــنـــــايـــــر، هـــاجـ
ــرات A-6 كـــاســـحـــة ألـــغـــام  ــائــ ــطــ الــ
عراقية نتيجة اصطدامها بلغم 
ــنـــاء مــحــاولــة  عـــراقـــي مــنــجــرف أثـ
 ،A-6 تــفــاديــهــا هــجــمــات الــطــائــرة
وبــنــفــس الــيــوم ضــمــت مجموعة 
مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة األمــيــركــيــة 
SEAL ومجموعة مــن المقاتلين 
من البحرية الكويتية، الذين قاموا 
بـــاقـــتـــحـــام جـــــوي بـــالـــمـــروحـــيـــات 
على جزيرة قــاروه الذي ادى الى 
هــروب مدبر بالقوارب السريعة 

الصغيرة للقوة العراقية المرابطة 
عـــلـــى الــــجــــزيــــرة وإخــــالئــــهــــا مــن 
فــلــول الــقــوات الــبــحــريــة العراقية 
ــرة قـــــــاروه، فتمت  ــزيـ وتـــحـــريـــر جـ
ــع الــعــلــم الــكــويــتــي من  مـــراســـم رفـ
قبل امــر ســرايــا المشاة البحرية 
الــرائــد فيصل سلطان العدواني 
وضابط العمليات النقيب عبدالله 
عبدالصمد دشتي والنقيب سالم 

عبداإلمام.
ــن فــــي مـــســـاء 24 يــنــايــر  ــلــ وأعــ
ــبـــل جــمــيــع  الــــســــاعــــة 9:30 مــــن قـ
محطات األخبار الدولية تحرير 
أول أرض كــويــتــيــة تــبــعــهــا بــيــان 
من الرئيس األميركي بوش األب 
في 25 يناير، ليؤكد بداية تحرير 
األراضــــي الكويتية الـــذي كــان له 
األثــــر الــمــعــنــوي الــكــبــيــر لــلــقــوات 
المقاتلة والشعب الكويتي ودول 

التحالف.
وبـــحـــلـــول 27 يـــنـــايـــر، تمكنت 
عمليات سفن السطح من تكثيف 
هجماتها باستخدام المروحيات 
العتراض القطع البحرية العراقية 
التي بدأت إخالء مواقعها من على 
الجزر الكويتية الجنوبية، وعلى 
أثــر ذلــك أبــحــر 15 زورقـــا وقــاربــا 

عراقيا مــن الــقــاعــدة البحرية في 
 
ً
الجليعة إلى ميناء الزور جنوبا
 لدعم عمليات احتالل 

ً
استعدادا

العراق لمنطقة الخفجي.

 تحرير أم المرادم

 وفـــــي تــــاريــــخ 29 يـــنـــايـــر، تــم 
تحرير جزيرة أم المرادم بعد أن 
يأس من فيها من القوات العراقية 
المرابطة، وهربت على مجموعات 
ــاتـــجـــاه  بـــــالـــــقـــــوارب الــــســــريــــعــــة بـ
الــــقــــاعــــدة الـــبـــحـــريـــة بــالــجــلــيــعــة 
وتـــركـــت الــجــزيــرة خــالــيــة مـــن أي 
عناصر عراقية، فتمت مراسم رفع 
علم الكويت على الــجــزيــرة، وتم 
تطهير الــجــزيــرة مــن المخلفات 
ــيــــة وإنــــــــــزال الــمــجــمــوعــة  الــــعــــراقــ
الثانية من سرايا المشاة البحرية 
الكويتية التي قامت بالتعامل مع 
الــمــخــلــفــات وبتحصين الــمــواقــع 
فيها. وفي يوم الجمعة 15 فبراير، 
ــــزال مــجــمــوعــة صــغــيــرة من  تـــم إنـ
الــمــشــاة البحرية الكويتية على 
جــزيــرة كــبــر، فــقــامــت المجموعة 
بتمشيطها، فتبين أنها الجزيرة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي لـــم تــســتــخــدمــهــا 

ــيـــة ألي أغـــــراض  الــــقــــوات الـــعـــراقـ
عسكرية، وذلك لعدم توفر مولدات 
الكهرباء والماء ووسائل اإلعاشة 
فــيــهــا، فــقــامــت مــجــمــوعــة الــمــشــاة 
بــمــراســم رفـــع عــلــم الــدولــة عليها 

وتأمينها.
ــبــــرايــــر، تــمــت  وفـــــي يـــــوم 25 فــ
أعمال خداعية إلكترونية الطابع 
بــالــقــرب مـــن شــبــه جـــزيـــرة الــفــاو 
وعــلــى جـــزيـــرة فــيــلــكــا وبــوبــيــان، 
ــوات  ــقــ ــة لــتــثــبــيــت الــ ــــي مــــحــــاولــ فـ
العراقية، فقامت طائرات الحرب 
اإللكترونية ببث أهــداف وهمية 
إلى المواقع العراقية، بينما قامت 
مــجــمــوعــة مـــن مـــروحـــيـــات مــشــاة 
ــركـــي بــمــشــاغــلــة  ــيـ ــول األمـ ــطــ األســ
الــمــواقــع الــمــرابــطــة عــلــى جــزيــرة 
فيلكا وبــوبــيــان، حيث استغلت 
قــدرات التمويه باالبرار البحري 
بـــشـــكـــل جـــيـــد لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
تشكيل أرض الــمــعــركــة وتثبيت 
ــة وتـــشـــتـــيـــت  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـــــــقـــــــوات الـ
تـــركـــيـــزهـــم، ونـــجـــحـــت الــبــحــريــة 
األميركية والكويتية في استخدام 
الخداع والتمويه الميداني لدعم 
الــعــمــلــيــات الــمــرتــبــطــة بــــاالبــــرار 
البحري، التي استمرت بتثبيتهم 

على السواحل الكويتية، تحولت 
قـــوات االبــــرار الــبــحــري إلــى إنــزال 
قواتهم في منطقة الجبيل وراس 
مــشــعــاب لــدعــم الــجــهــد الرئيسي 
بــمــشــاة األســـطـــول األمــيــركــي في 
تحرير الكويت من الناحية البرية. 
ــوم الــخــمــيــس 28 فــبــرايــر  ــي يــ وفــ
1991 دخــلــت الــــــزوارق الــبــحــريــة 
الــكــويــتــيــة اســتــقــالل والــســنــبــوك 
وسفينة اإلسناد الدرر إلى ميناء 

رأس األرض بالسالمية. 
ونالت القوة البحرية الكويتية 
ــة فــــي عــمــلــيــات  ــاركـ ــمـــشـ شـــــرف الـ
ــراء والــــقــــيــــام  ــ ــحــ ــ ــــصــ عــــاصــــفــــة الــ
باالشتباك مع العدو العراقي في 
حقل آبار النفط البحرية الكويتية 
ــدرة، وأســــر أول مــجــمــوعــة من  ــ الــ
ــــدو ضـــمـــن عــمــلــيــات  ــعـ ــ ــود الـ ــنــ جــ
عاصفة الصحراء، وقامت بتحرير 
أول أرض كويتية )جزيرة قاروه( 
من االحتالل العراقي، وفي يوم 3 
مارس 1991 تم أسر لواء المشاة 
الــبــحــريــة الـــعـــراقـــي الــمــنــفــتــح في 
جــزيــرة فيلكا بــعــد استسالمهم 
وجـــرت مــراســم رفــع علم الكويت 

على الجزيرة.

بعد مـــرور عقدين مــن الــزمــن تــم الــتــوصــل الى 
وفــاق بين الكويت والــعــراق لالستخدام المنظم 
لخور عبدالله، بمقتضى قـــرارات األمــم المتحدة 
ومــجــلــس االمـــن والــقــانــون الــدولــي للبحار الــذي 
على اساسه وقعت قيادة القوة البحرية الكويتية 
مع قيادة القوة البحرية العراقية في 11 نوفمبر 
2008 بروتوكول المبادلة، لضمان االمن البحري 

وتحديد مناطق المسؤولية الكويتية والعراقية 
في خور عبدالله وتبادل المعلومات،.

وبـــعـــدهـــا بـــســـنـــوات تــــم االتــــفــــاق عـــلـــى تــنــظــيــم 
المالحة في خور عبدالله على المستوى السياسي، 
وفي المستقبل القريب سيتم إنشاء ميناء مبارك 
الكبير على جزيرة بوبيان، وميناء الفاو الكبير 

على شبه جزيرة الفاو.

وفاق بين الكويت والعراق

وولغموث: دور حاسم للجيش في ضمان االستقرار
قائد قاعدة معسكري »عريفجان« و»بورينغ« أشاد بالشراكة الكويتية ــ األميركية

●   ربيع كالس
ــد قــــائــــد قــــاعــــدة مــعــســكــري  ــ أكــ
»عريفجان« و»بورينغ« في الكويت 
الــعــقــيــد فــــي الـــجـــيـــش األمـــيـــركـــي 
مـــارتـــن وولـــغـــمـــوث، أن »الــجــيــش 
الكويتي يلعب دورا حاسما في 

ضمان االستقرار«. 
وقــــــــال وولــــغــــمــــوث فـــــي بـــيـــان 
بـــمـــنـــاســـبـــة احــــتــــفــــاالت الـــكـــويـــت 
بــذكــرى الــتــحــريــر: قــبــل 32 عــامــا، 
غزا صدام حسين الكويت ظلما، 
وفـــرض أهـــوال الــحــرب على هذه 
الــدولــة المحبة لــلــســالم، تــال ذلك 
موجة من الغضب والعمل الدولي، 
بعدما رأى الناس في كل مكان أن 

الكويتيين يعانون في ظل النظام 
االســتــبــدادي الـــذي أنــشــأه صــدام 
في هذا البلد الفخور والمزدهر، 
وهي أصداء نراها اليوم في الغزو 

الروسي الظالم ألوكرانيا. 
وأضـــــــــاف: مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
العالم، سمع تحالف من 38 دولة 
ــــدوا فــي  ــــحـ ــداء الــكــويــتــيــيــن واتـ ــ نــ
قــضــيــة إنـــهـــاء الـــغـــزو واســتــعــادة 
استقاللهم الشرعي كشعب وأمة، 
وعلى مدى 6 أشهر، كافح شعب 
الكويت في ظل الحكم االستبدادي 
لصدام حسين المتمثل في القيود 
عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع، 
واحـــــــتـــــــجـــــــاز عــــــــشــــــــرات اآلالف.

 وتابع: على مدار 42 يوما من 

»اإلنقاذ الكويتي« لـ ةديرجلا•: فخورون بتلبية نداء اإلنسانية في تركيا
 كويت«

ً
 كويت« الباذر: روحنا المعنوية ترتفع كلما سمعنا المنكوبين يقولون لنا »شكرا
ً
•• الباذر: روحنا المعنوية ترتفع كلما سمعنا المنكوبين يقولون لنا »شكرا

دموع األبطال... عزيزة أسبوعان إجازة لفريق اإلنقاذ من الخالد
أجهش بعض أفراد فريق البحث واإلنقاذ 
الــكــويــتــي بــالــبــكــاء عــنــدمــا تـــذكـــروا بعض 
الحاالت اإلنسانية التي تعاملوا معها في 
المناطق المنكوبة قائلين: إن ما شاهدناه 
 فــي ذاكــرتــنــا مــا حيينا ألن 

ً
ســيــظــل خـــالـــدا

من أصعب المواقف أن تأتيك طفلة تبحث 
عــن ذويــهــا وامــــرأة مسنة تبحث عــن أفــراد 
عائلتها وأب مكلوم يرفع معك الركام بيديه 
ليستخرج جثث زوجته وأبنائه وال تسمع 
منه سوى الدعاء وتشاهده يبكي بصمت.

مــنــح الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس 
ــر الــدفــاع  ــر الــداخــلــيــة وزيــ الــــــوزراء وزيــ
بــاإلنــابــة الشيخ طــالل الــخــالــد أعضاء 
فريق البحث واإلنقاذ الذين شاركوا في 

مهمة تركيا إجازة لمدة أسبوعين، بعد 
عودتهم إلى البالد، كمكافأة لما بذلوه 
مــن مجهود كبير وجــبــار فــي عمليات 

البحث واإلنقاذ.

الباذر والرويح

الـــــرويـــــح مـــتـــحـــدثـــا لـــلـــزمـــيـــل مــحــمــد 
الشرهان عن آليات اإلنقاذ

القتال العنيف الذي شنته قوات 
التحالف الباسلة عبر البر والجو 
ــدام من  ــــرد جــيــش صــ

ُ
والــبــحــر، ط

الكويت، لكن طوال فترة االحتالل، 
ــون  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ ــود والـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ قــــــــــــاوم الــ
الكويتيون على حد سواء، هؤالء 
الــرجــال والــنــســاء ذوو الشجاعة 
الــمــذهــلــة قــاتــلــوا بــكــل الــوســائــل 
الــمــتــاحــة ضـــد طــاغــيــة ونــظــامــه، 
وقــد تشرفت بشكل خــاص بلقاء 
أعضاء المقاومة وأسرى الحرب 
السابقين خالل فترة وجودنا في 
الكويت. ولفت العقيد وولغموث 
إلــى أنــه »يــبــدو غــزو الكويت عام 
1991 وكأنه منذ أجيال، وعلى مر 
العقود تغير العالم بشكل كبير، 
وال سيما الكويت، ما وفر نظرة 
رائعة يمكن من خاللها التفكير 
في الشراكة الكويتية ـ األميركية«. 

اختتام تمرين »تحرير اختتام تمرين »تحرير 20232023« « 
بين الكويت وأميركا وبريطانيابين الكويت وأميركا وبريطانيا

اختتم، أمس، التمرين المشترك »تحرير 
2023« بين الــقــوة الــبــريــة ممثلة فــي لــواء 
التحرير اآللي/6، وقوة سبارتن من القوات 
ــوة حــــرس الــمــلــكــة  ــ الـــبـــريـــة األمـــيـــركـــيـــة، وقـ
الــدراغــونــس مــن المملكة المتحدة، الــذي 
بدأ 19 فبراير الجاري، في ميدان اإلديرع 

شمال البالد.

وقالت رئاسة األركــان العامة للجيش، 
فــي بــيــان صــحــافــي، إن هــذا التمرين جاء 
ــتـــرك،  بــــهــــدف تـــطـــويـــر الـــتـــخـــطـــيـــط الـــمـــشـ
وتــوحــيــد الــمــفــاهــيــم وإجــــــراءات االنــفــتــاح 
وتنسيق النيران لرفع المستوى التدريبي 
والـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
العسكري المشترك بين القوات المسلحة 

الكويتية والقوات األميركية والبريطانية 
الصديقة.

حضر التمرين سفيرة المملكة المتحدة 
ــويـــس، والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة  لــيــنــدا لـ
األميركية جيم هولتسنايدر، وعدد من كبار 

ضباط الجيش الكويتي.
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الرشيد للمطر: الفاصل بيننا القضاء
أكد تحريك اإلجراءات القانونية حيال التشكيك في ذمته المالية

أكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد أنه سيباشر 
اته القانونية تجاه ما أورده النائب د. حمد  إجراء
الــمــطــر حـــول الــصــنــدوق الــعــقــاري، مــشــددا عــلــى أن 
اختالفه الشخصي معه ال يعطيه الحق في تشويه 
سمعته والطعن في ذمته المالية، »والفاصل بيننا 

هو القضاء الكويتي النزيه«.
وقال الرشيد، في بيان أصدره ردا على تصريح 
المطر، »إنني بداية أؤكد احترام رقابة الرأي العام 
فيما يتعلق بأعمالنا كمسؤولين مؤتمنين، ونتقبل 
برحابة صــدر النقد السياسي المباح والتجريح 
أحيانا، وهي ضريبة التصدي للمسؤولية الوطنية، 
أما التشكيك بالسمعة والذمة المالية دون سند أو 
دليل فهذا أمر وجب الرد عليه، وأستغرب أن يصدر 
من نائب كالدكتور حمد المطر، وفي هذا التوقيت، 
حيث إنني لم أكن رئيسا للمجموعة االستثمارية 
ــارك في  كــمــا ذكـــر، ولـــم أكـــن مــفــوضــا كــذلــك، ولـــم أشــ
أي ملكية بالشركة أو صنع قرار أو في اجتماعات 

مجلس اإلدارة أو توقيع عقود«.
وأضــــاف: »ان عــالقــتــي مــع الــشــركــة مــجــرد عالقة 
عمل، حيث تلقيت عرض عمل بهدف المساهمة في 
تأسيس صــنــدوق عــقــاري، ولــم تتمكن الشركة من 
إنشائه، وكذلك أنا شخصيا متضرر من تعثر أعمال 
الشركة بعد جائحة كورونا، ومتضامن مع العديد 

من المستثمرين المتضررين«.

وأردف: »أما الحديث صراحة بأنني شاركت في 
إدارة عمليات نصب واحتيال وغسل أمــوال فإنني 
أنكر هذه االتهامات جملة وتفصيال، وأطالب النائب 
بتقديم ما يملكه من أدلــة ومستندات إلــى النيابة 
العامة وإطـــالع الـــرأي الــعــام عليها كــذلــك«، مــؤكــدا: 
»انني لن أتنازل عن حقي القانوني الكامل أمام أي 
طعن بذمتي المالية أو تشويه لسمعتي لدوافع قد 

تكون سياسية خصوصا في هذا التوقيت«.

دور االنعقاد األول: إقرار 6 قوانين و41 ميزانية 
 و3 استجوابات والحكومة تستقيل

ً
و2160 سؤاال

6 جلسات لم تعقد لعدم حضور الوزراء

شهد مجلس األمـــة خــالل دور االنعقاد 
االول مــن الفصل التشريعي السابع عشر 
منذ افتتاحه حتى 18 فبراير الجاري إقرار 
 منها 6 قوانين عامة )تــم رد 

ً
120 تشريعا

قــانــون مــنــهــا(، و41 مــيــزانــيــة، و73 حسابا 
ختاميا بينما قدمت الحكومة استقالتها.

وقدم النواب خالل هذه الفترة التي تقدر 
بـ 123 يوما، 3 استجوابات و2160 سؤاال، 
إضـــافـــة الـــى 554 اقــتــراحــا بــقــانــون، و880 
اقــتــراحــا برغبة، ونظر فــي 3 طلبات برفع 

الحصانة. 
وعقد مجلس االمة في الفصل التشريعي 
السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 
 )14( جــلــســة، 

ً
ــــالل )123( يـــومـــا 2022، وخـ

مــا بين )6( جلسات عــاديــة، و)5( جلسات 
تكميلية، )2( جلسة خــاصــة، و)1( جلسة 
افــتــتــاحــيــة، فـــي حــيــن لـــم تــعــقــد 6 جــلــســات 
لــعــدم حــضــور الــحــكــومــة وتــنــوعــت مــا بين 
جلستين عاديتين، و)3( جلسات تكميلية 

وجلسة خاصة.
 وأقر المجلس )120( تشريعا منها )6( 
قــوانــيــن و)73( قــانــونــا بــاعــتــمــاد الحساب 
الختامي و)41( قانونا للميزانيات، فيما 
ردت الحكومة قانون إضافة ربات البيوت 
إلــــى الــتــأمــيــن الــصــحــي عــلــى الــمــواطــنــيــن 
ــــة«. ومــــــن الـــقـــوانـــيـــن  ــيـ ــ ــافـ ــ الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن »عـ
المنجزة فــي الفصل الــســابــع عــشــر، إحالة 
االقتراحات بقوانين المقدمة من األعضاء 
مباشرة إلى اللجان المتخصصة، لتتولى 
بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب 
الـــدســـتـــوريـــة والـــقـــانـــونـــيـــة والــمــوضــوعــيــة 

وتــحــديــد وتــعــيــيــن الــمــســؤولــيــة الــجــزائــيــة 
ــبـــاريـــة، ومـــنـــع تــعــارض  ــتـ لـــأشـــخـــاص االعـ
الــمــصــالــح بــمــا يــشــمــل اعـــتـــمـــاد وتــرســيــخ 
ــرار  ــ ــ وتـــدعـــيـــم نـــظـــم تــــعــــزز الـــشـــفـــافـــيـــة، وإقـ
مرسومي الضرورة بشأن اعتماد التصويت 
وفــق عــنــوان السكن المسجل فــي البطاقة 
ــة بــعــض الــمــنــاطــق إلــى  ــافــ الـــمـــدنـــيـــة، وإضــ
الدوائر االنتخابية القريبة منها جغرافيا. 
ويــعــد الفصل التشريعي الــســابــع عشر 
األكثر تقديما لأسئلة في تاريخ الفصول 
التشريعية مقارنة بمدة انعقاده منذ افتتاح 
أعماله حيث قدم47 نائبا 2160 سؤاال خالل 
123 يوما منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، 

أي بمعدل )18( سؤاال كل يوم.
ــة إلـــــى جــمــيــع الـــــــوزراء  ــلـ ــئـ وقــــدمــــت األسـ
ــــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــة الــ ــافــ بــــاإلضــ
سمو الشيخ أحمد النواف، الــذي تلقي 11 
سؤاال من 3 نواب بشأن قرار تشكيل لجنة 
ــاع حـــاالت ســحــب وفــقــدان  للنظر فــي أوضــ
وإسقاط الجنسية الكويتية، والفساد في 
قــطــاع شــبــكــات الــنــقــل فــي وزارة الــكــهــربــاء 
والماء والطاقة المتجددة، واستقاالت عدد 
مــن الــمــســؤولــيــن والــمــســتــشــاريــن، وجــرائــم 
االختالسات واالستيالء على االموال العامة 
 في المؤسسات الحكومية 

ً
الموثقة رسميا

والــــشــــركــــات والــتــعــيــيــنــات فــــي الــمــنــاصــب 
القيادية.

 
3 استجوابات

ــواب فــــي الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي  ــنــ ــدم الــ ــ وقــ

السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 
2022، 3 اســتــجــوابــات إلــى وزراء األشــغــال 
العامة والكهرباء والماء والمالية والدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار والدولة 
لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء، وتــمــت مناقشة 
اســتــجــواب وزيــــرة األشــغــال الــعــامــة وزيـــرة 
الكهرباء والماء المقدم من النائب حمدان 
العازمي، وقرر المجلس االكتفاء بالمناقشة 
 لعدم تقديم أي طلبات أو اقتراحات 

ً
نظرا

أو توصيات، فيما استقالت الحكومة قبل 
مناقشة استجواب وزير المالية المقدم من 
النائب مبارك الحجرف، واستجواب وزير 
الــدولــة لشؤون مجلس الـــوزراء المقدم من 

النائبة د. جنان بوشهري.

243 توصية

 ووافق المجلس خالل هذه الفترة، على 
)243( توصية منها )220( توصية وردت 
فـــي تــقــاريــر لــجــنــة الــمــيــزانــيــات والــحــســاب 
الختامي عــن الحسابات الختامية وربــط 
مــيــزانــيــة الــــــــوزارات واإلدارات الــحــكــومــيــة 
والجهات والهيئات المستقلة والملحقة، 
ــنــــواب عــلــى إثــر  و)19( تــوصــيــة قــدمــهــا الــ
مناقشته تقارير لجنة الميزانيات والحساب 
الــخــتــامــي، و)3( تــوصــيــات بــشــأن مـــا ورد 
فــي تقرير ديـــوان المحاسبة بشأن نتائج 
الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات 

الوزارات واإلدارات الحكومية.

عبدالوهاب الرشيد

األسئلة البرلمانية 
تناولت الجنسية 

والفساد واالستقاالت 
والمناصب القيادية 

واالستيالء على 
األموال العامة 

 يوقعون بيان دعم موظفي 
ً
20 نائبا

األوقاف... والسعدون يلتقي المتضررين
الطشة: عرضوا معاناتهم حول دوام دور القرآن 

فــي وقـــت يستمر التصعيد الــنــيــابــي ضد 
وزير العدل وزير االوقاف والشؤون االسالمية 
عبدالعزيز الماجد على خلفية قــراره بشأن 
دوام معلمي األوقــــاف ودور الــقــرآن الــكــريــم، 
ــاءه أمـــس  ــقــ ــارك الـــطـــشـــة لــ ــبــ أعـــلـــن الـــنـــائـــب مــ
رئيس مجلس االمة احمد السعدون بصحبة 
متضررين من القرار لعرض معاناتهم بشأن 

دوام دور القرآن. 
يأتي ذلك في وقت دعا الطشة النواب الى 
الــتــجــمــع فــي الــمــجــلــس لــتــوقــيــع بــيــان نيابي 
لمطالبة رئيس مجلس الوزراء بإلغاء القرار. 
 إلنهاء 

ً
وقال النائب د.محمد الحويلة: سعيا

معاناة موظفي وزارة األوقـــاف وإيــجــاد حل 
لمشكلة دوامهم، سنقوم بتوجيه دعوة للوزير 
الماجد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان وديوان الخدمة المدنية لحضور 

اجتماع لجنة الموارد البشرية في 7 مارس 
.
ً
لمناقشة األمر وحله سريعا

ووقـــــع الـــبـــيـــان الــنــيــابــي الـــــذي جــــاء تحت 
عــنــوان الــنــواب الــداعــمــيــن لموظفي االوقـــاف 
20 نائبا هــم خالد الطمار، ومــبــارك الطشة، 
وعــيــســى الــكــنــدري، وحــمــد الــعــبــيــد، ومحمد 
المهان، وحمدان العازمي، وماجد المطيري، 
ومحمد هايف، وحمد المطر، ومحمد الحويلة، 
وفيصل الكندري، ومرزوق الحبيني، وشعيب 
شــعــبــان، وحــامــد الــبــذالــي، وعــــادل الــدمــخــي، 
وحـــمـــد الـــمـــدلـــج، وعـــبـــدالـــلـــه فـــهـــاد، وصــيــفــي 
ــة  ــامــ ــيـــب الـــــمـــــويـــــزري، وأســ ــعـ ــفـــي، وشـ ــيـ الـــصـ

الشاهين.
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فـــي كــتــابــي الــــذي أصـــدرتـــه ســنــة 2015 تــحــت عـــنـــوان: »فلسفة 
التوثيق- صناعة المصادر المعلوماتية« توصلت إلى توصية بأني 
آمل من حكومات العالم العربي تعديل الهياكل التنظيمية في كل 
وزارة ومنشأة ومؤسسة حكومية، بأن يضاف قسم متخصص في 

الدراسات التوثيقية المتعلقة بنشاط كل وزارة على حدة. 
بــمــعــنــى أن يـــكـــون لــكــل وزارة قــســم خــــاص مــهــمــتــه جــمــع كل 
المعلومات المتعلقة بنشاط الوزارة منذ نشأتها، لتسهيل عملية 
البحث العلمي كــي تنعكس فــائــدتــه على جميع مــراكــز البحوث 
والجامعات واألكاديميات، وليسفر عنه تطور بحوثنا وأفكارنا 
ــام، ومــنــهــا إلــى  الــتــي تــعــكــس تــطــور الـــدولـــة والــمــجــتــمــع بــشــكــل عــ
الحضارة التي نحلم بها في دول العالم اإلسالمي، والتي ال تسير 

مع الركب الحضاري والدولي.
 نحن نحلم نعم ومن حقنا أن نتمنى ونحلم حيث ننشد التطور 
ونــكــره التخلف، ذلــك الـــذي يبين أهمية التوثيق والــحــفــاظ على 
المعلومات التي تطور مناحي الحياة كافة، فعلى سبيل المثال 
عندنا في الكويت العديد من المعلومات الضائعة التي ال تجد 
لها مصادر حافظت على المعلومات الخاصة فيها، وأتذكر منها 
 تحت اســم )معهد 

ً
أن دائــرة األوقــاف العامة قديما أنشأت معهدا

اإلمــامــة والخطابة( فال تجد معلومات كافية لهذا المعهد الذي 
استفاد منه كم كبير من األئمة في الستينيات من القرن العشرين، 

وغيرها الكثير الذي ضاع في ذاكرة النسيان. 
ــام تـــرعـــى عــمــلــيــة تــوثــيــق  ــن األهـــمـــيـــة وجـــــود أقـــسـ لـــذلـــك كــــان مـ
الــمــعــلــومــات داخــــل كــل وزارة، فــالــمــعــلــومــات هــي وقــــود األبــحــاث 
والدراسات، لذلك نجد دول العالم األول تجمع وتحافظ وتكتب كل 
شيء في المجاالت كافة التي من خاللها يتم إنعاش عملية البحث 
العلمي التي تسعى في طبيعتها إلــى أمرين هما: أن تأتي هذه 
البحوث لحل مشكالت معاصرة يعيشها المجتمع اليوم، والثاني 
أن تأتي لتطوير مجال معين يعود نفعه على الدولة والمجتمع. 

وكـــال األمــريــن يــحــتــاج إلـــى كــم كبير مــن الــمــعــلــومــات المحققة 
التي ال سبيل لتوفيرها إال بالتوثيق، فتقوم بصناعة المصادر 
المعلوماتية التي تقوم بخدمة العلم والبحث العلمي، لذلك يجب 
على الحكومات االهــتــمــام بالتوثيق بإنشاء أقــســام متخصصة 

إلنجاز هذه المهمة.

اقتحم النائب الفاضل حمد المطر مجتمع الممارسة األكاديمية 
في مؤسسات التعليم العالي وأخجل الشرفاء في هــذا المجتمع 
 من خالل ممارساته األخالقية، 

ً
 ذاتيا

ً
الذي يفترض أن يكون محصنا

وأمانته المهنية، ورسالته اإلنسانية، حيث لم يجرؤ أحد في اللجان 
التعليمية السابقة في مجلس األمة على إثارة قضية الكتاب التجاري 
في التعليم العالي بالرغم من فجورها وخطورتها وأثرها المباشر 
على جـــودة التعليم ومخرجاته، ألن الجناة ينتمون إلــى الهيئة 
التدريسية، والذين هم أنفسهم يمارسون أبشع أنــواع االستغالل 
المعيب لدوافع الطالب الملحة التي تقف وراء تحصيلهم العلمي 
وتفوقهم وأحالمهم، هذه القضية باتت تهدد بشكل مخيف مستقبل 
مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ألنها ترسخ ثقافة االستغالل 

والجشع.
تباع تلك الكتب التجارية في تلك المؤسسات بأسعار تتراوح 
 وتزيد مع خدمات التوصيل والتغليف، حيث 

ً
بين ٢٠ و٣٠ دينارا

يشترط أن يكون الكتاب جديدا حتى يضمن الطالب الدرجة النهائية 
في االختبار، ومن ال يشتريه فهو راسب ال محالة بالرغم من امتالكه 
المصدر والنسخة أنفسهما لكنها مستعملة، وأحيانا يجب على 
الطالب شراء أكثر من كتاب للمقرر الواحد ليصل مجموعها إلى ٦٠ 
دينارا تقريبا، والذي يشتري المجموعة كاملة فقط هو من يحصل 
على االمتياز، هو سوق مظلم تنحدر فيه القيم واحترام الذوات، أو 
حرب بــاردة تشمل شتى أنــواع مناورات الشد والجذب، هي حرب 
بالوكالة تدمر وتشغل األقسام العلمية واللجان الفنية ومكاتب 
التسجيل عن تأدية مهامها، والغلبة لمن يستمد قوته من رضا 
أصحاب مناصب النفوذ الذين يسهلون لهم جمع العدد األكبر من 
الشعب والطالب، هي ظاهرة شكلت أقبح أنماط السلوك البشري في 
مؤسسات التعليم العالي التي تسيء لكل أكاديمي ومسؤول يتربع 

خلف مكتبه في أي حرم جامعي أو كلية أو قسم علمي.
منعت نفسي وكظمت غيظي مــرارا وتكرارا لسنوات طويلة من 
، حاشا 

ً
الخوض في هذه القضية عبر مقاالتي السابقة، ليس خوفا

لله، فمن ذا الذي يهاب من يباشر األمور على خالف الشرع والمروءة، 
 لهم كزمالء، فأي نوع من الزمالء هؤالء الذين ال 

ً
 احتراما

ً
وليس أيضا

يتقنون سوى استغالل حاجات طالبهم الضعفاء والعياذ بالله، بل 
 عبر قوة القانون، 

ً
، أو الخضوع قسرا

ً
 في العدول والرجوع طوعا

ً
أمال

فال ذاك تم وال هذا الح، فلم أقرر الكتابة إال حين أثارتني شجاعة 
د.حمد المطر كزميل، وجرأته كسياسي في تصريحه الرسمي الذي 
أشار فيه الى الدونية التي تستدعي مدرس المقرر الستخدام تلك 
األساليب والتكتيكات التجارية الفجة لتجبر الطالب على شراء كتابه 
ذي الثمن الباهظ والمحتوى الضحل لينتهك إعانتهم االجتماعية 

المتواضعة في الوقت الذي يصارع فيه المطر لزيادتها.
 وفي النهاية ال يسعني إال دعوة المجتمع األكاديمي إلى نبذ تلك 
، وعزل هؤالء الدخالء الذين أســاؤوا ألرقى مهمة 

ً
الممارسات علنا

حضارية تسعى إلى بناء المعرفة اإلنسانية والتنمية االجتماعية، 
والثقافية، واالقتصادية، والوطنية.

