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ً
»حزب الله« يستعجل حربا

مع إسرائيل... وإيران تلجمه
 ويتوقع انتهاء المعركة بتسوية دولية ترفع عنه »الحصار االقتصادي« 

ً
الحزب »مخنوق« ماليا

 وتفّضل التركيز على إبعاد سورية عن العرب
ً
• طهران ترى أن المواجهة ستدفن االتفاق النووي نهائيا

احتجاجات إسرائيل تتسع 
ومتظاهرون يحاصرون 

نتنياهو 

»ديربي« مشتعل 
بأهداف وظروف مختلفة 

للقادسية والعربي
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الخالد لرجال 
المنافذ: خدمة 

أهل الكويت 
وضيوفها واجب

أكد مصدر رفيع المستوى في »فيلق القدس«، التابع للحرس 
الثوري اإليراني، أن بعض قادة »حزب الله« اللبناني ناقشوا، خالل 
حــوارات جــرت في بيروت مساء الثالثاء الماضي، مع مسؤولين 
إيرانيين بينهم نائب قائد الفيلق، سيناريو مفاده أن يشن الحزب 
 على القصف األخير 

ً
 على أهداف إسرائيلية في الجوالن ردا

ً
هجوما

الذي استهدف مخازن أسلحة وصواريخ للحزب وإيران في سورية؛ 
الســتــدراج تــل أبــيــب للحرب، وهــو مــا القــى معارضة حاسمة من 

الجانب اإليراني.
وقال المصدر، لـ »الجريدة«، إن قادة »حزب الله« أبلغوا محاوريهم 
 على تحمل 

ً
اإليرانيين أن الحزب وبيئته بل لبنان كله، لم يعد قادرا

ــة االقــتــصــاديــة، وأن السبيل الــوحــيــد لــلــخــروج مــن الجمود  األزمــ
 هو بدء معركة ضد 

ً
 اقتصاديا

ً
السياسي وما يعتبره الحزب حصارا

 إلى أن محللي الحزب واثقون بأن الجهود الدولية 
ً
إسرائيل، الفتا

لوقف الحرب ستنتهي باتفاق دولي يؤدي إلى رفع الضغوط المالية 
واالقتصادية عن لبنان.

وأشار إلى أن استخبارات الحزب على يقين كامل بأن حكومة 
بنيامين نتنياهو تعد لعملية عسكرية وشيكة ال أحد يعرف أين 
ومتى ستقع، وأن التصرف األسلم بالنسبة لـ »جبهة المقاومة«، 
التي تضم إيران ووكالءها وحلفاءها في العراق ولبنان وسورية 
واليمن وفلسطين، هو استباق الجبهة تلك العملية اإلسرائيلية، 

بقي لتل 
ُ
وأن تحدد بنفسها زمان المعركة ومكانها، وال ت

طهران - فرزاد قاسمي

السيسي يحذر من »التفكك« وشكري ينذر إثيوبيا
● القاهرة - حسن حافظ

دعــا الــرئــيــس الــمــصــري عبدالفتاح السيسي، 
أمــــس، الــمــصــريــيــن إلـــى االنــتــبــاه لــعــدم تــكــرار ما 
 مــن تفكك الــبــالد، فبناء 

ً
جــرى فــي 2011، مــحــذرا

الدولة واستعادة مكانتها في مختلف المجاالت 
يحتاجان إلــى جهد وتضحية كبيرين حسبما 

نقلت عنه وكالة األنباء األلمانية.
وفي كلمة له خالل فعاليات الندوة التثقيفية 
 بيوم الشهيد، 

ً
الـــ 37 للقوات المسلحة؛ احتفاال

وجه السيسي خطابه إلى المصريين: »أوعوا يا 
مصريين تتسببوا مــرة ثانية في خــراب بلدكم، 

هــــذا الـــكـــالم حــصــل لــمــا الــبــلــد فــكــت فـــي 2011... 
تدمير الــدول من الداخل وبأهلها فكر وعلم أقل 

وأرخص تكلفة«.
وعن األزمة االقتصادية، قال: »إذا كانت الناس 
هتتصور إن أزمة اقتصادية زي اللي إحنا بنمر 
بيها هــي المقياس الحقيقي للدولة المصرية، 
يبقى انتوا بتظلموا... إذا كــان القياس ظروفنا 
االقتصادية طيب كنا عاملين إزاي في 2011 لغاية 
2013، مــهــم مننساش إن الــدولــة كــانــت خــالص 
مافيش، وكان ممكن قوي البلد تدخل حرب أهلية 

ونقعد سنين طويلة«.
وذكر بأن الحرب على اإلرهاب تكلفت 

»المالية«: تسلمنا 
»سوق شرق« وآليات 
لتطوير مرافق الدولة

80% نسبة التحقيق 
اإللكتروني بالنيابة 

العامة
أعلنت وزارة المالية أنها تسلمت 
مـــشـــروع الــواجــهــة الــبــحــريــة الــمــرحــلــة 
ــرق(، وأنـــه يستقبل  الــثــالــثــة )ســـوق شــ
رواده وفق المعتاد، داعية الجميع إلى 

االستمتاع بمرافق السوق. 
ــان أمــــس،  ــيـ وأكـــــــدت الــــــــــوزارة، فــــي بـ
حــرصــهــا عــلــى مـــرافـــق الـــدولـــة، وأنــهــا 
ــات لـــتـــطـــويـــرهـــا  ــ ــيــ ــ بــــصــــدد وضــــــع اآللــ
بــمــا يحقق المنفعة الــعــامــة وتعظيم 

اإليرادات.
وكـــانـــت »الــمــالــيــة« نـــفـــذت، الــثــالثــاء 
ــمــــاضــــي، إجــــــــــراءات إخـــــــالء الـــســـوق  الــ
بالقوة الجبرية وفتحت األبواب وبدلت 
 لتسلمها غرفة التحكم 

ً
األقفال، تمهيدا

الرئيسية بالسوق، ومكاتب اإلدارة.

● فيصل متعب
كشف المحامي العام، نائب مدير معهد الكويت 
للدراسات القضائية والقانونية المستشار محمد 
الدعيج أن نسبة التحقيق اإللكتروني بالنيابة 
 أن تصل إلى 

ً
العامة وصلت إلى 80 في المئة، آمال
100 في المئة في المستقبل القريب.

وقــال الدعيج، خــالل جلسات ملتقى الكويت 
القانوني، الــذي تنظمه كلية القانون الكويتية 
الــعــالــمــيــة، إن نــظــام الـــســـوار اإللــكــتــرونــي وضــع 
عبر الئحة من النيابة العامة بشرط أال تتعدى 
 إلــى صــدور 

ً
عقوبة الــمــدان ثــالث ســنــوات، داعــيــا

تشريع خاص بتطبيقه. ولفت إلى أن نسبة عودة 
المحكوم عليهم بالسوار اإللكتروني إلى السجن 

ال تتجاوز الـ 15 في المئة.

٠٣

 تواجه خطة التنمية في ربعها األول
ً
٦٦5 تحديا

• أبرزها بطء الدورة المستندية وتأخر إيصال المرافق من كهرباء وماء
• أدت إلى ضعف نسبة اإلنفاق على المشاريع مع تواضع اإلنجاز

 بقانون مرتبطة بها ال تزال في أدراج الجهات المعنية
ً
• 11 مشروعا

• مهدي: استمرار تكرارها يعود إلى غياب الحوكمة المؤسسية إلدارة المشاريع
● محيي عامر

بلغ مجمل التحديات التي واجهتها خطة 
التنمية السنوية 2022/ 2023 فــي ربعها 
 إلجمالي عدد المشروعات 

ً
األول 665 تحديا

الــمــدرجــة بــهــا، كــانــت النسبة األكــبــر منها 
ــة بــواقــع 37 فــي الــمــئــة،  ــ لــلــتــحــديــات اإلداريــ
ات  أبرزها بطء الــدورة المستندية لإلجراء

التعاقدية.
الــمــطــلــع عــلــى تــقــاريــر الــمــتــابــعــة للخطة 

الــســنــويــة الــتــي تــصــدر كـــل 3 أشـــهـــر، يجد 
ــام مــخــيــفــة،  ــأرقــ أن الــتــحــديــات مــتــكــررة وبــ
مما تسبب فــي ضعف نسبة اإلنــفــاق على 
المشاريع التي بلغت 2.5 فــي المئة خالل 
الربع األول، إضافة إلى أنها تقل عن نسبة 
3.9 في المئة عن مثيلتها في العام السابق، 
 
ً
 عن أن 47 في المئة من 17 مشروعا

ً
فضال

 وردت بــهــا ال تـــــزال فـــي الــمــرحــلــة 
ً
ــدا ــديــ جــ

التحضيرية.
وضمن التحديات اإلدارية تأخر 

شظايا حرب أوكرانيا تصيب جورجيا ومولدوفا
بن فرحان يجدد في موسكو الشراكة النفطية ويبحث أمن الخليج

أمطرت روسيا، أمــس، المدن األوكرانية 
بــالــصــواريــخ ومــنــهــا صـــواريـــخ »كــيــنــجــال« 
الــفــرط صوتية مستهدفة البنية التحتية 
 على هجوم داخل األراضي الروسية في 

ً
ردا

منطقة برياسنك، شنته مجموعة روسية 
ــام، بــيــنــمــا تــجــددت  ــ مــوالــيــة لــكــيــيــف قــبــل أيـ
المخاوف من تمدد الــصــراع إلــى جورجيا 

ومولدوفا المجاورتين. 
 
ً
وفــــي جـــورجـــيـــا، الـــتـــي شـــهـــدت هــجــومــا

 في 2008، أعلن حزب »الحلم 
ً
 كاسحا

ً
روسيا

الــجــورجــي« الحاكم الـــذي يتهمه خصومه 
 مــن روســيــا، أمـــس، سحب 

ً
بــأنــه مــقــرب جـــدا

ــالم  ــد يــخــنــق حـــريـــة اإلعــ ــانـــون قـ مـــشـــروع قـ
والــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وصــفــتــه الــمــعــارضــة 
وواشنطن بـ »القانون الــروســي«، بعد أيام 
من االحتجاجات العنيفة التي تم تنظيمها 
 في العاصمة تبليسي، إال أن 

ً
ضده خصوصا

المعارضة المؤيدة لمزيد من االنفتاح على 
االتحاد األوروبي وحلف الناتو قالت إنها 

ستواصل االحتجاجات رغم ذلك.
لــت شبكة ســي إن إن األمــيــركــيــة  وتــســاء
ــانــــت جــــورجــــيــــا هــي  اإلخــــبــــاريــــة مــــا إذا كــ
»أوكرانيا القادمة«، في إشــارة إلى احتمال 
تأزيم سياسي قد يدفع موسكو إلى إعادة 
الــتــدخــل فــي هـــذا الــبــلــد، رغـــم أن الكرملين 
نــأى بنفسه وقــال إنــه يشعر بالقلق تجاه 

االضطرابات في تبليسي. 
إلى ذلك، نفت أوكرانيا اتهامات السلطات 
فـــي إقــلــيــم تــرانــســديــنــســتــريــا االنــفــصــالــي 
الــمــوالــي لموسكو فــي مــولــدوفــا، بمحاولة 
اغتيال رئيس اإلقليم والتحضير لهجمات، 
ــا بـــتـــحـــريـــك االنــفــصــالــيــيــن  ــيــ مــتــهــمــة روســ
لالستفزاز، كما نفت سلطات مولدوفا علمها 

بأي هجوم. 

الشايع: »المباني« تتطلع 
إلى فرص استثمارية 
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»حزب اهلل« يستعجل حربًا...

665 تحديًا تواجه خطة التنمية...

السيسي يحذر من »التفكك«...

شظايا حرب أوكرانيا تصيب...

أبيب امتياز تحديد المكان والزمان المناسبين لها.
وأكد أن نائب قائد »فيلق القدس« أبلغ مسؤولي الحزب صراحة 
أن طهران تفضل أال يكون الحزب هو البادئ بالحرب، كما جرى 
فــي الــحــرب األخــيــرة فــي 2006، عندما بـــادر إلــى اخــتــطــاف جنود 
ر أن شعبيته ستتضرر بقوة بعد أي حرب  قدِّ

ُ
إسرائيليين؛ ألنها ت

في ظل الــظــروف المعيشية للبنان، وقــد يخسر ليس فقط غطاء 
 
ً
الجماعات الطائفية األخــرى في لبنان التي يعاني الحزب أصال
للحفاظ على عالقاته الجيدة مع أطرافها، بل سيخسر كذلك إلى 

حد كبير الدعم داخل البيئة الشيعية. 
 واقعية إلحياء االتفاق 

ً
وأوضح أن إيران ترى أن هناك حظوظا

الــنــووي أو بالحد األدنــى الــعــودة إلــى المفاوضات، وهــي ال تريد 
أن تكون المبادر إلى تدمير هذه الحظوظ عبر حرب يبدأها أحد 
 أنــه ال أحــد يستطيع توقع شكل 

ً
حلفائها اإلقليميين، خصوصا

 في ظل التنسيق األميركي ـ اإلسرائيلي العسكري 
ً
الحرب، خصوصا

 .
ً
حول مهاجمة إيران الذي وصل إلى مستوى عاٍل جدا

وأضـــاف المصدر أن الــقــيــادي اإليــرانــي أشــار كذلك إلــى دخــول 
 أن أي 

ً
إيران بقوة على خط المصالحة بين دمشق وتركيا، معتبرا

ضعف موقف دمشق بشكل عام، 
ُ
 في الجوالن ست

ً
معركة خصوصا

كما ستجعل الرئيس السوري بشار األسد ينجرف أكثر باتجاه 
الخيار العربي مع تزايد خطوات االنفتاح العربي عليه. 

والتقى وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبداللهيان، أمس، 
األسد في دمشق، وبحث معه إمكانية تنشيط ملف المصالحة مع 
تركيا على ضوء المحادثات التي أجراها في أنقرة الثالثاء الماضي 
مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، واإلعالن عن اجتماع يضم 

إيران وروسيا وتركيا وسورية األسبوع المقبل. 
ــداع الــســعــوديــة 5 مــلــيــارات دوالر فــي البنك  يــأتــي ذلـــك بــعــد إيــ
المركزي التركي، إضــافــة إلــى تشكيل تحالف موحد للمعارضة 

ات الــتــراخــيــص والــمــوافــقــات الــالزمــة وتــعــدد الجهات  ــراء ــ إجـ
الــمــانــحــة لـــهـــا، وتـــأخـــر إيـــصـــال الـــمـــرافـــق مـــن كـــهـــربـــاء ومـــاء 

للمشروعات.
وال تتوقف البيروقراطية عند ذلك بل شملت حتى مشاريع 
القوانين المتعلقة بالخطة، إذ أوصت التقارير بصورة متكررة 
بضرورة إسراع الجهات لالنتهاء من مشروعات القوانين في 
الخطة، إذ ال يزال عدد منها لدى الجهات المعنية منذ فترات 

، مما يتطلب قوة دفع جديدة.
ً
طويلة، وعددها 11 مشروعا

ــام، فــقــد بلغت عــلــى سبيل الــمــثــال التحديات  ــ وبــلــغــة األرقـ
اإلدارية في الربع األول من خطة 2021/ 2022 نسبة 39.3 في 
المئة، وفــي الربع الثالث من خطة العام ذاتــه نحو 30.7 في 

.
ً
المئة من أصل 688 تحديا

وسبق أن طالب مجلس الوزراء مرات عدة بضرورة إسراع 
الجهات لالنتهاء مــن مــشــروعــات قوانين الخطة، ومعالجة 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، ووضــــع حــد لتعثر اإلنـــفـــاق في 
بعض مشروعاتها، وبذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات 
المحفزة للقطاع الخاص، إذ ال يزال المردود الخاص بها ال 
يلبي الطموح، ويحتاج األمر لزيادة قوة الدفع من أجل انهاء 

األعمال التحضيرية لتلك المشروعات.
وفي السياق، أكد األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د. خالد مهدي، أن تفعيل سياسة إعــادة رسم دور 

الــحــكــومــة، وذلـــك بــالــحــد مــن تشغيل األنــشــطــة االقــتــصــاديــة، 
سيؤدي إلى التركيز على دور التنظيم والرقابة، وسيعالج 
أغلب التحديات التي تواجه الخطط السنوية بصورة أكثر 

عملية. 
 على سؤال »الجريدة« حول أسباب ارتفاع التحديات 

ً
وردا

 اإلداريــة في كل تقرير من تقارير متابعة الخطط 
ً
خصوصا

السنوية، قال مهدي إن »األمانة العامة والجهات الحكومية 
تقوم بالدور المنوط بها، وتتابع تنفيذ الخطة مع الجهات 
المعنية، وتعمل على قدر اإلمكانات والقدرات الموجودة، وذلك 
بالتنسيق والتعاون مع اللجان ذات العالقة في مجلس الوزراء 
والمجلس البلدي، إلزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها«.

وأوضح أن استمرارية تكرار هذه التحديات اإلدارية تعود 
إلــى غــيــاب الحوكمة المؤسسية إلدارة المشاريع فــي أغلب 
الجهات التنموية، وضعف المتابعة الداخلية، وعدم وجود 
مــؤشــرات أداء عــلــى مــســتــوى الـــوحـــدات اإلداريـــــة التشغيلية 
والمعنية بتنفيذ الــمــشــاريــع، إضــافــة إلـــى ضــعــف الــتــواصــل 
اء بين األجــهــزة الحكومية واالكــتــفــاء بالمراسالت دون 

ّ
البن

المتابعات الكثيفة. 
ــرق إدارة  ــدد عــلــى أن المتابعة الحثيثة مــن لــجــان وفـ وشـ
 إلـــى الــدفــع نــحــو تنفيذ 

ً
الــمــشــروع الــتــنــمــوي ســتــؤدي حــتــمــا

.
ً
المشاريع والمضي بها قدما

، وشدد على أن الثمن الذي دفعته 
ً
 لمدة 90 شهرا

ً
مليار جنيه شهريا

«، الفتا إلى أن عملية بناء 
ً
 جدا

ً
مصر للقضاء على اإلرهاب كان »كبيرا

الدولة المصرية وبها 105 ماليين مصري، واستعادة مكانتها في 
كل المجاالت »أمر غير بسيط« لكن مع كل يوم يمر تستعيد الدولة 

مكانتها أكثر رغم األزمة االقتصادية العالمية.

واتجهت األنظار إلى ترانسدينستريا منذ بدء الغزو الروسي 
ال سيما أنها تضم إضافة إلى القوات العسكرية الروسية مخازن 

ضخمة للذخائر واألسلحة.
مــن جهة ثانية، وبعد زيــارتــه إلــى كييف، قــام وزيــر الخارجية 
السعودي فيصل بن فرحان بزيارة إلى موسكو بعد أيام من إجرائه 
 .

ً
محادثات في كييف ألول مــرة منذ إقامة العالقات قبل 30 عاما

وخالل محادثات مع نظيره الروسي سيرغي الفروف تطرقت إلى 
تعزيز استقرار الخليج وتأمين المنطقة، جدد بن فرحان »شراكة 
الــطــاقــة« بــيــن الــريــاض ومــوســكــو، وعـــرض الــوســاطــة لــحــل الــنــزاع 
األوكراني، في وقت أكد الفروف أن المحادثات تطرقت إلى تعزيز 

أمن الخليج.

التركية لمواجهة الرئيس رجــب طيب إردوغــــان فــي االنتخابات 
المقبلة المتوقعة خالل أسابيع، وهو ما كان ُيفتَرض أن يضع ملف 
له إلــى ما بعد اتضاح 

ّ
المصالحة التركية ـ السورية في الــدرج أق

 بأن مرشح المعارضة التركية للرئاسة كمال 
ً
الصورة في أنقرة، علما

كليشدار أوغلو داعم بقوة إلعادة العالقات مع دمشق.

جاء ذلك، في وقت أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحــصــاء المصري، أمــس، أن التضخم السنوي ألسعار 
المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9 في 
المئة في فبراير، وهــو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف 

السنة، وذلك من 25.8 في المئة في يناير.
في األثناء، ولليوم الثاني على التوالي، خرج وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، للتحدث عن ملف سد النهضة اإلثيوبي، 
فبعد حديثه عن األزمة أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، أمس 
األول، إذ قال خالل مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية كينيا 
ألفريد موتوا، في القاهرة أمس، إنه إذا لم تستجب إثيوبيا للمطالب 

المصرية »فسوف تدافع الدولة المصرية عن مصالحها«.
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فادية السعد: نسعى لالرتقاء بالمرأة
وإعطائها مكانة تستحقها

االتحاد الكويتي للجمعيات النسائية احتفل بيوم المرأة العالمي
● عادل سامي

أكدت رئيسة االتحاد الكويتي 
لــلــجــمــعــيــات الــنــســائــيــة الــشــيــخــة 
فادية السعد تقديرها لدور المرأة 
فـــي تلقين قــيــم الــمــواطــنــة وبــنــاء 
وتعزيز الديموقراطية وتحقيق 
التنمية االقتصادية وغيرها من 
المخرجات الــتــي سطرتها خطة 
األمم المتحدة للتنمية المستدامة 
لــعــام 2030 وفــي مقدمة أهدافها 

الـ17 ذات الصلة.
وقالت السعد، في كلمتها خالل 
االحتفال الذي أقامه االتحاد أمس 
ــرأة الــعــالــمــي،  ــمـ بــمــنــاســبــة يــــوم الـ
ــــى تــعــزيــز  إن االتــــحــــاد يــســعــى إلـ
الــوعــي حــول النهوض بوضعية 
المرأة وفسح آفاق االرتقاء أمامها 
وإعطائها المكانة التي تستحقها.
وأوضــحــت أن األمـــر ال يتعلق 
بمنح الـــمـــرأة امــتــيــازات مجانية 
بل بإعطائها حقوقها القانونية 
والشرعية، الفتة إلى أنه في عالم 
اليوم ال يمكن أن تحرم المرأة من 
حقوقها وأن هــذا هــو المضمون 
الــــذي عــبــرت عــنــه األمــــم المتحدة 
في احتفال هذه السنة بيوم المرأة 
الــعــالــمــي تــحــت شـــعـــار »الــرقــمــنــة 
للجميع: االبتكار والتكنولوجيا 
من أجل المساواة بين الجنسين«.

وذكـــــــرت أن »الــنــقــلــة الــنــوعــيــة 
التي حققها العالم في النهوض 
بوضعية المرأة يجب أال تنسينا 
المتاعب التي يعانيها عدد كبير 
مـــن الــنــســاء الـــالئـــي يــقــاســيــن من 
الــتــهــمــيــش واإلقــــصــــاء فـــي ربـــوع 
متفرقة من العالم اليوم«، مضيفة 
أن »كــل مــا يعرقل تمكين النساء 
مــن حقوقهن يشكل فــي حــد ذاتــه 
 في طريق التنمية، وإذا كان 

ً
عائقا

العالم يواجه العديد من التحديات 
الهيكلية فينبغي أال تؤدي المرأة 
ثمنها بــل يجب على العكس من 
ذلك أن تشارك كقوة أساسية في 
بناء مجتمعات قادرة على التكيف 
ــتـــجـــدات  ــع الــــتــــحــــوالت والـــمـــسـ ــ مـ

خصوصا التقنية منها«.
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت الممثلة 
المقيمة عن برنامج األمم المتحدة 
اإلنـــمـــائـــي فـــي الـــكـــويـــت هــيــديــكــو 
هيدزيالك عن تفاؤلها بأن الكويت 
وشعبها ومجتمعاتها ستحقق 

أهداف التنمية المستدامة.
وقالت هيدزيالك إنه تم إحراز 
تقدم لكن التمييز ضد المرأة في 
الــقــوانــيــن يــؤثــر عــلــى الــعــديــد من 
ــزال لــــدى أكـــثـــر من  ــ الـــبـــلـــدان وال يـ
100 دولـــة قــوانــيــن تمنع النساء 
مـــن الــعــمــل فـــي وظـــائـــف مــحــددة، 
وهــذا يعني أن 2.7 مليار امــرأة ال 

تتمتع بنفس فــرص العمل التي 
يتمتع بها الــرجــل، الفــتــة إلـــى أن 
فجوة األجور بين الجنسين تقدر 
بـ 23 في المئة مما يعني أن المرأة 
تــكــســب 77 فـــي الــمــئــة مـــن رواتـــب 
الــرجــل وفـــي الــقــيــادة 5 فــي المئة 
فقط من الرؤساء التنفيذيين من 

النساء.
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي 
لمعهد جنيف لحقوق اإلنسان نزار 
عبدالقادر أنه رغم كل اإلنجازات 
التي شهدتها مسيرة المرأة ال تزال 
اإلحصاءات والبيانات تشير إلى 
أن النساء هن األكثر عرضة للعنف 

والتمييز والالمساواة، وهن األوفر 
ــيــــة واألقــــل  حــظــا مـــن الــفــقــر واألمــ
نصيبا مــن التنمية والــمــشــاركــة 
فــي الحياة العامة واألكــثــر تأثرا 

بالحروب والنزاعات المسلحة.
وفــــي نــهــايــة االحـــتـــفـــال كــرمــت 
السعد، لمى العريمان لحصولها 
ــزة أفـــضـــل رائـــــد فــضــاء  ــائـ عــلــى جـ
ــاد  ــ ــــحـ ــن االتـ ــ ــة مــ ــقــــدمــ ــمــ ــــئ الــ ــاشـ ــ نـ
الدولي للمالحة الفضائية كممثلة 
لدولة الكويت في هذه المسابقة 

العالمية.

فادية السعد تكرم لمى العريمان على هامش االحتفالية

الكويت: حل قضايا »النووي اإليراني« بالحوار 
الفصام: قلقون إزاء عجز الوكالة الدولية عن االطالع على أنشطة البرنامج

شددت الكويت، أمس، على أهمية مواصلة 
التعاون والحوار بين الوكالة الدولية للطاقة 
الــــذريــــة وإيـــــــران لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة في 
البرنامج النووي اإليراني وإحياء خطة العمل 

الشاملة المشتركة.
جـــاء ذلـــك فــي كلمة ألــقــاهــا سفير الكويت 
لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات 
الدولية في فيينا، طالل الفصام، عند مناقشة 
بند التحقق والــرصــد فــي إيـــران خــالل دورة 
مــجــلــس مــحــافــظــي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذّرية المنعقدة في فيينا حاليا.
ــــدول بــإنــتــاج  ــد الــفــصــام حـــق جــمــيــع الـ وأكــ
وتطوير واستخدام الطاقة النووية لألغراض 
السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية.
وقال إن الكويت تتابع التطورات المتعلقة 
بالملف الــنــووي االيــرانــي، وتــأمــل أن تتمكن 
ــفـــاوضـــات مــن  ــمـ االطــــــــراف الــمــنــخــرطــة فــــي الـ
الــتــوافــق إلعـــادة إحــيــاء خطة العمل الشاملة 
الــمــشــتــركــة الـــصـــادرة بــمــوجــب قــــرار مجلس 

األمن 2231.