إذا كنت فــي إحـــدى الــــدول المتقدمة التي 
تحترم اإلنسان ومررت بالقرب من أحد المنازل 
في طريقك إلى مسكنك، واقترب منك كلب ينوي 
الهجوم عليك فأصابك الذعر ألنك لم تقدر على 
الفرار وارتفعت عندك نسبة السكر في الدم إلى 
درجة خطيرة، حينها يحق لك أن ترفع دعوى 
قضائية ضد الكلب وصاحبه ليتم تعويضك 
، حتى إن خرج صاحب الكلب 

ً
 وماديا

ً
معنويا

في الوقت المناسب ليعتذر لك عما بــدر من 
كلبه الــذي تــجــاوز حــدود ســور المنزل، الــذي 
وضع على سوره عالمة تحذيرية بوجود كلب. 
وفي هذه الدول التي تحترم كل مخلوقات 
الــلــه وتــطــبــق أخــــالق اإلســــالم حــتــى إن كانت 
تدين بأديان أخرى غير اإلسالم، وحتى لو لم 
يعترف بعض مواطنيها باألديان، هناك تجد 
فــي األمــاكــن الــعــامــة كــاألســواق والمؤسسات 
ــــد وضــعــت  الـــحـــكـــومـــيـــة والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات وقــ
عالمات تحذيرية صفراء على األرض الرطبة 
كتب عليها جملة »احـــذر... األرض رطبة«، أو 
»احــــذر... األرض زلــقــة«، حتى ال يقترب منها 
الــمــارة فينزلقون وقــد تنجم عنها إصــابــات 
، وإذا لــم تكن هــنــاك عالمات 

ً
خطيرة أحــيــانــا

تحذيرية على الــمــواقــع الــرطــبــة وانــزلــق أحد 
الـــمـــارة وأصــيــب بــإصــابــات جــســديــة، حينها 
يحق للمصاب أن يرفع دعــوى قضائية ضد 
المؤسسة المسؤولة عن هذا المكان المبتل، 
 ما يحصل المصابون على تعويضات 

ً
وغالبا

مــلــيــونــيــة بــســبــب إهـــمـــال الــمــؤســســة ألبــســط 
معايير األمن والسالمة مما تسبب في وقوع 
الــحــادث على أرضــهــا.  منذ ما يقارب العشر 
ســـنـــوات وكــــل مـــن عــــاش عــلــى أرض الــكــويــت 
يعاني أشد المعاناة من تطاير الحصى على 
الطرق الرئيسة والفرعية بسبب سوء تنفيذ 
مشاريع الطرق نتيجة تقليل نسبة البيتومين 
فــي خلطة اإلســفــلــت، الـــذي تــنــاثــرت مكوناته 
حــتــى كــثــرت الــحــفــر واتــســعــت فــجــواتــهــا مما 
أدى إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة أتلفت 
عــلــى إثــرهــا مــمــتــلــكــات، ونــشــأ عنها ضحايا 
أفــراد وعــائــالت كاملة وكأنهم ضحايا زلــزال 
على الطرق الكويتية، ورغــم قيام الكويتيين 
ــذه الـــمـــأســـاة الــكــويــتــيــة   وضـــحـــايـــا هــ

ً
عـــمـــومـــا

، بتناول ظــاهــرة الحفر والحصى 
ً
خــصــوصــا

الــمــتــطــايــر بــالــتــحــلــيــل عــبــر مــخــتــلــف وســائــل 
اإلعــــالم، وبــثــوا خــاللــهــا مــر الــشــكــوى لرئيس 

الحكومة ووزيــر األشغال العامة ومدير عام 
البلدية والهيئة العامة للطرق والنقل العام، 
وغيرهم من مسؤولين حكوميين، إال أننا لم 
 واحــدا من أي عضو 

ً
نسمع تصريحا رسميا

أو مسؤول في أي من هذه الحكومات، وكأن 
المشكلة ال تعنيهم ال من قريب وال من بعيد. 
األغــــرب مــن هـــذا كــلــه أن الــحــكــومــة لــم تقم 
بمحاسبة أي من المقاولين المنفذين لهذه 
الطرق المرعبة، وكأن المشكلة تعانيها دولة 
ــأن حــكــومــة دولـــة  ــــرى غــيــر الـــكـــويـــت، أو كــ أخـ
الكويت غير معنية بهموم مــن يعيش على 
هذه األرض، وقمة الغرابة أن كل الدول، التي 
تستورد من الكويت البترول الخام أو النفط 
المكرر على شكل وقود سيارات أو طائرات أو 
إسفلت، ال تعاني ما نعانيه، فهل تكمن العلة 
فــي مقاولي مشاريع الــطــرق أم فــي الحكومة 
نــفــســهــا أم فــــي مــــن يـــريـــد مــنــتــجــات إســفــلــت 
بــمــكــونــات رديـــئـــة لــتــقــلــيــل الــتــكــلــفــة ولـــزيـــادة 
أرباحه الماليينية على حساب مصير شعب 
بأكمله؟ الله العالم، وال نقول إال حسبنا الله 
ونعم الوكيل في حكومة كالحكومات الكويتية 

المتعاقبة.

بقايا خيال: من يرفع دعوى قضائية ضد الحكومة؟

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

دموع الفرح تسبقني للتعبير عما في داخلي من حب وعشق 
 بالنسبة إلي وال إلى أغلبية 

ً
 عاديا

ً
لهذا الوطن، فهو ليس وطنا

أبنائه، ومن خالل دموعي أستجمع أبجديات حروفه:
الكاف: كل الحب والتقدير لك يا أحلى وطن. 

الواو: والؤنا لك يا كويت. 
الياء: يا نبع الوفا، ويا عشقي األول واألخير.

التاء: تآلف كل المجتمع بجميع أطيافه على حبك. 
في عيد الكويت الوطني مشاعري تسبق مداد قلمي لتعبر عن 
حب يتغلغل في أعماقي، ولكم أتمنى أن تعودي يا كويت درة 
كما كنت، وألنني أعلم أن هذا ال يتم إال بتعاون الجميع، فإنني 
أقول لكل كويتي: أنجز واعمل وأخلص في عملك فأنت كويتي، 
وِســـر إلــى األمـــام بخطوات ثابتة، فستكون كــويــت المستقبل 
أحسن، إن شاء الله، فقد آن األوان لتصحيح المسار وتغيير 

أشياء كثيرة، وأوالدها قادرون على ذلك.
ــــد أن أكـــون  ــــون مــتــفــائــلــة بـــالـــقـــادم وال أريـ ــا أحــــب أن أكـ ــ  وأنـ
 يشدو في فضاء واسع 

ً
 مغردا

ً
متشائمة، بل أريد أن أكون بلبال

يحلق في سماء التطور في عيدها الثاني والستين بإذنه تعالى، 
فالكويت فخرنا وعزنا وشموخنا وإباؤنا، ومفخرة للجميع، 

»ياعيني عيني الكويتي ماكو مثلها«.
اللهم احفظ كويتنا الحبيبة وأميرنا وقائد مسيرتنا الشيخ 
نواف األحمد وولي عهده األمين الشيخ مشعل األحمد وجميع 
 
ً
ا مواطنيها والشرفاء من المقيمين، اللهم من أراد بالكويت سوء

فاجعل كيده في نحره.

سدل الستار عن كل ما هو جميل في وطننا الحبيب، 
ُ
لألسف لقد أ

فلم تعد الكويت كما كانت أيام الزمن الجميل! فأين زمن الرفاهية 
والطمأنينة؟ وأين الجيل الذي يحترم الجميع أبا، وأما، ومدرسا، 
ورجل الشرطة؟ أين جيل البساطة الذي تربى على أن جارك كأبيك، 
وجــارتــك مثل أمــك، والبيوت كانت صغيرة لكن قلوب ساكنيها 
كبيرة وتتسع للجميع، كانت النوايا حسنة، جيل تربى على الفطرة 

الصحيحة على أيدي آبائهم وأمهاتهم.
، وال تعقيد فيها، أمــا اآلن 

ً
كانت الحياة هــادئــة وبسيطة جـــدا

فتغير كل شيء، كبرت البيوت، وصغرت القلوب، وانشغل الناس 
في كبد الحياة ومشاكلها السياسة التي فرقت الشعب، وأصبح ما 
بين طائفة وقبيلة وعائلة، وأصبحوا كلهم يحاولون إلغاء وجود 
اآلخــر، وزاد الفساد في كل شــيء، وأصبح المواطن يتحسر على 
 بسبب الفاسدين من تجار السياسة 

ً
وضع وطنه الذي تأخر كثيرا

الذين يسعون إلى نهب ثروات البلد، وسرقة أحالم شعبه.
وحتى يعود وطن النهار كما كان، ويتخلص مما هو فيه من 
تراجع في شتى المجاالت التي سببها الفساد والمفسدون، فإن 
على السلطة أن تكون حازمة في محاسبة كل فاسد بيننا مهما 
كــانــت صــفــتــه، وأن تــضــع نــصــب أعينها مــخــافــة الــلــه فــي الكويت 
وشعبها الطيب حتى ال تضيع مرة أخرى كما ضاعت في 1990/8/2 

ال سمح الله.
 الـ25 من فبراير عيد االستقالل، وبعده عيد تحرير 

ً
وبما أن غدا

كويتنا الغالية من براثن الغزو العراقي الغاشم فيجب أن نحتفل 
نــا حــب الــوطــن ألن هــذه األيــام  بــهــذه األيـــام الوطنية ونعلم أبــنــاء
التاريخية مطبوعة في ذاكرة كل كويتي، كما يجب أن نزرع فيهم 
الــوالء لبلدهم الكويت، ونحدثهم عن أيــام الزمن الجميل، وكيف 
كنا نحتفل في ذلك الوقت، حيث كانت تجري االحتفاالت الوطنية 
في شارع البالجات، ويحضرها الحاكم والمحكوم في جو تسوده 
األلفة والمحبة، فلم نكن نعرف طائفية وال قبلية وال فئوية، بل كنا 
، وكنا نشاهد العروض العسكرية والفنون الشعبية 

ً
 واحدا

ً
شعبا

ورقصات العرضة التي تتغنى جميعها بحب الوطن.
 لقد كــانــت فرحتنا كبيرة لــدرجــة أن الجميع مستمتع بهذه 
االحتفاالت مع أهله، ويحترم خصوصية غيره، ويحترم القانون، 
 عن احتفاالت هذه األيام، وما 

ً
 كليا

ً
لذلك تختلف احتفاالتنا اختالفا

يحدث فيها من أفعال سيئة ال تدل على حب الوطن واالحتفال به.

لوحة جميلة تتجسد في التجمع الوطني للشعب الكويتي الذي 
 عن كل شيء ألنه يوم 

ً
يحتفل بالعيد الوطني بفرح وسعادة بعيدا

الوطن الذي يحتفل بعيد استقالله وذكرى تحريره.
هذه السعادة التي ارتسمت على وجوه الجميع والتي يعبر كل 
منهم عنها بطريقته الخاصة تؤكد أصالة هذا الشعب المعطاء 
الذي يقف دائما خلف قيادته السياسية في السراء والضراء، ألن 
الكويتيين سطروا ملحمة تاريخية في الوالء والتكاتف والتعاضد 

في كل األحداث، وتحدوا كل الصعاب لتبقى الكويت هي الوطن.
إن هذا العرس الوطني يؤكد أننا في هذا البلد المعطاء نفزع 
دائما لنصرة األبرياء والمظلومين، ونسابق إلى عمل الخير وتقديم 
الدعم والمعونة للمحتاجين، وكان آخرها الحملة الوطنية )الكويت 
بجانبكم( لدعم المتضررين من الزلزال في تركيا وسورية، والذي 
أكد عطاء أبناء هذا الوطن الجميل، فضال عن دور جمعية الهالل 
األحمر الكويتي والجمعيات الخيرية التي تسابقت في فزعتها 
لدعم المتضررين بشتى الوسائل والسبل، فضال عن الدور الكبير 
لفريق )شفاء( اإلنساني الكويتي الذي قام بدور كبير في مساعدة 

المصابين.
 في مكانته على 

ً
إن هذا الوطن الصغير في مساحته كبير جدا

جميع الصعد، سواء المحلية أو الدولية، وما أثبته بفضل قيادته 
السياسية في حلحلة العديد من الملفات العالقة على المستوى 
الدولي يؤكد مكانة الكويت دائما، بأنها هي من تقود اآلخرين 
لعالج جــراح من يعانون النكبات والصدمات واألزمــات وغيرها 
من الخالفات التي تتصاعد وتيرتها وتحتدم حدتها، لكن نيرانها 
تخمد بفضل حكمة تدخل قيادتنا السياسية التي تمنع حدوث 

أي تطورات من شأنها المساس باألشقاء واألصدقاء من الدول.
إن تاريخ هذا الوطن الجميل يسطر ملحمة من الحب والخير من 
أجل شعبه الكريم وشعوب الدول األخرى، فتجد بصمته حاضرة 
 طيبا فــي نــفــوس الجميع، 

ً
فــي مختلف بــقــاع األرض لــتــتــرك أثــــرا

وتسجل مواقف يشهد لها الجميع.
 
ً
 دائما

ً
وفــي هــذا اليوم الوطني نقول ألبناء هــذا الــوطــن: شكرا

 على وحدة صفكم التي تصدت للحاقدين ووقفت في وجه 
ً
وأبدا

 لكم على دعمكم ونصرتكم للمحتاجين واألبرياء 
ً
المندسين، وشكرا

والمظلومين ومساندتكم ومساعدتكم لكل قضية إنسانية. 

آخر السطر:
افرح يا وطن وابتهج يا شعب.

 إنــمــا هــو إيــمــان بــرغــبــة المقام 
ً
لــيــس حــلــمــا

الـــســـامـــي بــتــحــويــل الـــكـــويـــت إلــــى مـــركـــز مــالــي 
وتجاري وثقافي وإقليمي جاذب لالستثمارات 
 لرؤية 2035 الطموحة، ومن 

ً
الخارجية، تحقيقا

أهم متطلبات ذلك أن تكون الكويت رقمية، وقد 
 سمو رئيس مجلس الوزراء 

ً
عبر عن ذلك صراحة

أثناء حضوره »قمة الحكومات« في أبوظبي، 
حــيــث قــــال: »الــكــويــت خــطــت بثقة نــحــو تنفيذ 
خططها لرؤية 2035 عبر إجــراءات جادة نحو 
تسريع التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل 

والهياكل االقتصادية والبيئية«. 
وغــيــر خــفــي عــلــى أحـــد أن الــتــحــول الرقمي 
يــســاعــد، وبــشــكــل فـــاعـــل، فـــي جــعــل مجتمعنا 
، وأكثر عداًل، 

ً
، وأكثر سلما

ً
الكويتي أكثر إنصافا

كذلك يمكن لإلنجازات الرقمية أن تدعم أهداف 
التنمية المستدامة، وال سيما فيما يتعلق ببناء 
إنسان كويتي قادر على التعامل باحترافية مع 
التدفق التكنولوجي الهائل، وما نتج عنه من 

ثقافة كونية نحن لسنا بمعزل عنها.
وهنا يبرز سؤال مهم: كيف السبيل إلى ذلك؟ 
فــنــجــيــب: لــنــا بـــتـــجـــارب الـــــــدول خــيــر مــثــال 
 للجهد 

ً
لالستفادة منها من جهة، واختصارا

والــوقــت مــن جهة أخــــرى، وال سيما إذا كانت 
التجربة قريبة منا وخليجية، فالمملكة العربية 
السعودية تحولت اآلن إلــى دولــة ذكية رقمية 

وذلك بفضل ثالث خطط تنفيذية: 
األولى: من 2006 الى 2010.
الثانية: من 2012 إلى 2016.
الثالثة: من 2019 إلى 2022.

فكانت أهم النتائج على النحو التالي: 
- 17 مليون مستفيد لمنصة »أبشر«.

- 409 ماليين عملية منفذة لخدمة تسجيل 
 .

ً
المواليد إلكترونيا

- 24 مليون مستفيد لتطبيق »كلنا آمن«.
- 15 مليار عملية على عبوات الدواء عبر نظام 
»رصــد«، وغير ذلك كثير، علما أن اإلحصاءات 
تــعــود لــتــاريــخ 17 أبــريــل 2022 »مــوقــع الــــرواد 
الـــســـعـــودي«، وقـــد شــمــل هـــذا الــتــحــول التقني 
للمملكة كــل مــجــاالت الــحــيــاة مــا مــن شــأنــه أن 
جعل حياة المواطن السعودي سهلة، ومريحة، 

وغير معقدة.
لدينا دراسات كلفت ماليين في هذا الصدد، 
عملتها حكومات سابقة هي حبيسة األدراج 
اآلن، وهناك تجربة رائدة لدى األشقاء من الممكن 

االستفادة منها لتسريع عجلة التحول الرقمي 
للكويت، فقط نحتاج رغبة صادقة وإرادة وإيمانا 
 بأن أبناء الكويت من الجنسين قادرون 

ً
مطلقا

عــلــى تــحــمــل الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة للنهوض 
ببلدهم وجعله في مصاف دول المنطقة، وال 
 لكويت كانت رائدة 

ً
سيما أنهم يحملون تاريخا

ــار عــادل  فــي كــل الــمــجــاالت، ال ينقصهم إال إطـ
يتيح الفرصة للجميع دون وضــع أي اعتبار 
النتماءاتهم القلبية والمذهبية والفئوية، وعلينا 

أن نقر بأن مفهوم »هذا ولدنا« قد دمر الكويت.
ختاما:  سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، 
قبل الشروع في هذا المشروع الوطني »التحول 
الــرقــمــي« يــجــب الــتــصــدي لــلــقــوى الــنــافــذة، وال 
سيما إلغاء قانون الوكيل المحلي الــذي فّوت 
على الكويت فرصا استثمارية كبرى في غاية 
األهمية، كان آخرها مستشفى عالمي اعترض 
على القانون وانسحب منذ شهرين، وال يسعنا 
ــذا الـــصـــدد إال تــســجــيــل الــشــكــر لجهود  فـــي هــ
سموكم التي أثمرت على استئناف المفاوضات 
مــع المستشفى الــعــالــمــي دون وســيــط، اللهم 
قدر للكويت رجال دولة أقوياء، شرفاء، أمناء، 

ودمتم بخير.

حصلت مناظرة طريفة بين الخوارزمي وبديع الزمان اعتبرت من أشهر 
، وهي مناظرة 

ً
المناظرات األدبية، بين أشهر من أوتي حيلة ودهاء لغويا

ممتعة لمن له باع طويلة في اللغة والنحو، وأنا لست منهم، وسيعرف 
منها سبب إحراج بديع الزمان للخوارزمي، المناظرة طويلة سأختصر 

بعضها، ولكنها تحتاج الى التروي والتمعن في مقاصدها.
فمحمد بن العباس الخوارزمي، المعروف بالخوارزمي، هو الشيخ 
األديــب الشاعر، كاتب الرسائل المعروف في زمانه وعصره، وحتى ال 
يلتبس األمر على البعض فهو غير محمد بن موسى الخوارزمي عالم 

الرياضيات المعروف.
 بأنه يأمر 

َ
ُوِصف

َ
أما بديع الزمان الهمذاني، فهو داهية عصره وزمانه، ف

الكلمات فتطيعه، ويالعبها فترقص له، إنه صاحب المقامات المعروفة 
بمقامات بديع الزمان الهمذاني.

كان بديع الزمان آنذاك في بداية مسيرته األدبية، وكان يسعى بكل عزم 
وجد ليثبت وجوده أمام كبار أدباء عصره ومنهم بالطبع الخوارزمي، أما 
الخوارزمي فكان علما في عصره، فهو شيخ أدبائه، فكانت فرصة لبديع 
الزمان استغلها للتعرف على الخوارزمي ومناظرته، وإلشهار نفسه في آن.

بدأت المناظرة بين االثنين بحضور كثيف من فطاحل القوم وأدبائهم، 
 إحجامه عن مناظرة في الحفظ لكبر سنه، وقال 

ً
فبادر الخوارزمي معلنا

 لنتباَر بيننا على سرعة 
ً
لبديع الزمان: سأبادهك بدال من ذلــك، قاصدا

البديهة في الرد.
 فلتنسجا على منوال المتنبي:

ً
فقال عريف المناظرة، إذا

أرق على أرق ومثلي يأرق.
بدأ الخوارزمي فقال:

ق
ّ
ــآراك عــنــد بــديــهــتــي تتقل ــ ــدي        فــ ــ ــيــ ــ ــإذا ابــتــدهــت بــديــهــة يـــا ســ ــ فـ

مخرق
ُ
 بالترهات ت

ً
مــالــي أراك ولــســت مثلي فــي الــــــورى      متموها

فرد بديع الزمان: أراك قد وقفت بين قافات خشنة كل قاف كجبل قاف، 
فخذ اآلن جزاء عن قرضك وأداء لفرضك:

مهال أبـــا بكر فــزنــدك أضـــــيـــــق            واخــــرس فـــإن أخـــاك حــي يــرزق 
– أبا بكر هو الخوارزمي

 وكفاك تلك مصيبة            جربَت نار معرتي هل تحرق؟!
ً
يا أحمقا

 فهو اسم ال ينصرف.
ً
فقال الخوارزمي: لقد أخطأت في قولك أحمقا

ــزال نصفعك حتى ينصرف وتــنــصــرف معه،  فـــرد بــديــع الـــزمـــان: ال نـ
، ثم قولك في 

ً
وللشاعر أن يرد ما ال ينصرف، وإن شئت قلت: يا كودنا

البيت يا سيدي، ثم قلت تتقلق مدحت أم قدحت؟ فإن اللفظين ال يركضان 
في حلبة.

عندها تدخل عريف المناظرة قائال: حسنا، حسنا، اآلن قوال على منوال 
المتنبي: أهال بدار سباك أغيدها، فقال بديع الزمان:

ــة ال تــــــــــزال تـــكـــنـــدهـــا ــ ــنـ ــ يــــــا نـــعـــمـــة ال تــــــــــزال تــــــــجــــــــحــــــــدهــــــــا          ومـ
فـــرد الــخــوارزمــي: هيه الــكــنــود قلة الخير وال تعني الكفر بـــه، فقال 
الحاضرون: لقد صدق بديع يا أبا بكر، ألم تقرأ لقوله تعالى: »إن اإلنسان 
لربه لكنود«، أي لكفور؟ عندها وجه الخوارزمي كالمه الى بديع الزمان 
وقال له بعصبية: لقد اكتسبُت بعقلي وعلمي احترام وثناء أهل همذان، 
: أنت في حرفة الكدية، 

ً
فما الذي اكتسبته أنت؟ فرد بديع الزمان مستهزئا

أي التسول، أحذق وباالستماحة أحرى وأخلق، قاصدا بأن تسولك لألمراء 
وطلب عطفهم هو الذي أكسبك، ثم أنشد قول ابن الرومي:

ــــه ــيـ ــ ــفـ ــ رأيــــــــــــــــــــــت شــــــــيــــــــخــــــــا ســـــــــــــــفـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا        يـــــــــــفـــــــــــوق كــــــــــــــل سـ
وقــــــــــــــد أصـــــــــــــــــاب شــــــــــــــــبــــــــــــــــيــــــــــــــــهــــــــــــــــا             لــــــــــه وفـــــــــــــــــوق الــــشــــبــــيــــه

تدخل العريف وطلب منهما اإلنشاد على منوال أبي الشيص:
أبقى الزمان به ندوب عــضــاض              ورمى سواد قرونه ببياض

فأنشد الخوارزمي:
يـــا قــاضــيــا مـــا مــثــلــه مـــن قــــــــــاض        أنــــا بـــالـــذي تــقــضــي عــلــيــه راض
ــل بــلــيــت بـــنـــاب ذئــــب غــاض ــك         ال بـ ــ

ّ
ــت ــهــ ــتــ ولـــقـــد بــلــيــت بــشــاعــر مــ

فسأله بديع الزمان: ما معنى قولك ذئب غــاض؟ والغضا هنا نبات 
تأكله اإلبل.

فسأله الخوارزمي محرجا: أأنا قلت ذلك؟ أم الذئب الغاضي الذي يأكل 
الغضا؟ رد بديع الزمان متهكما: استنوق الذئب وصار جمال يأكل الغضا؟ 
فرد الخوارزمي وقد أخذ منه الغضب مأخذه: ألتركنك بين الميمات، فسأله 
بديع الزمان: ما معنى الميمات؟ فرد الخوارزمي: بين مهدوم، ومهزوم، 
ومغموم، ومحموم، ومرجوم، ومحروم، فرد بديع الزمان وأنا ألتركنك: بين 
الهيام، والسقام، والسام، والبرسام »ورم يصيب ما تحت الصدر«، والجذام، 
والسرسام »ورم يصيب الدماغ«، والسينات: بين منحوس، ومنخوس، 
ومــنــكــوس، ومــعــكــوس، والـــخـــاءات: مــن مــطــبــوخ، ومــســلــوخ، ومــشــدوخ، 
ومفسوخ، وممسوخ، والباءات: بين مغلوب، ومسلوب، ومصلوب، ومنكوب، 
انتهت المناظرة فتجمع الناس حول بديع الزمان وأعظموا عليه بالثناء 

والمديح واإلكرام.
، أما بديع الزمان 

ً
 شديدا

ً
عاد الخوارزمي إلى داره وقد انكسر انكسارا

فقد بلغت شهرته اآلفاق بعد هذه المناظرة، والتي استعمل فيها كل ما 
أوتي من مكر ودهاء لغوي لإلطاحة بغريمه شيخ األدباء، وقد نجح في 

ذلك أيما نجاح.
ملحوظة: منقولة من التراث بتصرف.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: افرح يا وطن 

سكرات الديموقراطية

أنور السهو

جاء مؤسس الكويت الحديثة عبدالله السالم بدستور وطني ينظم 
المشاركة بالحكم، ويضمن فصل السلطات ويلبس المال العام الحرمة، 
فانطلقت الديموقراطية المكتوبة وانطلقت معها السكرات الديموقراطية 
التي تغيب وتصحو، وما غابت اال بوجود ترضيات، وما صحت إال على 
أزمة مثل )سوق المناخ( التي بسبب غض البصر كانت أكبر أزمة مالية 
بتاريخ الدولة، لكن الكويت تستمر وتتجاوز أزمات كثيرة مع غطاء شعبي 
كبير يدعم المؤسسة الحاكمة وشرعيتها، وهــا هو الخطاب السامي 
يؤسس العهد الجديد، ويشرع لمرحلة القدرة على تحقيق الرؤية الجديدة.

ربط ذهني تلك األحداث الوطنية برحلة البحث عن النفط في السعودية 
ودخول الشركات العالمية في سباق الستخراج الذهب األسود، كانت هناك 
ثقافة جديدة تتسلل للمجتمع، وهي استخدام اآللة عوضا عن الجمل، كانت 
نجد والحجاز مع رحلة جديدة في السياسة واالقتصاد مع العالم الجديد.

 
ً
 »أرامكو« تخرج من رمال الصحراء وتتشكل وتتبلور وتصبح كيانا
 على الساحة العالمية والمحلية يرفع شعار »كل ما ينفع أرامكو 

ً
مؤثرا

سينفع الدولة السعودية«، لكن الرؤية القديمة تقف وتخرج رؤية جديدة 
بشعار مختلف »االستغالل األمثل لكل الموارد وتطوير البنية التحتية 

للدولة السعودية الرابعة«.
ثم نظرت لرؤية الكويت الجديدة، كانت معالمها جميلة وأهدافها كثيرة 
كلها تصب في مجرى واحد، وهي كويت المستقبل، طريق هذه الرؤية 
واسع، ويبدو أن البوصلة الموضوعة تخرج السلطة من الطريق األصلي 

الى طرق غامضة ومجهولة. 

ــــوزراء الـــى كثير من  تــحــتــاج اإلدارة الحكومية الممثلة بمجلس الــ
اإلرشــادات أهمها التواصل مع المجتمع وتوضيح األولويات والقضاء 
على إرث كبير من المحسوبية والفساد تكون مع حكومات سابقة وما 

.
ً
زال مستمرا

أواًل- التواصل الحكومي مع المجتمع: يفتقد إلى كثير من الجرأة والثقة 
في توضيح الملفات، وهنا على سبيل المثال )إسقاط القروض، استقالة 
الحكومة، تسليم سوق شرق(، حيث إن أفراد المجتمع يقعون فريسة سهلة 
لإلشاعات والخطابات الساحرة دون توضيح حكومي ينهي حالة الشك. 
- األولويات الحكومية في إعداد كويت المستقبل: غير واضحة 

ً
ثانيا

ولم تحدد كيفية تطبيق خطة التنمية والقطاعات المستهدفة للتطوير 
خالل مدة زمنية محددة. 

– الفساد في ثقافة المجتمع: الكويت دولــة مؤسسات، وتميل 
ً
ثالثا

لمبادئ العدالة والمساواة، لكن التطبيقات العملية تشير إلى أن القائمين 
على تلك المؤسسات يميلون لترسيخ الواسطة والمحسوبية، وكان آخر 

موضوع يطرح إعالميا »التعيين في مؤسسة الموانئ الكويتية«.
 في أزمة كورونا كانت ثقة المواطن بالحكومة عالية، وااللتزام بالقرارات 
التنظيمية جديرة بالذكر بسبب تواصل مباشر بين الحكومة والشعب، لكن 
مسلسل سكرات الديموقراطية مستمر مادام العمل السياسي في الكويت 
غير منظم، ويخضع للضغوط الشعبية واألهواء الشخصية والفراغ الدائم 
التي تخلقه السلطة وتحاول ملئه بترضيات ال تخدم التعاون المستمر 

بين السلطات.