الرصد والتحقق

وأعــرب الفصام عن القلق إزاء ما ورد في 
تقرير المدير العام للوكالة بشأن عدم قدرة 
ــــالع عــلــى أنــشــطــة الــرصــد  ــ

ّ
الـــوكـــالـــة عــلــى االط

والـــتـــحـــقـــق الــمــتــصــلــة بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
اإليراني.

وأشار الى أنه حتى في حال تم استئناف 
أنشطة الرصد والتحقق، فإن الوكالة ستعمل 
على تحديد خط األســاس الــذي تستند إليه 
هــذه األنشطة، والــذي يستغرق وقتا طويال، 

وسينطوي على درجة كبيرة من عدم اليقين.
وذكــر أن تقرير الوكالة األخير تطّرق الى 
ــــران الــحــد الــمــســمــوح به  اســتــمــرار تـــجـــاوز إيـ
إلنــتــاج الــيــورانــيــوم، والــمــنــصــوص عليه في 

االتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأشــار الى أن مفتشي الوكالة عثروا على 
ــي طـــرائـــد مـــركـــزيـــة كـــانـــت مــتــرابــطــة 

َ
ســلــســلــت

ــا عــــن مــعــلــومــات  بــطــريــقــة تــخــتــلــف جـــوهـــريـ
التصميم التي أعلنتها طهران سابقا، الفتا 
الــى حاجة الوكالة إلــى زيــادة وتيرة وكثافة 
أنشطة التحقق في )محطة فوردو لتخصيب 
الوقود(، بعد العثور على جزيئات يورانيوم 
عــالــي الــتــخــصــيــب، وبــنــســبــة نــقــاء تــصــل الــى 

83.7 بالمئة.
الفصام ُيلقي كلمة الكويت

 الكويت تدين اقتحام االحتالل 
اإلسرائيلي مخيم جنين

أعـــربـــت وزارة الـــخـــارجـــيـــة، أمــــس األول، 
عن إدانــة واستنكار الكويت القتحام قوات 
االحتالل اإلسرائيلية لمخيم جنين بالضفة 
الغربية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من 
الفلسطينيين ووقوع العديد من اإلصابات.

ــيـــان لـــهـــا، رفـــض  ــدت الــــــــــوزارة، فــــي بـ ــ ــ وأكـ
الكويت المطلق لما تقوم به قوات االحتالل 
اإلسرائيلية من انتهاكات خطيرة للقانون 
ــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ذات  ــقــ الـــدولـــي ولــ

الصلة.

وشــــددت عــلــى مــوقــف الــكــويــت المبدئي 
والثابت الداعي إلى ضرورة التحرك السريع 
ــــوري لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي لـــوقـــف هـــذه  ــفـ ــ والـ
الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 
الشقيق وردعها، والعمل على توفير الحماية 
الكاملة له ولممتلكاته ودعم جميع الجهود 
الدولية الهادفة للوصول إلــى الحل الدائم 
والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها 
والــمــتــمــثــلــة فـــي قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية.

رئيس األركان يبحث التعاون
مع الجيش األميركي

تلقى رئيس األركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس 
د. غازي الشمري اتصاال عصر أمس من الجنرال مايكل كوريال، قائد 
الــقــيــادة الــمــركــزيــة األمــيــركــيــة، جـــرى خــاللــه تــنــاول أهـــــم المستجدات 
علـى الساحتين الدولية واإلقليمية، ومناقشة أهــم المواضيع ذات 
 بعمق عالقات التعاون والعمل بين البلدين 

ً
االهتمام المشترك، مشيدا

الصديقين. وأكد الشمري خالل االتصال أهمية تعزيز وتطوير سبل 
التعاون المشترك بين الجيش الكويتي والجيش األميركي في شتى 

غازي الشمريالمجاالت.

»األوقاف«: تعزيز القيم بين طلبة »الداخلية«
قــــال مــديــر إدارة اإلعـــــالم فـــي وزارة األوقــــاف 
والــشــؤون اإلسالمية د. أحمد العتيبي أن مركز 
ــات اإلســالمــيــة  »الــمــعــالــي« الــتــابــع إلدارة الـــدراسـ
وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي العاصمة وحولي 
أقام االسبوع الماضي حفل تكريم ألكثر من 500 
طالب من طلبة أكاديمية سعد العبد الله للعلوم 
األمنية المشاركين في دورة الثقافة اإلسالمية 

والتي تهدف إلى تعزيز قيمهم الدينية.
وأردف الــعــتــيــبــي، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن 
الــوزارة عبر مركز المعالي تسعى لتحقيق أحد 

قيمها المتمثلة في الشراكة بين مؤسسات الدولة 
بما يــعــود نفعه على طلبة وزارة الــداخــلــيــة من 
رفع مستواهم الشرعي نحو تعزيز قيم األخالق 
ومــعــالــم الــوســطــيــة واالعـــتـــدال الــتــي حــث عليها 

ديننا الحنيف.
 في تقديم رسالته 

ً
وأكد أن المركز مازال مستمرا

التعليمية لطلبة منتسبي وزارة الداخلية عبر 
ــه الشرعية المختلفة والــتــي ابــتــدأت منذ  دوراتــ

عام 2009.
أحمد العتيبي

البغلي: الكويت ملتزمة بمعاهدات القضاء على التمييز ضد المرأة
»الكويتية شريك متكافئ في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة«

أكــــــــــــــــدت وزيـــــــــــــــــــرة الــــــــشــــــــؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية 
ــرأة  ــمـ وزيـــــــرة الــــدولــــة لــــشــــؤون الـ
والـــطـــفـــولـــة مـــي الــبــغــلــي، الـــتـــزام 
الـــكـــويـــت بــتــطــبــيــق الـــمـــعـــاهـــدات 
ــة الــرامــيــة  ــيـ ــات الـــدولـ ــيـ واالتـــفـــاقـ
إلــى الــقــضــاء على جميع أشكال 
ــد الـــــمـــــرأة، مـــشـــددة  الــتــمــيــيــز ضــ

على أن الكويتية شريك متكافئ 
فــي دفــع عجلة التنمية الشاملة 
ــة، مــحــقــقــة الــتــغــيــيــر  ــتـــدامـ ــمـــسـ الـ
الــفــعــلــي نــحــو الــتــقــدم واالبــتــكــار 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، كـــاشـــفـــة عــــن أن 
نسبة الخريجات اإلناث بالكليات 
الـــعـــلـــمـــيـــة بـــلـــغـــت 75 فــــي الــمــئــة 
بــالــطــب والــهــنــدســة، فيما بلغت 

نــســبــتــهــن فـــي كــلــيــتــي الــصــيــدلــة 
والعلوم الطبية المساعدة 100 

في المئة.
ــالـــت الــبــغــلــي، فـــي كلمتها  وقـ
ــــدورة الــــ 67 للجنة األمــم  أمـــام الـ
المتحدة المعنية بوضع المرأة، 
إن »أعمال الدورة تأتي في لحظة 
 أمامنا 

َ
مهمة من الزمن، إذ لم يبق

إال 7 ســـنـــوات لــتــحــقــيــق أهــــداف 
التنمية المستدامة بحلول 2030، 
السيما أن الهدف الخامس معني 
بتحقيق المساواة بين الجنسين، 
وتمكين كــل النساء والفتيات«، 
ــددة عـــلـــى ضـــــــــرورة الــعــمــل  ــ ــشـ ــ مـ
وتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود عــلــى جميع 
األصـــعـــدة الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة 

والدولية، من أجل ضمان الحفاظ 
عـــلـــى تـــلـــك الـــمـــكـــاســـب الـــخـــاصـــة 
ــا، مــبــيــنــة  ــ ــزهـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ بـــــالـــــمـــــرأة وتـ
ــل جــهــودهــا  ــويـــت تــــواصــ ــكـ أن الـ
الرامية لتمكين المرأة والنهوض 
بحقوقها الــمــدنــيــة والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية.
ــن بــلــد  ــ ــــت مــ ــئـ ــ وأضـــــــافـــــــت: »جـ
أدت الــمــرأة فيه على مــر الــزمــان 
 مهمة لنهضته 

ً
والتاريخ أدوارا

وتـــنـــمـــيـــتـــه وصـــــونـــــه، وذلـــــــك فــي 
الــســالم والــحــرب، مثبتة قدرتها 
ــى مــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات  ــ ــلــ ــ عــ
 فعااًل 

ً
والصعاب، لتكون عنصرا

 فـــــي بــــنــــاء الـــكـــويـــت 
ً
وأســـــاســـــيـــــا

الـــحـــديـــثـــة. يــشــرفــنــي الــمــشــاركــة 
فـــي أعـــمـــال لــجــنــة وضــــع الـــمـــرأة، 
ــرة الـــشـــؤون  ــ لــيــس بــصــفــتــي وزيــ
فحسب، بل وزيرة لشؤون المرأة 
والــطــفــولــة، وهــو منصب وزاري 
مــســتــحــدث ألول مـــرة فــي تــاريــخ 
الكويت، األمر الذي يعكس حرص 
القيادة السياسية في بالدي على 
تمكين المرأة الكويتية وتعزيز 

حقوقها«.
ولفتت البغلي إلى أن الكويت 
تنطلق مــن أســس دســتــوريــة في 
مسألة عــدم التمييز بين المرأة 
والرجل، وتلتزم بتنفيذ اتفاقية 

ــكــــال  ــلــــى جـــمـــيـــع أشــ الــــقــــضــــاء عــ
التمييز ضد المرأة المنضمة لها 
عــام 1994، إلــى جانب مجموعة 
من التشريعات الوطنية الرامية 
إلى دعم المرأة، وتعزيز حقوقها 
وحــمــايــتــهــا، مــبــيــنــة أن مكاسب 
 
ً
الــــمــــرأة الــكــويــتــيــة تـــــــزداد عـــامـــا
بعد عام، السيما منذ عام 2005 
عندما نالت حقوقها السياسية 

بالترشح واالنتخاب. 

وتابعت: »السنوات الماضية 
شهدت قفزات في نسبة القيادات 
مــن الــنــســاء بــالــكــويــت، إذ بلغت 
21 في المئة، فيما تشكل نسبة 
المرأة الكويتية 59 في المئة من 
الــقــوى العاملة فــي الــبــالد، وهي 
نسبة أعلى من المعدل العالمي، 

البالغ 39 في المئة«.

البغلي  خالل مشاركتها في الدورة 67 للجنة االمم المتحدة

وزيرة »الشؤون«: نفخر بما حققته المرأة من إنجازات
احتفلت وزارة الــشــؤون والمجلس 
األعـــلـــى لـــشـــؤون األســــــرة، أمــــس، بــيــوم 
المرأة العالمي بتنظيم فعالية »االبتكار 
والتكنولوجيا من أجل المساواة بين 

الجنسين«.
 وقالت وزيــرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية المجتمعية، وزيــــرة الــدولــة 
لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، إن 
»يوم المرأة محطة سنوية لقياس مدى 
تأثيرها في تحضر الشعوب، والنظر 
في دورهــا الفاعل ومشاركتها الرجل 
في جميع نواحي الحياة التي تساهم 
فــي تــطــور األمــــم وازدهــــارهــــا«، مــؤكــدة 
 عن 

ً
ة أن المرأة أثبتت أنها ال تقل كفاء

الرجل، وأنها مثال في البذل والتضحية 
والعطاء، »فالكويتية أكدت كفاءتها في 
كل المجاالت التي عملت بها، وحظيت 
قــضــايــاهــا بــأولــويــة الــقــيــادة الحكيمة 

والحكومة«.
وأضافت البغلي »نفتخر بما حققته 
رته من 

ّ
الكويتية من إنجازات، وما سط

نجاحات في كل الميادين، سواء كانت 
أما أو بنتا أو زوجــة، ونتطلع بتفاؤل 
كبير إلى مستقبل مشرق لها، السيما 
مع إصرارنا الشديد وطموحنا الكبير 
نحو تمكينها في جميع نواحي الحياة 
إلثباِت جدارتها كشريك مساٍو للرجل 

في بناء المجتمع«.

من جانبه، قال وكيل الوزارة باإلنابة 
 
ً
عبدالعزيز المطيري إن »للشؤون« دورا

 فـــي احـــتـــواء الـــمـــرأة ورعــايــتــهــا، 
ً
كــبــيــرا

 
ً
 ثــابــتــا

ً
فــتــقــدم لــمــن ال يــمــلــكــن مـــصـــدرا

ــيـــع الــــفــــئــــات مـــــســـــاعـــــدات عـــامـــة  بـــجـــمـ
تــكــفــل لــهــن حــيــاة كــريــمــة، عــــالوة على 
دعمهن بتشريعات وقوانين تخدمهن 
 إلى أن الكويتية التي 

ً
وترعاهن، الفتا

 تستفيد من خدمات 
ً
تجاوزت 65 عاما

ــم الــمــســنــيــن  ــدعــ ــة بــ الــــــــــــوزارة الــــخــــاصــ
ــوزارة  ــ ورعــايــتــهــم، إضـــافـــة إلـــى دور الـ
فــي تمكين الــمــرأة غير العاملة ضمن 
مبادرات برنامج عمل الحكومة لدخول 
سوق العمل عبر تدريبهن واحتضان 

مشاريعهن الصغيرة
مــن جــانــبــهــا، قــالــت األمــيــنــة الــعــامــة 
لـــلـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى لـــــشـــــؤون األســـــــرة 
بالتكليف د. مــريــم الــعــازمــي إن »ثمة 
خــطــوات يسعى المجلس مــن خاللها 
إلـــى ايــجــاد بيئة آمــنــة لــلــمــرأة، ومنها 
إعــــداد مـــبـــادرات وخــطــط دعــمــهــا، مثل 
القضاء على أشكال التمييز المدرجة 
ضمن برنامج عمل الحكومة، وأعــداد 
استراتيجية وطنية خاصة باألسرة«، 
مــشــددة على أن أمــانــة المجلس تعمل 
على توحيد البيانات المتعلقة بالعنف 
األســــري، لــدراســة الــمــؤشــرات وإيــجــاد 

حلول لمشكلة العنف.
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الخالد لرجال المنافذ: خدمة أهل الكويت وضيوفها واجب 
تفقد منفذ النويصيب واطلع على إجراءات تطويره التي تبدأ يوليو المقبل

دعـــــا الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الداخلية 
ــابـــة الــشــيــخ  ــاع بـــاإلنـ ــدفــ وزيـــــر الــ
طالل الخالد، رجال أمن المنافذ 
إلــى التعامل الراقي مع ضيوف 
الـــكـــويـــت، وإنــــجــــاز مــعــامــالتــهــم 
بكل سهولة ويــســر، باعتبار أن 
المنافذ هي الواجهة التي تعكس 
 
ً
الوجه الحضاري للكويت، قائال

إن »خدمة أهل الكويت وضيوفها 
واجب عليكم«. 

جـــاء ذلـــك خـــالل تفقد الخالد 
مــنــفــذ الــنــويــصــيــب الــــحــــدودي، 
لـــالطـــالع عــلــى أعـــمـــال الــتــأهــيــل 
ــتـــي ســـتـــجـــرى فــي  والـــتـــطـــويـــر الـ
المنفذ ابتداًء من يوليو المقبل، 
حيث كان في استقباله عدد من 

القيادات األمنية.
ــلــــى ضـــــــــــرورة بــــذل  وشـــــــــدد عــ
أقصى الجهود مــن رجــال األمــن 
والــعــامــلــيــن فـــي الــمــركــز لــيــكــون 
ــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــقــادمــيــن  ــاقــ طــ
 عن تقديره 

ً
والمغادرين، معبرا

للجهود المبذولة من رجال أمن 
المنافذ ورجــال الجمارك الذين 
يواصلون الليل بالنهار من أجل 

أمن الوطن وأمان مواطنيه.

أعمال التطوير

واســتــمــع الــخــالــد إلـــى شــرح 
تــفــصــيــلــي مــــن اإلدارة الــعــامــة 
لـــــإنـــــشـــــاءات والــــصــــيــــانــــة عــن 
أعمال التطوير في المنفذ، التي 
شملت زيادة الطاقة التشغيلية 
ــارات الــمــركــبــات  ــســ وتـــطـــويـــر مــ
ــة الــتــجــاريــة  واألفــــــــراد والـــحـــركـ
ــيـــص إجـــــــــــراءات  ــلـ ونــــــقــــــاط تـــخـ
ــر، وتـــركـــيـــب  ــفــ ــمــــارك والــــســ الــــجــ
أجهزة أشعة لتفتيش السيارات 
واألنظمة الحديثة التي تساعد 
ــتــــحــــكــــم فــــــي مـــــســـــارات  عــــلــــى الــ
المركبات، إضافة إلــى األعمال 
الخارجية للمباني، كذلك توفير 
أمــــاكــــن لـــلـــمـــقـــاهـــي والـــمـــطـــاعـــم 
ــل الــمــتــنــقــلــة مما  ــ وعــــربــــات األكـ

يتيح فرصة ألصحاب المشاريع 
الصغيرة.

األنظمة التكنولوجية

كما استمع لشرح من اإلدارة 
الـــعـــامـــة لــنــظــم الــمــعــلــومــات عن 
األنظمة التكنولوجية الحديثة 
التي سيتم العمل بها في المركز، 
وتـــوفـــيـــر أجـــهـــزة آلـــيـــة لتسهيل 
اإلجـــــــــــراءات مــــن خـــــالل الــــقــــراءة 
اآللــيــة لــوثــائــق السفر والتحقق 
مـــن صــحــتــهــا وتــدقــيــق الــســمــات 
ــاالت  ــ ــا لـــضـــبـــط حــ ــهــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
ــر، وتـــتـــم مــطــابــقــتــهــا مع  ــتـــزويـ الـ
الــســمــات الحيوية للمسافر من 
خــالل تدقيق بصمات األصابع 
والوجه وقزحية العين، والتحقق 
مــن قــوائــم الممنوعين المحلية 
والدولية قبل توثيق حركة السفر 
 
ً
والتدقيق على المركبات أمنيا

في المنافذ البرية.

محمد الشرهان

النائب األول يطلع على إجراءات تطوير منفذ النويصيب

»الشؤون«: ضوابط الختيار مشرفي الجمعيات 
العمومية وانتخابات »التعاونيات«

 »عقب زيادة مكافآتهم وأعدادهم لضمان اختيار أكفاء ومنع الواسطة والتنفيع« 
● جورج عاطف

علمت »الــجــريــدة« أن وزارة الشؤون 
االجتماعية تعتزم إصـــدار قــرار إداري 
ــيــــار الــمــوظــفــيــن  ــتــ ــــط اخــ ــــوابـ يـــنـــظـــم ضـ
الــمــكــلــفــيــن اإلشـــــــراف عــلــى الــجــمــعــيــات 
العمومية وانتخابات مجالس اإلدارات 
ــادات الــتــعــاونــيــة، بــمــا يضمن  ــ ــــحـ واالتـ
اء مشهود بنزاهتهم وحسن 

ّ
اختيار أكف

السيرة والتفاني بالعمل، لقطع الطريق 
أمــام أي مــحــاوالت للواسطة والتنفيع 
ــيــــار، الســـيـــمـــا فــي  ــتــ ــــالل عــمــلــيــة االخــ خـ
ــوان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة  ــ ــرار ديــ ــ ــقـــاب قـ أعـ
بالموافقة على زيـــادة عــدد المشرفين 
إلـــى 100 مــوظــف بـــدال مــن 70، إضــافــة 
إلى موافقته على رفع المكافآت المالية 
المخصصة لهم بــواقــع 70 ديــنــارا عن 
حــضــور االنــتــخــابــات بــدال مــن 30، و50 
دينارا للعموميات بعدما كانت 20 فقط.

ووفقا لمصادر »الشؤون« من المتوقع 
أن يــتــم اخـــتـــيـــار هــــــؤالء، الـــذيـــن سيتم 
تكليفهم باإلشراف على عقد عموميات 
التعاونيات التي انتهت سنتها المالية، 
وإجــــــراء انــتــخــابــات مــجــالــس اإلدارات 
المنتهية واليتها القانونية، مــن بين 
موظفي إدارة شؤون العضوية وإشهار 
ــادات والــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة،  ــ ــحـ ــ االتـ

خصوصا أنــهــم األحـــق واألجـــدر بذلك، 
ألنهم األدرى بالعملية واألكثر معرفة 
بكيفية تسييرها، إضافة إلــى موظفي 
الــوحــدات التنظيمية األخـــرى التابعة 

لقطاع التعاون.
وتوقعت المصادر أن تتم االستعانة 
ببعض موظفي الـــوزارة من القطاعات 
األخــرى ومنها »القانونية«، خصوصا 

وســــط الــــزيــــادة الـــمـــطـــردة عــلــى صعيد 
ــتــــي شــهــدتــهــا  أعـــــــــداد الـــمـــســـاهـــمـــيـــن الــ
الــتــعــاونــيــات، الســيــمــا خـــالل الــســنــوات 

الخمس الماضية.
وكانت »الشؤون« شرحت لـ »الديوان« 
ــراره الــســابــق،  ــ ــدده قـ ــذي حــ أن الـــعـــدد الــ
قــبــل الــتــعــديــل، بــواقــع 70 مــوظــفــا فقط 
لــإشــراف وإدارة العملية االنتخابية، 

ومــا يسبقها مــن عقد العموميات في 
جمعيات تجاوز عدد مساهمي بعضها 
الـــ10 آالف مساهم، بات غير كــاٍف، وقد 
ال يحقق ســالمــة العملية االنتخابية، 
السيما وســط رغبة الـــوزارة فــي زيــادة 
عـــدد الــلــجــان االنــتــخــابــيــة المخصصة 

لالقتراع بالمدارس.

المنافذ هي 
الواجهة التي 
تعكس الوجه 

الحضاري 
للكويت

حفل وداعي لتكريم العجيل
نظمت وزارة الشؤون، أمس، حفال 
وداعيا لتكريم مدير إدارة الشؤون 
اإلدارية، الذي قدم استقالته أخيرا، 
صــالــح الــعــجــيــل، حــضــره لفيف من 
قياديي ومسؤولي الــوزارة، إضافة 
إلـــى رئــيــس وأعــضــاء مجلس إدارة 
نقابة العاملين بالوزارة، وعدد من 
الموظفين فــي مختلف القطاعات، 
حيث قدمت النقابة درعــا تذكارية 
للعجيل، تقديرا لجهوده المضنية 
في العمل خالل السنوات الماضية، 
الســــيــــمــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد الـــــشـــــؤون 

اإلدارية.
جانب من تكريم مدير »الشؤون اإلدارية« صالح العجيل أمس

دبلوماسيون: »السفراء الشباب« أثمر 
 في تطوير مهارات طلبة الكويت

ً
إيجابيا

حفيظ: البرنامج تجربة فريدة أتاحت الترويج للمساواة ومواجهة العنف 
أشــاد دبلوماسيون معتمدون 
لـــدى الــكــويــت بــالــنــتــائــج المثمرة 
لـــبـــرنـــامـــج الـــســـفـــراء الـــشـــبـــاب فــي 
تمكين المشاركين فيه من طلبة 
المدارس الثانوية في الكويت من 
االنـــخـــراط بــالــعــمــل عــلــى الــركــائــز 
الرئيسية للمجال الدبلوماسي 
وبناء مهاراتهم ليصبحوا نشطاء 

وقادة في مجتمعهم.
ــك فــــي كـــلـــمـــات لـــهـــؤالء  ــ ــاء ذلـ ــ جـ
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــيــــن خـــــــــالل حـــفـــل 
استضافته الــســفــارة البريطانية 
ــام  ــتـ لــــــــدى الــــــبــــــالد أمــــــــــس، فــــــي خـ
بــرنــامــج الـــســـفـــراء الــشــبــاب الـــذي 
استمر 4 أشهر، في عمل مشترك 
بـــيـــن الـــســـفـــارتـــيـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ــم الــمــتــحــدة لــدى  ــ والــكــنــديــة واألمـ
الــكــويــت، وبــشــراكــة مــع طــلــبــة من 
ــدارس الـــثـــانـــويـــة الــحــكــومــيــة  ــ ــمـ ــ الـ
والخاصة وعدة هيئات ومنظمات 

دبلوماسية في البالد.
وأشـــاد المنسق المقيم لألمم 
الــمــتــحــدة بــاإلنــابــة لـــدى الــكــويــت، 
د. أســـعـــد حــفــيــظ، بــالــتــعــاون مع 
السفارتين البريطانية والكندية 
فـــي هــــذا الـــبـــرنـــامـــج، بـــهـــدف دعــم 
السفراء الشباب في التعرف على 
مهارات القيادة وفن الدبلوماسية 
ــن  ــيــ ــقــ ــبــــحــــوا »أبــــــــطــــــــاال واثــ ــيــــصــ لــ
ــّعـــال في  بــأنــفــســهــم وذوي دور فـ
مجال المساواة بين الجنسين في 
عالم أفضل بالنسبة إلينا جميعا«.
وأضـــــاف حــفــيــظ أن الــبــرنــامــج 

ــل تـــجـــربـــة فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا  ـ
ّ
ــث مـ

ــمـــل مــــع هــــؤالء  ــعـ ــا الـ ــنـ »أتـــــاحـــــت لـ
ــراء الـــشـــبـــاب الـــمـــوهـــوبـــيـــن  ــفــ الــــســ
والتعلم منهم كــذلــك، واإلنــصــات 
إلــى آرائــهــم حــول كيفية الترويج 
للمساواة بين الجنسين ومواجهة 

العنف على أساس الجنس«.
ولفت إلــى أن البرنامج يعتبر 
ــعـــاون الــمــتــعــدد  ــتـ ــلـ ــثــــال لـ ــر مــ ــيـ خـ
األطــــــــــراف فـــيـــمـــا بـــيـــن الــمــجــتــمــع 
الـــدولـــي لــلــعــمــل مـــن أجـــل تحقيق 
ــة  ــتــــركــ غـــــــايـــــــة وأولــــــــــــويــــــــــــات مــــشــ
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، خـــصـــوصـــا أن 

البرنامج تضّمن عدة فعاليات.
ــالـــت الــســفــيــرة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
البريطانية لــدى الــكــويــت بليندا 
لويس إن برنامج السفراء الشباب 

أثمر العديد من النتائج اإليجابية، 
إذ ســــاعــــدت األنـــشـــطـــة فــــي بــنــاء 
ــبــــرات الــشــبــاب  ــيـــع خــ ثـــقـــة وتـــوسـ

المشاركين.
وأعـــــــربـــــــت لـــــويـــــس عــــــن األمــــــل 
ــــذه الــــمــــبــــادرة فــي  ــأن تـــســـاعـــد هـ ــ بـ
إثــــراء تــجــربــة الــمــشــاركــيــن عندما 
ــم الـــمـــهـــنـــي  ــ ــارهـ ــ ــسـ ــ يـــــخـــــتـــــارون مـ
ــن الـــســـبـــل  ــ ــ واتــــــــخــــــــاذ الـــــعـــــديـــــد مـ
لخدمة مجتمعاتهم، وأن تسهم 
مشاركة هؤالء أيضا مع مختلف 
الشخصيات التي تعتبر نماذج 
تحتذى في تشجيع الشباب على 
التركيز على مواهبهم وتطلعاتهم، 
 النظر عن الجنس والعمر 

ّ
بغض

والخلفية، وغيرها من العوامل.
من ناحيتها، أشــادت السفيرة 

الكندية لدى الكويت علياء مواني، 
فـــي كــلــمــتــهــا، بــالــســفــراء الــشــبــاب 
قـــائـــلـــة: »شـــهـــدنـــا عــمــلــيــة تــطــويــر 
الـــطـــالب الــمــوهــوبــيــن لــمــهــاراتــهــم 
ليصبحوا قادة ونشطاء من خالل 
هذا البرنامج، وكان أسلوبهم في 
االنغماس في هذه التجربة باهرا، 
ونتطلع إلــى رؤيـــة نجاحهم وما 

ستأخذه إليه دروبهم مستقبال«.
وأكدت مواني ثقتها »بأن هؤالء 
الطالب سيكونون أبطاال بارعين 
في مجال المساواة بين الجنسين، 
ــم فــي  ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ حــــيــــث ســــتــــصــــب جـ
جعل هذا العالم عالما أفضل لنا 
جميعا، ومعهم يبدو المستقبل 

مشرقا.