الكتاب التجاري في 
التعليم العالي

د. فيصل ملفي المطيري

التوثيق ونهضة الدولة

بشار محمد خالد خليفوه

اآلخر الذي في داخلك

حبيب السنافي

High Light: على خطى السعودية... الكويت رقمية

د. حمود حطاب العنزي

آن األوان لتصحيح 
المسار

شيخة عبدالرحمن الحوطي

في داخل كل فرد توجد ذات أخرى تسكنه، تولد وتموت معه، 
يطلق عليها مسميات عــدة، منها الضمير، والـــروح، والبصيرة، 
هذا»اآلخر بداخلك« ال يشيخ بتوالي السنين، لكنه ينضج بتجارب 
الحياة، هو أجدر من يعبر عن سمات شخصيتك وثبات كينونتك، 
تسمع وقع نبضاته لكن ال تراه، يحدثك طوال يومك فال تمل منه، 
جزء ال مادي من وجودنا، تأتمنه على أسرارك ويستفزه ضعفك، 
يحتفظ بسجل نجاحاتك وإخفاقاتك، أنيسك في وحدتك ومحاميك 
بال مقابل، رفيق درب خفيف الظل، هو في الواقع قشرتك الداخلية 
الحساسة التي تأبى المس بها أو خدشها، هو جوهرتك المصونة 

وقوام ثقتك فال تفرط فيه.
ليكن من أولوياتك في الحياة أن تفهم »اآلخر بداخلك« وتتعرف 
على طبيعته قبل أن تفهم طبائع اآلخرين، فــاألول يتطور ببطء، 
وتـــدرك أســبــابــه ومــغــزاه، فــي حين اآلخــــرون مــن شبه المستحيل 
إدراك نوازعهم الداخلية وسمات شخصياتهم المتقلبة والغامضة.
لن تتحقق لك السعادة والطمأنينة إال بالتواصل واالنسجام 
 لهذا »اآلخر 

ً
مع »اآلخر بداخلك«، فأول شكوى منك ستسرها حتما

بداخلك« قبل أن تبثها لمن تشاء.
 »لآلخر بداخلك« لينبهر 

ً
عليك مسؤولية أال توفر الفرصة أبدا

باآلخرين، فيسلبوك ذاتك الداخلية وينقضوا حصن الثقة الذي 
تستمدها منه، وتأكد أن االنبهار باآلخرين إنما هو عواطف جياشة 
 على قرار عقلي محض، واعلم أن أغلب طبائع البشر 

ً
ال تتكئ غالبا

محاولتهم فرض أفكارهم وآرائهم على اآلخرين حيثما اقتدروا على 
ذلك، لذا دع »اآلخر بداخلك« هو الذي يتبنى أفكارك ويفرض قرارك، 
واسمح له بحرية االختيار لينتقي ما يشاء من أفكار أو التعبير عن 
عواطفه وأحاسيسه بال كبت أو تردد، وتذكر أنك قد تكون أول وأكثر 
من يظلم »اآلخر بداخلك« قبل أن يتعدى ويتجاوز اآلخرون عليه.

 )
ً
إن أفكارك وآراءك وتفسيراتك الشخصية إن لم تنبع )أساسا

يقن أنها أفكار ورغــبــات وتفسيرات 
َ
من إرادة »اآلخــر بداخلك« فت

، وعندما تجد 
ً
رضت عليك وأنت غافل عن ذلك تماما

ُ
اآلخرين قد ف

 أفــضــل مــن »اآلخـــر بــداخــلــك« فاعلم أنــك لــم تصل بعد إلى 
ً
إنــســانــا

الكمال الذي تنشده.

من صيد الخاطر: مناظرة بديع الزمان والخوارزمي

طالل عبد الكريم العرب

أعيدوا لنا كويت الزمن 
الجميل

خالد وهف المطيري
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أخبار الشركات

خسائر واضحة 
متفاوتة لمعظم 

مؤشرات األسواق 
الخليجية بصدارة 

القطري بـ %1.8

علي العنزي

تراجع مؤشري السوق العام واألول والسيولة 35.2 مليون دينار
عمليات بيع مركزة على أسهم قطاع البنوك تضغط على المؤشرات ونمو أسعار »انتقائية«

سجل مؤشرا البورصة العام 
 أمــس، 

ً
 واضــحــا

ً
واألول تــراجــعــا

فـــيـــمـــا ارتــــفــــع مــــؤشــــرا الـــســـوق 
الرئيسي ورئيسي 50، وللجلسة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي تــراجــع 
ــر الــــســــوق الــــعــــام بــنــســبــة  مـــؤشـ
0.51 في المئة هي 36.94 نقطة 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 7266.89 
نقطة بسيولة ارتفعت مقارنة 
مــع سيولة جلسة أمــس األول، 
وبلغت أمس 35.2 مليون دينار 
تداولت 108.3 ماليين سهم عبر 
ــداول 120  9851 صــفــقــة، وتـــم تــ
 ارتــفــع منها 48، بينما 

ً
ســهــمــا

تراجعت أسعار 53 واستقر 19 
دون تغيير.

وخــســر مــؤشــر الــســوق األول 
نسبة أكبر ومساوية لخسارته، 
أمس األول، بلغت 0.71 في المئة 
أي 57.57 نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى 
مستوى 8105.64 نقاط بسيولة 
كــبــيــرة تـــجـــاوزت 30.2 مــلــيــون 
دينار تداولت 73.5 مليون سهم 
عــبــر 6958 صــفــقــة، وتـــم تـــداول 
 ربــح منها 12 بينما 

ً
31 سهما

تــراجــع 14 واســتــقــرت 5 أسهم 
دون تغير.

بالمقابل حقق مؤشر السوق 
 بنسبة 0.41 في 

ً
الرئيسي نموا

الــمــئــة أي 22.72 نــقــطــة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 5532.17 نقطة 
ــة لــمــؤشــر  ــاربــ ــقــ وبـــمـــكـــاســـب مــ
ــانـــت  ــيـــســـي 50، وكـ الــــســــوق رئـ
سيولة مؤشر السوق الرئيسي 
حوالي 5 ماليين دينار تداولت 
34.7 مــلــيــون ســهــم تــمــت عبر 
2893 صــفــقــة، وتــــم تــــــداول 89 
 في السوق الرئيسي ربح 

ً
سهما

 بينما تراجع 39 
ً
منها 36 سهما

واستقر 14 دون تغيير.

ضغط كبير على قطاع البنوك

تراجعت أسعار أسهم قطاع 
الــبــنــوك بــقــوة أمـــس، فــي نهاية 
تـــــعـــــامـــــالت األســــــــبــــــــوع، وقـــبـــل 
الدخول في العطلة، وبعد إعالن 
بيتك عن طرح برنامج صكوك 
بــأربــعــة مـــلـــيـــارات دوالر منها 
مليار في بداية الطرح وكانت 
الخسارة كبيرة في سهمي بنك 
الخليج والوطني حيث تراجع 
الــخــلــيــج بنسبة 2.5 فــي المئة 
وبـــتـــداوالت بقيمة 2.3 مليون 
ديــنــار بينما خــســر الــوطــنــي 2 
فــي المئة بــتــداوالت بقيمة 5.4 
مــاليــيــن ديــنــار وكــانــت خــســارة 
ــل حــيــث انـــهـــا بــحــدود  بــيــتــك أقــ

نــصــف نقطة مــئــويــة وبسيولة 
9.5 ماليين ديــنــار، كما تراجع 
 هو 

ً
سهم المباني وسجل قاعا

األدنى خالل عدة أشهر وخسر 
بنك بوبيان نصف نقطة مئوية.
فــي الــمــقــابــل، ســجــلــت أسهم 
خارج القطاع ارتفاعات متفاوتة 
أفضلها كان سهم إس تي سي 
مــن الــســوق الــرئــيــســي إذ حقق 
نسبة ارتفاع بلغت 4.8 في المئة 
سانده وطنية عقارية بمكاسب 
بلغت 1.4 في المئة وفي السوق 
األول كـــــانـــــت الــــمــــكــــاســــب مــن 
نصيب زين وأجيليتي والدولي 
وهــيــومــن ســوفــت وكـــانـــت بين 
ثــلــث ونــقــطــة مــئــويــة وخــســرت 
أســهــم صــالــحــيــة وكــويــتــيــة في 
الرئيسي واستقرت أسهم بنك 
وربة وأرزان ومتكاملة لتنتهي 
الجلسة متفاوتة على مستوى 
أســـعـــار األســـهـــم ذات الــســيــولــة 

والنشاط.
وتــراجــعــت مــعــظــم مــؤشــرات 
أســـــواق دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي المالية، وكانت أكثر 
ــارة مـــؤشـــر  ــ ــســ ــ ــرات خــ ــ ــــؤشــ ــمــ ــ الــ
السوق القطري بنسبة 1.8 في 
المئة بالرغم من إعــالن فائض 
كبير في موازنة قطر يقدر بـ 89 

مليار ريال قطري.
ــراجـــع مـــؤشـــر الــســوق  كــمــا تـ
ــعــــودي وبــــعــــد يـــــوم عــطــلــة  الــــســ

ــــي يــــــوم الـــتـــأســـيـــس  رســـمـــيـــة هـ
بنسبة قاربت 1 في المئة كما 
خسرت أسواق الكويت ومؤشرا 

سوقي اإلمارات أبو ظبي ودبي 
وكـــــــــان االرتـــــــفـــــــاع مـــــن نــصــيــب 
سوقي البحرين وعمان وبنسب 

مــحــدودة وكانت أسعار النفط 
 
ً
تتداول حول مستوى 81 دوالرا

لبرميل برنت القياسي.

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف في 
معامالت آسيوية ضعيفة أمــس، منهية ستة 
أيام من الخسائر عززتها مخاوف متزايدة من 
أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدالت 
أكبر قد يضغط على النمو االقتصادي ويعزز 

الطلب على الوقود.
وزادت العقود اآلجــلــة لــخــام بــرنــت سنتين 
 للبرميل. وارتفع خام 

ً
اثنين إلى 80.62 دوالرا

غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 في 
 للبرميل.

ً
المئة إلى 74.04 دوالرا

مـــن جــانــبــه، انــخــفــض ســعــر بــرمــيــل النفط 
 في 

ً
الكويتي 1.29 دوالر ليبلغ 81.86 دوالرا

 
ً
تـــداوالت يــوم أمــس األول، مقابل 83.15 دوالرا

 للسعر المعلن من 
ً
في تداوالت يوم الثالثاء وفقا

مؤسسة البترول الكويتية.
ــتــــمــــاع لــمــجــلــس  ــان أحــــــــدث اجــ ــيــ ــشــــف بــ وكــ
االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( 
أن معظم  مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر 
 في صياغة 

ً
 مهما

ً
التضخم المرتفع ال تزال عامال

السياسة النقدية، األمر الذي يبرر استمرار رفع 
الفائدة لحين السيطرة عليه.

 بفعل مؤشرات 
ً
وتواجه أسعار النفط ضغوطا

على زيادة مخزونات الخام.
 عن بيانات 

ً
وذكرت مصادر في السوق نقال

ــركــــي، أمـــــس األول، أن  ــيــ مــعــهــد الـــبـــتـــرول األمــ
مخزونات الوقود زادت 9.9 ماليين برميل في 

األسبوع الماضي.

ًإنتاج المنطقة المقسومة يصل 
إلى 300 ألف برميل يوميا

بلغ إنتاج النفط الخام من الحقول في المنطقة المقسومة بين 
السعودية والكويت حوالي 300 ألف برميل في اليوم.

وقال مصدر إن حقل الخفجي البحري بطاقة 300 ألف برميل في 
اليوم ينتج ما بين 160 و190 ألف برميل في اليوم، ويقدر اإلنتاج 
في حقل الوفرة البري، البالغ قدرته 250 ألف برميل في اليوم، بنحو 

140 ألف برميل في اليوم.
ووفق بيانات »أرجوس« يتماشى هذا إلى حد كبير مع الصادرات، التي 

 للتقديرات. 
ً
كانت حوالي 231.2 ألف برميل باليوم في عام 2022، وفقا

وبحسب أحد المصادر، اليزال اإلنتاج في الخفجي، الذي تديره 
كيانات مملوكة للدولة وشركة نفط الخليج وشركة أرامكو ألعمال 
 بحلول نهاية 

ً
الخليج، في طريقه للزيادة إلى 300 ألف برميل يوميا

هذا العام. وُيدار حقل الوفرة من قبل مشروع مشترك بين الشركة 
الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية.

وأشــار إلــى أن اإلنــتــاج في المنطقة المقسومة انخفض بشكل 
كبير عن قدرته البالغة 550 ألف برميل في اليوم منذ إعادة تشغيل 
الحقول في أوائل عام 2020 بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، 
بسبب مشكالت تشغيلية طويلة األمد. وقد تباطأت وتيرة الزيادة 
منذ إعادة التشغيل، بسبب المشكالت الفنية التي تمت مواجهتها 

نتيجة االنقطاع لعدة سنوات.
وحتى قبل إغالق 2015-2014، كان الحقالن ينتجان أقل من طاقتهما - 
الخفجي بحوالي 280 ألف برميل في اليوم من خامها متوسط الكبريت، 

والوفرة حوالي 175 ألف برميل في اليوم من خامها الثقيل. 

 على مواصلة مكافحة التضخم
ً
 على مواصلة مكافحة التضخممحضر »الفدرالي« يكشف تصميما
ً
محضر »الفدرالي« يكشف تصميما

أظهر محضر اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي 
»البنك المركزي األميركي« بشأن السياسة النقدية اتفاق 
أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع 

أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية.
واتفق أغلبية المسؤولين على أن مخاطر التضخم 
« فــي تشكيل السياسة 

ً
 رئيسيا

ً
المرتفع ال تـــزال »عــامــال

النقدية.
وأكد المشاركون استمرار رفع أسعار الفائدة حتى تتم 

السيطرة على التضخم.
وذكر المحضر أن التضخم »ظل أعلى بكثير« من هدف 
االحتياطي الفدرالي البالغ 2%، بالتزامن مع أسواق العمل 
، مما ساهم في استمرار الضغوط 

ً
التي »ظلت ضيقة جدا

الصعودية على األجور واألسعار«.
وجـــاء فــي محضر االجــتــمــاع الـــذي عقد فــي 31 يناير 
واألول من فبراير والذي نشر أمس »اتفق جميع المشاركين 

 على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر 
ً
تقريبا

الفائدة على األموال االتحادية 25 نقطة أساس«. 
وقال الكثير من المشاركين، إن هذا من شأنه أن يتيح 
لمجلس االحتياطي االتــحــادي »تحديد مــدى« الــزيــادات 

المستقبلية بشكل أفضل.
ومع ذلك »لفت المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر 
 
ً
 رئيسيا

ً
المتزايدة لتوقعات التضخم ال تزال تمثل عامال

في تشكيل توقعات السياسة النقدية«، وأن األمر سيتطلب 
رفع أسعار الفائدة وإبقاءها مرتفعة »حتى يتجه التضخم 

إلى تحقيق هدف وصوله إلى %2«.
وأيد »عدد قليل« فقط من المشاركين في االجتماع زيادة 
أكبر هي نصف نقطة مئوية ألسعار الفائدة، أو قالوا إنهم 

»يمكن أن يؤيدوا ذلك«.
وأظهر المحضر أن االحتياطي االتحادي يتجه نحو 
نقطة نهاية محتملة لزيادة معدالت الفائدة الحالية، كذلك 

 
ً
يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل االقتراب بشكل أكثر حذرا

 لمدى رفع 
ً
من نقطة توقف محتملة مع ترك المجال مفتوحا

المعدالت في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.
وأشار المحضر إلى أن »المشاركين اتفقوا على أن لجنة 
 خالل 

ً
 كبيرا

ً
)السوق المفتوحة االتحادية( أحرزت تقدما

العام الماضي في التحرك نحو وضــع تقييدي بما فيه 
الكفاية للسياسة النقدية«.

وتراجعت مؤشرات األسهم األميركية في نهاية جلسة 
األربــعــاء، مع تصاعد القلق حيال استمرار رفع معدالت 

الفائدة في الواليات المتحدة.
وهــبــط سهم »كــويــن بـــاس« بنسبة 1.4% بعد إعــالن 
منصة الــعــمــالت المشفرة الــتــحــول للخسائر فــي الربع 
الرابع من العام الماضي، مع هبوط اإليــرادات 75% رغم 

تجاوزها التوقعات. 
 0.3% أو 

ً
وسجل مؤشر »داو جونز« الصناعي تراجعا

 33.045 ألف نقطة. 
ً
ما يعادل 84 نقطة، مسجال

كما انخفض »S&P 500« بنحو 0.2% أو 6 نقاط عند 
3991 نقطة، بينما صعد »نــاســداك« بنسبة 0.1% أو 14 

 11.507 ألف نقطة. 
ً

نقطة، مسجال
مـــن جــانــبــه، اســتــقــر الــــــدوالر دون أعــلــى مــســتــوى في 
عدة أسابيع مقابل العمالت الرئيسية األخــرى، بعد يوم 
من تلقيه الدعم من أحــدث محضر لمجلس االحتياطي 
 من توقعات األســواق بأن 

ً
االتحادي الــذي لم يغير شيئا

المركزي األميركي سيرفع أسعار الفائدة أكثر.
واستقر اليورو عند 1.0606 دوالر، أعلى بقليل من أدنى 
مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.0598 دوالر الذي بلغه 
 
ً
 بعيدا

ً
 يابانيا

ً
في الجلسة السابقة، وبلغ الدوالر 134.8 ينا

عن أعلى مستوى له في شهرين عند 135.2 الذي سجله 
يوم الثالثاء.

واستقر مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األميركية 

مقابل ست عمالت رئيسية، عند 104.48.
وارتــفــعــت أســعــار الــذهــب فــي المعامالت الــفــوريــة 0.3 
 لألوقية )األونصة(. وهبطت 

ً
بالمئة إلى 1830.90 دوالرا

 
ً
العقود األميركية اآلجلة 0.1 بالمئة إلى 1839.60 دوالرا

لألوقية.
وتقلل أســعــار الــفــائــدة المرتفعة مــن جــاذبــيــة الذهب 
كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة 

.
ً
البديلة لحائزي المعدن الذي ال ُيدر عائدا

وقال بريان الن العضو المنتدب لشركة جولد سيلفر 
سنترال ومقرها سنغافورة »أوضح مجلس االحتياطي 
االتحادي أنه ال يزال يتطلع إلى مكافحة التضخم ورفع 
أسعار الفائدة، لكن ليس بنفس القوة السابقة... ولهذا 

.»
ً
السبب تراجعت أسعار الذهب قليال

»عربي قابضة« عينت »األهلي كابيتال« 
مدير إصدار ووكيل اكتتاب

عينت مجموعة عــربــي الــقــابــضــة، شــركــة األهلي 
كابيتال كمدير اإلصدار ووكيل االكتتاب.

وستقوم »األهلي كابيتال« بإدارة وتنسيق جميع 
اإلجراءات المتعلقة بعملية االكتتاب في أسهم »عربي 

القابضة«.
ولفتت الشركة إلــى أنــه ال يــوجــد أثــر مــالــي لتلك 

.
ً
المعلومة الجوهرية حاليا

 توضيح 
نــشــرت الــجــريــدة فــي الــعــدد رقـــم ٤٩٦٦ 
 بــأن شركة ريم 

ً
بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٨ خــبــرا

الــعــقــاريــة حــصــلــت عــلــى حــكــم أولــــي ضد 
شركة اإلمــارات المتحدة للتجارة العامة 
والمقاوالت، وتبين عدم دقته، والصحيح 
أن اإلفــصــاح الــمــرفــوع إلــى ســوق األوراق 
المالية يوضح أن من حصل على الحكم 
ــارات الــمــتــحــدة لــلــتــجــارة  هـــي شــركــة اإلمـــــ
العامة والمقاوالت ضد شركة ريم العقارية 
 وفــق الحكم 

ً
 و70 ديــنــارا

ً
بمبلغ 746 ألــفــا

األولي لذا اقتضى االعتذار والتوضيح.

 64.1 مليون دينار أرباح »القابضة املصرية الكويتية« 
ــة الـــقـــابـــضـــة الـــمـــصـــريـــة  ــركــ ــشــ حـــقـــقـــت الــ
 سنوية عن العام الماضي 

ً
الكويتية أرباحا

2022 بقيمة 64.1 مليون دينار بما يعادل 
 للسهم بنمو يبلغ 50.8 في المئة 

ً
56.94 فلسا

 قدره 42.5 
ً
عن العام 2021 حيث حققت ربحا

مليون دينار في السنة المقارنة.
وأوصــــى مجلس إدارة الــشــركــة بتوزيع 
 للسهم 

ً
أرباح نقدية بما يعادل 33.69 فلسا

 وبقيمة إجمالية تقدر بـ 37.97 
ً
الواحد تقريبا

.
ً
مليون دينار تقريبا

 مدينة األعمال ربحت 3.22 ماليين دينار 
بلغت أرباح شركة مدينة األعمال الكويتية 
الــعــقــاريــة فــي عـــام 2022 نــحــو 3.22 ماليين 
دينار، مقارنة مع ارباح بلغت 2.94 مليون عن 

مستواها في العام السابق له.

 4 ماليين دينار أرباح »أولى وقود«
أعلنت الشركة األولى للتسويق المحلي للوقود 
تحقيقها 4.05 ماليين دينار عن عام 2022 مقارنة 
مع 3.6 ماليين دينار في عام 2021. وأرجعت األولى 
تحقيقها للنتائج اإليجابية لبياناتها المالية 

لزيادة مبيعات الوقود والدخل اآلخر.

»املشتركة« توقع عقد مشروع منطقة 
املباركية بـ6.60 ماليين دينار

وقعت المجموعة المشتركة للمقاوالت عقد أعمال 
البنية التحتية في منطقة المباركية )بيان( بدولة 

الكويت للمالك الشركة العملية العقارية.
وبــلــغــت قيمة الــعــقــد الــمــوقــع نــحــو 6.60 ماليين 

.
ً
دينار، فيما تصل مدة التنفيذ إلى 480 يوما

وعن األثر المالي لذلك اإلجراء توقعت »المشتركة« 
تحقيق نتائج جيدة خالل فترة تنفيذ المشروع.

»راسيات« ستناقش التخارج الجزئي من 
أحد االستثمارات

أعلنت شركة راسيات القابضة، انعقاد اجتماع 
مجلس اإلدارة يوم 1 مارس المقبل لمناقشة التخارج 

الجزئي من أحد استثمارات الشركة.
وأوضحت أن االجتماع يتضمن مناقشة عدة بنود 
أخرى الفتة إلى عدم وجود أثر للمعلومة على المركز 

المالي للشركة.

 »املركزي« يوافق مبدئيًا لـ »بيتك« على إنشاء برنامج الصكوك 
أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بـــيـــتـــك« مـــوافـــقـــة بــنــك الــكــويــت 
الــمــركــزي الــمــبــدئــيــة عــلــى طلب 
إنــشــاء بــرنــامــج صــكــوك بقيمة 
ال تتجاوز 4 مليارات دوالر، أو 
ما يعادلها بالعمالت األخــرى، 
وطـــــــــرح اإلصـــــــــــــدار األول مــنــه 
بقيمة ال تــتــجــاوز مليار دوالر 
أميركي أو ما يعادلها بالعمالت 

األخرى.
ــاد »بــيــتــك« بــأنــه سيقوم  ــ وأفـ
 عــن الموافقة 

ً
بــاإلفــصــاح الحــقــا

النهائية لبنك الكويت المركزي 
ــواق الــمــال،  ــ ومــوافــقــة هــيــئــة أسـ
 إلى أنه ال يوجد أثر مالي 

ً
مشيرا

.
ً
لتلك المعلومة الجوهرية حاليا

ودعا »بيتك« الجمعية العامة 
العادية وغير العادية لالنعقاد 
في 20 مــارس المقبل لمناقشة 

ــادة  ــ الـــتـــوزيـــعـــات الــســنــويــة وزيـ
رأس الـــمـــال، واعــتــمــاد الــقــوائــم 
المالية وتقارير مجلس اإلدارة 
وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
عن العام الماضي، مع تحديد 
يوم 27 مارس كموعد احتياطي 
لــعــقــد الــعــمــومــيــة فــي حـــال عــدم 
ــقـــانـــونـــي  ــنــــصــــاب الـ ــال الــ ــمــ ــتــ اكــ

باالجتماع األول.
وتناقش العمومية العادية 
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أربـــاح نقدية على المساهمين 
عن العام الماضي بنسبة %15 
من القيمة االسمية للسهم، بما 
، ومقترح توزيع 

ً
يعادل 15 فلسا

أسهم مجانية بنسبة 10% من 
رأس المال المصدر والمدفوع 

بما يعادل 1.34 مليار سهم.

سينما تربح 7.6 ماليين دينار عام 2022
 
ً
حققت شركة السينما الكويتية الوطنية أرباحا
بقيمة 7.62 ماليين دينار في عام 2022، مقارنة بـ 

 العام السابق 2021.
ً
4.38 ماليين دينار ربحا

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية 
على المساهمين عن العام 2022 بنسبة 60% من 
 للسهم 

ً
القيمة االسمية للسهم، أي بواقع 60 فلسا

الواحد.

النفط ينهي ستة أيام من الخسائر
البرميل الكويتي ينخفض 1.29 دوالر ليبلغ 81.86

الكويت تمدد الموعد النهائي 
لتقديم عروض االستشارات النفطية

تــم تــمــديــد الــمــوعــد النهائي 
لتقديم العطاء لعقد استشاري 
خاص ببرنامج اإلصالح البيئي 
الــكــويــتــي )KERP( الـــــذي تبلغ 
تــكــلــفــتــه مـــلـــيـــارات الـــــــــدوالرات. 
وتأجل الموعد النهائي لتقديم 
ات من 21 فبراير 2023  العطاء
 
ً
ــا ــقــ 7 مـــــــــارس 2023، وفــ إلـــــــى 

لوثائق نشرها الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة في الكويت.

وبــحــســب »مـــيـــد« فــــإن أربــعــة 
ــتـــروا  ــل اشـ ــ مـــقـــاولـــيـــن عـــلـــى األقــ
ــة مـــــن شـــركـــة  ــاقـــصـ ــنـ وثـــــائـــــق مـ
نــفــط الــكــويــت فـــي نــوفــمــبــر من 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي مـــن أجــــل عقد 
االستشارات. وضمت الشركات 
 مــن كينت )المملكة 

ً
األربـــع كــال

الــــــمــــــتــــــحــــــدة(، ووود جـــــــروب 
)الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة(، ووورلــــي 
ــــي أي  ــيــــو تـ ــلــ )أســــتــــرالــــيــــا( ودبــ
)ألمانيا(. حيث أتيحت الوثائق 
للمقاولين الراغبين في تقديم 

 
ً
عطاءات على المشروع اعتبارا
 لــبــيــان 

ً
مـــن 18 ســبــتــمــبــر، وفـــقـــا

صــــــادر عــــن الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي 
للمناقصات العامة.

وكان الموعد النهائي لتقديم 
ات للشركات المتقدمة  الــعــطــاء
للعقد هــو 18 ديــســمــبــر. ومنذ 
طـــــــرح الــــعــــقــــد فـــــي األصــــــــــل، تــم 
تمديد الموعد النهائي لتقديم 
الــعــطــاءات عـــدة مــــرات. وتــأجــل 
البدء في أكبر مشروع معالجة 
بيئية في العالم أسسته لجنة 
الـــتـــعـــويـــضـــات الـــتـــابـــعـــة لــألمــم 
ــلـــســـمـــاح لــلــكــويــت  الـــمـــتـــحـــدة لـ
بمعالجة الضرر البيئي الناتج 
ــكــــويــــت   عــــــن حــــــــرب تــــحــــريــــر الــ
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»الوطني« يكثف التوعية بأساليب االحتيال اإللكترونية
ضمن دعمه حملة »لنكن على دراية«

يواصل بنك الكويت الوطني 
دعمه لحملة التوعية المصرفية 
»لنكن على درايـــة«، التي أطلقها 
بنك الكويت المركزي، بالتعاون 
مع اتحاد مصارف الكويت، في 
إطار حرصه على تعزيز الثقافة 
ــي لـــدى  ــوعــ ــة، وزيـــــــــادة الــ ــيـ ــالـ ــمـ الـ

مختلف شرائح المجتمع.
 
ً
ــرا ــ ــــؤخـ ــي« مـ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ ــر »الــ ــ ــشـ ــ ونـ

 عـــــبـــــر كـــل 
ً
ــا ــ ــ ــويـ ــ ــ ــوعـ ــ ــ مـــــحـــــتـــــوى تـ

صفحاته على وسائل التواصل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، بــــــهــــــدف زيـــــــــادة 
الــوعــي لــدى الجمهور بمختلف 
أســالــيــب االحــتــيــال اإللــكــتــرونــيــة 
الــتــي تستهدف ســرقــة البيانات 

المصرفية للعمالء.
ــــة رســـــائـــــل  ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ وتــــــضــــــم الـ
بــهــدف رفـــع الــوعــي المجتمعي 
بــمــبــادئ األمــــان عــلــى اإلنــتــرنــت 
لحماية كلمات المرور الخاصة 
بالعمالء، وكيفية الحماية من 

الــرســائــل االحتيالية واخــتــراق 
التطبيقات المصرفية واالنتباه 
للعمليات المشبوهة واإلبــالغ 
ــاع  ــ ــبـ ــ ــا، مـــــــع ضــــــــــــــرورة اتـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ
إرشـــادات البنوك ونــشــرات بنك 

الكويت المركزي.
ــــى تــعــريــف   إلـ

ً
وتــــهــــدف أيــــضــــا

العمالء بكيفية حماية حساباتهم 
من أساليب االحتيال المتعددة 
بــاســتــخــدام كــلــمــات مــــرور قــويــة 
ــعـــب تــخــمــيــنــهــا،  وطــــويــــلــــة يـــصـ
وتـــحـــتـــوي عــلــى حـــــروف وأرقـــــام 
ورمــوز مع ضــرورة تغييرها من 

حين إلى آخر.
وشددت الحملة على ضرورة 
عدم مشاركة البيانات المصرفية 
مـــع أي شـــخـــص، مـــع اتـــخـــاذ كل 
االحـــتـــيـــاطـــات األخـــــرى الـــتـــي من 
ــأنـــهـــا حـــمـــايـــة ســــريــــة كــلــمــات  شـ
المرور، مثل إخفاء إدخــال الرقم 
السري باليد عند إجراء عمليات 

ــــزة  ــهـ ــ ــن خـــــــــالل أجـ ــ ــ مــــصــــرفــــيــــة مـ
الصراف اآللي.

 على 
ً
ويحرص »الوطني« دائما

توفير أساليب مبتكرة تعزز نشر 
الثقافة المالية لدى أكبر شريحة 
ممكنة من الجمهور، بما يضمن 
أوســـع انــتــشــار لــرســالــة الحملة، 
ــــى تــســخــيــر إمـــكـــانـــات  إضــــافــــة إلـ
البنك الهائلة فــي الــتــواصــل مع 
ــل قــنــواتــه  الـــعـــمـــالء، بــمــا فــيــهــا كـ
الــرقــمــيــة الــتــي تــحــظــى بمتابعة 
هــي األكــبــر عــلــى مــســتــوى بنوك 

الكويت.
وتــعــد جــهــود »الـــوطـــنـــي« في 
توعية عمالئه راســخــة وركيزة 
أســـاســـيـــة فــــي اســتــراتــيــجــيــتــه، 
 مــا يستخدم كــل قنوات 

ً
ودائــمــا

ــــل مـــعـــهـــم لــتــوعــيــتــهــم  ــــواصـ ــتـ ــ الـ
بـــضـــرورة االحــتــفــاظ بــأرقــامــهــم 
الـــســـريـــة وبـــيـــانـــات حــســابــاتــهــم 
الــــمــــالــــيــــة والـــشـــخـــصـــيـــة وعـــــدم 

تــقــديــمــهــا ألي شـــخـــص يــدعــي 
اتــصــالــه مــن طـــرف الــبــنــك، كذلك 
ــر بــالــنــســبــة لـــلـــرقـــم الـــســـري  ــ األمــ

لمرة واحدة.
 
ً
ويـــــعـــــد »الــــــوطــــــنــــــي« داعـــــمـــــا

 لــكــل حــمــالت 
ً
 رئــيــســيــا

ً
وشــريــكــا

ومبادرات بنك الكويت المركزي 
الــتــي تــهــدف إلــــى رفــــع مــســتــوى 
الــوعــي الــمــالــي ونــشــر التوعية 
المصرفية بين شرائح المجتمع، 
وقد دأب البنك بصفته أحد أكبر 
المؤسسات المالية في الكويت 
والمنطقة على تنظيم مختلف 
ــتــــي تـــســـاهـــم فــي  ــيـــات الــ ــالـ ــفـــعـ الـ
توعية المجتمع بكل القضايا 

ــقـــطـــاع الــمــصــرفــي  الـــتـــي تـــهـــم الـ
وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات والـــــدورات 
الــتــدريــبــيــة فـــي مــجــال مكافحة 
عــمــلــيــات االحـــتـــيـــال والـــجـــرائـــم 

المالية.
ويلتزم بنك الكويت الوطني 
ـــأداء مــســؤولــيــتــه المجتمعية  بــ
تــجــاه المجتمعات الــتــي يعمل 
 
ً
بها، كما أن الوطني سباق دائما

فــي أخــذ زمـــام الــمــبــادرة لتقديم 
كل سبل الدعم للحمالت المهمة 
واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مـــثـــل حــمــلــة 
»لنكن على درايــــة«، التي تصب 
في مصلحة االقتصاد الوطني 

والمجتمع.

هيئة األسواق تطلق خدمة
البالغات عبر تطبيق سهل

أطلقت هيئة أســواق المال، أمــس، عبر تطبيق 
ســهــل، خــدمــة تــقــديــم الــبــالغــات ضــد أي شخص 
عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في 
الــقــانــون رقــم 7 لسنة 2010 بــشــأن إنــشــاء الهيئة 
وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية 
ــوارد فــي الفصل  وتعديالتهما، وفــق التنظيم الــ
الــثــالــث مــن الــكــتــاب الــثــالــث )إنـــفـــاذ الــقــانــون( من 

الالئحة التنفيذية لذات القانون وتعديالتهما.
ويأتي إطالق هذه الخدمة استكمااًل لتسهيل 
عملية تقديم البالغات وإثــراء قنوات تفعيل دور 
الهيئة الرقابي والتعامل مع جمهورها، ويتضمن 
إتاحة تقديم البالغات عبر تطبيق سهل، بحيث 
تشمل وقائع الجرائم والمخالفات التي يتم اإلبالغ 
عنها ووقت ومكان ارتكابها والمصدر واألشخاص 
المبلغ عنهم وصفاتهم، وأي معلومات أو دالئل 

أخرى تؤيد البالغ.
ويـــراعـــى عــنــد تــقــديــم الــبــالغ اتــبــاع الــضــوابــط 
ات المعتمدة فــي الهيئة، مــع استيفاء  ــراء ــ واإلجــ
الشروط المطلوبة لتقديمه. تجدر اإلشارة إلى أنه 
يمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول إلى 
تطبيق سهل واختيار قائمة الخدمات والتصفح 

حتى الــوصــول إلــى هيئة أســـواق المال واختيار 
خدمة البالغات للقيام بعملية تقديم البالغ.

وتعد هذه الخدمة األولى التي تطلقها الهيئة 
من خالل »سهل«، وجار العمل على إطالق باقة من 
الخدمات األخرى التي تقدمها الهيئة لجمهورها 
بشكل تدريجي، مثل خدمات الشكاوى والتظلمات 

بأنواعها، وخدمات طلب حق االطالع.

 وعبر فرع المطار خالل العطلة
ً
»بيتك« يواصل خدمة العمالء إلكترونيا

ــل بـــيـــت الـــتـــمـــويـــل الــكــويــتــي  يــــواصــ
ــام الــوطــنــيــة،  ــ )بــيــتــك( خـــالل عــطــلــة األيـ
تقديم خدماته المصرفية  للعمالء على 
مــدار الساعة عبر الموبايل والقنوات 
البديلة والمنصات الرقمية، وكذلك من 

خالل فرع المطار.
وتتوفر معظم الخدمات المصرفية 
عبر الموقع اإللكتروني kfh.com، أو 
عبر تطبيق الموبايل KFHOnline، أو 
مــن خــالل فــروع KFH Go اإللكترونية 
الــمــنــتــشــرة فـــي الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق 
والــمــواقــع المهمة، إضــافــة إلــى قنوات 
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــــى وســـــــائـــــــل الـ ــلـ ــ »بـــــيـــــتـــــك« عـ
االجـــتـــمـــاعـــي، إلــــى جـــانـــب الـــعـــديـــد من 
قنوات الخدمة اإللكترونية باالعتماد 

على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية 
والمنصات الرقمية.

ويواصل »بيتك« خدمة عمالئه من 
خــالل معرض KFH Auto، ومعرضي 
ــيـــج والــــــــــري خــــــالل الـــفـــتـــرتـــيـــن  الـــضـــجـ
الصباحية والمسائية يوم 27 الجاري، 
ويعاود »بيتك« مزاولة أعماله من خالل 

جميع مواقعه يوم 28 الجاري.

KFH Go فروع

ويعتبر فرع KFH Go، قناة مصرفية 
ذكية تساعد على نقل تعامالت العمالء 
االعــتــيــاديــة إلــى فــرع آلــي مبتكر يوفر 
ــانـــات تــتــيــح لــلــعــمــالء االســـتـــفـــادة  ــكـ إمـ

ة  ــيـــة ذات كـــفـــاء ــات مـــصـــرفـ ــ ــدمـ ــ ــن خـ ــ مـ
عالية، بما يزيد على 80 في المئة من 
الخدمات واالعمال التي تقدمها الفروع 

بمفهومها التقليدي.
 ،XTM جهاز KFH GO وتضم فروع
الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت 
والــــصــــورة مـــع مــوظــفــي الـــخـــدمـــة، الــى 
جانب أجــهــزة للصرف اآللــي واإليـــداع 
النقدي، حيث تستقبل أجهزة اإليــداع 
النقدي 300 ورقـــة نقدية فــي العملية 

الواحدة.
ويستطيع العمالء من خــالل فروع 
KFH Go الــمــنــتــشــرة بــأمــاكــن مختلفة 
فــي الــكــويــت بــمــا فــيــهــا مــطــار الــكــويــت 
ــة مـــتـــنـــوعـــة مــن  ــاقــ الــــــدولــــــي، إجـــــــــراء بــ

الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: 
إنشاء المعامالت التجارية »المرابحة«، 
وطلب البطاقات االئتمانية والمسبقة 
الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، 
وتفعيل الــبــطــاقــات المصرفية، وفتح 
الـــودائـــع والــحــســابــات، وطــبــاعــة دفتر 
الشيكات الــفــوري، والطباعة الفورية 
للبطاقات المصرفية بدون طلب مسبق، 
وتسلم سبائك الــذهــب )10 غــرامــات(، 
وفتح حساب )الذهب، التوفير، الرابح، 
ــراء  ــة(، وكـــذلـــك بــيــع وشــ ــيــ الــخــدمــة اآللــ
الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة 
عــن طــريــق الــمــوبــايــل مــن خـــالل الــرمــز 
التعريفي QR code أو من خالل البطاقة 
المدنية أورقم الهاتف، وغير ذلك الكثير 

مــن الــخــدمــات التمويلية والمصرفية 
بسهولة وسرعة وأمان.

ــات الــمــصــرفــيــة  ــدمــ ــخــ ــا تــتــمــيــز الــ ــمـ كـ
تــهــا  ــتــــك« بــكــفــاء ــيــ ــي »بــ ــ ــيــــة فـ ــتــــرونــ االلــــكــ
العالية، باإلضافة الى السهولة واألمان، 
حيث يتجسد ذلك جليا بعدد العمليات 
المصرفية اإللكترونية التي ينفذها عمالء 
»بيتك«، عبر )KFHonline( على الموقع 

اإللكتروني أو عبر تطبيق الموبايل. 
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وشـــمـــلـــت الـ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة: فــتــح حـــســـاب مــصــرفــي 
ــلـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن  ــاليــــــن لـ أونــــ
لالنضمام لعمالء »بيتك« دون زيــارة 
الــفــرع، والــتــحــويــالت المالية المحلية 
والــخــارجــيــة، وانــشــاء ودائــــع، وإضــافــة 

مــســتــفــيــديــن، واســـتـــعـــالم عـــن رصــيــد، 
وطــلــب دفــتــر شــيــكــات، وفــتــح حساب 
الــذهــب، وإجـــراء عمليات بيع وشــراء 
وتــــــــداول الــــذهــــب، وطـــلـــب الــتــمــويــل، 
وفتح حــســاب، وطلب بطاقة الخير، 
ــخــــاص  وعــــــــــرض الــــــرقــــــم الــــــســــــري الــ
بــالــبــطــاقــات االئــتــمــانــيــة وبــطــاقــات 
الــســحــب اآللــــي، وتــفــعــيــل الــبــطــاقــات 
المصرفية الــجــديــدة، والتبليغ عن 
بطاقة مفقودة سواء كانت ائتمانية 
أوسحبا آليا، ومعرفة االلتزامات 
الــــتــــمــــويــــلــــيــــة وعــــــــــــدد األقـــــــســـــــاط، 

واالطــــالع على الخطط االستثمارية، 
وخدمة الحصول على ملخص أرصدة 
الحسابات والودائع، وإدارة حسابات 

األبناء من خالل خدمة »بيتي أون الين« 
وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية 

االلكترونية.

»المتحد« يتواصل مع عمالئه
بمناسبة حلول اليوم الوطني للكويت وذكرى 
الــتــحــريــر، يــتــقــدم الــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد بأطيب 
التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، وولي عهده األمين سمو 
الشيخ مشعل األحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نواف األحمد، سائال الله العلي القدير 
أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة 

على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وقــــال الــبــنــك، فـــي بــيــان صــحــافــي، إنـــه سيغلق 
جميع فروعه يومي األحد واالثنين 26 و27 فبراير 
الــجــاري، على أن تستأنف العمل يــوم الثالثاء 28 

فبراير الجاري.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أشـــار الــبــنــك إلـــى أنـــه يمكن 
ــــل مـــــع الــــبــــنــــك عــــبــــر الــــقــــنــــوات  ــــواصـ ــتـ ــ ــمـــالء الـ ــعـ ــلـ لـ
اإللــكــتــرونــيــة، والــتــي تتضمن تطبيق الــبــنــك عبر 
الهاتف النقال، ومن خالل موقع البنك على شبكة 

اإلنترنت www.ahliunited.com.kw، وحسابات 
البنك على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي، وخدمة 
حياكم التي تعمل على مدار 24 ساعة يوميا على 

الرقم 1812000.

»وربة« يواصل تقديم الخدمات المصرفية
ــاد  ــيـ ــلـــول األعـ  مــــع حـ

ً
تـــزامـــنـــا

الـــوطـــنـــيـــة، يـــواصـــل بــنــك وربـــة 
ــه الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــاتــ ــدمــ تـــقـــديـــم خــ
لــعــمــالئــه الـــكـــرام خـــالل العطلة 
الرسمية يومي األحد واالثنين 
ــبـــرايـــر، عــبــر أجــهــزة  26 و27 فـ
EBM في أفرع األفنيوز والمطار 
وكــــــيــــــفــــــان، لـــتـــســـهـــيـــل تـــقـــديـــم 
الــــخــــدمــــات لـــلـــعـــمـــالء، إضـــافـــة 
إلـــى اســتــمــرار خــدمــة االتــصــال 
الــهــاتــفــي عــبــر مـــركـــز االتـــصـــال 
1825555 ومنصات البنك لدى 
مواقع التواصل االجتماعي أو 
 عــن ذلك 

ً
عبر األونــاليــن، فــضــال

سيستمر فرع المطار في العمل 
على مدار الساعة خالل العطلة.
وأفـــاد مــديــر إدارة أول إدارة 

الفروع في المجموعة المصرفية 
لألفراد عبدالله الشعيل بأن بنك 
ــة مــســتــعــد لــخــدمــة عمالئه  وربــ
عـــبـــر تـــقـــديـــم جـــمـــيـــع خـــدمـــاتـــه 
المصرفية خــالل هــذه اإلجــازة، 
وتوفير كل الخدمات المصرفية 
لعمالء البنك، بما فيها خدمات 
أجــهــزة EBM، حــيــث تــقــدم هــذه 
األجــهــزة مجموعة مــن الحلول 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــمـــتـــنـــوعـــة عــبــر 
ــنـــة، ومــن  أفــضــل الــتــقــنــيــات اآلمـ
بــيــنــهــا خـــدمـــات إيـــــداع األمــــوال 

والشيكات.
وأضاف الشعيل: »كما تتيح 
أجهزة EBM لعمالء بنك وربة 
إدراج أمـــــوال الــشــيــكــات ضمن 
حساباتهم فور إيداعها، وتقوم 

بـــأداء دور مهم فــي تقديم عدد 
ــــن الــــخــــدمــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة،  مـ
منها السحب واإليــداع النقدي 
واالســـــــتـــــــعـــــــالم عـــــــن الــــرصــــيــــد 
وتــغــيــيــر كــلــمــة الـــســـر وغــيــرهــا 
مــن الــخــدمــات، ويــمــتــلــك عمالء 
ــة، حــيــث  ــيــ ــوعــ وربــــــــة مـــــيـــــزات نــ
ــانــــب مــن  بـــإمـــكـــانـــهـــم إجــــــــراء جــ
العمليات المصرفية األساسية 
عبر أجهزة الهواتف الذكية من 
خالل تطبيق بنك وربــة الفريد 

من نوعه«.
وسيستأنف بنك وربة تقديم 
خـــدمـــاتـــه الــمــصــرفــيــة عـــبـــر كــل 
فــروعــه المصرفية بعد انتهاء 
اإلجازة الرسمية مباشرة، وذلك 

يوم الثالثاء 28 فبراير 2023.

عبدالله الشعيل

»التجاري«: عرض جديد مع »ديلفرو« و»طلبات«
أعلن البنك التجاري عرضا 
 »Deliveroo« جديدا مع ديلفرو
وطلبات »Talabat«، وهما من 
المنصات الرائدة المستخدمة 
على نــطــاق واســـع فــي طلبات 
ــام عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت فــي  ــعــ الــــطــ
الـــــشـــــرق األوســـــــــــط، حــــتــــى 26 
ــع فـــتـــرة  ــ  مـ

ً
الــــــجــــــاري، تــــزامــــنــــا

االحتفال باألعياد الوطنية. 
وعن تفاصيل هذا العرض، 
ــــت بـــــــــدور بـــوخـــمـــســـيـــن –  ــالـ ــ قـ
رئيسة إدارة التسويق - قطاع 
الخدمات المصرفية لألفراد: 
»يــســعــدنــا فـــي الــبــنــك أن نــقــدم 
هـــذا الـــعـــرض لــجــمــيــع حاملي 
بطاقات الــتــجــاري االئتمانية 

والمسبقة الــدفــع، حيث يمكن 
ــادة بــخــصــم  ــفــ ــتــ لــلــعــمــيــل االســ
فـــــوري بــنــســبــة 25 فـــي الــمــئــة 
عند الطلب مــن Deliveroo و 
Talabat خالل عطلة العيدين 

الوطني ولتحرير«. 
 
ً
وتابعت بوخمسين مبّينة

أن هذه الخطوة تأتي في إطار 

حرص البنك الدائم على تقديم 
أفــضــل مستوى مــن الخدمات 
لــضــمــان راحـــة ورضـــا عمالئه 
عــنــد تــســوقــهــم عــبــر الــمــواقــع 

التجارية العالمية والمحلية.
ــفــــادة  ــتــ وعـــــــن إمــــكــــانــــيــــة اســ
ــــرض،  ــعـ ــ ــن هـــــــذا الـ ــ الـــعـــمـــيـــل مــ
أوضــــــحــــــت بــــوخــــمــــســــيــــن أنــــه 
يــمــكــن لــلــعــمــالء الـــدخـــول على 
 Talabatو Deliveroo تطبيقي
أو زيــــارة مــوقــعــهــم للحصول 
على الخصم واختيار البطاقة 
االئتمانية أو المسبقة الدفع 
إلتمام العملية، حيث يتم منح 
الخصم على الفور عند الدفع 
ــن بـــطـــاقـــات الـــتـــجـــاري  بـــــأي مــ
ــة  ــقـ ــبـ ــمـــسـ ــة أو الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االئـ
الــدفــع المسجلة على تطبيق 
Talabat، وعــنــد إدخـــــال رمــز 
الخصم CBKFEB على تطبيق 
 بـــأن الــحــد 

ً
Deliveroo، عــلــمــا

األدنــــى للطلب هــو 5 دنــانــيــر، 
 أن هــذا الــعــرض متاح 

ً
منوهة

حتى يوم 26 الجاري.

»األهلي« يعلن الفائزة في »الفوز«»األهلي« يعلن الفائزة في »الفوز«
أعلن البنك األهلي الكويتي فوز غادة عبدالله 
البسام فــي السحب األســبــوعــي لحساب »الــفــوز« 
لــلــجــوائــز، بــجــائــزة نــقــديــة قــدرهــا 10000 ديــنــار، 
والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، 
وتــم اإلعـــالن عــن اســم الــفــائــزة االثنين 20 فبراير 

.2023
وحساب »الفوز« للجوائز، هو حساب الجوائز 
األول من نوعه، والذي يتيح لعمالء البنك األهلي 
الكويتي فــرصــة الــفــوز بجوائز ومــكــافــآت كبرى. 
ومن خالل حساب »الفوز«، سيحظى عمالء البنك 
بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب 

األسبوعي، وكذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى، 
وهــي راتـــب شــهــري بقيمة 5000 ديــنــار لــمــدة 10 

سنوات.

بدور بوخمسين

... ويوفر خدماته خالل العطلة
أعلن البنك التجاري الكويتي استمرار تقديم 
خدماته المصرفية للعمالء خالل عطلة العيد 
الوطني ويوم التحرير، يومي األحد واالثنين 
26 و27 فبراير 2023، في فــرع مطار الكويت 
الدولي T1 )قاعة الوصول( على مدار الساعة، 
 إلى 

ً
إضافة إلى فرع األفنيوز من 10:00 صباحا

10:00 مساء طوال فترة العطلة، ويوم الجمعة 
 إلى 10:00 مساء.

ً
من 4:00 عصرا

كما يمكن للعمالء الحصول على الخدمات 

الــمــصــرفــيــة مـــن خـــالل فــــروع الــخــدمــة الــذاتــيــة 
التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعمالء 
على مــدار الساعة في عــدد من الــفــروع، منها: 
الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع 
الــجــهــراء، فـــرع خــيــطــان، فـــرع السالمية وفــرع 
الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال 
وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة السحب 
واإليداع اآللي التابعة للبنك والتي توجد في 

مختلف مناطق الكويت.

ً
... ويواصل خدماته إلكترونيا
ً
... ويواصل خدماته إلكترونيا

يتقدم البنك األهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلــى مقام صاحب السمو أمير البالد 
ــي عــهــده األمـــيـــن سمو  ــواف األحـــمـــد، وولــ الــشــيــخ نــ
ــى الــحــكــومــة والــشــعــب  الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد، وإلــ
الكويتي الــكــريــم وكـــل المقيمين، بمناسبة العيد 
الوطني وعيد التحرير. بهذه المناسبة سيعطل 
البنك أعماله يومي األحد واالثنين 26 و27 فبراير 

الجاري، على أن يستأنف أعماله المعتادة اعتبارا من 
الثالثاء 28 فبراير. وسيواصل البنك األهلي الكويتي 
تقديم خدماته المصرفية لعمالئه الكرام عبر الموقع 
اإللكتروني eahli.com، وعن طريق تطبيق الهاتف 
المحمول الخاص بالبنك، كما يمكن للعمالء القيام 
بالعديد من المعامالت المصرفية من خالل االتصال 

بمركز خدمة العمالء »أهال أهلي« الهاتفية.

مصر... الدوالر يسجل ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه
سعره مستقر لدى البنك المركزي... وضغوط متواصلة على السوق السوداء

تتواصل الضغوط في مصر 
على السوق السوداء التي 
 بسبب انهيار 

ً
تعاني كثيرا

الطلب على العمالت الصعبة 
خاصة الدوالر من كبار التجار 

وشركات االستيراد.

ــــرف الـــــــدوالر  ســـجـــل ســـعـــر صــ
األمــــيــــركــــي مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة 
جــديــدة مقابل الجنيه المصري 
في البنوك، لكنه استقر لدى البنك 

المركزي.
ــر لـــصـــرف  ــعــ ــــى ســ ــلـ ــ وجـــــــــاء أعـ
الـــــــدوالر لــــدى مـــصـــرف أبــوظــبــي 
اإلســـالمـــي عــنــد مــســتــوى 30.63 
ــراء، مــقــابــل 30.68  ــلـــشـ  لـ

ً
جــنــيــهــا

 
ً
 لــلــبــيــع. ولـــــدى 24 بــنــكــا

ً
جــنــيــهــا

بقيادة البنك المركزي المصري، 
اســــتــــقــــر ســــعــــر صــــــــرف الـــــورقـــــة 
األميركية الخضراء، عند مستوى 

 لـــلـــشـــراء، مــقــارنــة 
ً
30.58 جــنــيــهــا

 للبيع.
ً
بنحو 30.68 جنيها

وكان أقل سعر لصرف الدوالر 
في 4 بنوك بقيادة البنك األهلي 
ــــري وبـــــنـــــك مـــــصـــــر، عــنــد  ــــصـ ــمـ ــ الـ
 لــلــشــراء، 

ً
مــســتــوى 30.48 جنيها

 للبيع.
ً
مقابل 30.58 جنيها

ــابـــل، تــتــواصــل  ــقـ لـــكـــن فــــي الـــمـ
الــضــغــوط عــلــى الــســوق الــســوداء 
 بسبب انهيار 

ً
التي تعاني كثيرا

الــطــلــب عــلــى الـــعـــمـــالت الــصــعــبــة 
 الدوالر من كبار التجار 

ً
خصوصا

وشركات االستيراد.

ــيـــة  ــمـــاضـ ــدت األيـــــــــــام الـ ــ ــهــ ــ وشــ
انفراجة كبيرة في ملف البضائع 
المكدسة فــي الموانئ المصرية 
إذ  تقترب األزمة من نهايتها وفق 

البيانات واألرقام الرسمية.
ومنذ مارس من العام الماضي، 
يــشــهــد ســـوق الـــصـــرف فـــي مصر 
تـــحـــركـــات مــكــثــفــة مــــن الــحــكــومــة 
ــزي  ــركــ ــمــ ــــك الــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــريــ ــمــــصــ الــ
الـــمـــصـــري، لــلــســيــطــرة عــلــى أكــبــر 
أزمة في سوق الصرف منذ إطالق 
بــرامــج اإلصـــالح االقــتــصــادي في 

بداية نوفمبر من العام 2016.

 مــن ديسمبر الماضي 
ً
ا وبــــدء

تمكنت الحكومة من إنهاء أزمة 
ــكـــدس الـــبـــضـــائـــع فــــي الـــمـــوانـــئ  تـ
الــمــصــريــة، إذ تمكنت بالتعاون 
مــع الــبــنــك الــمــركــزي، مــن اإلفـــراج 
ــراوح قــيــمــتــهــا  ــ ــتــ ــ ــن بـــضـــائـــع تــ ــ عـ
اإلجــمــالــيــة بــيــن 17 و18 مــلــيــار 
دوالر، مما تسبب في القضاء على 
المضاربات العنيفة التي كانت 

تحدث في السوق السوداء.
ــانـــت الـــفـــجـــوة بــيــن أســعــار  وكـ
ــســــوق الــرســمــيــة  ــي الــ ــرف فــ الــــصــ
والـــســـوداء، بلغت ذروتــهــا خــالل 

األســـــــبـــــــوع األخــــــيــــــر مــــــن الــــعــــام 
الــــمــــاضــــي، حــيــنــمــا ســـجـــل ســعــر 
ــرف الــــــــــدوالر خـــــــارج الـــســـوق  ــ صــ
 ،

ً
الــرســمــيــة مــســتــوى 38 جــنــيــهــا

لكن مع تحركات البنك المركزي 
ــة الــبــضــائــع  ــ ــاء أزمـ ــهـ فـــي مــلــف إنـ
المكدسة وقربه من إنهاء األزمة، 
ــرف الـــــــدوالر في  ــار ســعــر صــ ــهـ انـ
الــســوق الــمــوازيــة إلــى مستوى ال 
 فـــي الــوقــت 

ً
يــتــجــاوز 31 جــنــيــهــا

 
ً
الحالي، مقابل نحو 30.62 جنيها

في السوق الرسمية.
في الوقت نفسه، نجحت وزارة 

المالية في إتمام إصدارها األول 
مـــن الــصــكــوك فـــي بـــورصـــة لــنــدن 
صباح أمس، حسب ما أعلنت في 
بيان. وتجاوزت طلبات االكتتاب 
قيمة اإلصــــدار الــبــالــغ 1.5 مليار 
دوالر بــأربــع مــــرات، مــمــا خفض 
الــعــائــد الــنــهــائــي إلـــى %10.875 
مـــقـــارنـــة بــالــســعــر االســـتـــرشـــادي 

األولي البالغ %11.625.
ــوزارة الــمــالــيــة،  ــ ووفــــق بــيــان لــ
 
ً
250 مستثمرا فقد اكتتب نحو 

 في الصكوك، التي جذبت 
ً
عالميا

شرائح جديدة من المستثمرين 

في الديون المصرية من األسواق 
الــعــالــمــيــة بــمــا فـــي ذلــــك الــخــلــيــج 
وشرق آسيا والواليات المتحدة 
 
ً
ا وأوروبا. ويعد هذا اإلصدار جزء

ــــي إلصــــــــدارات  ــ مــــن بـــرنـــامـــج دولـ
الصكوك السيادية لعدة سنوات 
مقبلة بقيمة 5 مــلــيــارات دوالر، 
ستطرحه الحكومة فــي بورصة 

لندن.
)العربية نت(

https://www.aljarida.com/article/15625
https://www.aljarida.com/article/15623
https://www.aljarida.com/article/15624
https://www.aljarida.com/article/15622
https://www.aljarida.com/article/15622
https://www.aljarida.com/article/15620
https://www.aljarida.com/article/15619
https://www.aljarida.com/article/15617
https://www.aljarida.com/article/15616
https://www.aljarida.com/article/15614
https://www.aljarida.com/article/15612


أول نصب تذكاري للمرأة في البحرين

عاشت مملكة البحرين، لثالثة أيام متتالية، أجواء 
احتفالية، بمناسبة إطالق اسم الفائز بجائزة عيسى 
لخدمة اإلنسانية، فقد حظيت برعاية ملكية واهتمام 
 
ً
 ومراسال

ً
إعالمي شارك فيها نحو خمسين صحافيا

من المنطقة العربية والعالم.
الجائزة تحمل اسم حاكم البحرين األسبق، الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة، في دورتــهــا الخامسة، 
عقد كل سنتين، تحمل 

ُ
بعد اإلعالن عنها عام 2009، وت

رسائل حرصت الدولة ووزارة اإلعالم البحرينية على 
إيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة على مستوى العالم.

سفراء الجائزة 
ففي لــقــاء مــفــتــوح، وفــي الــيــوم األول، عقد وزيــر 
 
ً
ــزان بـــن عــبــدالــلــه الــنــعــيــمــي، مــؤتــمــرا ــ ــــالم د. رمـ اإلعـ
 شرح فيه أهــداف الجائزة، باعتبار »اننا 

ً
صحافيا

أبناء أسرة إنسانية واحدة«.
كالم الوزير الشاب والمتحمس عكس »شخصية 
 
ً
الــبــحــريــن الــتــاريــخــيــة كــمــكــان لــلــتــعــايــش«، مخاطبا

اإلعــالمــيــيــن: »أنــتــم ســفــراء لــهــذه الــجــائــزة«، وشعب 
البحرين وقيادته ليسوا منفصلين عن هذه األمة، 

بل هم في قلبها، وجزء منها. 
، فقد 

ً
كان اليوم الثاني من فعاليات االحتفال عامرا

حظيت المناسبة برعاية الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وسط حضور رسمي وشعبي ودبلوماسي، 

أقيم في مركز عيسى الثقافي.
ُصناع الخير والرعاية الملكية 

 
ً
على المنصة الرئيسية جلس الملك متوسطا
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص 
لــلــمــلــك، ورئـــيـــس مــجــلــس األمــــنــــاء، وكـــذلـــك الــفــائــز 
بالجائزة طبيب العيون النيبالي د. ساندوك رويت. 
وفي الكلمة التي ألقاها الملك حمد بن عيسى، 
قال: »تؤكد التجربة العملية لهذه المبادرة العالمية 
أن خدمة اإلنسانية هــي مــالذنــا اآلمــن نحو وحــدة 
: »الجهود االستثنائية 

ً
البشرية واستقرارها«، مضيفا

لطبيب العيون الدكتور ســانــدوك رويــت، هي أحد 
األمثلة الحية والمشرقة لدور النوايا الصادقة في 

تحقيق الرخاء والسالم اإلنساني«. 
وخــتــم مــلــك الــبــحــريــن كلمته الــســامــيــة، بتقديم 
 ساهم في الجائزة على جهودهم في 

ْ
الشكر لكل َمن

تجسيد الرسائل النبيلة، بتكريم »ُصــنــاع الخير« 
من أصحاب األيادي البيضاء، لتكون هذه المبادرة 
 لكل مسعى مخلص يعتني باألخوة 

ً
 ملهما

ً
مرجعا

اإلنسانية ويرتقي بها.

صدى عالمي
وكـــانـــت كــلــمــة لــرئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــائــزة، 
الممثل الــخــاص للملك، الــشــيــخ محمد بــن مــبــارك 
 بالمبادرة الكريمة التي أنشأها 

ً
آل خليفة، مشيدا

 لـــمـــن يـــتـــفـــوق فــــي خــدمــة 
ً
ورعــــاهــــا الـــمـــلـــك تـــكـــريـــمـــا

 بين 
ً
 مهما

ً
 إنسانيا

ً
 إياها جسرا

ً
اإلنسانية، معتبرا
البحرين والعالم.