حفيظ والسفيرتان البريطانية والكندية خالل تكريم أحد الشباب أمس

مذكرة تفاهم بين الصحة والجامعة األحد
● عادل سامي

يــــوقــــع وكــــيــــل وزارة الـــصـــحـــة د. مــصــطــفــى 
ــا، ومــديــر جــامــعــة الــكــويــت د. فــهــد الــدبــيــس،  رضـ
األحــد المقبل، مذكرة تفاهم، في معهد الكويت 

لالختصاصات الطبية.
مــن جــانــب آخـــر، يقيم مكتب الــمــدن الصحية 
األسبوع المقبل عــددا من الفعاليات، بالتعاون 

مع منظمة الصحة العالمية.
وقـــالـــت وزارة الـــصـــحـــة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
إنــه سيتم تقييم منطقة العديلية يــومــي األحــد 
واالثــنــيــن المقبلين فــي مــركــز الــصــقــر الصحي، 
وتــتــبــع ذلـــك جــولــة مــيــدانــيــة فــي الــمــركــز وبعض 
المرافق الهامة، على أن تستكمل الزيارة االثنين 
بــزيــارة كلية الــعــمــارة بجامعة الكويت بمنطقة 

العديلية.
ــافــــت الــــــــوزارة أنــــه ســيــتــم تــقــيــيــم مــديــنــة  وأضــ
ا بمركز عبدالرحمن  الفيحاء الصحية الثالثاء بدء
العبدالمغني الصحي، وتتبعه جولة ميدانية في 

المنطقة، يطلع مــن خاللها فــريــق التقييم على 
مدى استيفاء الفيحاء لمعايير المدينة الصحية 
في الجوانب التعليمية والثقافية واالجتماعية 

والبيئية واألمنية.
وذكرت أن األربعاء سيخصص لزيارة منطقة 
ا بعرض الحالة الصحية في مركز  العيون، بــدء
العيون الصحي ثم زيارة ميدانية لمنطقة العيون، 
مضيفة أنه في مساء األربعاء ستعقد ندوة حول 
الــمــدن الصحية واالســتــدامــة، يحضرها الخبير 
الشيخ د. عبدالعزيز النعيمي ود. سمر الفقي في 

فندق سيمفوني.
وأكدت وزارة الصحة أنه يوم الخميس ستتم 
زيـــارة جامعة الكويت بمنطقة الــشــداديــة، حيث 
سيتعرف الفريق على مدى استيفاء مدينة صباح 
الــســالــم الجامعية لمعايير الــمــديــنــة الجامعية 

الصحية، من خالل زيارة ميدانية للجامعة.

مؤتمر المختبرات الطبية ينعقد االثنين
أعلنت رئيسة مجلس أقسام 
 المختبرات فــي وزارة الصحة 
د. ابتسام الجمعة انعقاد مؤتمر 
الـــمـــخـــتـــبـــرات الــطــبــيــة االثــنــيــن 
الـــمـــقـــبـــل، تـــحـــت رعـــــايـــــة وزيـــــر 
الصحة د. أحمد العوضي في 

قاعة الشيخة سلوى الصباح.
وقالت الجمعة، في تصريح 
صحافي، إن المؤتمر سيناقش 
أهـــم الــتــطــورات فــي تشخيص 
األمراض المناعية البيولوجية، 
وأهم التطورات في التشخيص 
المناعي قبل زراعـــة األعــضــاء 

والخاليا الجذعية.
وأوضـــــــحـــــــت أن الـــمـــؤتـــمـــر 

سيناقش أيضا الطرق الحديثة 
المختلفة في تشخيص أمراض 
نقص المناعة الوراثية، وأحدث 
التطورات في علم الفيروسات، 
خاصة فيروس »الورم الحليمي 
الـــبـــشـــري« الــمــســبــب لــســرطــان 
ــات  ــ ــروســ ــ ــيــ ــ ــق الـــــــرحـــــــم وفــ ــ ــنـ ــ عـ

األمراض التنفسية المعدية.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ وأضـــــــــافـــــــــت أن الــ
يــضــم نخبة مــن المحاضرين 
الــمــتــمــيــزيــن مــحــلــيــا وعــالــمــيــا 
فـــي تــخــصــص الــمــنــاعــة وعــلــم 
ــيـــروســـات، داعـــيـــة األطـــبـــاء  ــفـ الـ
الــمــخــتــصــيــن إلـــــى الــتــســجــيــل 

والمشاركة في المؤتمر.
ابتسام الجمعة

سلة أخبار

أعلن رئيس مجلس إدارة 
الجمعية الخيرية الكويتية 

)حفاظ(، املحامي عبدالعزيز 
الرفاعي، فوز الجمعية بثالثة 

مراكز متقدمة في جائزة 
خالد الصالح للتميز في 

العمل الخيري، والتي أقامها 
اتحاد املبرات والجمعيات 

الخيرية.
وبيَّ الرفاعي أن »حفاظ« 

فازت باملركز األول في مجال 
»جائزة املؤسسة املتميزة« 
للعام الثاني على التوالي، 

وأيضًا املركز األول في مجال 
»الريادة اإللكترونية« عن 

»تطبيق صاحبي«، إضافة 
إلى املركز الثاني في مجال 

»أفضل فيلم توثيقي« عن 
فيلم »نشعر بأملهم... رحلة 

إلى مخيمات الالجئي 
السوريي«.

وأهدى الرفاعي الفوز ألهل 
الخير، وجميع داعمي 

جمعية حفاظ، والعاملي 
بالجمعية، وكل من ساهم 

في نجاح مسيرتها بمجال 
خدمة القرآن الكريم والعمل 

الخيري واإلنساني، وتحقيق 
نجاحاتها وإنجازاتها.

»حفاظ« تفوز بـ 3 مراكز
في جائزة خالد الصالح

دعا مدير زكاة العثمان 
التابعة لجمعية النجاة 
الخيرية أحمد الكندري 

أهل الخير إلى دعم مشروع 
وجبات إفطار الصائم، مؤكدًا 
أن والئم إفطار الصائم تزين 
كل مناطق الكويت في شهر 

رمضان املبارك.
وقال الكندري: نحرص على 
تنفيذ املشروع في املساجد 

الكبرى وباملناطق التي تشهد 
تجمعات كبيرة لضيوف 

الكويت من شتى الجنسيات 
والجاليات وتستهدف زكاة 

العثمان هذا العام توزيع 
60000 وجبة، ونتعاقد مع 

شركات التجهيزات الغذائية 
ذات السمعة والتي تقدم 

أفضل الخدمات.
ولفت إلى السعي أيضًا 

لتوزيع 500 سلة رمضانية 
لألسر املتعففة داخل الكويت 

من شريحة األيتام واألرامل 
وضعاف الدخل.

زكاة العثمان: نسعى 
لتوزيع 60 ألف إفطار

أعلنت الجمعية الكويتية 
للوقف اإلنساني والتنمية 
توجيه شركائها في إدارة 

مخابزها بالشمال السوري، 
إلنتاج مليوني رغيف خبز 

شهريًا، في عدة مناطق 
تقطنها العائالت السورية 

النازحة.
 وصرح رئيس مجلس إدارة 

جمعية الوقف اإلنساني 
املهندس نصار العبدالجليل 
بأن الجمعية قامت بتدشي 

مشروع املخابز، في ظل حالة 
من القلق يعيشها النازحون 

السوريون خشية نفاد 
الطعام، في ظل نقص حاد 
بالدقيق، وتضاعف أسعار 

الغذاء 5 أضعاف.
 وأضاف أن املشروع يستهدف 

تحقيق األمن الغذائي 
للعائالت النازحة، وتخفيف 

معاناتهم، وتيسير حصولهم 
على أبسط متطلبات الحياة 

اليومية، إلى جانب توفير 
فرص عمل للشباب واملعيلي، 

مشيرًا إلى تشغيل مخابز 
الوقف اإلنساني خالل كارثة 

زلزال سورية وتركيا، وهو ما 
انعكس بصورة إيجابية على 

األسر والعائالت املستحقة، 
موضحًا أن جميع املخابز 

التابعة للجمعية باتت تعمل 
بطاقتها القصوى دعمًا 

للمحتاجي.

»الوقف اإلنساني«: مليونا 
رغيف شهريًا لنازحي سورية

وزير الصحة: أطباؤنا ثروة 
حقيقية وحريصون على دعمهم

ــر الــصــحــة د. أحــمــد  ــال وزيــ قـ
العوضي إن الطاقات الوطنية 
من األطباء هم الثروة الحقيقية 
لـــلـــوطـــن، والـــتـــي ال غــنــى عنها 
لتعزيز الكفاءات والخبرات في 
القطاع الصحي، مؤكدا الحرص 
ــــم وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــى دعـ ــلـ ــ عـ
وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

وأشار العوضي، في تصريح 
ــا« أمـــــــــس، بـــمـــنـــاســـبـــة  ــ ــ ــونـ ــ ــ ـــ »كـ ــ ــ ل
االحتفال بيوم الطبيب، إلى أن 
الــعــطــاء الــال مــحــدود والجهود 
المتميزة للكوادر الوطنية من 
األطباء ساهمت بتعزيز جودة 
الــخــدمــات الــصــحــيــة واالرتـــقـــاء 
بـــمـــســـتـــويـــاتـــهـــا فــــــي مــخــتــلــف 

التخصصات.
وأوضــــح أن تنمية العنصر 
ــل الـــدعـــم  ــ ــيــــر كـ ــبــــشــــري وتــــوفــ الــ
لــتــأهــيــل الـــكـــوادر الــوطــنــيــة من 
األطباء من المرتكزات الرئيسية 
لــخــطــة عــمــل الـــــــوزارة لتحقيق 
ــز، الســيــمــا  ــّيـ ــمـ ــتـ ــن الـ الـــمـــزيـــد مــ
فــي الــبــحــث العلمي بــمــا يخدم 
مصلحة الــمــرضــى والتخفيف 
مــن آالمــهــم ومــعــانــاتــهــم، والتي 
تعّد أسمى قيم المهنة النبيلة.

ولفت إلى حرص الوزارة على 
وضــع رؤيـــة شمولية للتعامل 
مع بعض التحديات بما يوفر 
بيئة العمل المناسبة للكوادر 
الــوطــنــيــة مـــن األطــــبــــاء، مــؤكــدا 
اســتــمــرار الــتــواصــل والتنسيق 

مع الطاقات الوطنية من األطباء 
ــل الـــبـــالد وخـــارجـــهـــا بــهــذا  ــ داخـ

الشأن.
وتقّدم العوضي بالشكر إلى 
كل األطباء، سائال العلي القدير 
الـــصـــحـــة والـــســـالمـــة لــلــجــمــيــع، 
ولـــلـــوطـــن الـــعـــزيـــز الـــمـــزيـــد مــن 
الـــتـــقـــدم واالزدهــــــــار تــحــت رايـــة 
سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، وسمو نائب األمير ولي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد، 
ــــوزراء سمو  ورئــيــس مجلس الـ

الشيخ أحمد نواف األحمد.