ث عن عالقته بصاحب اسم الجائزة، الملك  وتحدَّ
الراحل الشيخ عيسى بن سلمان، والذي »جمع القلوب 
 إلى ما حققته 

ً
حوله، وأجمعت على محبته«، منوها

 
ً
الجائزة من صدى عالمي وإقبال شديد بلغ 139 عمال

موا لنيل الجائزة. وأشار إلى  من أفراد ومؤسسات تقدَّ
المعايير التي تحكمها، ليأتي فوز الدكتور ساندوك 
رويــــت بــهــا بــعــد عــامــيــن مـــن الــبــحــث واالســتــطــالع، 
والعديد من الجهود الميدانية، والشفافية المهنية 
في االختيار، فطبيب العيون النيبالي برع في مجال 
ن بكفاءة عالية من ابتكار طريقة  اختصاصه، وتمكَّ
جديدة لعالج مرض »عتامة العيون«، أو ما ُيعرف 
باللغة الدارجة بـ »المياه البيضاء«، وقام، ومن منطلق 
إحــســاســه بالفقراء المحتاجين، بتصنيع وإنــتــاج 
الــعــدســات رخــيــصــة الــثــمــن، وعــــالج آالف الــمــرضــى 

المصابين بالعمى من دون مقابل. 

طبيعتنا الخّيرة
تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي قصير عن الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة، وفيلم آخر عن أعمال 
الــدكــتــور ســانــدوك رويـــت، وكلمة للدكتور فرحان 
نــظــامــي عــضــو لجنة التحكيم، قـــال فيها إن »هــذه 
الجائزة تذكرنا بطبيعتنا الخّيرة، وإن القدرة على 
 فــي عقلنا الــبــاطــن، واالحتفال 

ً
الرحمة تظل دائــمــا

بــصــاحــب الــجــائــزة هــو تــكــريــس إللــهــام الــخــّيــريــن«، 
وكانت كلمة أخيرة للفائز.

وبـــعـــد مـــغـــادرة الــمــلــك والـــضـــيـــوف الـــقـــاعـــة، دعــا 
القائمون على الجائزة اإلعالميين لمؤتمر صحافي 
عــقــده الــطــبــيــب الــنــيــبــالــي، بــمــشــاركــة األمـــيـــن الــعــام 
للجائزة األستاذ علي عبدالله الخليفة مدير الجائزة.

ً
30 ألف عملية سنويا

استطاع الطبيب النيبالي أن يعيد البصر إلى 

مئات اآلالف من الفقراء والمحتاجين بتقنية متقدمة، 
، وصل ثمن العدسة إلى 5 

ً
وبتكلفة منخفضة جــدا

دوالرات، بعد أن أقــام فــي عموم مناطق نيبال 18 
 للعيون، وهــنــاك حــوالــي 20 مليون مصاب 

ً
مــركــزا

بالمياه البيضاء حول العالم يحتاجون إلى عمليات 
جراحية. واستشهد الدكتور ساندوك بامرأة نيبالية 
أبصرت النور بعد تسعة أشهر من والدة ابنها للمرة 
ــــى، وراحــــت تتحسسه وتــضــمــه إلـــى صــدرهــا،  األولـ

وبابتسامة أعادت لها األمل بالحياة.
 بإجراء 

ً
أوضح الدكتور ساندوك أنه يقوم سنويا

، ورأى أن أعمال 
ً
30 ألف عملية، وبتكلفة بسيطة جدا

الجائزة تتسم بالحيادية، وهي غير منحازة، فقد 
 .

ً
حصل عليها دون أن يترشح شخصيا

ق إلــى  وفـــي رده عــلــى أســئــلــة الصحافيين، تــطــرَّ
الــبــدايــات األولـــى عندما كــانــت هــذه العمليات تتم 

في اليوم األول من فعاليات االحتفال 
بجائزة عيسى للخدمة اإلنسانية، اختار 
مركز التواصل الوطني أن يكون »نصب 
استذكار مسيرة المرأة ودورها في تحقيق 
التنمية الوطنية« المحطة األولــى لزيارة 
الــصــحــافــيــيــن الــمــدعــويــن والــتــعــرف على 

المشروع.
تسمية المجسم »أثر« نسبة إلى الفريق 
الهندسي المختلط، من الجنسين، والفائز 
بالتصميم، وهو عبارة عن مرصد لتوثيق 
مكتسبات المرأة، وشاهد على إسهاماتها 
ــل الــمــكــان المناسب  الــوطــنــيــة، وهـــو يــشــكِّ

الحتضان إبداعات المرأة.
ع الصحافيون فــي بهو  وبعد أن تجمَّ
ــمـــســـؤوالت في  ــدى الـ ــ الـــنـــصـــب، وقـــفـــت إحـ
المجلس األعــلــى لــلــمــرأة، لــتــشــرح ماهية 
الــمــشــروع وعــنــاصــره. فهو يعكس تطور 
المعمار الحديث في مملكة البحرين ألول 
نصب تذكاري للمرأة وعــرض إنجازاتها 

وقصص نجاحها.
وأشارت بيدها إلى النصب القابع خلف 
الزجاج، والمفتوح على منظر بانورامي 
ــأن هـــذا  ــ لــمــديــنــة الـــمـــنـــامـــة مــــن األعــــلــــى، بـ

م يحتوي على أربعة عناصر؛ األول  المجسَّ
 لعالقة المجتمع البحريني به 

ً
البحر، نظرا

على مر العصور، ودورها في إدارة األسرة 
عــنــد خـــــروج الـــرجـــل فـــي رحـــــالت الــصــيــد 
واللؤلؤ. والعنصر الثاني، هو المرأة، وما 

تمثله مــن معاني األمــومــة والمسؤولية. 
أما العنصر الثالث، فهو الهندسة، والقائم 
ــوازن. والــعــنــصــر الــرابــع  عــلــى الـــدقـــة والــــتــ
واألخـــيـــر، هــو »اإلنــــجــــاز«، والــــذي تجتهد 

المرأة في تقديمه.

عرض فيلم وثائقي 
عن الشيخ عيسى 

بن سلمان وآخر عن 
الطبيب الفائز

ساندوك ابتكر 
تقنية إلنتاج 

عدسات لمرضى 
المياه البيضاء 

وساهم في إعادة 
البصر للماليين 

مليون دوالر قيمة 
الجائزة 

6 ماليين عدسة من 
مصنع ساندوك 

وزعت لـ 6 ماليين 
محتاج بـ 5 دوالرات 

للواحدة

الجائزة جسر 
إنساني يربط 

البحرين 
بالعالم

محمد بن مبارك

نحن أبناء 
أسرة إنسانية 

واحدة 
واإلعالميون 

سفراء الجائزة
وزير اإلعالم 
البحريني

لم أترشح 
 
ً
شخصيا

والجائزة 
حيادية 
ونزيهة 

ساندوك

معايير شفافة 
وأعضاء لجنة 

التحكيم 
يمثلون قارات 

العالم
علي الخليفة

حمزة عليان – 
المنامة

بــواســطــة نــظــارات ذات عــدســات مكبرة عــام 1991، 
وكانت التكلفة في حينه بحدود 200 دوالر، عندما 
شــرع بتصنيع العدسات، حتى وصلت اليوم إلى 

سعر 5 دوالرات.
عرض الدكتور ساندوك للمصاعب التي واجهته، 
ورغم ذلك استطاع إنتاج 6 ماليين عدسة، وتوزيعها 
على 6 ماليين شخص يحتاجون إلى هذا النوع من 
 أنه لم تكن هناك شكاوى من المرضى 

ً
العالج، مؤكدا

بعد عمليات الزرع والجراحة.
وعــن تعاونه مع منظمة الصحة العالمية، قال: 
»العمل معهم ُمحبط، ولديهم بيروقراطية صعبة 

ومعقدة«.

فلسفة الجائزة
بدوره، أوضح األمين العام للجائزة أن القائمين 
عليها يــلــتــزمــون بمعايير واضــحــة وشــفــافــة عند 
التقييم، مــن أبــرزهــا أن تــكــون الجهة غير ربحية، 
وغير حكومية، أي أنها تتوجه إلى قطاعات واسعة 
من المحتاجين، وفوق ذلك يقوم فريق عمل ميداني 
متخصص باستكشاف الحاالت التي تنطبق عليها 

تلك المعايير.
وأضاف أن أعضاء لجنة التحكيم يمثلون قارات 
 يرشحون المستحقين للجائزة، 

ْ
الــعــالــم، وهــم َمــن

وهذا بخالف ما يصلهم من ترشيحات عبر منظمات 
وهيئات أهلية ومجتمع مدني. 

ــن السيد علي الخليفة، أن فلسفة الجائزة  وبــيَّ
قــائــمــة بـــاألســـاس عــلــى اســتــكــشــاف مـــواطـــن العمل 
اإلنساني في اإلنسان نفسه. وفيما يخص الطبيب 
 وصلتنا ترشيحاته من ِقبل 

ً
النيبالي، قــال: »فعال

عدد من المنظمات األهلية«. 
ــائـــزة، ذكــر  ــن الــقــطــاعــات الـــتـــي تــشــمــلــهــا الـــجـ وعــ

ـــدة مــــجــــاالت، مــنــهــا: الــعــمــل اإلنــســانــي  أن هـــنـــاك عـ
ــة الـــمـــجـــتـــمـــع، والـــــحـــــوار بــيــن  ــدمــ والـــتـــطـــوعـــي، وخــ
ــارات، وتــعــزيــز الــســلــم الــعــالــمــي، والــعــنــايــة  الـــحـــضـ

بالبيئة، والحد من الفقر في العالم. 

اآللية والفريق الميداني
ما يميز الجائزة، التي أسست عام 2009، اآللية 
التي تعتمد عليها في اختيار الفائز، فهي أواًل تمنح 
كــل سنتين لشخصية أو مؤسسة يتم اختيارها 
ات الدقيقة والمحكمة من  عبر سلسلة من اإلجـــراء
ِقبل فريق من الخبراء، قيمتها مليون دوالر، ونال 
هذه الدورة طبيب العيون النيبالي ساندوك رويت.
 مــن مختلف 

ً
م لــنــيــل الــجــائــزة 145 مــرشــحــا تــقــدَّ

ت المفاضلة بينهم وفق اشتراطات  بلدان العالم، تمَّ
، ثم ُعرضت أعمالهم على 

ً
الجائزة إلى 139 مرشحا

هيئة تحكيم، والــتــي خلصت إلـــى تــحــديــد خمسة 
فـــائـــزيـــن، تـــم تــكــلــيــف فـــريـــق بــحــث مـــيـــدانـــي للسفر 
إلــى مــواقــع هـــؤالء، وفــي ضــوء ذلــك اختير الطبيب 
ســـانـــدوك، والــــذي نــجــح فــي ابــتــكــار طــريــقــة جــديــدة 
لــعــالج مـــرض عــتــامــة الــعــيــون، واســتــطــاع أن يطور 
عدسة جديدة تزرع داخل مقلة العين يمكن إنتاجها 
بسعر أرخص من مثيالتها، ويجري العملية في أقل 
نه من عالج أكثر من  من خمس دقائق، وهذا ما مكَّ
120 ألف مريض مصاب بالعمى، ومن دون أن يأخذ 

من مرضاه الفقراء أي مقابل مادي. 
فريق البحث الميداني قام بزيارة معهد طب العيون 
في مدينة كتماندو عاصمة نيبال، ومستشفى هيتودا 
للعيون خـــارج العاصمة. وبعد اللقاء المباشر مع 
الطبيب والفريق العامل معه، والمسح الــذي أجرى 
عمليات زرع العدسات في المستشفيات، تأكد فريق 
البحث أن المؤسسة التي يرأسها الطبيب النيبالي 

خيرية مستقلة، وغير ربحية، وال تتبع للحكومة.
عنصر االبتكار في عمل هذا الطبيب يتمثل في 
اكتشاف عدسة تصنع من مواد اقتصادية تؤدي 
نفس الــدور الــذي تقوم به العدسة المستخدمة 
، وقـــد أســـس د. ســانــدوك 

ً
ــذات الـــغـــرض عــالــمــيــا لــ

 إلنتاج العدسات الرخيصة.
ً
مصنعا

الشكر لهؤالء
تـــولـــى مـــركـــز الـــتـــواصـــل الـــوطـــنـــي مــهــمــة تــرتــيــب 
مـــوا جــمــيــع التسهيالت  وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات، وقـــدَّ
للصحافيين، وكانوا طيلة األيام الثالثة على صلة 
وتواصل دائمين، لتوفير ما يحتاجونه من مواد 
 لهذه الغاية، وعلى 

ً
لوا فرقا إعالمية وخالفه، وشكَّ

رأسهم السيدة زينب النشيط مديرة إدارة االتصال 
والعالقات اإلعالمية، وبمعاونة سيدات بحرانيات 
أبدين كل التعاون والتفهم، ومنهن السيدة سهيلة 
جــاســم الـــشـــروقـــي، اخــتــصــاصــي اتـــصـــال وعــالقــات 
إعالمية، وعائشة علي الجودر، اختصاصي اتصال 
وعالقات إعالمية، إضافة إلى آخرين لهم كل الشكر، 

ولوزارة اإلعالم وقيادييها على الحفاوة.

 شهد تتويج الفائز بها طبيب العيون النيبالي ساندوك رويث
ً
 عالميا

ً
 شهد تتويج الفائز بها طبيب العيون النيبالي ساندوك رويثخالل رعايته احتفاال

ً
 عالميا

ً
خالل رعايته احتفاال

بات موقع صرح الميثاق الوطني، 
مـــن الــمــعــالــم الــهــنــدســيــة والــتــاريــخــيــة 
ــــي مــمــلــكــة  ــا الــــــــــزوار فـ ــقـــصـــدهـ ــتــــي يـ الــ
البحرين، وهو أشبه بمتحف عصري 
يهدف إلى تخليد ذكــرى أفــراد ميثاق 
الــعــمــل الـــوطـــنـــي، وتــوثــيــق إســهــامــات 
ــنـــاء الــمــجــتــمــع  شـــعـــب الـــبـــحـــريـــن فـــي بـ

الديموقراطي.
أول مـــا يــالحــظــه الـــزائـــر، وفـــي ممر 
 مــن 

ً
ــقـــش أســــمــــاء 240 ألــــفــــا طــــويــــل، نـ

الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــمـــن أدلــــــوا بــأصــواتــهــم 
بــكــلــمــة نــعــم لــلــمــيــثــاق عـــام 2012 على 
أحجار المبنى المتصلة والممتدة قبل 

أن تدخل قاعة العرض.
أوكـــلـــت إلــــى »الــــصــــرح« عــــدة مـــهـــام، 
مــــنــــهــــا إقــــــامــــــة الـــــبـــــرامـــــج واألنــــشــــطــــة 
الــتــثــقــيــفــيــة والـــفـــكـــريـــة، ودعــــم كـــل فــكــر 
إبداعي وثقافي على الصعيد الوطني، 
والـــتـــعـــاون مـــع الــمــؤســســات الــوطــنــيــة 

والمنظمات الدولية ذات العالقة.
ــلــــى قــــاعــــات  يــــحــــتــــوي »الــــــصــــــرح« عــ
عــــرض تــتــحــدث عـــن مـــاضـــي الــمــمــلــكــة 
وحــــاضــــرهــــا، تــــم تـــتـــويـــجـــه بـــمـــشـــروع 

النخلة الذهبية، الــذي نفذته مــدارس 
الــبــحــريــن، للتعبير عــن أحـــالم أطــفــال 

البحرين ومستقبلهم.
المبنى بجدران شعاعية تحيط به 
وفيه برج مصنوع من الليزر، وساعة 

تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى 
النافورة البرونزية، وهو تحت إشراف 

ومسؤولية وزارة التربية والتعليم.

الملك حمد بن عيسى يحيي الحضور متوسطًا رئيس مجلس األمناء الشيخ محمد بن مبارك ود. ساندوك رويث

محمد بن عيسى أحد أعضاء لجنة التحكيم مع الزميل حمزة عليان

جانب من الحضور

وزير اإلعالم البحريني رمزان النعيمي الممثل الخاص لملك البحرين محمد آل خليفة الفائز بالجائزة طبيب العيون النيبالي د. ساندوك رويث

أول نصب مجسم المرأة

ملك البحرين: خدمة اإلنسانية مالذنا اآلمنملك البحرين: خدمة اإلنسانية مالذنا اآلمن
وجائزة »عيسى« مرجع للمساعي المخلصةوجائزة »عيسى« مرجع للمساعي المخلصة

صرح الميثاق الوطني

240 ألف اسم نقشت على »صرح الميثاق الوطني«
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• فضة المعيلي
ــر  بـــعـــد إعـــــــان أســـمـــائـــهـــم، عــبَّ
الفائزون بجوائز الدولة التقديرية 
والــتــشــجــيــعــيــة لـــعـــام 2022 عــن 
ــم بــــهــــذه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــرحـ ــم وفـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ سـ
ن مدى اهتمام  الجوائز، التي »تبيِّ
الــكــويــت بــالــرواد والمبدعين في 
كل المجاالت«. »الجريدة« رصدت 
مين، والــتــي جــاءت  مشاعر المكرَّ

كالتالي:
في البداية، قــال الفنان محمد 
ــفــــارســــي، الــــــذي حصد  الـــشـــيـــخ الــ
ــة فــي  ــريـ ــقـــديـ ــتـ جــــائــــزة الـــــدولـــــة الـ
مــجــال الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة: »كنا 
بـــانـــتـــظـــارهـــا، والـــحـــمـــد لـــلـــه أنــهــا 
ــاءت ونــحــن عــلــى قــيــد الــحــيــاة.  جــ
أشكر وزير اإلعام والثقافة وزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
الـــمـــطـــيـــري، والــمــجــلــس الــوطــنــي 
للثقافة والفنون واآلداب، والشكر 
لكل من ساهم في إعداد هذا العمل 
الجميل، وهو منح جائزة الدولة 
التقديرية والتشجيعية للمبدعين 
 
ً
والمفكرين فــي الــكــويــت«، مقدما

الشكر لكل من هنأه.

تجارب إبداعية
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت د. ســعــاد 
الــعــنــزي، الــفــائــزة بــجــائــزة الــدولــة 
التشجيعية في مجال الدراسات 
الــلــغــويــة األدبــــيــــة والـــنـــقـــديـــة عن 
عملها )نساء في غرفة فرجينيا 
وولف(: »أشكر )الوطني للثقافة(، 
الهــتــمــامــه بــالــتــجــارب اإلبــداعــيــة، 
ورصانة التحكيم، كما أشكر كل 
الداعمين لي في الكويت من أبناء 

وطني المخلصين الذين يحبون 
ويـــدعـــمـــون الـــثـــقـــافـــة، ويـــؤمـــنـــون 
بالفكر األصـــيـــل، والــكــلــمــة الــحــرة 
الــجــريــئــة. والــشــكــر لــكــل مـــن دعــم 
وشجع الكتاب في الوطن العربي، 
ألن الكتاب منذ صدوره كان هناك 
احتفاء كبير به في الوطن العربي 
من المشرق إلى المغرب العربي«. 
ــر الــفــائــز بفئة  مــن ناحيته، عــبَّ
الرواية، الروائي أحمد الزمام، عن 
رواية »آدم ينحت وجه العالم«، عن 
سعادته، وقال إن الفوز سيضعه 
: »مثل 

ً
أمام مسؤولية كبيرة، معلقا

هــذه الــجــوائــز مسؤولية كبيرة«، 
ـــر لــعــمــل 

ِّ
ــه يـــحـــض ــ  عــــن أنــ

ً
كـــاشـــفـــا

أدبــي جديد سيجعله يتروى في 
إصداره، وهو عبارة عن رواية.

ــال الـــفـــنـــان عــبــدالــلــه  ــ بــــــــدوره، قـ
ــز عــــــن دوره فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــن، الـ ــمــ ــهــ بــ
مسلسل »الــنــامــوس«: »الحمد لله 
رب العالمين، فضل دعاء والدتي، 
ودعــم زوجتي وابنتي، وإخواني 

وأخواتي جميعهم لي في مشواري 
ــام، إضــــافــــة إلـــى  ــ الـــفـــنـــي بــشــكــل عــ
المنتج أخـــي وصــديــقــي عبدالله 
بـــــوشـــــهـــــري، والـــــمـــــخـــــرج جـــاســـم 
المهنا، وجميع طاقم عمل مسلسل 

)الناموس(«. 
وأكد أن »هذه الجائزة ليست لي 
وحدي، ولكن لجميع طاقم العمل، 
الذين لوالهم لما كانت شخصية 
دتها، أو عبدالله  نبيل التي جسَّ
بهمن بشكل عــــام، يــبــرز فــي هــذا 
العمل. هذه أجمل جائزة حصلت 
عليها، كونها من دولتي الكويت. 
تكريمي في هذا الُعمر شيء رائع، 
وهذا التقدير يغنيني عن أي شيء 
آخــــر. قــد تــكــون هـــذه أكــثــر جــائــزة 

شعرت بفرحتها«. 
ــال الـــفـــنـــان عــبــدالــلــه  ــ بــــــــدوره، قـ
العتيبي، الــفــائــز بــجــائــزة الــدولــة 
التشجيعية عــن عمله )انــتــظــار(، 
فــــي مــــجــــال الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
والتطبيقية )الــرســم(: »الحمد لله 

رب العالمين أنني حصلت على 
جائزة الدولة التشجيعية. أشكر 
)الوطني للثقافة( على الدعم الدائم 

للفن والفنانين«.
ــبــــي: »تــــقــــام  ــيــ ــتــ ــعــ وأضــــــــــــاف الــ
أنشطة وفعاليات، ويوجد اهتمام 
كبير بالفن، وهــذا يشجعنا على 
االجــتــهــاد واإلنــجــاز والــبــحــث في 
آفـــاق الــفــن. خبر فـــوزي بالجائزة 
، وهو ما يشجعني 

ً
أسعدني كثيرا

 على اإلنجاز في مجال الفن«. 
ً
كثيرا

ر الفائز في مجال  من جانبه، عبَّ
تطبيقات األجهزة الذكية محمد 
 »eventat« الــســريــع عـــن تطبيق
عـــن ســـعـــادتـــه بـــالـــفـــوز بــالــجــائــزة 
: »هــذه فرحة 

ً
التشجيعية، معلقا

كـــبـــيـــرة لـــنـــا كــــإنــــجــــاز، ومـــفـــخـــرة 
للمرحلة التي وصلنا لها. جائزة 
عد مــن أهم 

ُ
الــدولــة التشجيعية ت

الجوائز، وأي شخص يطمح لها، 
 لنا في 

ً
وإن شاء الله تكون دافعا

تميزنا«.

٣ شعراء أنشدوا قصائد متنوعة في حب الوطن

عبر شعراء أمسية رابطة 
األدباء الكويتيين عن حبهم 

للكويت، مقدمين قصائد 
متنوعة مهداة إلى الديرة 
 مع األعياد 

ً
الحبيبة، تزامنا

الوطنية.

فضة المعيلي

أقــامــت رابــطــة األدبــــاء الكويتيين، بــالــتــعــاون مع 
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، أمسية 
شعرية احتفاًء باألعياد الوطنية فــي مقر الرابطة 
بمنطقة العديلية شارك فيها الشعراء: وليد القاف، 
ورجــــا الــقــحــطــانــي، ونــــدى يــوســف الـــرفـــاعـــي، وأدار 
األمسية الشاعر فيصل العنزي، حيث اختار الشعراء 
الــمــشــاركــون مــجــمــوعــة مـــن الــقــصــائــد الــتــي تتغنى 
بالكويت، مع اختاف التجارب الشعرية واألساليب 

والرؤى في قصائدهم.
واســتــهــل الــشــاعــر ولــيــد الــقــاف بــإلــقــاء قصيدته 
ــّوِت النادي  )تحيا الــذكــرى(، ومــن أجــوائــهــا: »ِمــئــة َحـ
األدبي، هي أعوام العصر الذهبي، والرابطة األدبية 
عــن، ذكــرى نادينا لم تغِب، فزواجهما يبقى سببا، 
لحضور الحفل الُمرتقِب، ولرابطِة األدباء نرى، ما قد 
جمعاُه من الحقِب، ليضيئا درب مسيرتها، بحنانهما 

الزاهي الشهِب«.
وعلى هامش األمسية، تحدث القاف عن الكتابة 
فــي القصيدة الوطنية بالنسبة لــه، »هــي الحاضر 
رت عنها في قصيدة  والماضي والمستقبل، كما عبَّ
)إشراقة األرض(، ومن أجوائها: أال من سنا الماضي 
ترى الحاضر اهتدى إلى خير آت يا كويت كما بدا«. 

كويت الخير
الشاعرة نــدى الرفاعي بــدورهــا قدمت مجموعة 
ــرة، منها »كــويــت الــخــيــر«، التي  مــن القصائد الــمــعــبِّ
تضمنت معاني شعرية نابعة من قلب بُحب الكويت، 
ومن أجوائها: الحمُد للرحمِن في األرجاِء، في ظاهِر 
، للِه 

ً
 وعشية

ً
الملكوِت واألنحاِء، والشكُر يعلو ُبكرة

مالِك أرِضنا وسماِء، هذي كويُت الخيِر في أعياِدها، 
ْت يديها للجميِع بفرحٍة«.   برخاِء، مدَّ

ٌ
ة  َمزهوَّ

ٌ
ة رَّ

َ
ُمخض

وفي قصيدتها )كويت العطاء(، قالت: »أكويُت يا 
 لكل طفٍل نائِم، أنت 

ُ
بحَر العطاِء الــدائــِم، فيك األمــان

 قلوبنا، في األوِج مجُدِك في البناِء 
ُ

الساُم وأنت نبض
القائِم، لِك في بقاِع األرِض خيُر شواهٍد، حزِت الفخاَر 

مع الوفاِء الداعِم«.
وعلى هامش األمسية، تمنت الشاعرة الرفاعي أن 
»يحفظ الله تعالى بلدنا الكويت في سام، وأمان، وقوة، 
ــزة، وأن يحفظ حكامنا ويحفظنا، ويعيد علينا  وعـ
المناسبة كل عام بالُيمن والخير والنصر والرفاهية 
والسعادة. وكمواطنين أن يجمع قلوبنا مع بعضها«.

وفي قصائد الشاعر رجا القحطاني تنوعت الرؤى 
الشعرية، وفق منظومة جميلة، ليقول في قصيدته 
)نهر رضاك(: »ببهاء عيدك ال أرى الدنيا سوى، قصٍر 
ألدخله طرقتك بابا، برواء عيدك وشوشات طفولتي، 
تجتاز ذاكرتي لك إليك مآبا، وصحا شبابي يستعير 
، من ضوء وجهك حيث طبَت وطابا«. وفي 

ً
مامحا

قصيدة »حدوثة البحر«، أنشد: »اخضع لها تخضّر 
 نبض 

ْ
 تخضْع لك األشــيــاُء، كــن

ً
، أبــديــة

ً
روحــك ســـدرة

ه حيث تشاُء، 
ْ
هاجسها منارة زهوها، كن خطوها تنقل

، في عمرها إن أمكن 
ً
كن فوق كونك أهِد عمرك رافــدا

 تصحُر 
ٌ

اإلهداُء، أنهار بّرك في مامح فضلها، عطش
وجِهه استجداُء، لغة التسامي تضحيات أمومٍة، موت 

الوجود بسّرها إحياُء«.
وعما تمثله له كتابته للقصائد الوطنية، أكد أنها 
»تمثل والئــي وحبي للوطن، وتعكس ما يجول في 

نفسي تجاه وطني«.

فائزون بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية: 
تتويجنا يدفعنا إلى المزيد من اإلنجاز

الرزوقي: خسارة وزني نتيجة استئصال ورم
• عزة إبراهيم

قالت اإلعامية بتلفزيون الكويت 
غــــــــادة الـــــــرزوقـــــــي، إنــــهــــا تـــمـــيـــل إلـــى 
العفوية فــي برامجها، وتــحــب طرح 
أسئلة صريحة على ضيوفها، وهو 
مــا يــنــتــج عــنــه حــــوار مــمــتــع وبسيط 
يــدخــل الــقــلــب مــبــاشــرة. وكــشــفــت عن 
أن خسارة وزنها نتيجة استئصال 
ورم بالقولون، وأعــربــت عــن فخرها 
بمساهمتها في عودة المرأة الكويتية 

إلى الشاشة.
واعـــتـــادت الـــرزوقـــي عــلــى مــحــاورة 
ــرح األســـئـــلـــة عــلــيــهــم،  ــ ضــيــوفــهــا، وطـ
ت ضيفة على أحد البرامج 

َّ
لكنها حل

التلفزيونية، لتجيب عن العديد من 
األســئــلــة حـــول الــتــغــيــر الــمــفــاجــئ في 
شكلها، وخسارتها الكثير من وزنها، 
وكيفية إدارة الــحــوار مــع ضيوفها، 
ومشاهير السوشيال ميديا، وغيرها 

من األمور.
وأكــــــــــــدت أنـــــهـــــا تــــحــــب أن تـــكـــون 
بــرامــجــهــا خفيفة عــلــى الــقــلــب، حتى 
يخرج المشاهد بالمتعة والمعلومة 
 أنــهــا 

ً
ــا فــــي نـــفـــس الــــوقــــت، خـــصـــوصـ

خــاضــت رحــلــة طويلة فــي مشوارها 

، حيث 
ً
اإلعــامــي على مــدى 26 عــامــا

بدأته عام 1998، وهي مسيرة التقت 
خالها فنانين ومسؤولين ومشاهير 

ومطربين.
ــوزن بــشــكــل  ــ ــ ــــول خـــســـارتـــهـــا الـ وحــ
واضـــــح، أشـــــارت الــــرزوقــــي إلــــى أنــهــا 
ــرت به  ــا مــ ــم تــكــن تـــريـــد أن تــعــلــن مـ لـ
ــــروف صــحــيــة، حــتــى ال تــزعــج  مـــن ظـ
الــجــمــهــور، لــكــن مـــع كـــثـــرة الــتــســاؤل 
كان يجب عليها أن تجيب، لتوضح 

أنها خاضت عــدة عمليات جراحية 
الستئصال جــزء كبير مــن القولون، 
نتيجة وجــود ورم، بعدها مباشرة 
تعرضت لعملية استئصال المرارة، 
ثــم كــانــت العملية األصــعــب، إذ نتج 
عن تلك الجراحات التصاقات داخلية 
 أكثر صعوبة 

ً
 جراحيا

ً
تطلبت تدخا

، وبعد فترة طويلة من المعاناة 
ً
وألما

الصحية تعافت، وأصبحت بصحة 
ب في خسارتها  أفضل، لكن ذلك تسبَّ
للكثير من وزنها، ولم يكن ذلك نتيجة 
أي عمليات تجميل أو تكميم، كما 

يظن البعض.
وأضافت خال اللقاء، أن البعض 
يشبهها بــاإلعــامــيــة الكبيرة أمينة 
الــــشــــراح، مـــؤكـــدة أن ذلــــك »يجعلني 
أفتخر، ألنها اســم كبير، وُيشعرني 
 بأنني استطعت وضع بصمة 

ً
أيضا

في اإلعام الكويتي، وأن أفتح الباب 
أمام المرأة، التي ال أعلم لماذا هجرت 
الشاشة لفترة بعد جيل من العمالقة، 
وال أســتــطــيــع أن أنـــســـى أنـــهـــا قــالــت 
 إنها سعيدة بعودة المرأة 

ً
لي يوما

الكويتية إلــى الــشــاشــة، فــي فــتــرة لم 
تــكــن فيها الــمــرأة مــوجــودة بالشكل 

الائق«.

غادة الرزوقي

العصفور: »هنا الكويت« بانوراما تحكي مالحم وطنية
• فضة المعيلي

افتتح األمين العام المساعد 
فــي المجلس الــوطــنــي للثقافة 
ــنـــون واآلداب د. ســلــطــان  ــفـ والـ
ــنــــا  الــــــديــــــحــــــانــــــي، مــــــعــــــرض »هــ
الـــكـــويـــت« لــلــفــنــانــة التشكيلية 
ابــتــســام الــعــصــفــور، فــي مكتبة 

الكويت الوطنية.
وقـــالـــت الــعــصــفــور إن فــكــرة 
ــمـــعـــرض تـــقـــوم عـــلـــى تــوثــيــق  الـ
حــكــام الــكــويــت، مــن خـــال رســم 
اللوحات الفنية )البورتريهات(، 
الفـــتـــة إلــــى أن الـــمـــعـــرض يمثل 
بــــانــــورامــــا كـــويـــتـــيـــة تــاريــخــيــة 
تــراثــيــة تــحــكــي مــاحــم وطــنــيــة، 
لتوثيق دولــة الكويت الحديثة 
الـــتـــي أســـســـهـــا الـــشـــيـــخ مـــبـــارك 
الصباح، وما تخللها من أحداث 
تــاريــخــيــة، عــبــر تــوثــيــق بعض 
 من الشيخ 

ً
ا جوانب الحياة، بدء

مبارك الصباح إلى سمو أمير 
الباد الشيخ نواف األحمد.

وأوضــــحــــت الـــعـــصـــفـــور، فــي 
ــدة«، أنــهــا  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ـــ »الـ تـــصـــريـــح لــ

تـــحـــرص عــنــد تــوثــيــق الــحــاكــم 
عــلــى أن تــوثــق مــعــه أهـــم حــدث 
تاريخي تم في عهده، مضيفة: 
»في السابق، وثقت الشيخ سالم 
الـــمـــبـــارك، وكــــان أهـــم حـــدث في 

عهده معركة الجهراء«.
وذكــــــــــــرت أنـــــهـــــا رســـــمـــــت لــه 
»بورتريه« في السابق بجانبه 
بوابة القصر األحمر والمدافع، 
 الــشــيــخ أحــمــد الــجــابــر، 

ً
وأيـــضـــا

وأهم حدث في عهده هو إدارته 
ــدفــــق بــعــدهــا  ــتــــي تــ لــلــعــجــلــة الــ
الــنــفــط، وبـــدأت الــكــويــت مرحلة 
االزدهــــــــار بــمــخــتــلــف الــنــواحــي 

والمجاالت.

»قائد اإلنسانية«

ــت الـــعـــصـــفـــور: »فـــي  ــ ــافـ ــ وأضـ
ــيـــخ عــبــدالــلــه  حـــقـــبـــة حـــكـــم الـــشـ
السالم ازدهرت الكويت، وارتفع 
مــســتــوى التعليم، وتـــم تشييد 
 الشيخ صباح 

ً
المدارس، وأيضا

السالم، حيث تأسست جامعة 
الكويت في عهده«. 

وأكــــــدت أنـــهـــا حـــرصـــت على 
تـــوثـــيـــق فــــتــــرة الـــشـــيـــخ صــبــاح 
األحــمــد، مــن خــال لوحة توثق 
، تــمــثــل فـــي لحظة 

ً
 مــهــمــا

ً
حـــدثـــا

حصوله مــن قبل األمــيــن العام 
لـــأمـــم الــمــتــحــدة بــــان كـــي مــون 
على لقب »قائد اإلنسانية«. كذلك 
توثيق فترة سمو الشيخ نواف 
ــوز الــحــكــم،  األحـــمـــد، وبـــاقـــي رمــ
ومــخــتــلــف نـــواحـــي الــحــيــاة في 

عهدهم.

وتابعت العصفور: »منذ عهد 
الشيخ مبارك كانت بوابة السور 
مــــوجــــودة، حــيــث وثــقــت بعض 
الـــمـــبـــانـــي، مــثــل قــصــر الــســيــف، 
وأرض مسجد العبدالجليل«، 
الفتة إلى أن لديها لوحة تتعلق 
ــلــــؤلــــؤ لـــدى  ــالــــغــــوص عـــلـــى الــ بــ
أهــــل الـــكـــويـــت بـــالـــســـابـــق، وفــي 
المقابل هناك لوحة عن البيئة 
الصحراوية الكويتية، تتناول 
الجانب اآلخر في الكويت، وما 

يتخللها من حرفة غزل الصوف، 
وعازف الربابة.

ــقـــت بــعــض  ــا وثـ ــهـ وبـــيـــنـــت أنـ
أحـــداث الــغــزو العراقي الغاشم 
على الكويت، من خال األعمال 
الوطنية، والتي تمثلت في لوحة 
فنية لقائد معركة الجسور قائد 
اللواء الخامس والثاثين اللواء 
الركن سالم السرور، الذي حارب 
وقـــاتـــل بــبــســالــة، وفـــاجـــأ قـــوات 
االحــتــال بالمقاومة الضارية 
منه ومن الجيش الكويتي حتى 

انسحب لأراضي السعودية.

بيت القرين

ــــى أنـــه  ولـــفـــتـــت الـــعـــصـــفـــور إلـ
ضـــمـــن لـــوحـــاتـــهـــا لـــوحـــة لــبــيــت 
ــد مــلــحــمــة  ــهـ ــن، الـــــــذي شـ ــريــ ــقــ الــ
ــتـــي راح ضــحــيــتــهــا  الـــقـــريـــن، الـ
ــــداء مـــجـــمـــوعـــة الــمــســيــلــة،  ــهـ ــ شـ
 تــم توثيق بــوابــة قصر 

ً
وأيــضــا

الــســيــف الــعــامــر، والـــدمـــار الــذي 
حل به عقب الغزو. 

شهد العميري تطرح أغنيتها الجديدة »وطني الهوى«
• عزة ابراهيم

طرحت المطربة شهد العميري أغنيتها الجديدة »وطني 
 مع 

ً
الهوى« احتفااًل بالعيد الوطني ويــوم التحرير، وتزامنا

فعاليات ها فبراير لهذا العام. 
وتــعــاونــت العميري فــي هــذه األغــنــيــة مــع شــاعــر األغنيات 
 
ً
الوطنية يوسف الشطي الذي يحرص على الحضور سنويا
ــرز الــشــعــراء فــي هــذا  بــإشــعــاره فــي حــب الــوطــن، حــيــث يــعــد أبـ
 لــألــحــان بــالــتــعــاون مــع الــمــوزع 

ً
الــمــجــال، كــمــا تــصــدى أيــضــا

الموسيقي ربيع الصيداوي ومهندس الصوت أحمد الحاتي. 
وانطلقت األغنية أمس األول عبر موقع الفيديوهات يوتيوب 
 لدى المواطنين الذين 

ً
ومنصات التواصل، محققة صدى كبيرا

 خال 
ً
يقبلون على األغنيات الوطنية بشكل كبير خصوصا

شهر فبراير من كل عام.
وفـــي تــصــريــح لــــ »الـــجـــريـــدة«، أعــــرب الــشــطــي عـــن ســعــادتــه 

بانطاق األغنية التي امتزجت بالصوت الشاب الواعد شهد 
العميري التي استطاعت خال السنوات القليلة الماضية ان 
تضع بصمتها على الساحة الغنائية والوطنية على حد سواء، 

مقدما التهنئة بالعيد الوطني للكويت قيادة وشعبا.
ومن كلمات األغنية:

وطني الهوى يشبه عيونك ال تنام
خليني اتمايل غا وأسهر معك

الحب ينبت حب
وأطرافي هيام 

خلي األماني تفترق
الجل اجمعك

يا ساكن بقلبي وال 
في الكون به مثلك غا

من سكنك حضن السما
شهد العميريزادك حا فوق الحا

المشاركون في األمسية

عبدالله العتيبيسعاد العنزيمحمد الشيخ الفارسي

ابتسام العصفور

»المرأة الدولية« برفقة سفير 
رومانيا في ضيافة »طارق رجب«

زار وفد من مجموعة المرأة الدولية )IWG(، برئاسة غادة 
شــوقــي، حــرم السفير المصري، يرافقه سفير رومانيا لدى 
ــارق رجـــب للخط  الـــبـــاد مــوغــوريــل ســتــانــيــســكــو، مــتــحــف طــ
اإلسامي، حيث كان في استقبال الوفد طــارق رجــب، حفيد 

مؤسسي المتحف طارق وجيهان رجب.
وأجـــرى رجــب جــولــة تعريفية لــلــوفــد، حيث شــرح تاريخ 
المتحف ومحتوياته الرائعة من أغطية مقدسة، مثل كسوة 
الكعبة، مخطوطات، منمنمات إسامية، خزف، أعمال معدنية، 
زجــاج، اليشب األخضر والمنحوتات الحجرية والخشبية، 
كما شــرح تطور فن الخط العربي عبر التاريخ، مضيفا أن 
بعض المعروضات من مقتنيات المعرض يعود تاريخها 

إلى القرن السادس.

وفد مجموعة المرأة الدولية

مــــن مــنــطــلــق إبـــــــراز الــــوجــــه الـــحـــضـــاري 
والثقافي للكويت، شارك المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، برئاسة األمين 
الــعــام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس 
مساعد الزامل، بجناح خاص في احتفاالت 
السفارة باألعياد الوطنية بالذكرى الـ 62 

لاستقال، والـ 32 للتحرير في روما.
ــذه الــمــنــاســبــة، صــــرح الــــزامــــل بــأن  ــهـ وبـ
الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي شـــــارك فـــي احــتــفــالــيــة 
الــســفــارة المقامة فــي رومـــا بجناح ثقافي 
ــا الــفــنــون التشكيلية،  ــ وفــنــي نظمته إدارتـ
 
ً
والعاقات العامة واإلعام، وتضمن معرضا
لــلــفــنــون التشكيلية، وجــمــيــع اإلصـــــدارات 
األدبية والثقافية الكويتية، كمجلة العربي، 
وترجمات األدب األوروبــي والعالمي للغة 

العربية.
ــــد أن الــجــنــاح يــشــكــل فــرصــة كــبــرى  وأكـ

لــضــيــوف االحــتــفــالــيــة لـــاطـــاع عــلــى دور 
المجلس البارز في إثــراء الحياة الثقافية 
ــقـــدمـــه مــــن إســــهــــامــــات،  بـــالـــكـــويـــت، ومــــــا يـ
إضافة إلى عرضه لمجموعة من اللوحات 
التصويرية التي أبدعها عدد من الفنانين 

التشكيليين الكويتيين.
كما تقدم األمين العام المساعد بالشكر 
للسفير ناصر القحطاني، وسفارة الكويت 
في إيطاليا، على دعمهم الكامل في تنظيم 
الجناح، وتسهيلهم لمهمة وفــد المجلس 

ونجاحها.
وضم وفد المجلس الوطني في عضويته 
مدير إدارة الفنون التشكيلية باإلنابة دعيج 
الــغــويــنــم، ومــديــر إدارة االتــصــال واإلعـــام 
يوسف الجمعان، ومــراقــب اإلعـــام شروق 
القفاص، ومدير المكتب الفني بمكتب األمين 

العام المساعد عبداللطيف بن ناجي.

من أجواء االحتفال

»الوطني للثقافة« يحتفل باألعياد في روما»الوطني للثقافة« يحتفل باألعياد في روما
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سلة أخبار

انتقدت نحو 20 منظمة 
تونسية، أمس، خطاب الرئيس 

قيس سعيد بشأن مهاجري 
إفريقيا جنوب الصحراء، وقالت 

إنه يذكر »بحقبة معسكرات 
اإلبادة العرقية النازية«.

وكان سعيد، أمس األول، قال 
 
ً
أمس االول إن »هناك ترتيبا

 تم إعداده منذ مطلع 
ً
إجراميا

القرن لتغيير التركيبة السكانية 
لتونس من أجل توطين 

المهاجرين غير النظاميين من 
إفريقيا جنوب الصحراء في 

تونس«

منظمات تونسية تنتقد 
خطابًا »نازيًا« لسعيد

تل نحو 100 شخص على 
ُ
ق

 من 
ً
األقل خالل 17 يوما

االشتباكات بين قوات األمن 
المحلية التابعة لمنطقة 

صوماليالند االنفصالية، التي 
أعلنت استقاللها عن الصومال 

في 1991، في خطوة لم تحظ 
باعتراف دولي، وبين أفراد 

ميليشيات موالية للحكومة 
الصومالية المركزية، حسب ما 
أعلن أمس مدير مستشفى في 
بلدة الس عنود الواقعة على 

طريق تجارة حيوي، والمتنازع 
عليها بين صوماليالند 

وبونتالند المجاورة، الوالية 
التي تتمتع بحكم شبه ذاتي 

شمال شرق الصومال.  

صوماليالند: 100 
قتيل بأسبوعين من المعارك

أعلنت المفوضية األوروبية 
انها حظرت تيك توك على 

األجهزة الرسمية التي 
يستخدمها الموظفون وسط 

مخاوف بشأن حماية البيانات. 
وقال متحدث باسم المفوضية 

ا أن 
ً

إن الحظر يعني أيض
موظفي المفوضية ال يمكنهم 

استخدام تطبيق مشاركة 
الفيديو المملوك للصينيين 

على األجهزة الشخصية ، بما 
في ذلك الهواتف التي تحتوي 

على تطبيقات رسمية مثبتة.
في المقابل، افادت تقارير بأن 
الصين منعت جميع شركات 

التكنولوجيا في البالد من 
تقديم خدمة ChatGPT أو 
الخدمات ذات الصلة عبر 

منصاتها. وذكرت وسائل 
إعالم حكومية أن موقع 

ChatGPT ومقره الواليات 
المتحدة ينشر معلومات 

خاطئة يمكن أن تضر 
بالسيادة الصينية.

تبادل حظر تطبيقات 
بين الغرب وبكين

كشف استطالع للرأي أن 
نسبة تأييد الرئيس األميركي 

جو بايدن وصلت إلى أعلى 
 ،

ً
مستوى لها منذ عام تقريبا
فيما أفاد استطالع آخر بأن 

الرئيس السابق دونالد ترامب 
يتقدم على بايدن.

ووفقا الستطالع لشبكة 
NPR-PBS، ارتفعت نسبة 

تأييد بايدن إلى %46. وفي 
استطالع آخر أجرته جامعة 

CAPS- هارفارد« بالتعاون مع«
Harris Poll، قال %46 إنهم 

سيصوتون لترامب مقارنة بـ 
%41 سيصوتون لبايدن.

شعبية بايدن تتحسن 
وترامب يتقدم

بوتين يعزز »الثالوث النووي« وبايدن يستبعد استخدامه
قادة الغرب يتوافدون على كييف في ذكرى الغزو والصين تعرض مالمح خطتها للسالم على أوكرانيا وروسيا

مع مرور عام على إصداره 
األمر بغزو أوكرانيا، أطلق 
الرئيس الروسي فالديمير 

بوتين العنان لتقويض أسس 
الحد من األسلحة النووية، بما 

في ذلك وقف القوى الكبرى 
، بعد 

ً
للتجارب المحرمة دوليا

انسحابه من معاهدة »نيو 
ستارت« واإلعالن عن وضع 
أنظمة استراتيجية جديدة 

في مهام قتالية، والتهديد 
باستئناف التجارب النووية.

رغم تأكيد نظيره األميركي جو 
بايدن عدم وجود أّي مؤشر على 
استخدام السالح الذّري في النزاع 
األوكــرانــي، الــذي أتــم عامه األول، 
تعهد الرئيس الروسي فالديمير 
بــوتــيــن أمــــس، بــتــعــزيــز »الــثــالــوث 
ــارة إلــى تجهيز  الــنــووي«، فــي إشـ
قوة عسكرية قادرة على إطالق 3 
أنواع من األسلحة النووية من البر 

والبحر والجو.
ــد تــعــلــيــق الـــمـــشـــاركـــة فــي  ــعـ وبـ
معاهدة الحد من انتشار األسلحة 
النووية »نيو ستارت«، قال بوتين، 
فــي كلمة متلفزة قصيرة لشعبه 
بــمــنــاســبــة يـــــوم الـــمـــدافـــعـــيـــن عــن 
الوطن، »إن وجود جيش وأسطول 
عصري فعال يشكل ضمان األمن 
 لالستقرار 

ً
وسيادة الوطن وسندا

 أن القيادة تعطي 
ً
والتطور«، مؤكدا

هذا األمر »االهتمام واألولوية«.
ــاف بــوتــيــن، عشية مــرور  وأضــ
عــــام عــلــى إصـــــــداره أمــــر اجــتــيــاح 
أوكـــرانـــيـــا »مــــع دخـــــول الــغــواصــة 
اإلمــبــراطــور ألكسندر الــثــالــث من 
طراز Borei-A التي تعمل بالطاقة 
الــنــوويــة فــي الــخــدمــة، فـــإن نسبة 
األسلحة والــمــعــدات الحديثة في 
ــقـــوات الــنــوويــة االســتــراتــيــجــيــة  الـ
ــى 100 فــي  ــ الـــبـــحـــريـــة ســتــصــل إلـ
الـــمـــئـــة، وفــــي الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة، 
سيتم تسليم 3 غواصات أخرى من 
نفس الطراز إلى القوات البحرية«.
وأوضــــــــــــح بــــوتــــيــــن أن نــســبــة 
األســـلـــحـــة الــعــصــريــة فـــي الـــقـــوات 
الــبــحــريــة االســتــراتــيــجــيــة بلغت 
ــا بــالــطــراد  %100 بــعــد تـــزويـــدهـ
»بوري - أ« ومنظومات »تسيركون« 
البالستية الصاروخية األسرع من 

الصوت خالل العام الحالي.
ووعـــد بــوتــيــن بنشر منظومة 
»ســـرمـــات« الــصــاروخــيــة الــعــابــرة 
لــلــقــارات بالخدمة الفعلية خالل 
العام الجاري، إضافة الى مواصلة 
اإلنـــتـــاج الــكــامــل ألنــظــمــة كينغال 
التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 
وتطلق مــن الــجــو، »وسنبدأ نشر 
ــــون األســــــــرع مــن  ــركـ ــ ــــخ زيـ ــــواريـ صـ

الصوت التي تطلق من البحر«.
وقــال: »باالعتماد على الخبرة 
الــقــتــالــيــة، ســنــســعــى إلــــى تــطــويــر 
مـــتـــوازن وعـــالـــي الـــجـــودة لجميع 
ــة،  ــلـــحـ ــمـــسـ ــات الـــــــقـــــــوات الـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ مـ
وتحسين نظام وحدات التدريب، 
وسنواصل إشباع القوات بمعدات 
 أن الحديث عن 

ً
متطورة«، موضحا

أنظمة هجومية جديدة ومعدات 
اســتــطــالع واتــــصــــاالت وطـــائـــرات 

مسّيرة وأنظمة مدفعية.
ــمــــل  ــعــ وأضـــــــــــــــاف بــــــوتــــــيــــــن: »تــ
ــا اآلن بـــشـــكـــل ســـريـــع  ــنـ ــتـ ــاعـ ــنـ صـ
عــــلــــى زيــــــــــادة إنـــــتـــــاج خـــــط كـــامـــل 
مـــن األســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، وتتقن 
اإلنـــــتـــــاج الـــمـــتـــســـلـــســـل لـــلـــنـــمـــاذج 
الواعدة للجيش والبحرية، وقوات 

الفضاء«.

زيلينسكي وبايدن

فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــعــهــد الــرئــيــس 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
ــــرى األولــــــــى لــلــحــرب  ــذكـ ــ عــشــيــة الـ
باالنتصار على القوات الروسية 
الـــغـــازيـــة. وكـــتـــب، قــبــل اســتــقــبــالــه 
ــــوزراء االســبــانــي بــيــدرو  رئــيــس الـ
ســانــشــيــز، »لـــم نــنــكــســر، تخطينا 
الكثير من المحن وسوف ننتصر. 
سنحاسب جميع الذين جلبوا هذا 

الشر، هذه الحرب إلى أرضنا«.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، جــــــدد 
ــايـــدن،  الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جــــو بـ
فـــي تــصــريــحــات لــشــبــكــة »ايــــه بي 
سي«، وصفه لقرار بوتين تعليق 
ــيـــو  ــــدة »نـ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــي مـ ــ ــه فــ ــتــ ــاركــ ــشــ مــ
ه »خطأ جسيم، ال ينّم 

ّ
ستارت« بأن

 بكثير من المسؤولية«، 
ٍّ

عن تحل
 في الوقت نفسه على عدم 

ً
مشّددا

ــه يعتزم 
ّ
وجــود أّي مؤشر على أن
استخدام السالح الذّري.

وأكــد بــايــدن، خــالل لقائه قــادة 
دول الجناح الشرقي لحلف شمال 
ــــو(، الـــمـــعـــروفـــة  ــاتـ ــ ــنـ ــ األطـــلـــســـي )الـ
بــاســم مجموعة »بــوخــارســت 9«، 
أن الــديــمــوقــراطــيــة والــحــريــة على 
المحك عند مساعدة أوكرانيا في 

الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

خطة الصين

وقبل تصويت الجمعية العامة 
لألمم المتحدة على قرار يدعو إلى 
ســالم »عــادل ودائـــم« في أوكرانيا 
فــي نــص تــأمــل كييف وحلفاؤها 
الحصول على أوســـع دعــم ممكن 
له، عرض كبير مسؤولي الشؤون 
الخارجية الصيني وانغ يي على 
بوتين خطة بكين لتسوية النزاع.

ــيـــة،  ووفــــــق الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
فــإن الصين أطلعت روســيــا على 
رؤيتها »لألسباب الجذرية لألزمة 
 عـــن مــقــاربــات 

ً
األوكـــرانـــيـــة، فــضــال

الـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة«، دون أن 
يتطرق الحديث ألي »خطة سالم 

منفصلة«.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول أوكـــــــرانـــــــي 
رفيع المستوى، إن »الصين لم 

 مـــن أن أي 
ً
تــســتــشــرنــا«، مـــحـــذرا

خــطــة ســــالم يــجــب أال تــتــجــاوز 
»الخطوط الحمر« أو المساومة 

على أي أرض.
ــــف وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ وكـ
دمــيــتــري كــولــيــبــا، أن وانــــغ يي 
أبــلــغــه خـــالل لــقــائــهــمــا الــثــنــائــي 
في ألمانيا الثالثاء، »بعناصر 
ــــالم  ــ ــسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــطــ ــ ــخــ ــ أســــــــاســــــــيــــــــة لــ
 أن كــيــيــف 

ً
الـــصـــيـــنـــيـــة«، مــــؤكــــدا

ــــالم هــــــذا الـــنـــص  ــتـ ــ »نـــنـــتـــظـــر اسـ
لدراسته بالتفصيل«.

ــــدث بــــاســــم  ــحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ وقـــــــــــــال الــ
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة وانــــغ ون 
بــيــن: »هــنــاك تــعــاون وثــيــق بين 
روســيــا والــصــيــن على مختلف 
الــــمــــســــتــــويــــات، وهـــــــو يـــســـاهـــم 
فـــــي تــــعــــزيــــز تــــطــــور الــــعــــالقــــات 
ــــي نــشــر  الـــثـــنـــائـــيـــة ويــــســــاهــــم فـ
السالم والتنمية في كل العالم، 
ويجري تبادل تجاري طبيعي 
يتمتع بنزعة جيدة نحو النمو 

والتطور«.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، اتــــهــــم 
الــمــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
الــصــيــنــيــة تـــان كــافــي وأشــنــطــن 
 
ً
 وتــــكــــرارا

ً
بــأنــهــا تــضــخــم مـــــــرارا

»الـــتـــهـــديـــد الــــنــــووي الــصــيــنــي« 
ــة لــتــوســيــع  ــعـ ــاد ذريـ ــجـ فــقــط إليـ

ــا والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى  ــهــ ــتــ ــانــ تــــرســ
هيمنتها العسكرية.

واكـــــد تــــان أن الــصــيــن تنتهج 
اســتــراتــيــجــيــة نــوويــة لــلــدفــاع عن 
 بــالــحــد 

ً
ــا ــمـ الــنــفــس، وتــحــتــفــظ دائـ

األدنــــى الـــضـــروري لــضــمــان األمــن 
 سياسة عدم 

ً
القومي وتتبع دائما

الـــبـــدء بــاســتــخــدام هـــذه األســلــحــة 
ولــن تــشــارك فــي سباق تسلح مع 

أي دولة.
كان تان يرد على تقارير تفيد 
بأن الصين لديها قاذفات أرضية 
بــالــيــســتــيــة عـــابـــرة لـــلـــقـــارات أكــثــر 
مــن الــواليــات الــمــتــحــدة، وتخطط 
لزيادة عدد الرؤوس الحربية التي 

تمتلكها. 

»فاغنر« ومولدوفا

وعلى األرض، قال قائد »فاغنر«، 
يفغيني بــريــغــوجــيــن، فــي رســالــة 
أمس، »اليوم في الساعة السادسة 
 تم اإلبالغ عن بدء توصيل 

ً
صباحا

شحن الذخيرة، على األرجــح، بدأ 
الــقــطــار فــي الــتــحــرك وقــيــل لــنــا إن 
األوراق الرئيسية قد تم توقيعها 
: »أود أن أشكر 

ً
بــالــفــعــل«، مضيفا

كــل مــن ساعدنا فــي تحقيق ذلــك، 
نقذت مئات وربما اآلالف من 

ُ
لقد أ

أرواح الرجال الذين يدافعون عن 
وطنهم«.

وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــعـــلـــيـــقـــات فــي 
أعـــقـــاب الـــخـــالف الـــعـــام المستمر 
بــيــن بــريــغــوجــيــن ووزارة الــدفــاع 
ــيـــة، حــيــث اتــهــمــهــم بخلق  الـــروسـ
»مشاكل كبيرة« تتعلق بإمدادات 
الذخيرة لقواته. وذهب، الثالثاء، 
إلى حد اتهام قيادة وزارة الدفاع 
بـ«الخيانة« لفشلها في الحصول 
عـــلـــى ذخــــيــــرة لــمــقــاتــلــيــه و«عـــــدم 

المساعدة في النقل الجوي«.
وأكــدت وزارة الــدفــاع الروسية 
مصرع قائد طائرة سوخوي - 24 
التي سقطت في بلدة فالويسكي 
ــلــــغــــورد  ــيــ ــة بــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ بـــــضـــــواحـــــي مـ
ــا اثـــنـــاء  ــيــ ــرانــ ــع أوكــ ــة مــ ــدوديــ ــحــ الــ

عودتها من مهمة قتالية«.
واتهمت وزارة الدفاع الروسية 
ــيـــة بــمــا فـــي ذلــك  ــقـــوات األوكـــرانـ الـ
تشكيل آزوف القومي بـ«االستعداد 
لتنفيذ هــجــوم اســتــفــزازي مسلح 
ــن  ــيــ ــيــ ــالــ ــفــــصــ ــة االنــ ــقــ ــطــ ــنــ عـــــلـــــى مــ
الــمــوالــيــن لــروســيــا فــي مــولــدوفــا، 
في المستقبل القريب تحت ذريعة 
الــغــزو شــن هجوم روســي مزعوم 

من أراضي ترانسنيستريا.

بوتين يضع الــزهــور على نصب أبطال الحرب العالمية الثانية 
)الحرب الوطنية الكبرى( بجوار الكرملين أمس )رويترز(

»فاغنر« تعلن تلقي 
ذخائر عبر القطار   
وموسكو تحذر من 

هجوم أوكراني على 
انفصاليي مولدوفا

ماكرون يستعد لجولة إفريقية لوقف »نزيف النفوذ«ماكرون يستعد لجولة إفريقية لوقف »نزيف النفوذ«
فــي وقــت تعيش فرنسا أســـوأ مرحلة في 
عالقتها بمستعمراتها السابقة فــي الــقــارة 
االفريقية، بعد تــزعــزع عالقتها مــع عــدد من 
ــــرد ســفــرائــهــا مـــن أخـــــرى، وإنـــهـــاء  دولـــهـــا وطـ
االتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة مــع مــجــمــوعــة ثــالــثــة، 
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلجراء جولة على عدد من دول وسط إفريقيا 
فــي مــحــاولــة لــوقــف نــزيــف الــنــفــوذ الفرنسي 
والحفاظ على ما تبقى لباريس من حضور 
في القارة السمراء، وسط تنافس بينها وبين 

الصين وروسيا.
وسيزور ماكرون، الذي يرغب في تكثيف 
العالقات مع البلدان الناطقة باللغة اإلنكليزية 
والبلدان الناطقة بالبرتغالية في القارة، من 
األول حتى الخامس من مارس أربع دول في 
وسط إفريقيا هي الغابون وأنغوال والكونغو 

والكونغو الديموقراطية.
وكان ماكرون الذي يريد أن يجعل إفريقيا 
ــات واليـــتـــه الــثــانــيــة الــتــي تبلغ  ــويـ إحــــدى أولـ
خمس سنوات، أجرى جولة شملت الكاميرون 
ــر الــقــوات  وبــنــيــن وغــيــنــيــا بــيــســاو. وزار وزيــ
المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو 
ساحل العاج في وقت سابق من هذا األسبوع، 
للمرة الثانية في أقل من عام، لمناقشة شروط 

الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.
واألحد الماضي، أعلنت هيئة أركان جيش 
بــوركــيــنــا فــاســو إنــهــاء عمليات قـــوة »ســابــر« 

الفرنسية فــي الــبــالد، بعد ثالثة أسابيع من 
تنديد الحكومة االنتقالية باتفاقات الدفاع 
التي تربط البلدين، وتــم بعدها إنــزال العلم 
ــرة فـــي مــعــســكــر بيال  ــيـ الــفــرنــســي لــلــمــرة األخـ
زاغري في بوركينا فاسو، في إعالن عن نهاية 
 من وجود القوات الفرنسية في الدولة 

ً
13 عاما

الواقعة غرب إفريقيا. 
ــا تـــــــداولـــــــت وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
االجتماعي مقاطع فيديو تظهر فيها قوات 
مسلحة روسية في بوركينا فاسو لم تؤكد 
»مجموعة فاغنر« العسكرية الروسية التي 
يقودها يفغيني بريغوجين وجودها في هذا 
البلد، كما نفى نائب وزير الخارجية الروسي 
ــــود مفترض  مــيــخــائــيــل بـــوغـــدانـــوف أي »وجـ
لمدربين مــن شــركــة مسجلة روســيــة خاصة 

في بوركينا فاسو«.
وكــــان رئــيــس الــعــســكــريــيــن الــحــاكــمــيــن في 
بوركينا فاسو الكابتن إبراهيم تراوري مطلع 
الشهر الحالي نفى كذلك وجود مرتزقة فاغنر 

في بالده لضمان األمن في بعض المناطق.
اال أن واغـــادوغـــو تــذكــر بــاســتــمــرار نيتها 
تعزيز شراكتها مع روسيا كما فعلت جارتها 
ــــدوره تصميم  ــد بـــوغـــدانـــوف بـ مـــالـــي، كــمــا أكـ
موسكو على »تطوير التعاون المتعدد األوجه 

مع بوركينا فاسو وقادتها«،.
 »أســبــاب 

ّ
وذكـــرت صحيفة »بوليتيكو« أن

ــفـــوذ فـــرنـــســـا فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل  تــــراجــــع نـ

مـــتـــعـــددة األوجـــــــــه، مـــتـــجـــذرة فــــي تــاريــخــهــا 
االستعماري من جهة، ومــن جهة أخــرى هي 
 نــتــيــجــة طـــمـــوحـــات روســـيـــا لــتــوســيــع 

ً
أيـــضـــا

موطئ قدمها في القارة«، مشيرة الى محاوالت 
فرنسية إلحداث تغيير جذري في عالقاتها مع 

الدول اإلفريقية.
وأشارت الى أنه عبر »فاغنر«، »تشن روسيا 
حــرب معلومات متطورة ومنسقة، ضد دور 
فــرنــســا فــي إفــريــقــيــا، مــا جــعــل األخــيــرة تقوم 

 على ذلك«.
ً
بخطوات ردا

ونقلت »بوليتيكو« عــن مــســؤول حكومي 
فــرنــســي قـــولـــه: »لــــم نــبــن مـــا يــكــفــي مـــن الــقــوة 
ــا أكــثــر  ــراؤنــ ــفــ الـــنـــاعـــمـــة، يـــجـــب أن يــــكــــون ســ
 عندما يتعلق األمــر بطرح الروايات 

ً
هجوما

المضادة، بداًل من التواصل فقط داخل األطر 
المؤسسية«.