أحمد العوضي
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»البلدية«: إطالق المرحلة الثانية للتطوير اإللكتروني بعد عيد الفطر
المنفوحي رعى تكريم مهندسي تراخيص البناء وأشاد بتحسين بيئة األعمال

كشف المدير العام للبلدية 
المهندس أحــمــد المنفوحي 
عــن إطـــاق الــمــرحــلــة الثانية 
مــــــــــــن تــــــــطــــــــويــــــــر األنـــــــظـــــــمـــــــة 
اإللكترونية في البلدية بعد 
 
ً
عيد الفطر المقبل، موضحا

أن تطوير النظام اإللكتروني 
ــيــــن  ــنــــدســ دون وجـــــــــــــود مــــهــ
يعملون عــلــى هــذا الــنــظــام ال 

فائدة منه.
وقــــــال الـــمـــنـــفـــوحـــي، خـــال 
رعـــــايـــــتـــــه وحـــــــضـــــــوره حـــفـــل 
تـــــــكـــــــريـــــــم خـــــــريـــــــجـــــــي دورة 

»تدريب مهندسي تراخيص 
الــبــنــاء«، الــتــي نظمتها إدارة 
التطوير والتدريب بحضور 
مدير اإلدارة فالح العتيبي، 
ــا عـــلـــى  ــنــ ــلــ ــمــ إنـــــــــه »مـــــهـــــمـــــا عــ
تــطــويــر الــعــمــل عــبــر األنــظــمــة 
اإللــكــتــرونــيــة فــابــد أن يكون 
ــاك مـــهـــنـــدســـون يــقــومــون  ــنـ هـ
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ بــــــأعــــــمــــــال هـــــــــذا الـ
لجني ثمرات هذا التطوير«، 
 عـــن ســـعـــادتـــه بــرؤيــة 

ً
مـــعـــربـــا

الــكــوادر الــوطــنــيــة تــقــوم بكل 
ات الخاصة  األعمال واإلجراء

 
ً
بمعامات البلدية إلكترونيا

ــــوادر  ــكـ ــ ــذه الـ ــهــ وفــــــخــــــورون بــ
الكويتية.

وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــبـــلـــديـــة 
مقبلة عــلــى أكــثــر مــن تطوير 
في األنظمة اإللكترونية من 
خــــال عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج فــي 
 أن 

ً
الــمــرحــلــة المقبلة، مــؤكــدا

بلدية الكويت قادت تحسين 
ــرة  ــتـ ــفـ ــال فـــــي الـ ــ ــمــ ــ ــة األعــ ــئـ ــيـ بـ
الــمــاضــيــة وفـــق تــقــريــر البنك 
الدولي ورفعت تصنيف دولة 

الكويت إثر وجود 

هذه األنظمة اإللكترونية. 
ــاد مـــديـــر  ــ مــــن جــــانــــبــــه، أشـــ
إدارة الــتــطــويــر والـــتـــدريـــب، 
ــبـــي، بـــبـــرنـــامـــج  ــيـ ــتـ ــح الـــعـ ــالــ فــ
 أن 

ً
ــا ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــب، مـ

ــام  ــنــــظــ ــج يـــــدعـــــم الــ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
اإللكتروني لتراخيص البناء 
ــيـــن الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  ــلـــمـــهـــنـــدسـ لـ
لـــــــتـــــــطـــــــويـــــــر الـــــــمـــــــعـــــــامـــــــات 
اإللــكــتــرونــيــة وســرعــة إنــجــاز 
 على 

ً
رخـــص الــبــنــاء تــســهــيــا

المواطنين من جانب البلدية.
المنفوحي والعتيبي خالل تكريم إحدى المهندسات

»قانونية البلدي« 
تناقش الئحة 

اإلعالنات االثنين

تعقد اللجنة القانونية 
ــي الــمــجــلــس  ــ ــة فـ ــيــ ــالــ ــمــ والــ
البلدي اجتماعها االثنين 
ــيــــث ســتــلــجــأ  ــل، حــ ــبــ ــقــ ــمــ الــ
اللجنة إلى اعتماد مشروع 
القرار الوزاري بشأن الئحة 
اإلعــــانــــات بــعــد الــتــعــديــل 
عــــلــــى بــــــنــــــودهــــــا، ورفــــعــــه 

للجلسة الرئيسية. 
وســـتـــنـــظـــر الـــلـــجـــنـــة إلـــى 
ـــق  ـــرافــ ــمــ ـــ كــــــتــــــاب شــــــركــــــة ال
ــيــــة بـــــشـــــأن طــلــب  الــــعــــمــــومــ
ــــي  اســتــثــنــاء مـــرافـــق وأراضـ
الشركة من الئحة المعارض 
المؤقتة، واالقــتــراح المقّدم 
مــن العضوة منيرة األمير 
ــركـــات  ــأن تــصــنــيــف شـ بــــشــ
الــنــظــافــة »شــــركــــات أعــمــال 
النظافة العاملة في المدن«، 

حسب القدرة واإلمكانات. 
ــاقــــش الـــلـــجـــنـــة  ــنــ ــا تــ ــمــ كــ
رد اإلدارة الــقــانــونــيــة في 
الجهاز التنفيذي ببلدية 
ــراح  ــتــ ــكـــويـــت بـــشـــأن االقــ الـ
المقّدم من العضو السابق 
حـــمـــد الــــمــــدلــــج، لــلــســمــاح 
بإقامة المعارض المؤقتة 
الـــقـــصـــيـــرة الــــمــــدة بـــرســـوم 
محددة، والرد على السؤال 
ــعــــضــــوة  الــــــمــــــوّجــــــه مــــــن الــ
شريفة الشلفان للبلدية، 
بشأن فرز ومعالجة وإعادة 
تــــدويــــر نـــفـــايـــات الــبــلــديــة 

الصلبة واإلنشائية. 
مــن جهة أخـــرى، تناقش 
لجنة محافظة العاصمة في 
اجتماعها، الثاثاء المقبل، 
الـــطـــلـــب الـــمـــقـــّدم مــــن نــائــب 
رئـــيـــس الــمــجــلــس الــبــلــدي، 
خالد المطيري، واألعضاء، 
د. حسن كمال، وإسماعيل 
بهبهاني، وعبدالله العنزي، 
ونــــاصــــر الــــجــــدعــــان، وفــهــد 
العبدالجادر، بشأن استمرار 
إغاق الحركة المرورية في 
تقاطع دروازة العبدالرزاق. 

كـــمـــا ســتــبــحــث الــلــجــنــة 
ــّدم مـــن عــدد  ــقـ ــمـ الـــكـــتـــاب الـ
من األعضاء، بشأن حريق 
سوق المباركية، واالقتراح 
المقّدم من رئيس المجلس 
الــبــلــدي عــبــدالــلــه الــمــحــري 
ــل الـــمـــوقـــع  ــأن تــــحــــويــ ــ ــشـ ــ بـ
المخصص لروضة األطفال 
فــــــي قــــطــــعــــة 2 بـــضـــاحـــيـــة 
عبدالله السالم إلى حديقة 
عامة تخدم أهالي المنطقة.

»وّدك تصير«... حملة لتأهيل 
العاملين بالمجاالت القانونية

أعلنت أكاديمية »أدفوكاتس غروب« تدشين حملة 
»ودك تصير« لعام 2023، التي تمتد شهرين، وتشمل 
العديد من األنشطة في المجاالت القانونية المختلفة، 
التي تامس االحتياجات الفعلية للسوق المهني، 
وتسهم في تعزيز المسار المهني لتحقيق الطموحات 
والتطلعات، باالعتماد على الجودة والكفاءة باعتبارها 

أحد أهم أوجه رأسمال البشري.
وأكد الرئيس التنفيذي لألكاديمية المحامي محمد 
جميل أن الحملة تعد األولـــى والــوحــيــدة مــن نوعها 
على المستوى الوطني، حيث تختصر في مضمونها 
العميق رؤيـــة أكاديمية أدفــوكــاتــس لمستقبل مهنة 
المحاماة بكل ما تشمله من تخصصات ومجاالت 
قانونية، كما ستركز على االرتقاء بالكوادر البشرية، 

وتحديدا الوطنية العاملة بها.

وكشف جميل عن أهم األنشطة والفعاليات التي 
ستتضمنها الحملة، وفــي مقدمتها مسابقة تأليف 
الكتاب القانوني، التي ستكون مفتوحة للمشاركة 
فيها على المستويين المحلي والخليجي، بهدف حشد 
الجهود واالنــدمــاج للوصول الــى تحقيق االستفادة 

القصوى من الخبرات القانونية في الخليج.
بـــدوره، قــال الرئيس التنفيذي لـــدورات دوت كوم 
الشريك االستراتيجي لحملة »ودك تصير« محمد 
السريع إن مستقبل مهنة المحاماة سيتغير بسبب 
التطور التكنولوجي، إذ لن تقتصر مهارات المحامي 
على النظرة التحليلية للقضية ثم المرافعة بناء عليها، 
بل سيتعدى ذلك، خصوصا مع التكنولوجيا الرقمية 
التي ترصد برامجها بتقنيات الذكاء االصطناعي كل 

الجوانب التحليلية ألي معاملة قانونية.

عقدت اللجنة المشتركة بين اللجنة القانونية والمالية 
ولجنة شؤون البيئة، في المجلس البلدي، االجتماع الثالث 
لمناقشة الئحة النظافة ونقل النفايات، بحضور الهيئة 
ي المكون من 6 أعضاء المشكل 

ّ
العامة للبيئة والفريق الفن

من المدير العام لبلدية الكويت. 
وذكــرت رئيسة اللجنة المشتركة، علياء الفارسي، أنه 
تّمت مناقشة رؤية االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات 
بالكويت 2040، المقّدمة من الهيئة العامة للبيئة، والتي 
سيتم من خالها تطوير الئحة النظافة ونقل النفايات، 

مبينة أن االستراتيجية معنّية بتطوير نظام إدارة فعال 
يقلل من اآلثــار السلبية الناتجة عن توليد النفايات على 
 صحة اإلنسان والبيئة، وتطبيق التسلسل الهرمي الخماسي 

لتعزيز ممارسات الحّد من توليد النفايات. 
وأضافت أن اللجنة أوصت بإبقاء الائحة على الجدول، 
مبّينة أنه تمت مناقشة تحديث الفصل األول المادة األولى 
الخاصة بالتعريفات، المشمولة في مشروع الئحة النظافة 
العامة ونــقــل الــنــفــايــات، والمطلوب إقــرارهــا فــي الائحة 
الحالية وإضافة تعاريف جديدة بما يتناسب مع تحديث 

الائحة لتكون أكثر شمولية، وتتناسب مع إدارة خدمات 
النفايات البلدية الصلبة واإلنشائية.

وأوضــحــت الــفــارســي أنــه سيتم تحديث 5 فــصــول في 
الائحة من خال أعضاء اللجنة المشتركة بالتعاون مع 
 من بلدية الكويت والهيئة العامة 

ً
الفريق الفني المشكل أخيرا

للبيئة، كما تّمت مناقشة الرؤية واألهداف الخاصة بهذه 
الائحة الجديدة، والتي سيتم اعتمادها بعد االنتهاء من 

مناقشة جميع فصول هذه الائحة.

»مشتركة البلدي« ناقشت استراتيجية إدارة النفايات»مشتركة البلدي« ناقشت استراتيجية إدارة النفايات
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الصالح: عطاء المرأة 
الكويتية مشهود له 

في كل المجاالت

دعــا رئــيــس لجنة الــمــرأة 
ــفـــل الــنــائــب  واألســــــــرة والـــطـ
ــالـــح الــحــكــومــة  خــلــيــل الـــصـ
إلــى الــتــحــرك جــديــا لتمكين 
ــرأة وتـــطـــويـــر وتــفــعــيــل  ــ ــمـ ــ الـ
القوانين المتعلقة بحقوقها 
وتــــــحــــــســــــيــــــن أوضـــــــاعـــــــهـــــــا 

المعيشية واالجتماعية.
وأكـــــــــــــــد الــــــــصــــــــالــــــــح، فـــي 
تـــصـــريـــح بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الــعــالــمــي لــلــمــرأة، أن عــطــاء 
المرأة الكويتية مشهود في 
المجاالت كافة والقطاعات، 
ــة الـــنـــشء  ــ ــايـ ــ ــــن رعـ ــة مـ ــ ــدايـ ــ بـ
وانـــــــــتـــــــــهـــــــــاء بـــــشـــــراكـــــتـــــهـــــا 
الـــجـــوهـــريـــة فــــي الـــمـــجـــاالت 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــتــــصــــاديــــة  ــكــــريــــة واالقــ ــفــ والــ
والــثــقــافــيــة، مــشــددا عــلــى أن 
الــمــســؤولــيــة مضاعفة على 
ــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــيـ ــتـ ــطـ ــلـ الـــسـ
والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـــــي تــعــظــيــم 
دور الــمــرأة خـــال المرحلة 

المقبلة.
وشــدد على أهمية الدفع 
بـــالـــمـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي تــعــزز 
مـــكـــانـــة الــــمــــرأة وتــحــمــيــهــا، 
مشيرا إلــى أن لجنة المرأة 
واألســـرة شرعت في دراســة 
قضايا المرأة بهدف الخروج 

بحلول حاسمة لها.

خليل الصالح

»التعليمية«: ُصدمنا بتسريب اختبارات القبول بـ »النفط«
المطر: مدير الجامعة وعدنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق األحد المقبل

ــة شــــــــــؤون  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــت لــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ نـ
الــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة واإلرشـــــــاد 
خـــال اجتماعها أمـــس تكليف 
المجلس للجنة ببحث معايير 
ــداد اخــــتــــبــــارات الـــقـــبـــول فــي  ــ ــ إعـ
ــائـــف بــمــخــتــلــف الــجــهــات  الـــوظـ
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، واآللــيــة 
المتبعة في هذا الشأن، بحضور 
مدير جامعة الكويت وعدد من 

قياداتها. 