 على 
ً
وفـــي إطـــار الــخــطــوات الــفــرنــســيــة ردا

»الدعاية السياسية التي تقوم بها موسكو 
ضــد دورهـــا فــي إفريقيا«، وفــق »بوليتيكو«، 
فــــإن »وزارة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة 
أنـــشـــأت وحــــدة جـــديـــدة الكــتــشــاف الــعــالمــات 
المبكرة لحمالت التضليل وتزويد المسؤولين 
الفرنسيين فــي جميع أنــحــاء العالم بمكتب 
خلفي لــلــمــســاعــدة فــي االســتــجــابــة لعمليات 
 لدبلوماسي فرنسي 

ً
األخبار المزيفة«، وفقا

مطلع على العمليات.
الجيش الفرنسي يسلم آخر معسكر له في بوركينا فاسو السبت الماضي )رويترز(

لبنان: ادعاء على سالمة وُحكم بريطاني في تفجير المرفأ
● بيروت ـ منير الربيع

ــي تـــحـــاصـــر  ــ ــتـ ــ ــــود الـ ــمـ ــ ــــجـ ــة الـ ــ ــالـ ــ وســـــــط حـ
االستحقاقات السياسية في لبنان، وأبرزها 
انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، تـــحـــول عمل 

القضاء إلى انعكاس للصراع السياسي.
ــدة قـــوى ســيــاســيــة بينها  ــع إعــــالن عـ ومـ
ــه لــن يــجــري الــتــمــديــد لحاكم  حـــزب الــلــه أنـ
مــصــرف لبنان ريـــاض ســالمــة بعد انتهاء 
واليته، ادعى النائب العام االستئنافي في 
بيروت القاضي رجا حاموش على سالمة 
وشــقــيــقــه رجـــا ومــســاعــدتــه مـــاريـــان حويك 
بجرائم غسل أموال واختالس أموال عامة 

وتهرب ضريبي وتزوير وإثراء غير مشروع. 
يــأتــي هــــذا فـــي وقــــت اســتــأنــفــت الــقــاضــيــة 
اتها بحق المصارف بتهمة  غادة عون إجراء
تــبــيــيــض األمـــــــوال، مــتــجــاهــلــة الــكــتــاب الـــذي 
وجهه رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 
ميقاتي إلى وزير الداخلية واألجهزة األمنية 
بضرورة عدم االمتثال للقرارات التي تتخذها 

عون بحق المصارف. 
 من قوى 

ً
والقــت خطوة ميقاتي اعتراضا

سياسية في مقدمها »التيار الوطني الحّر« 
بــزعــامــة جــبــران بــاســيــل الـــذي اتــهــم ميقاتي 
بــأنــه يــعــرقــل الــتــحــقــيــقــات لــعــدم الــكــشــف عن 

ملفات تدينه.

وانتقد »نادي قضاة لبنان« قرار ميقاتي، 
وقــال فــي بــيــان، إن »رئــيــس الحكومة ووزيــر 
الداخلية آثرا أن يذّكرا الشعب اللبناني اليوم 
بأنهما وسائر الطبقة السياسية في البالد 
يعيشون في زمــن الــقــرون الوسطى حيث ال 
قانون وال شريعة تعلو على إرادة األسياد«، 
ل سافر وخطيئة 

ّ
 ما جرى بأنه »تدخ

ً
واصفا

كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ 
 من 

ً
القانونية، وينبغي الــرجــوع عنها فـــورا

دون إبطاء«.
 ،

ً
وكــان ميقاتي لخص ما يجري قضائيا

بأنه صراع على البلد ووراثته، ألن هناك من 
 بكل 

ً
يعتبر بأنه ال بد من تركه ينهار نهائيا

قطاعاته ومقوماته إلعادة تركيبه من جديد 
ولالستحواذ على حصص فيه. 

 لدى الكثير من 
ً
هذا الكالم، يشكل تخوفا

الكتل النيابية التي تتهم السلطة السياسية 
بأنها تسعى إلى إفــالس البالد لالستحواذ 
ــزء مـــن هــذا  ــــالك الـــدولـــة وبــيــعــهــا. جــ عــلــى أمـ
 لينعكس داخل جمعية 

ً
الصراع يتوسع أيضا

الـــمـــصـــارف الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــنــقــســمــة عــلــى 
نفسها، فيما لوح نائب رئيس مجلس النواب 
الياس بو صعب بتقديم دعوى قضائية ضد 
الجمعية بسبب تضليلها للمجلس النيابي. 
وفــــــــي تـــــطـــــور قــــضــــائــــي آخــــــــــر، أصــــــــدرت 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا الــبــريــطــانــيــة أمـــس، 

 فــي قضية تفجير مرفأ بــيــروت فــي ٤ 
ً
حكما

أغــســطــس٢٠٢٠، لمصلحة ضحايا االنفجار 
ــيــــزيــــة. ويـــعـــد  ــلــ ــكــ ــارو اإلنــ ــ ــافــ ــ ــد شــــركــــة ســ ــ ضـ
هــــذا الــحــكــم أول قــــرار قــضــائــي يــســّمــي أحــد 
المسؤولين عن الفاجعة، وهو ما يشّكل أول 
 
ً
، مما يفتح الباب واسعا

ً
واقعة ثابتة قضائيا

 
ً
على مالحقة المسؤولين اآلخرين، خصوصا
أن المحاكمة أّدت إلى الكشف عن مستندات 
ووقــائــع قــد تفيد ملف انــفــجــار الــمــرفــأ، مما 

.
ً
 وخارجيا

ً
يمّهد إلجراءات أخرى داخليا
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القادسية والكويت يدشنان منافسات الجولة 16 للدوري الممتاز 
العربي وكاظمة في مواجهة الفحيحيل والتضامن السبت

يدشن القادسية والكويت 
منافسات الجولة 16 لدوري 

زين الممتاز لكرة القدم اليوم، 
والتي تشهد إقامة مباراتين 

السبت، ومثليهما األحد.

تــنــطــلــق الـــيـــوم الــجــمــعــة مــنــافــســات 
الــجــولــة الــســادســة عــشــرة لــــدوري زيــن 
الــمــمــتــاز لـــكـــرة الــــقــــدم، بـــإقـــامـــة مـــبـــاراة 
القادسية مع الكويت الساعة 6:10 مساء 

على استاد محمد الحمد. 
وتــقــام غــدا السبت مــبــاراتــان يلتقي 
فيهما الفحيحيل مــع العربي الساعة 
4:55 مساء على استاد جابر الدولي، 
وكــاظــمــة مـــع الــتــضــامــن الــســاعــة 7:25 

مـــــســـــاء عــــلــــى اســــتــــاد 
الــصــداقــة والـــســـام، 
ــيــــن تــخــتــتــم  فـــــي حــ
هــــــــــــــــــذه الــــــــجــــــــولــــــــة 

مــنــافــســاتــهــا بعد 
غـــــد األحـــــد 

بمواجهتي النصر مع السالمية الساعة 
4:55 مــســاء عــلــى اســـتـــاد عــلــي صــبــاح 
السالم، والجهراء مع الساحل الساعة 

7:25 مساء على استاد مبارك العيار.
 

القادسية والكويت 

ــبـــاراة الــقــادســيــة  ومـــن الــمــؤكــد أن مـ
الخامس برصيد 22 نقطة، مع الكويت 
الــمــتــصــدر ولـــه 30 نــقــطــة تــعــد األقـــوى 
فــي هـــذه الــجــولــة، وتــأتــي خـــارج نطاق 

التوقعات بعيدا عن ترتيبهما. 
ويــــدخــــل الـــقـــادســـيـــة الـــلـــقـــاء لــضــرب 
أكثر مــن عصفور بحجر واحـــد، أولها 
تحقيق الفوز لحصد ثاث نقاط قوية 
تقربه بقوة من المشاركة في المجموعة 
األولــــى للبطولة، إلـــى جــانــب التقدم 
مركز أو مركزين، والدخول بقوة 
في المنافسة على اللقب، 
مع ايقاف الكويت، 

 أن الــفــريــق حــقــق الــفــوز في 
ً
خــصــوصــا

الجولتين الماضيتين. 
وعاد العقل المفكر والمدبر للفريق 
بـــــدر الـــمـــطـــوع إلـــــى الــــتــــدريــــبــــات أمـــس 
األول األربعاء، بعد غيابه جولتين عن 

المشاركة دون تحديد السبب! 
على الجانب اآلخر، فإن فوز الكويت 
الـــذي ضمن الــمــشــاركــة فــي المجموعة 
األولــى، يقربه خطوة مهمة من اللقب، 
مع الوضع في االعتبار أن الفريق يحقق 
االنتصارات فقط دون مستوى يذكر منذ 
تولي الــمــدرب البحريني علي عاشور 

المهمة خلفا للراحل محمد عبدالله. 
ويـــواصـــل هـــداف الــفــريــق وأحـــد أهــم 
أوراقـــــــه طـــه الــخــنــيــســي غــيــابــه بــداعــي 
اإلصـــابـــة، فــيــمــا تــبــدو صــفــوف الــفــريــق 

مكتملة. 

الفحيحيل مع العربي 

ــادس  ــ ــسـ ــ ــيـــل الـ ــيـــحـ ــفـــحـ ــل الـ ــ ــدخــ ــ ويــ

برصيد 22 نقطة مباراته مع العربي 
 
ً
ــة، بـــحـــثـــا ــطــ ــقــ الــــوصــــيــــف ولـــــــه 25 نــ
ــفــــوز لـــاســـتـــمـــرار فــي  عــــن تــحــقــيــق الــ
ــــذي يــضــمــن لــــه الــمــشــاركــة  مــــركــــزه الــ
ــعــــول  ــي الــــمــــجــــمــــوعــــة األولــــــــــــى، ويــ ــ فــ
الـــــــمـــــــدرب فـــــــــراس الــــخــــطــــيــــب كـــثـــيـــرا 
ــــروح الــمــعــنــويــة لــاعــبــيــن، ال  عــلــى الــ
ــفــــوز عـــلـــى الــتــضــامــن  ســيــمــا بـــعـــد الــ
ــة.  ــيـ ــثـــاثـ ــة بـ ــيــ ــاضــ ــمــ ــة الــ ــ ــــولـ ــــجـ ــي الـ ــ فــ
أمــا الــعــربــي الـــذي تمكن مــن عبور 
الساحل بهدفين، فإنه يسعى لتأكيد 
ــي الــمــجــمــوعــة  مـــشـــاركـــتـــه رســـمـــيـــا فــ
ــانـــب حـــصـــد الــنــقــاط  ــــى جـ األولــــــــى، إلـ
الــثــاث لاستمرار فــي الــصــراع على 
ــه الـــبـــوســـنـــي  ــ ــدربـ ــ ــقــــب، ويـــــــــدرك مـ ــلــ الــ
روسمير سفيكو صعوبة اللقاء، وهو 

األمر الذي أكده لاعبيه. 

كاظمة مع التضامن 

وتــحــت شــعــار اســتــعــادة الـــتـــوازن، 

يــدخــل كاظمة الــثــالــث ولــه 22 نقطة، 
والـــتـــضـــامـــن الـــتـــاســـع ولــــه 14 نقطة 
هما، السيما بعد خسارة األول  لقاء
ــام  أمـــــام الـــكـــويـــت 0 - 1، والـــثـــانـــي أمـ

الفحيحيل 0 - 3. 
وأي نتيجة غير الفوز للبرتقالي 
تعني خــروجــه مــن ســبــاق المنافسة 
ــــي حــســبــة  ــقــــب، ودخـــــولـــــه فـ ــلــ عـــلـــى الــ
الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــمــجــمــوعــة األولـــــى، 
بينما خــســارة الــتــضــامــن تــعــنــي انــه 
بات قوسين أو أدنى من المشاركة في 

المجموعة الثانية. 

النصر والسالمية 

ويــمــر فــريــقــا الــنــصــر الــســابــع ولــه 
18 نقطة والسالمية الثامن ولــه 16 
، ومتشابهة 

ً
نقطة بظروف صعبة جدا

ــة فــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــسـ ــتـــائـــجـــهـــمـــا الـ بـــســـبـــب نـ
الــفــتــرة األخـــيـــرة، والــتــي تسببت في 
إقــالــة مـــدرب األول محمد المشعان، 

واستقالة مدرب الثاني محمد إبراهيم 
ومــســاعــده بــــداح الــهــاجــري، ليتولى 
الــمــشــعــان مــهــمــة تـــدريـــب الــســمــاوي 

ويواجه فريقه السابق اليوم.
ورغم هذه الظروف يتمسك الفريقان 
بأمل المشاركة في المجموعة األولــى 
واالبتعاد عن الثانية، التي قد تدخلهما 

في حسبة الهبوط!
 

الجهراء والساحل 

وتــتــبــايــن ظـــــروف فــريــقــي الــجــهــراء 
الرابع وله 22 نقطة، والساحل األخير 

وله 12 نقطة. 
ــراء فـــي الـــلـــقـــاء يجعله  ــهـ وفـــــوز الـــجـ
قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في 
ــــى، بينما خــســارة أو  الــمــجــمــوعــة األولـ
تعادل الساحل فتعني مشاركته رسميا 

في المجموعة الثانية.

حازم ماهر

بدر المطوع دخل 
تدريبات األصفر 

األربعاء بعد غيابه 
جولتين

النصر والسالميةالقادسية والكويت في لقاء سابق

                   المشعان قاد تدريبات السالمية!
قــاد الــمــدرب محمد الــمــشــعــان، المقال 
ــادي الـــنـــصـــر، تــدريــبــات  ــ ــام مـــن نـ ــ قــبــل ايـ
ــرة الـــــقـــــدم، امـــس  ــكــ ــريــــق الـــســـالـــمـــيـــة لــ فــ
اســتــعــدادا لمواجهة النصر الــيــوم، في 
الجولة 16 من منافسات دوري »زين«، 
الممتاز، وذلك بعد ان اسندت إليه إدارة 
السالمية، المهمة خلفا للمدرب محمد 

إبراهيم.
واجتمعت إدارة السالمية، امس األول، 

لتقرر قبول اعــتــذار الجنرال، ومساعده بداح 
الهاجري، كما توصلت التفاق مع المشعان، 

لتولي المهمة، حتى نهاية الموسم الحالي.
وكان المشعان أنهى ارتباطه، بعد الجولة 
14، مع النصر، بعد خسارة ثقيلة 1 - 5، ليعود 
فـــي الـــجـــولـــة 16 مـــن بـــوابـــة الــســالــمــيــة، حيث 
سيواجه فريقه السابق اليوم، على استاد علي 

صباح السالم.
وتنتظر المشعان مهمة شاقة في السالمية، 

للنهوض بالفريق من المركز الثامن برصيد 
16 نقطة، إلى مصاف فرق المقدمة مع نهاية 

الموسم.
وفــي سياق متصل، ودع العبو السالمية، 
مــدربــهــم الــســابــق محمد إبــراهــيــم، ومــســاعــده 
بـــداح الــهــاجــري، فــي احتفالية مــصــغــرة أمــس 
األول، حيث حرص ابراهيم على الحضور إلى 

النادي، ووداع الاعبين.

 رماية »سكيت« تختتم اليوم 
و»تراب« تنطلق السبت

في منافسات البطولة الكبرى للرماية الدولية السنوية

تختتم اليوم منافسات رماية السكيت للرجال 
والــســيــدات فــي بطولة األمــيــر الــدولــيــة السنوية 
الكبرى للرماية التي تقام منافساتها على مجمع 
 
ً
ميادين الشيخ صباح األحمد، والتي ستشهد غدا

السبت انطاق منافسات التراب.
وكانت نتائج اليوم األول للمسابقتين أسفرت 
ــوز الــبــاكــســتــانــي عــثــمــان بــالــمــركــز األول،  عـــن فــ
والكويتي عبدالعزيز الفيحان بالمركز الثاني، ثم 

جاء عبدالله الرشيدي في المركز الثالث.
وأســفــرت نــتــائــج مسابقة السكيت »ســيــدات« 
عن فوز الكويتية فاطمة الزعابي بالمركز األول، 
وحلت الكازاخستانية أوليجا في المركز الثاني 

وجاءت مواطنتها كازانوفا في المركز الثالث.
 السبت منافسات التراب المتوقع 

ً
وتنطلق غدا

أن تشهد الكثير من اإلثارة والندية في ظل وجود 
مجموعة مميزة مــن الــرمــاة والــرامــيــات وهــو ما 
يــعــزز إمــكــانــيــة مــشــاهــدة مــســابــقــات قــويــة بــدايــة 

من غٍد.

ومــــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الـــرامـــيـــة الــقــطــريــة آمــنــة 
 في 

ً
الشيراوي إن البطولة تشهد مستوى رفيعا

ظــل تــواجــد رامــيــات صــاحــبــات خــبــرات ولديهن 
تصنيف عـــال ســـواء دولــيــا او اقليميا وهـــو ما 
يؤكد أهمية المشاركة في البطولة والتواجد بها 
مــن أجـــل إضــافــة مــزيــد مــن الــخــبــرات واالحــتــكــاك 
والذي سيكون له أثر إيجابي كبير في المستقبل 
وخال االستحقاقات المقبلة والتي تستعد لها، 
كما هــنــأت الــقــيــادة والــشــعــب الكويتي باألعياد 
الوطنية الحالية واعتبرت انها مناسبة مثالية 

لتواجد البطولة في هذا التوقيت.
وبدوره قام األمين العام لاتحادين الكويتي 
والعربي للرماية مدير البطولة عبيد العصيمي 
بتكريم سكرتير االتــحــاد الــدولــي للرماية ويلي 

جريل تقديرا لجهوده في دعم رياضة الرماية.

العصيمي يكرم ويلي جريل

»ناشئي اليد« يلتقي العراق 
اليوم في »العربية«

● محمد عبدالعزيز
يلتقي منتخبنا الوطني لناشئي كرة اليد في الثالثة عصر 
اليوم نظيره العراقي على صالة األميرة سمية في العاصمة 
األردنية )عمان(، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة 
 في الخامسة مساء مباراة منتخبي 

ً
العربية، التي تشهد أيضا

تونس والسعودية، وفــي السابعة مساء األردن )المضيف( 
مع المغرب.

وكانت نتائج مباريات الجولة الثانية، أمس األول، أسفرت 
عن تعادل منتخبنا الوطني مع المغرب بنتيجة 27-27، في 
حــيــن تغلب منتخب تــونــس عــلــى منافسه الــعــراقــي 18-39، 

والسعودية على األردن 17-19.
وبذلك جاء ترتيب فرق البطولة كالتالي: السعودية أواًل 
 بفارق 

ً
برصيد 4 نقاط، وتونس ثانية بـ 3 نقاط، واألردن ثالثا

األهداف عن الكويت الرابع، ولكل منهما نقطتان، وجاء المغرب 
 من دون نقاط.

ً
 وأخيرا

ً
 بنقطة واحدة، والعراق سادسا

ً
خامسا

وستكون الفرصة سانحة أمام »األزرق«، للخروج من دائرة 
الــتــعــادالت، وتحقيق أول فــوز لهم في البطولة على حساب 

المنتخب العراقي متذيل الترتيب.

»يد« القرين فاز على الفحيحيل
أنــعــش الــفــريــق األول لكرة 
اليد بنادي القرين آماله في 
البقاء بالدوري الممتاز، إثر 
ــوزه الـــثـــمـــيـــن عـــلـــى نــظــيــره  ــ ــ فـ
الفحيحيل أمس األول بنتيجة 
ــاراة الــتــي  ــبــ ــمــ ــي الــ 26-25، فــ
جمعت الفريقين على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ سعد 
الــعــبــدالــلــه، فــي خــتــام الجولة 
الخامسة عشرة من المسابقة، 
ــــي شــــهــــدت أيــــضــــا فـــوز  ــتـ ــ والـ

كاظمة على اليرموك 29-33.
ــيــــب  ــتــــرتــ وبـــــــذلـــــــك جـــــــــاء الــ
العام لفرق الــدوري كالتالي: 
القادسية 30 نقطة، والكويت 
28 نقطة، والعربي 16 نقطة، 
وبرقان رابعا بفارق األهداف 
عـــن الــســالــمــيــة ولـــكـــل منهما 

15 نـــقـــطـــة، والــصــلــيــبــيــخــات 
14 نقطة، وكاظمة 13 نقطة، 
والــــفــــحــــيــــحــــيــــل 10 نـــــقـــــاط، 
والــيــرمــوك 5 نــقــاط، والــقــريــن 

األخير بـ4 نقاط.
وستتوقف البطولة لمدة 
شـــــهـــــر، عــــلــــى أن تـــســـتـــأنـــف 
ــــارس  ــــي 24 مـ مـــبـــاريـــاتـــهـــا فـ
ــل، بـــســـبـــب مـــشـــاركـــة  ــبــ ــقــ ــمــ الــ
المنتخب الوطني للشواطئ 
في البطولة اآلسيوية بجزيرة 
بــالــي اإلنــدونــيــســيــة، وكــذلــك 
ــي الـــكـــويـــت  ــقــ ــريــ ــة فــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
ــة  ــبـــطـــولـ ــي الـ ــ ــة فــ ــيــ ــمــ ــالــ ــســ والــ
الخليجية الـ39 لألندية أبطال 
الــــكــــؤوس بـــالـــبـــحـــريـــن خـــال 

الشهر المقبل.

 جامعة الخليج تحقق لقب »سلة السيدات«
حقق فــريــق جامعة الخليج 
للبنات لــكــرة السلة لقب دورة 
األلـــــعـــــاب الــــريــــاضــــيــــة الـــثـــانـــيـــة 
للتعليم الــعــالــي، بــعــد تــصــدره 
جدول الترتيب برصيد 6 نقاط 
ــارات، بينما  ــتــــصــ مـــن ثـــاثـــة انــ
ت الجامعة األميركية في  جـــاء
الترتيب الثاني برصيد 5 نقاط 
من فوزين وهزيمة، وحل فريق 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ــمــــركــــز الــــثــــالــــث، وكـــانـــت  ــــي الــ فـ
الـــبـــطـــولـــة أقـــيـــمـــت عـــلـــى صــالــة 
الجامعة األميركية بمشاركة 4 
فرق تنافسوا بنظام الدوري من 

دور واحد.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
العليا للشؤون الفنية د. سلمان 
حاجي: »بختام منافسات دوري 
كرة السلة نكون قد انتهينا من 

لعبتين، البادل وكرة السلة، توج 
بــهــمــا فــريــق جــامــعــة الــخــلــيــج«، 
ــرة الـــقـــدم  ــ مــضــيــفــا أن دوري كـ
العشبي للرجال سينطلق أول 
مــــــارس الـــمـــقـــبـــل، عـــلـــى مــاعــب 

الهيئة العامة للتعليم، بمشاركة 
12 كلية وجامعة بنظام الدوري 
ــــد بــمــجــمــوعــتــيــن،  مـــن دور واحـ
يتأهل األول والثاني للدور قبل 

النهائي.

جانب من المباراة الختامية

األبيض يضم كاظمي وليو
 مع 

ً
أعلن نادي الكويت تعاقده رسميا

محترفي الكرة الطائرة اإليراني صابر 
كاظمي والصيني ليبين ليو حتى نهاية 
الموسم الحالي لتعزيز صفوف الفريق 
األول بالنادي في االستحقاقات المقبلة.

وسيحل المحترفان الجديدان بداًل من 
المحترفين الــروســي رومـــان واأللباني 
ــــذي اســتــغــنــى األبــــيــــض عــن  غـــازمـــيـــد الــ

خدماتهما لتواضع مستواهما.
 »

ً
ويتمتع المحترفان كاظمي »25 عاما

الـــذي يلعب فــي مــركــز 2 والصيني ليو 
« الذي يلعب في مركز 4 بسيرة 

ً
»27 عاما

ذاتية جيدة ومستوى فني عاٍل إذ سبق 
لهما تمثيل منتخبي بلديهما واللعب 

في عدد من الدوريات األوروبية.
 
ً
 تدريبيا

ً
ويخوض األبيض معسكرا

 في تركيا خال األيــام المقبلة 
ً
خارجيا

 لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة غــرب 
ً
اســـتـــعـــدادا

آسيا لألندية المزمع أن تقام في األردن 
مارس المقبل.

البرتقالي يواجه السويحلي 
الليبي في »عربية الطائرة«

يلتقي الفريق األول للكرة الطائرة بنادي كاظمة مع 
نظيره السويحلي الليبي في الرابعة عصر اليوم على 
صالة استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة من المجموعة 
الـــألولـــى بـــالـــدور الــتــمــهــيــدي للنسخة 41 مــن البطولة 

العربية لألندية.
وكان البرتقالي خسر أمام النصر البحريني بنتيجة 
2-3 أمس األول ضمن الجولة الثالثة التي شهدت فوز 
الــســويــحــلــي الــلــيــبــي عــلــى الـــصـــداقـــة الــفــلــســطــيــنــي 0-3، 

واألهلي القطري على الميناء اليمني 0-3.
بـــهـــذه الــنــتــائــج تـــصـــدر األهـــلـــي الــمــجــمــوعــة األولــــى 
ــاط يـــلـــيـــه الـــنـــصـــر 8 نـــقـــاط  ــقــ بـــالـــبـــطـــولـــة بـــرصـــيـــد 9 نــ
والسويحلي 6 نقاط وكاظمة 4 نقاط والميناء والصداقة 

بدون رصيد.
وفي مباراة اليوم يسعى البرتقالي الستعادة اتزانه 
 بــتــحــقــيــق نتيجة 

ً
ــرة طــمــعــا ــيـ لــتــعــويــض خــســارتــه األخـ

إيجابية يــؤّمــن بها طريقه لــربــع نهائي البطولة على 
حساب السويحلي الطامح كذلك في التصدي لطموحات 
كاظمة والمحافظة على موقعه وآماله في التأهل للدور 

الثاني.

مباريات الجولة 16

الملعبالتوقيتمباراة اليوم

محمد الحمد6:10القادسية x  الكويت

السبت

استاد جابر الدولي4:55الفحيحيل x  العربي

الصداقة والسام7:25كاظمة x التضامن

 األحد

علي صباح السالم4:55النصر x  السالمية

مبارك العيار7:25الجهراء x  الساحل
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تنطلق الــيــوم مــنــافــســات الــجــولــة الــــ 25 
بــالــدوري اإلنكليزي لكرة الــقــدم، إذ يلتقي 
ستكمل 

ُ
فولهام مع وولفرهامبتون، على أن ت

 )السبت(، حيث يواجه 
ً
مباريات الجولة غدا

أرسنال المتصدر برصيد 54 نقطة، فريق 
ليستر سيتي الرابع عشر بـ 24 نقطة، فيما 
يلتقي مانشستر سيتي الثاني بـ 52 نقطة 
مع بورنموث المهدد بالهبوط بـ 21 نقطة. 
ويسعى ليفربول التاسع بـــ 35 نقطة إلى 
تعويض الخيبة األوروبــيــة عندما يواجه 
كريستال بــاالس الثاني عشر بـ 26 نقطة، 
 وســت هــام مــع نوتينغهام 

ً
ويلتقي أيــضــا

فــــــورســــــت، ولـــــيـــــدز مـــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، 
وإيفرتون مع أستون فيال، ونيوكاسل مع 

برايتون. 
ويحاول أرسنال مواصلة حملة استعادة 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ عــام 2004، 
ــدوري،  ــ ــة الــ ــدايـ ــرب بـــقـــوة مــنــذ بـ بــعــدمــا ضــ
وحافظ على صدارته، إذ يسعى إلى تجاوز 
ــتــــعــــاد عــن  مــنــافــســه لــيــســتــر ســـيـــتـــي، واالبــ
مطارده األول مانشستر سيتي، الذي يحاول 
االستفادة من تعثر »المدفعجية«، وتجاوز 
منافسه بورنموث، من أجل خطف صدارة 

»البريمييرليغ«. 

وفـــي الــوقــت الــــذي يــبــحــث لــيــفــربــول عن 
هـــويـــتـــه الـــمـــفـــقـــودة وتــحــســيــن مــــركــــزه فــي 
ــدوري، بـــات »الـــريـــدز« أمـــام ضــــرورة عــدم  ــ الـ
التفريط في أي نقاط، من أجل اللحاق بفرق 
الــمــقــدمــة، والـــفـــوز عــلــى كــريــســتــال بـــاالس، 
الســيــمــا بــعــد خــســارتــه عــلــى أرضــــه وبــيــن 

جماهيره في »انفيلد« أمام ريال مدريد 5-2، 
.0-2 

ً
بعدما كان متقدما

ستكمل مــبــاريــات الــجــولــة الخامسة 
ُ
وت

ــٍد عــنــدمــا  والــعــشــريــن مـــن الــبــطــولــة بــعــد غــ
يواجه تشلسي العاشر برصيد 35 نقطة 

توتنهام الرابع بـ 42 نقطة.
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تعادل مانشستر سيتي مع 
اليبزيغ األلماني 1-1، بينما 

تغلب إنتر ميالن على بورتو 
البرتغالي 1-0، في ذهاب 
الدور ثمن النهائي لدوري 

أبطال أوروبا.

اكــتــفــى مانشستر سيتي اإلنكليزي 
بالتعادل 1-1 مع مضيفه اليبزيغ األلماني 
أمس األول االربعاء، في ذهاب الدور ثمن 
النهائي مــن دوري ابــطــال اوروبــــا لكرة 
القدم، في حين حقق إنتر اإليطالي فوزا 
قــاتــال عــلــى بــورتــو الــبــرتــغــالــي 1-صــفــر، 
بهدف مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.