وقال رئيس اللجنة النائب د. 
حمد المطر فــي تصريح أمس 
إن الــلــجــنــة نـــاقـــشـــت بــإســهــاب 
اختبارات القدرات التي تنظمها 
جامعة الكويت للتعيين في عدد 
من الجهات الحكومية، وآخرها 
ــــدرات لــلــقــبــول فــي  ــقـ ــ اخـــتـــبـــار الـ

القطاع النفطي.
 وبــيــن أن الــلــجــنــة »فــوجــئــت 
وُصــدمــت بــأن هــذه االختبارات 

ــلــــى ذلــــك  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ ُســــــربــــــت، والـ
ــة تــحــقــيــق  ــنـ ــجـ ــلـ أنــــــــه اتـــــضـــــح لـ
شكلتها جامعة الكويت بشأن 
ــارات الــــســــابــــقــــة الـــتـــي  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ االخــ
أقــامــتــهــا وزارة الـــعـــدل للقبول 
بإدارة الخبراء أن هناك درجات 
كــامــلــة للمتقدمين الحاصلين 
ــــى،  عــلــى الـــمـــراكـــز الــثــاثــة األولـ
ووجود قرابات مباشرة لمعدي 
ــــك تــم  ــذلـ ــ هــــــذه االخـــــتـــــبـــــارات ولـ

استبعادها«.
ــا ورد مــن  ــر: مــ ــطـ ــمـ  وقــــــال الـ
معلومات فيما يخص اختبارات 
ــوزارة الــعــدل،  ــ إدارة الــخــبــراء بــ
ــدل عــــلــــى أن تـــعـــبـــيـــر شـــبـــاب  ــ ــ يـ
الكويت عــن آرائــهــم وألمهم من 
االختبارات األخيرة في القطاع 
النفطي ووزارة الخارجية هو 

تعبير حقيقي ومستحق. 
وأضــــــــــاف انـــــــه »اتـــــضـــــح لــنــا 
بـــمـــا ال يـــــدع مــــجــــااًل لـــلـــشـــك أن 
االخـــتـــبـــارات غــيــر عــلــمــيــة، ومــن 
يقوم عليها )مركز التميز( كانت 
عليه ماحظات من قبل ديوان 
المحاسبة«، مضيفا أن جامعة 
الكويت وقعت مع المركز وهو 

ليس لديه صفة أو تخصص. 
ل الــمــطــر: كــيــف لهذا  وتـــســـاء
الـــمـــركـــز غـــيـــر الــمــتــخــصــص أن 
ينظم اخــتــبــارات لــمــواد علمية 
وتحديدا الهندسة في القطاع 
الــنــفــطــي؟ مــســتــغــربــا عــــدم علم 
ــة الـــحـــالـــيـــة  ــيـ ــعـ ــامـ اإلدارة الـــجـ
ــارات ومـــن  ــبــ ــتــ ــــذه االخــ بـــآلـــيـــة هـ
أعدها، وما األسماء التي تمت 
االستعانة من قبل مركز التميز 

التابع للعلوم اإلدارية!
وكــــشــــف الـــمـــطـــر عـــــن تــعــهــد 
مــديــر الجامعة بتشكيل لجنة 
تــقــصــي حــقــائــق األحــــد المقبل 
فـــي قــضــيــة تــســريــب اخــتــبــارات 
القطاعات الحكومية، مشيرا إلى 
وجود سابقة خطيرة بتسريب 
ــبـــول فــــي إدارة  ــقـ ــارات الـ ــبــ ــتــ اخــ

الخبراء بوزارة العدل. 
ــد أن اللجنة فــي انتظار  وأكـ

نتائج لجنة تقصي الحقائق، 
مـــشـــددا عــلــى أن مـــا يــحــدث في 
االخــتــبــارات الــســائــدة وتحويل 
الحقوق إلــى غير المستحقين 
ــلـــل خــطــيــر  مــــن الـــمـــتـــفـــوقـــيـــن خـ

يستدعي وقفة جادة. 
واستغرب قيام إدارة جامعية 
غير متخصصة وليست مركز 
وجهة إدارية بإعداد اختبارات 
لــتــخــصــصــات علمية وال تعلم 
إدارة الــــجــــامــــعــــة بــــآلــــيــــة هــــذه 
االخـــتـــبـــارات، قــائــا: نــحــن أمــام 
خلل خطير يستدعي منا وقفة 
جادة، وعلى وزير التربية وزير 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي الـــوقـــوف على 
هذه المشاكل، وكذلك على وزير 
النفط ألن نسخة من االختبارات 
موجودة لدى القطاع النفطي. 

وأكد المطر استمرار اللجنة 
فــي كشف الحقائق ومحاسبة 
المتخاذلين فــي قضية تسرب 
هــذه االخــتــبــارات، والعمل على 
ــة مـــــحـــــددة لــضــبــط  ــ ــيـ ــ وضـــــــع آلـ
جــودة ونوعية وآلية وشفافية 
االختبارات، مبينا أنه سيكون 
على تــواصــل مباشر مــع مدير 
الـــجـــامـــعـــة بـــعـــد تــشــكــيــل لــجــنــة 
ــد  تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق يـــــوم األحــ

المقبل.

اجتماع اللجنة أمس

... وتكرم المدارس الفائزة
في »مسابقة بن راشد«

كـــرمـــت لــجــنــة شـــــؤون الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
ــاد البرلمانية الــمــدارس الــفــائــزة في  واإلرشــ
مسابقة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم 

لألداء التعليمي المتميز.
وشــمــل الــتــكــريــم، الــــذي جـــاء عــلــى هامش 
ــن مـــدرســـة  ــا مــ اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة، أمــــــس، كــ
عبدالمحسن الرشيد البدر للبنين، ومدرسة 
فاطمة بنت اليمان للبنات، والطالبة حوراء 
هــانــي مــيــرزا، لفوزهم فــي الـــدورة الخامسة 

والعشرين للمسابقة لعام 2022.
ــرب رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــنـــائـــب د. حمد  ــ وأعــ

المطر عن سعادته بالنتائج المتميزة التي 
حققتها المدارس الكويتية في تلك المسابقة 
الــمــرمــوقــة عــلــى مــســتــوى الــخــلــيــج والــشــرق 

األوسط.
وقال د. المطر إن مثل تلك النتائج تعطي 
مؤشرا إيجابيا لوجود قاعدة متميزة يمكن 
االعتماد عليها كمنطلق في جهود االرتقاء 
بــالــتــعــلــيــم فـــي الـــكـــويـــت، مــتــمــنــيــا اســتــمــرار 
تفوق المدارس الفائزة لتحقيق المزيد من 
اإلنـــجـــازات لــخــدمــة الــوطــن ورفــــع اســمــه في 

المحافل التربوية والثقافية.

عادل الدمخي

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الطمار: 70% من قيادات البلد بالتكليف
أكد أن وضع البلد تعيس إلى أبعد الحدود

طالب النائب خالد الطمار 
ــوزراء سمو  رئــيــس مجلس الــ
الــشــيــخ أحــمــد نــــواف األحــمــد 
بضرورة حسن اختيار الوزراء 
للحكومة الــجــديــدة ليكونوا 
قــــادريــــن عــلــى مــعــالــجــة ســوء 
اإلدارة في وزاراتــهــم، حتى ال 
يرجع البلد إلى المربع األول.

 وأضـــــــــــــاف الــــــطــــــمــــــار، فـــي 
تــصــريــح أمـــس، أن الــمــســؤول 
األول واألخـــيـــر عــمــا تــعــانــيــه 
الباد هو السلطة التنفيذية؛ 
ألنـــهـــا مــهــيــمــنــة عـــلـــى جــمــيــع 
الــســلــطــات والــــقــــرارات وكــذلــك 
ــــا »هـــــل  ــائـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ األمــــــــــــــــــــوال، مـ
الحكومة مستوعبة ما يعانيه 

البلد من فساد ومفسدين؟«.
 ولـــــفـــــت إلــــــــى أن »الــــــــــدول 
المحيطة بنا ترتب أوضاعها 
تنفيذا لحالة طوارئ يمكن أن 
تحصل، بينما الكويت فيها 
أغــلــب الــمــنــاصــب الــحــكــومــيــة 
شاغرة، والحكومة والبلد كله 

يدار بالتكليف«.
 واســــــتــــــغــــــرب وجــــــــــود 70 
فـــي الــمــئــة مـــن قـــيـــادات الــبــلــد 

خالد الطمار

 إلـــــــى أن 
ً
ــيـــف، مــــشــــيــــرا ــلـ ــكـ ــتـ ــالـ بـ

ــان  ــر الـــدفـــاع ورئـــيـــس األركــ وزيــ
والــمــديــر الــعــام لــاســتــخــبــارات 
كــلــهــم بــالــتــكــلــيــف حــتــى وزارة 
الداخلية أكثر من 70 في المئة 
من قياداتها بالتكليف، مؤكدا 
أن الوضع في الدولة تعيس إلى 

أبعد الحدود.
 وذكـــــر أن الــحــكــومــة قــدمــت 
استقالتها في يناير الماضي، 
وهي استقالة غير مبررة تبين 

أن الحكومة غير قـــادرة على 
تحمل المسؤولية، مشيرا إلى 
أن االستقالة عطلت مصالح 
ــد، وأوقـــــفـــــت  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ الــــــنــــــاس وال
ــلـــيـــات الـــنـــقـــل والــتــعــيــيــن  عـــمـ

وشلت البلد.
 وأضــــــــاف »إنــــنــــا نــتــحــســر 
عندما نرى شوارع دول فقيرة 
وقريبة من الكويت أفضل من 
شوارعنا رغم أننا دولة، ولله 

الحمد، صغيرة وغنية«.
 وقــــــــــــال إن هــــــنــــــاك ســـــوء 
إدارة فــي الــجــانــب التعليمي 
والصحي وفي أغلب الجهات 
الحكومية، فضا عــن الشلل 
فــــي حـــركـــة الـــبـــلـــد فــــي جــمــيــع 
نــــــواحــــــيــــــهــــــا، قــــــــائــــــــا: »هــــــــذا 
ــر مــــحــــزن. والـــمـــواطـــنـــون  ــ األمــ
مــنــزعــجــون مــمــا يــحــصــل في 
ــه فــي  ــلــ الــــــدولــــــة، وال بـــــــارك الــ

مجلس ال يقف مع الشعب«.

الدمخي لمنح المبادرين فرصة 
االستثمار في المنافذ

ــادل الــدمــخــي اقــتــراحــا بــرغــبــة بــمــنــح فــرص  ــ قـــدم الــنــائــب د.عــ
ألصحاب المشروعات الصغيرة باالستثمار في المنافذ الحدودية 

البرية.
وقـــال فــي مــقــدمــة االقـــتـــراح إنـــه مــن منطلق تشجيع أصــحــاب 
المشروعات الصغيرة، ونظرا لما تتمتع به المنافذ الحدودية 
البرية بالحيوية وعدم وجود أي محات في تلك المناطق تخدم 
المسافرين والعاملين فيها، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
»مــنــح فــرص ألصــحــاب الــمــشــروعــات الصغيرة باالستثمار في 

المنافذ الحدودية البرية«.

جانب من التكريم
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سفير فيتنام لـ ةديرجلا•: أدعو الكويتيين 
لاللتفات إلى أقصى الشرق

• كــيــف تــقــّيــم الـــعـــاقـــات بــيــن بلدكم 
والكويت؟

- تأسست العاقة بين فيتنام والكويت 
في يناير 1976، بعد حرب فيتنام مباشرة، 
ــريـــدة تــمــامــا،  والـــعـــاقـــة بــيــن الــبــلــديــن فـ
والـــكـــويـــت هـــي الــــدولــــة األولــــــى فـــي دول 
مجلس التعاون الخليجي التي اعترفت 
باستقال فيتنام، كما أنها تمول الكثير 
مــن المشاريع لدعمنا، ونــحــن ممتنون 
جدا للحكومة الكويتية على الدعم الكامل 
للتنمية االقــتــصــاديــة فــي فيتنام، وفي 
الوقت الحاضر يتمتع البلدان بعاقات 
تعاون وديــة واقتصادية جيدة جدا في 
جميع المجاالت السيما التجارة، وهناك 
زيــــارة مرتقبة لــوفــد فيتنامي للكويت 
األسبوع المقبل، يلتقي خالها مسؤولي 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــاســتــثــمــار، لمناقشة 
سبل تعزيز التعاون وجــذب المزيد من 

االستثمارات الكويتية لفيتنام.
• ومــــاذا عــن الــتــعــاون الــتــجــاري بين 

البلدين؟

- في العام الماضي، سجلت الدولتان 
أكــثــر مــن 5.5 مــلــيــارات دوالر، الغالبية 
العظمى مــن هــذا المبلغ مــن المنتجات 
النفطية والــكــيــمــاويــة الــتــي تستوردها 
فيتنام بشكل رئيسي مــن الــكــويــت، في 
حين صادرات فيتنام إلى سوق الكويت 
بـ500 مليون دوالر، معظمها من الفاكهة، 
والتوابل، والقهوة، والمأكوالت البحرية، 
وأواني السيراميك، كما أن معظم الربيان 
الــمــجــمــد الــــــذي نـــجـــده بــالــكــويــت يــأتــي 
غالبا من فيتنام، والشيء المهم هو أن 
الكويتيين يستوردون الكثير، لذلك من 
السهل التعامل معهم، ألن 90% من المنتج 

هنا مستورد.
أضف إلى ذلك، أن التبادل بين الناس 
يعتبر أمـــرا مهما جــدا حتى نتمكن من 
رعــايــة عاقتنا وتــعــزيــزهــا، ومـــن خــال 
السياحة والتجارة، يمكننا تعميق هذه 
العاقة، وأنا محظوظ جدا كون أول مهمة 

لي كسفير، كانت هنا في الكويت.
ونحن والكويتيون نشترك في القيم 

اآلســـيـــويـــة نــفــســهــا، والــشــعــب الــكــويــتــي 
منفتح جدا وودود جدا، وأكثر ما أحببته 
هنا هو الديوانية، لذا من الجيد التواصل 
ــتـــحـــدث إلـــيـــهـــم، ومــعــظــم  مـــع الـــنـــاس والـ
األشــخــاص الــذيــن قابلتهم، أظــهــروا لي 
كم هم مهتمون باالستثمار في فيتنام، 
ولهذا السبب أنا سعيد جدا، وأعتقد أن 
مهمتي هي بناء الجسر والتقريب بين 
البلدين من خــال التجارة واالستثمار 
والسياحة، وأشكر وسائل اإلعام المحلية 
التي تساعدني في السعي إلــى تحقيق 

هذا الهدف.
ــة األخــيــرة وجــود  • الحظنا فــي اآلونـ
كميات غير قليلة مــن الــمــواد الغذائية 

الفيتنامية في الجمعيات... ما سر ذلك؟
- عندما وصلت إلى هنا منذ عامين، 
ذهبت إلــى الجمعيات، ولــم أجــد الكثير 
من المنتجات الفيتنامية، فقمت بإجراء 
دراسة ميدانية على األسواق، واليوم نجد 
الكثير من المنتجات الغذائية ذات الجودة 

العالية في الكويت.