ــبـــاراة األولـــــــى، افــتــتــح سيتي  فـــي الـــمـ
التسجيل بــواســطــة جــنــاحــه الــجــزائــري 
ريــــــاض مـــحـــرز )27( وعـــــــادل لــاليــبــزيــغ 
مدافعه الكرواتي يوسكو غفارديول بكرة 

رأسية )70(.
فــي الــمــقــابــل، بـــدأ المهاجم الفرنسي 
الــــدولــــي وهـــــــداف اليـــبـــزيـــغ كــريــســتــوفــر 
ــن  ــيــ ــبــ ــــو عـــــلـــــى مـــــقـــــاعـــــد الــــالعــ ــكـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ نـ
االحــتــيــاطــيــيــن بــعــد تعافيه مــؤخــرا من 
إصـــابـــة فـــي ركــبــتــه أبــعــدتــه عـــن صفوف 
منتخب بــالده في كــأس العالم األخيرة 
في قطر، علما أنه شارك احتياطيا للمرة 
األولــــى خـــالل مــبــاراة فريقه فــي الـــدوري 
األلماني ضد فولفسبورغ السبت الماضي 

وساهم في تمريرة حاسمة.

شوطان مختلفان
كعادته، استحوذ سيتي بنسبة كبيرة 
عــلــى الـــكـــرة مـــن دون أن يشكل خــطــورة 
حقيقية على مرمى اليبزيغ، وانتظر حتى 
الدقيقة 13 لكي يسدد مدافعه البرتغالي 
روبن دياش اول كرة بين الخشبات الثالث 
من رأسية إثــر ركلة ركنية رفعها محرز 
لكنها جاءت ضعيفة بين يدي الحارس 
)13(، واستغل سيتي تمريرة خاطئة على 
مشارف المنطقة فوصلت الى محرز الذي 

اطــلــق كـــرة قــويــة بــيــســراه داخــــل الشباك 
مفتتحا التسجيل )27(.

وفـــي الــشــوط الــثــانــي تخلى اليبزيغ 
عن حــذره، وسنحت له فرصتان للبديل 
بـــنـــجـــامـــان هـــنـــريـــخـــس واحــــــــدة رأســـيـــة 
واخـــرى مــن تسديدة زاحــفــة مــن دون ان 
ينجح فـــي التسجيل )51 و53(، وطـــار 
ايـــدرســـون لــكــرة قــويــة ســددهــا المجري 
دومينيك تشوبوشالي وحولها ركنية 
جــاء منها هــدف التعادل من كــرة رأسية 

لغفارديول )70(.

لوكاكو المنقذ
وعلى ملعب سان سيرو، منح البديل 
لـــوكـــاكـــو إنـــتـــر فـــــوزا قـــاتـــال عــلــى بــورتــو 
بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 86، 
ومنح لوكاكو دفعة معنوية إلنتر لبلوغ 
الدور ربع النهائي في المسابقة القارية 
للمرة االولى منذ 2011 قبل لقائهما في 

لشبونة بعد ثالثة أسابيع.
واستفاد إنتر من إكمال بورتو المباراة 
بعشرة العبين منذ الدقيقة 78، إثر طرد 
أوتافيو ليسجل الهدف الوحيد، وكانت 
هذه المواجهة بين المدربين سيموني 
إنزاغي وسيرجيو كونسيساو، الزميلين 
السابقين فــي التسيو اإليطالي اللذين 
أحرزا معه الدوري في 2000، والكأس في 
2004، إضافة إلى كأس السوبر األوروبية 

.1999
وكانت هذه المواجهة الخامسة بين 
الفريقين، وللمفارقة أن األربـــع السابقة 
كانت جميعها عام 2005: تأهل إنتر على 
حساب بورتو لربع نهائي 2005-2004 

)فــوز وتعادل في ثمن النهائي( والتقيا 
مجددا في دور المجموعات من الموسم 

التالي )فوز لكل فريق(.
وأتت التسديدة األولى على المرمى من 
التركي هاكان تشالهان أوغلو الذي سدد 
من مكان بعيد من قرب خط التماس على 
الطرف األيسر كرة قوية أبعدها الحارس 

ديــوغــو كوستا الــى ركنية )18(، وتألق 
كوستا في نهاية الشوط األول حارما إنتر 
من الدخول الى االستراحة متقدما عندما 
تصدى بيد واحدة وبطريقة رائعة لرأسية 
أليساندرو باستوني إثر كرة ثابتة نفذها 

ديماركو )3+45(.
ودفـــــع إنــــزاغــــي بــلــوكــاكــو واأللــمــانــي 

ــن غــوزنــس فــي الــشــوط الــثــانــي بدال  روبـ
من دجيكو وديماركو تواليا )58(، ولعب 
بــورتــو آخـــر ربـــع ســاعــة بعشرة العبين 
إثر طرد أوتافيو بصفراء ثانية لدهسه 
على قدم تشالهان أوغلو، وسجل لوكاكو 
الهدف الوحيد عندما تابع أوال رأسية إثر 
عرضية من باريال ارتدت من القائم لتعود 

إليه ويتابعها فــي الــشــبــاك. وسيتسلح 
بورتو في مباراة العودة بواقع إقصائه 
ستة أندية إيطالية في العقدين األخيرين 

من المسابقات األوروبية. 
)أ ف ب(

تسديدة لوكاكو التي رجح بها كفة اإلنتر )أ ف ب(

السيتي يكتفي بالتعادل مع اليبزيغ ولوكاكو ينقذ إنتر أمام بورتو

ليفربول لتعويض الخيبة األوروبية
أمام كريستال باالس السبت

العبو ليفربول بعد الهزيمة من الريال )رويترز(

ناغلسمان يفلت من اإليقاف 
وُيغرم بـ 50 ألف يورو

أفلت مدرب بايرن ميونيخ، متصدر الدوري، يوليان ناغلسمان 
مــن عــقــوبــة اإليــقــاف مــن قــبــل االتــحــاد األلــمــانــي لــكــرة الــقــدم، لكنه 
فرض عليه غرامة قاسية بقيمة 50 ألف يورو، بسبب تصريحات 
»غير رياضية« أدلى بها ضد الحكام بعد الخسارة أمام بوروسيا 

مونشنغالدباخ 2-3 في الدوري المحلي الماضي.
وسيكون ناغلسمان حاضرا على دكة البدالء في قمة المرحلة الثانية 
والعشرين ضد مضيفه وشريكه في الصدارة أونيون برلين األحد المقبل. 

وأوضح االتحاد األلماني أن ناغلسمان وافق على دفع الغرامة.
وفتح االتحاد األلماني تحقيقا األحــد بعد اقتحام ناغلسمان غرفة 
مالبس الحكام في مونشنغالدباخ، بعد صفارة النهاية، حيث فجر جام 
غضبه بسبب الطرد المبكر لقطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو، 
وتحديدا في الدقيقة الثامنة. وأشارت تقارير إلى أن مدرب النادي البافاري 
صرخ في وجه الحكام، وتحديدا حكم الساحة توبياس فيلتس، وسمعه 
صحافيون يقول وهو يضرب باب الغرفة: »هذه مزحة، ال يستطيع أحد 
أن يقنعني بأن هذا )الخطأ( يستحق الطرد. إنه قرار قذر«، قبل أن يغادر 

ويصف الحكام بـ»ضعيفي الشجاعة«.

أخبار التنس
• أقصى البريطاني أنــدي مــوراي نظيره األلماني ألكسندر زفيريف من مباراته 
األولى في دورة الدوحة لكرة المضرب، بفوزه عليه األربعاء 6-7 )7/5(، 6-2، 5-7 
في ثالث ساعات، ليبلغ الــدور ربع النهائي، ويلحق بالروسي أنــدري روبليف، 

.
ً
الخامس عالميا

، من خوض الدور الـ 32 )الدور األول(، بصفته 
ً
وأعفي زفيريف، السادس عشر عالميا

من 
ُ
أحد المصنفين األربعة األوائــل في الــدورة، لكنه سقط بمباراته األولــى في ث

النهائي.
من نهائي 

ُ
 وحامل اللقب، ث

ً
 عالميا

ً
• بلغ اإلسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا

دورة ريو البرازيلية لكرة المضرب، بفوزه على صاحب األرض ماتيوس ألفيش، 
بعد استئناف المواجهة بينهما غداة توقفها، بسبب األمطار.

 ،
ً
• صعدت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا
إلى الدور نصف النهائي لدورة دبي لأللف في كرة المضرب، 

بعد بلوغها األربعاء ربع النهائي على حساب الروسية 
ليودميال سامسونوفا، قبل انسحاب التشيكية كارولينا 
بليشكوفا، منافستها في المربع األخير، في وقت الحق، 
دت البيالروسية أرينا سابالينكا الالتفية يلينا  فيما جرَّ

أوستابنكو من لقبها.
وتــغــلــبــت شفيونتيك عــلــى ســامــســونــوفــا 6-1 و6-صــفــر، 

 مع بليشكوفا، الفائزة على األوكرانية 
ً
 مقررا

ً
لتضرب موعدا

أنجيلينا كالينينا 7-5 و6-7 )6-8( و6-2، في مباراة ماراثونية استغرقت ساعتين 
و45 دقيقة.

 
ً
، األربعاء، أنه بات قريبا

ً
• أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا

من استعادة لياقته بنسبة 100 في المئة، بعد أن عانى إصابة بالفخذ في طريقه 
للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

• أشار ديوكوفيتش في بلغراد إلى أن اإلسباني الشاب كارلوس ألكاراز، المصنف 
، ويلعب بشكل جيد على جميع أنواع المالعب.

ً
الثاني، أنعش التنس كثيرا

اندي موراي

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي  

beINSPORTS PR1 فولهام – وولفرهامبتون  11:00

الدوري اإلسباني 

beINSPORTS HD2 التشي- ريال بيتيس  11:00

الدوري األلماني

beINSPORTS HD3 ماينز- بورسينا مونشنغالدباخ 10:30

مباريات السبت 
الدوري اإلنكليزي  

beINSPORTS PR2 ايفرتون- استون فيال 06:00

beINSPORTS HD  Xtra 2 ليدز – ساوثهامتون  06:00

beINSPORTS HD  Xtra١ وست هام - نوتينغهام 06:00

beINSPORTS PR1 ليستر سيتي – أرسنال  06:00

beINSPORTS PR1 بورنموث – مانشستر سيتي 08:30

beINSPORTS PR1 ليفربول – كريستال باالس  10:45

غوارديوال ينتقد الحديث عن 
سهولة مهمة السيتي

ــد اإلســـــبـــــانـــــي بــيــب  ــقــ ــتــ انــ
غـــــــــــوارديـــــــــــوال، الـــــمـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لــمــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي، الــحــديــث الـــدائـــر 
بــأنــه كـــان مــن الــمــتــوقــع أن يــفــوز فــريــقــه بسهولة 
على ملعب اليبزيغ األلماني، بعد انتهاء مباراة 
الفريقين بالتعادل 1-1 مساء أمس األول األربعاء، 

في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وقال غوارديوال، لمنصة »بي تي سبورت«، عقب 
الــمــبــاراة، »كــان الناس يتوقعون فوزنا 5-صفر، 
هذا ليس واقعيا، لقد تجاوزنا دور المجموعات 
في بطولة تنافسية للغاية في وجود كثير من 

الفرق المهمة«. 
وأضـــاف: »الــمــبــاراة صعبة، كنا نــدرك ذلــك، 

رابع مباراة لنا في غضون عشرة أيام، المباريات خارج 
ملعبنا، السفر، والناس تتوقع االنتصارات«، متابعا: 
»أعلم أننا فريق جيد ونــواصــل القيام بأمور جيدة، 
ولكن الناس تتوقع أن نأتي إلى هنا ونفوز 4 أو 0-5 

ليس في مقدورنا فعل ذلك«. 
وأعرب المدرب السابق لبايرن ميونيخ األلماني عن 
سعادته »بــاألداء العام« لمانشستر سيتي، وأضــاف: 
»عــدنــا بــعــد الــهــدف الــــذي تــلــقــيــنــاه، قــدمــنــا 15 أو 20 
دقيقة جيدة، الحت لنا فرص جيدة، كال الفريقين في 
نصفي الملعب، نذهب إلى مانشستر لخوض المباراة 
الحاسمة. سعيد بشأن المباراة كلها ليس فقط الشوط 
األول، ما الذي تتوقعه؟ هل خضنا مباراة ودية هنا؟«.

https://www.aljarida.com/article/15658
https://www.aljarida.com/article/15660
https://www.aljarida.com/article/15661
https://www.aljarida.com/article/15662
https://www.aljarida.com/article/15663
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وفيات

عبدالله غلوم حسين دشتي
76 عاما، شيع، الرجال: بيان، مسجد اإلمام الحسن، النساء: 

مشرف، ق 4، ش1، م16، ت: 66251510، 25285427
عبدالعزيز طاهر علي القطان

، شيع، الرجال: حسينية األوحد، النساء: الدسمة، 
ً
68 عاما

ق3، ش34، م1، ت: 66499766، 67767282
خزنة سالم زويد العازمي

زوجة: محمد فالح الملعبي
ــال: الـــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء  61 عـــامـــا، شــيــعــت، الـــرجـ
الـــقـــصـــور، ق1، ش10، م6، ت: 99848821، 55222952، 

66022512 ،65633668
فاطمة حسين رضا

أرملة: مندني قاسم غالم
105 أعوام، شيعت، الرجال: مسجد القدس، مبارك الكبير، 
ق7، النساء: الصباحية، ق3، ش11، م1014، ت: 99017710، 

99609206 ،97562409 ،50238774
نادية فياض عبدالله السعيدي

49 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء: 
سعد عبدالله، ق4، ش401، م265، أزرق 39، ت: 99488009، 

99781033 ،99025007
عبداللطيف فهد راشد الرباح

85 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: غرناطة، 
ق2، ش203، م173، ت: 97978795، 90094184، 99684754، 

99373613
ناصر محمود داود العبدالله

 58 عاما، شيع، الرجال: خيطان، ق10، شارع ناصر عبدالله 
الــجــبــري، م128، الــنــســاء: مــشــرف، ق6، ش3، ج3، م3، ت: 

97177263 ،55229158 ،95544335 ،99005995
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ً
 02:12 صبـــاحــــــا

 02:50 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
08:53 صبـــاحــــــا

09:17 مــــــســــــــــــــــاًء

»ThinkPhone« يعيد أمجاد »موتوروال« الحمل والوالدة يقتالن امرأة كل دقيقتين
من بين أبرز األجهزة الذكية 
التي تم الكشف عنها هذا العام 
كان هاتف ThinkPhone، الذي 
Motorola لــيــكــون  صـــمـــمـــتـــه 
 ويـــتـــوافـــق مع 

ً
 مــتــكــامــال

ً
ــازا ــهـ جـ

معظم الحواسيب.
ــا الـــيـــوم  ــيــ وقــــــال مـــوقـــع روســ
 Motorola أمـــــــس إن هــــاتــــف 
ThinkPhone حصل على هيكل 
أنيق، أبعاده )8.3/74.4/158.8( 

ملم، ووزنه 188 غ، ومحمي من 
 ،IP68 الماء والغبار وفق معيار

فضال عن أدائه الممتاز.
لــــــهــــــاتــــــف بــــشــــاشــــة  ا وزود 
P-OLED مقاس 6.6 بوصات، دقة 
عــرضــهــا )1080/2400( بكسل، 
ومعدل سطوعها 400 شمعة/م 
تــقــريــبــا، مــمــا يجعلها مــن بين 

أفضل شاشات الهواتف أداء.
أما كاميرته األساسية فبها 

ــة )2+13+50(  ــدقـ 3 عــــدســــات بـ
ميغابكسل، وكاميرته األمامية 

32 ميغابكسل.
وجــّهــزت Motorola هاتفها 
ــال،  ــرائـــح االتــــصــ بــمــنــفــذيــن لـــشـ
ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح 
لــبــصــمــات األصـــابـــع، وشــريــحــة 
NFC، وبـــطـــاريـــة بــســعــة 5000 
مــيــلــي أمــبــيــر تــعــمــل مــع شاحن 

سريع بسعة 68 واط.

ــرأة تــفــارق الحياة  ال تـــزال امــ
كــل دقيقتين فــي الــعــالــم نتيجة 
مضاعفات مرتبطة بالحمل أو 
الـــــوالدة، رغـــم انــخــفــاض وفــيــات 
الــــحــــوامــــل بـــمـــعـــدل الـــثـــلـــث فــي 

عشرين سنة.
ــعـــت مـــعـــدالت وفــيــات  ــراجـ وتـ
النساء الحوامل بصورة كبيرة 
ــامـــي 2000 و2015، ثــم  بـــيـــن عـ
 2020 2016 و شـــــهـــــدت بــــيــــن 

 أو ارتفعت فــي بعض 
ً
اســتــقــرارا

البلدان.
وأشــار تقرير لألمم المتحدة 
أعّدته منظمة الصحة العالمية 
 المعدل العالمي لوفيات 

ّ
إلى أن

الحوامل انخفض بنسبة 34.3 
فـــــي الــــمــــئــــة بــــيــــن عــــامــــي 2000 

و2020.
وكانت بيالروسيا البلد الذي 
شــهــد أكــبــر تــراجــع فــي مــعــدالت 

وفيات الحوامل، بينما سّجلت 
فــنــزويــال نــســبــة الـــزيـــادة األكــبــر 
لهذه المعدالت، تلتها قبرص، ثم 

اليونان، ثم الواليات المتحدة.
وعـــلـــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، 
تــوفــيــت 287 ألــــف امــــــرأة أثــنــاء 
حــمــلــهــا أو وضــعــهــا مــولــودهــا 
فــي عـــام 2020، وهـــو مــا يــعــادل 
ـــيــــل وفــــــــــــاة واحـــــــــــــــدة كـــل  ــجـ تــــســ

)أ ف ب( دقيقتين.  

ً
دجاجة »سوابق« قتلت أيرلنديا
ً
دجاجة »سوابق« قتلت أيرلنديا

فيتامين فيتامين DD يعالج الطفح الجلدي يعالج الطفح الجلدي

كشفت الشرطة األيرلندية أن التحقيقات بشأن جريمة قتل 
رجل العام الماضي أفضت إلى أن المتهم األول في الجريمة 

الدموية، دجاجة.
وذكــر موقع »فوكس نيوز« اإلخباري في خبر نقله موقع 
روسيا اليوم أمس، أن جريمة وقعت في أبريل الماضي، تبين 
بــعــد انــتــهــاء التحقيقات فيها أن الــعــيــون شــاخــصــة بنسبة 
 بالتعامل 

ً
 عنيفا

ً
كبيرة نحو دجاجة يظهر أن لديها »سجال

مع البشر«.
وأوضح تقرير الطبيب الشرعي، أن جاسبر كروس اعتدت 
عليه دجاجة تتميز بأصابع أرجلها المكسوة بالريش وقّدها 

المرتفع بسيقان طويلة وذيل محدب. 

كـــشـــف عـــلـــمـــاء مــنــظــمــة Northwestern Medicine أن 
فيتامين D فعال في عالج الطفح الجلدي الذي تسببه المواد 

الكيميائية.
وأشـــارت مجلة JCI Insight، فــي خبر نقله موقع روسيا 
اليوم، أمس، إلى أن الباحثين حللوا عينات مأخوذة من 28 
، تعرض جلد الجانب الداخلي ألذرعتهم لكمية 

ً
 سليما

ً
متطوعا

بسيطة من خردل النتروجين، المهيج للجلد، مما أدى إلى 
ظهور طفح جلدي لديهم.

وأظــهــرت الــنــتــائــج تحسن حــالــة جــلــد المتطوعين الــذيــن 
تناولوا فيتامين D مقارنة بغيرهم.

22% من األميركيين يتحدثون »أجنبي« بمنازلهم
ــات  ــهــــرت أرقـــــــام رســـمـــيـــة فــــي الــــواليــ أظــ
المتحدة تزايد أعداد غير الناطقين باللغة 
اإلنكليزية فــي المنزل بمقدار 3 أضعاف 

على مدى 3 عقود.
ــــح مــكــتــب اإلحــــصــــاءات الــرســمــي  وأوضـ
بالواليات المتحدة، في بيان نقله موقع 
ســكــاي نـــيـــوز، أمــــس، أن عـــدد األشــخــاص 
الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون لـــغـــة أجـــنـــبـــيـــة غــيــر 
اإلنكليزية فــي الــبــالد ارتــفــع إلــى نحو 67 
مليون شخص، أي ما يعادل سكان دولة 

مثل بريطانيا.
 مـــن كـــل 5 

ً
ــإن واحــــــدا ــــرى، فــ بــصــيــغــة أخــ
أميركيين يتحدث لغة أجنبية.

ويــتــحــدث 78 فــي المئة مــن األميركيين 
اللغة اإلنكليزية فحسب في منازلهم، وهذا 
يعني أن هناك نسبة متزايدة وصلت إلى 
21.6 في المئة منهم ال يتحدثون هذه اللغة 

بمنازلهم.
، كان عدد الذين يتحدثون 

ً
وقبل 30 عاما

بلغة غير اإلنكليزية في منازلهم عند حدود 
.
ً
23 مليونا

وقد ال يعلم كثيرون أن هناك 350 - 430 
لغة مستخدمة في الواليات المتحدة، مما 

 على 
ً
يجعلها واحدة من أكثر الدول تنوعا

الصعيد اللغوي في العالم. 
 
ً
واإلنكليزية هي اللغة األكثر استخداما

في الواليات المتحدة، ومع ذلك فهي ليست 
اللغة الرسمية في البالد، إذ ال يوجد نص 
في الدستور األميركي يشير صراحة إلى 

أن اإلنكليزية هي اللغة الرسمية، كما تشير 
دساتير دول أخرى.

وبــمــا أن المجتمع األمــيــركــي عــبــارة عن 
تجمع للمهاجرين، فإن هؤالء يتحدثون لغة 
األصول التي ينتمون إليها، ويتحدثون بها 

مع القادمين من تلك األصول.

تفريغ الهوا، 
احتفريغ األمل...

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

كان في صدرك هوا 
غير عن كل اللي فات

كان في عيونك أمل
مّد لك طوق النجاة

كنت في غّبات وتشّد األصابع 
ك تحب الحياة 

ّ
- أي أصابع- ألن

كنت مجروح بأمل 
وانتظاراته الطويله 

ى...
ّ
وما وصلت الِسيف حت

ك... 
ّ
ى حبلك بكف

َ
اْرتخ

ك/ عليك/ وفيك... مات
ّ
كل شي من

يا مسافر في رجاهم شالنهايه؟!
انتهيت من الحصى في حوش بيتك

ما دريت إنك تدق أوتاد في ُصم الصفاة

انتهى فصل األماني
والرمل بحر الكتابه 

داير بكل الجهات! 

وب في صافي المعادن 
ُ
ذ

ال تبّدل ال تغّير...
لو يشين الوقت حولك

ك بحلو الصفات
ّ
خل

نبدأ من مقال اليوم نشر وثائق جديدة، وثقت في 
مرحلة العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي، 
وتــتــعــلــق بــعــائــالت كــويــتــيــة. هـــذه الــوثــائــق مــصــدرهــا 
األرشـــيـــف الــبــريــطــانــي، أي أن أصــولــهــا مــحــفــوظــة في 
المكتبة البريطانية بــلــنــدن، ويــمــكــن للمهتم بــهــا أن 
يطلع عليها من خالل الموقع اإللكتروني لمكتبة قطر 

الوطنية. 
أولى هذه الوثائق تتعلق بعائلة الخشتي الكريمة، 
وهــي أســرة كويتية قديمة استقرت فــي الكويت منذ 
أكثر من 200 عام، ولها ساحة مفتوحة عرفت باسمها 
)بــراحــة الخشتي( فــي وســط مدينة الكويت القديمة، 
وأحــــد رجــالــهــا وهـــو الــتــاجــر والــنــوخــذة مــنــصــور بن 
خميس الخشتي لــه تــاريــخ تــجــاري وسياسي حافل 
مرتبط بفترة حكم الشيخ مبارك الصباح والصراع 
مــع الشيخ يــوســف اإلبــراهــيــم. ولــالطــالع على بعض 
تفاصيل حياة منصور الخشتي يمكنكم الرجوع إلى 
مقالي حوله بتاريخ 27 يونيو 2014 بجريدة الجريدة.

أما وثيقة اليوم، التي يظهر عليها ختم الشيخ أحمد 
الجابر الصباح، وختم المعتمد البريطاني في الكويت، 
فيعود تاريخها إلــى 6 سبتمبر 1927م )العاشر من 
ربيع األول 1346هـ(، وهي تتركز حول شهادة شرعية 
بتوكيل رسمي بخصوص أمــالك أســرة الخشتي في 
مقاطعة تابعة لمدينة البصرة بالعراق. تقول الوثيقة 
إن منيرة بنت عبدالجبار الخشتي وطيبة بنت علي 
الخشتي وعلي بن عبدالجبار الخشتي قد ورثوا من 
 فــي منطقة »أبومغيرة«، 

ً
عبدالجبار الخشتي أمــالكــا

وأنــهــم أوكــلــوا عنهم موسى بــن عبدالجبار الخشتي 
ليتصرف بهذه األمالك، وإليكم نص الوثيقة:

»قد حضر في محكمة الشرعية بلد الكويت الرجالن 
العاقالن الرشيدان وهما محمد بن عثمان واحمد بن 
سالم الخشتي وشهدا لله تعالى بالشهادة الجازمة 
بان منيرة بنت عبدالجبار الخشتي وطيبة بنت علي 
الخشتي وعبدالجبار بن علي الخشتي قد وكلوا من 
قبلهم وانابوا مناب انفسهم موسى بن علي الخشتي 
عــلــى قــبــض واســتــيــفــاء مــا يخصهم بــــاإلرث الشرعي 
مـــن الــنــخــل الـــواقـــع فـــي ابــومــغــيــرة الـــمـــوروث لــهــم من 
علي الخشتي وعلى بيع وقبض ثمن النخل المذكور 
وعلى الدعوى والخصومة والممانعة والمدافعة ورد 
الـــجـــواب وتــنــظــيــم االوراق والــمــســتــدعــيــات بإمضائه 
وختمه والدخول بالدعوى بصفة مدعي او مدعى عليه 
او شخص ثالث وبــاالعــتــراض على الغير فــي جميع 
الدوائر الرسمية على أنواع طبقاتها بداية واستئنافا 
وتــمــيــيــزا وإعــــادة وتصحيحا وبــانــتــخــاب المميزين 
والمحكمين مــن اهــل الخبرة وعزلهم وباستحصال 
امالكهم والموروثة لهم من علي الخشتي وباإلقرار 
واالعتراف بدائرة الطابو لدى المأمور المخصوص 
وبــالــحــجــز وفــكــه وبـــرؤيـــة الــحــســاب وكــشــف الــدفــاتــر 
م واذنوا للوكيل المذكور 

ّ
وبالقبض والتسليم والتسل

مــوســى بـــن عــلــي الــخــشــتــي ان يــوكــل غــيــره عــلــى هــذا 
الــمــنــوال مــرة بعد أخــرى ويعزله متى شــاء ثــم حضر 
موسى بن علي الخشتي األصيل عن نفسه والوكيل 
من قبل منيرة بنت عبدالجبار الخشتي وعبدالجبار 
وطيبة أوالد علي الخشتي واقر واعترف وهو في حالة 
نضج وتنفذ منه االقــاريــر الشرعية بانه قد وكــل من 
قبله واناب مناب نفسه سليمان بن منصور الخشتي 
على ما تقدم ذكره أيضا في اعال )اعلى( هذه الوكالة 

ــه( وقــولــه وفعله  وكــالــة مطلقة مفوضة الــى رئيه )رأيـ
وميوله الــى آخــر درجــة مــن درجـــات الوكالة وقــد جرا 
)جرى( تحريرها في اليوم العاشر من ربيع األول سنة 
الف وثالثماية وستة وأربعين هجرية على صاحبها 

افضل صالة وازكى تحية«.
ــذه الــوثــيــقــة كــتــبــهــا أواًل قــاضــي الــكــويــت الشيخ  هـ
عبدالله بن خالد العدساني وختمها بختمه، ثم أعيدت 
كتابتها في المعتمدية البريطانية بالكويت، وصادق 
عليها بختمه الشيخ أحمد الجابر وكــذلــك المعتمد 

البريطاني.

وثيقة شرعية ألمالك أسرة »الخشتي« وثيقة شرعية ألمالك أسرة »الخشتي« 
في أبومغيرة التابعة للبصرةفي أبومغيرة التابعة للبصرة

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

فهد البسامإنتوا عايشين معانا؟!

يبرر البعض ويقنعون أنفسهم بأن انعدام التجاوب 
مع مطالباتهم وتمنياتهم رغم كثرة تشكيهم وتذمرهم 
يــرجــع لــعــدم وصـــول أصــواتــهــم للمسؤولين وأصــحــاب 
الــقــرار، ومثلهم مــن يــدعــون بتهيئة البطانة الصالحة 
 
ً
ويـــرجـــون تــقــريــبــهــا، وأمـــثـــال هـــــؤالء يــشــعــرونــك أحــيــانــا
وكــأنــنــا نــعــيــش فــي الــعــصــر الــعــبــاســي أو بـــدايـــات حكم 
المماليك، أي توصل وأي بطانة وأي صالحة أصلحنا 
وأصلحكم الله، فإن كان مثل هذا الكالم ينفع قبل مئات 
السنين في البالد المترامية األطراف مع انعدام وسائل 
الــتــواصــل الــتــكــنــولــوجــيــة والــصــحــافــة واإلعـــــالم، فــإنــه ال 
يصلح في هذا الزمن السريع الذي قرب البعيد وصغر 
 ومــحــدودة 

ً
الــكــبــيــر، فــمــا بــالــكــم فــي دولـــة صــغــيــرة أصـــال

وسهلة، وكل واحــد من المسؤولين فيها يقرأ الصحف 
 جوااًل ينقل له األخبار واإلشاعات والحلول 

ً
ويملك هاتفا

فــي أحــيــان كــثــيــرة أفــضــل مــن كــل الــبــطــانــات والــحــواشــي 
والجواري، واألهــم من كل ذلك أن المسؤولين يعيشون 
بيننا ومعنا كما يفترض، فيسيرون في ذات الشوارع 
المصابة بجدري المطر ومن فوقها االزدحامات المرورية 
الــمــزمــنــة وصـــراعـــات الــوحــوش الــحــديــديــة مــن أجـــل مئة 
فلس، ويطوفون بجانب المزروعات المهملة بال رعاية 
واهتمام وبقربها عمال النظافة يكنسون األرض بجذوع 
النخيل، ويمرون بالتأكيد عند خروجهم من اجتماعات 
مجلس الــوزراء بجانب مشروع القرية التراثية الفاشل 
والمتوقف منذ 15 سنة مثلما مروا بجانب سوق شرق 
الناجح، ويشاهدون فساد البلدية الذي انتقل من ظهور 
الــبــعــاريــن إلـــى أســطــح الــمــنــازل الــســكــنــيــة االســتــثــمــاريــة 
األعلى من المآذن، وهذا فقط ما نراه نحن في الشارع، 
ونتوقع أن المسؤولين يعيشون معنا و«يشوفونه« وال 
يحتاجون لتقارير ولجان ومراجع سري وملفات وبطانة، 

فيا تعدلون واقعنا يا تاخذونا نعيش معاكم.
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