وإضافة إلى الطعام، زاد الطلب على 
األرز الــفــيــتــنــامــي فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، 
ــكـــويـــت تــســتــورد  ــنــــاك شـــركـــة فــــي الـ وهــ
كـــل أســبــوعــيــن حـــاويـــة واحــــــدة مـــن أرز 
الياسمين، وأعــتــقــد أن لدينا إمكانات 
هائلة إلنــتــاج الــغــذاء، وسنكون سعداء 
للمساعدة في أي أزمة مستقبلية تتعلق 
باألمن الغذائي في الكويت... بمعنى آخر، 

يمكننا توفير كل ما يمكننا أن نأكله.
• لماذا برأيك فيتنام لم تكن الخيار 

الرئيسي للشركات الغذائية الكويتية؟
- أعتقد أن أكــبــر عــائــق فــي رأيـــي هو 
البعد الجغرافي، فكوننا بعيدين كثيرا 
عن الكويت وال توجد رحــات مباشرة 
بين البلدين، فإن هذين األمرين يؤديان 
إلى رفع تكلفة نقل البضائع، ولكن اآلن، 
ومــع سهولة حركة النقل فــي البحر، ال 
تــوجــد مــشــكــلــة، وآمــــل أنـــه عــنــدمــا يــزور 
الكويتيون فيتنام ويتذوقون طعامنا، 
سيكون لدينا سبب لتصدير المزيد من 

منتجاتنا إلى الكويت.
• حــدثــنــا عـــن اســـتـــثـــمـــارات الــقــطــاع 

الخاص الكويتي في بادك.
، ألنه ال يوجد 

ً
 بها كثيرا

ً
- لست سعيدا

لدينا سوى استثمار واحــد من القطاع 
الخاص الكويتي في جنوب الباد، ممثل 
في شركة »كيربي ستيل« للحديد، والذي 
ع أجــود أنــواع الحديد بنحو 300 

ّ
يصن

مليون دوالر سنويا.
وكــمــا ســبــق أن ذكـــــرت، فــإنــه بسبب 
الجغرافيا والتاريخ، فإن الكويت ودول 
مجلس التعاون دائما ما ينظرون إلى 
الغرب لاستثمار، لذلك آمل أن يتطلعوا 
إلــــى أقــصــى الـــشـــرق فـــي الــمــســتــقــبــل مع 
المزيد من المشاريع، وهــذا هو السبب 
الذي من أجله أتى إلى الكويت، األسبوع 

الماضي، 8 من أكبر الشركات الفيتنامية، 
وكــانــت لــهــم لــقــاءات مــع غــرفــة الــتــجــارة 
والصناعة ومع هيئة االستثمار الكويتية 
الستكشاف فرص االستثمار في فيتنام، 
التي تعتبر همزة وصــل بين دول عدة 

كالصين واليابان كثيرا.
لــذلــك، أكـــرر دعــوتــي للكويتيين بأال 
ينظروا فقط إلى الغرب، ولكن أيضا إلى 
أقصى الشرق ليس فقط فيتنام، ولكن 
اليابان والصين وكوريا وإندونيسيا، 
الغــتــنــام الــفــرصــة، وألن الــســكــان هناك 
مــن الشباب، كما أن االقتصاد آخــذ في 
االزدهــــــــار، وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــفــرص 

للديناميكية وبجودة جيدة.
• مــا حــوافــز دعـــوة الــكــويــتــي لــزيــارة 

فيتنام، وهل هي آمنة؟
- إذا كان الكويتيون من محبي البحر، 
فلدينا شــاطــئ بــطــول 3000 كيلومتر، 
ولــديــنــا منتجعات فــاخــرة جــدا ولدينا 
الجبال، أما بالنسبة للعائات واألطفال 
فـــلـــديـــنـــا رحــــــــات الــــســــفــــاري الــجــمــيــلــة 
والــحــدائــق المائية، كما تتمتع بادنا 
بــمــواســم مختلفة، لــذلــك يمكن لمحبي 
الــســفــر أن يــــــــزوروا فــيــتــنــام عــلــى مـــدار 
العام، واألهم من كل ذلك لدينا تاريخنا 

وحضارتنا. 
أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــــأمــــــان فـــفـــيـــتـــنـــام 
ــــدا، ونــحــن بــلــد ذو ثقافة  مــكــان آمــــن جـ
مــتــنــوعــة ومــتــســامــح، ويــتــقــبــل الجميع 
األديـــــان واألعــــــراق مـــن دون أي تمييز، 
والفيتناميون يتمتعون بروح الضيافة 
ومنفتحون جــدا على اآلخــريــن، وفيما 
يتعلق بالطعام بــات لدينا اآلن الكثير 

من المطاعم الحال.
ــنـــا نـــحـــو 100 ألـــــف مــســلــم في  ولـــديـ
فــيــتــنــام، كــمــا تــوجــد لــديــنــا مــســاجــد في 

جميع أنحاء الباد، وعندما نستضيف 
مؤتمرات دولية فإننا على دراية بإعداد 
غرف الصاة للرجال والنساء، كل على 
حدة، لذا أعتقد أن فيتنام ستكون وجهة 

جيدة للكويتيين.
وبالنسبة للنفقات، فإن فيتنام أرخص 
نسبيا من دول أوروبـــا، وعندما تذهب 
إلــــى فــيــتــنــام ســـتـــتـــذوق طـــعـــام الـــشـــارع 
المحلي اللذيذ جدا والرخيص جدا، وقد 
زار العديد من الكويتيين فيتنام أخيرا، 
والتقيت بهم عند عودتهم وكانوا سعداء 

جدا من سفرهم.
• هــل الكويتي بحاجة إلــى تأشيرة 
لدخول فيتنام، وكم يبلغ عدد التأشيرات 

التي تصدرونها شهريا؟
- نعم، الكويتي يحتاج إلــى تأشيرة 
ا مــن بــدايــة العام  ــدء لــدخــول فيتنام، وبـ
حتى اآلن لدينا كل شهر ما بين 20 و30 
تأشيرة نصدرها للكويتيين الراغبين 
فــي السياحة وللذين أظــهــروا اهتماما 
بشراء البضائع من فيتنام وعقد اتفاقات 
تجارية مع شركات هناك، ويسعدنا في 
السفارة التدخل في حال وجود أي تأخير 
أو أي عوائق تواجه الكويتيين الراغبين 
في التجارة، مع العلم أن االستثمار في 

فيتنام آمن جدا.
وقوانيننا تسمح للكويتي بامتاك 
شقة وسيارة، لذلك أجدد دعوتي لرجال 
األعمال الكويتيين لاستثمار في فيتنام 
التي حققت العام الماضي استثمارات 
مــبــاشــرة بـــــ35 مــلــيــار دوالر مـــن جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، وقــبــل ذلـــك بــعــام، أي في 
2021، كــان لدينا 20 مــلــيــارا، وفــي عام 
2020، كان لدينا ما يقرب من 20 مليارا، 
لــذلــك يمكنني أن أؤكـــد للكويتيين أنه 
بإمكانهم أن يثقوا باالستثمار في بلدي.

ربيع كالس

 سعداء 
بالمساعدة في 
أي أزمة تتعلق 
باألمن الغذائي 

ولدينا إمكانات 
هائلة إلنتاج 

الغذاء

السفير لي توان ثانغ

 عودة المنح الدراسية
 على سؤال عن التعليم والتبادل الثقافي، قال 

ً
ردا

السفير الفيتنامي: »فيما يتعلق بالتعاون التربوي، 
أبـــرمـــت الـــدولـــتـــان اتــفــاقــيــة تــقــضــي بــمــنــح الــحــكــومــة 
الكويتية كل عام منحة دراسية لتعلم اللغة العربية 
لعشرة طاب من فيتنام، وذلك قبل جائحة كورونا، 
وهؤالء الطاب يعتبرون سفراء، لذلك عند عودتهم 
إلى فيتنام كانوا يتحدثون كثيرا عن األمور الجيدة 
في الكويت، لكن هذه المنح متوقفة اآلن، وآمل أن يتم 

استئنافها العام المقبل«.

ــــدرس في  ــود أي طـــالـــب كــويــتــي يـ ــ ــدم وجـ ــن عــ وعــ
فيتنام، أضــاف: »ليس لدينا في فيتنام الكثير من 
المدارس والجامعات التي تدرس باللغة اإلنكليزية، 
ولهذا السبب ال يمكننا دعوة أي طالب للدراسة في 
فيتنام، ولكنني أتطلع إلى أن نتمكن من دعوة طاب 
وأساتذة كويتيين لزيارة فيتنام، في محاولة لتوسيع 

مجال التعاون.

دفء الكويتيين... 
وأفضل طبق

ــال لــي:  عـــن الــحــنــيــن إلــــى وطــنــه قــ
»بالطبع أشعر بالحنين إلى الوطن 
أحيانا، لكن دفء الكويتيين يساعدني 

على تخطي هذا الشعور«.
وحول أفضل طبق كويتي، أضاف: 
»أحـــب مجبوس الــدجــاج ومجبوس 
اللحم، وسأفتقد هذا الطعام عندما 

أغادر الكويت«.

انتقال مبنى »قبول الجامعة« إلى »الشدادية«
أعلنت القائمة بأعمال عميد القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت، د. رواء الجارالله، انتقال عمادة 
ــا إلـــى مدينة  ــهــ الــقــبــول والــتــســجــيــل بــجــمــيــع إداراتــ
صــبــاح الــســالــم الجامعية فــي »الــشــداديــة«، بمبنى 

الجامعة اإلداري.

وقالت الجارالله، في تصريح صحافي أمس، إن 
هــذا االنــتــقــال اتــى لتسهيل عملية وصـــول الطالب 
الجامعي إلى الخدمات التي تقدمها العمادة، والتي 
ستكون مــن خــال مكتب االستقبال الــمــوجــود في 

مبنى اإلدارة الجامعية بالدور األرضي.

80% نسبة التحقيق اإللكتروني في النيابة العامة
● فيصل متعب

لليوم الــثــانــي، واصــلــت كلية 
الــــقــــانــــون الـــكـــويـــتـــيـــة الــعــالــمــيــة 
جلسات ملتقى الكويت القانوني 
ــر الــعــدل وزيــر  تحت رعــايــة وزيـ
ــاف وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون  ــ األوقــ

النزاهة عبدالعزيز الماجد.

ونـــاقـــشـــت الــجــلــســة الـــرابـــعـــة 
ــار فــي  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــقـــى »االبــ ــتـ ــلـ ــمـ ــن الـ ــ مــ
ــدالــــة«، حــيــث تــحــدث  ــعــ قـــطـــاع الــ
ــام، ونــائــب  ــعـ فــيــهــا الــمــحــامــي الـ
مدير معهد الكويت للدراسات 
القضائية والقانونية المستشار 

محمد الدعيج.
وقال الدعيج، خال الجلسة، 

ان النظام القضائي في الكويت 
أنشئ منذ 63 عاما، وشهد قفزات 
عدة خال تلك الفترة في مجال 
التكنولوجيا منها محاكاة دول 
الخليج فيما يتعلق بالتحقيق 
اإللــكــتــرونــي، والــــذي وصـــل إلــى 
نــســبــة 80 فـــي الــمــئــة بــالــنــيــابــة 
 أن يصل إلــى 100 

ً
الــعــامــة، آمـــا

•• »حجم التبادل التجاري بين الدولتين في  »حجم التبادل التجاري بين الدولتين في 20222022 تجاوز  تجاوز 5.55.5 مليارات دوالر« مليارات دوالر«
••  »البعد الجغرافي عائق أمام قبول بالدنا كخيار للشركات الغذائية الكويتية«»البعد الجغرافي عائق أمام قبول بالدنا كخيار للشركات الغذائية الكويتية«

وصف سفير فيتنام لدى البالد لي توان ثانغ العالقات بين بالده 
والكويت بأنها فريدة، مشددا على أن فيتنام »سعيدة بمساعدة 
الكويت في أي أزمة أمن غذائي محتملة بالمستقبل«. وفي حوار 

مع »الجريدة«، قال لي، الذي تعتبر الكويت أول مهمة رسمية 

له كسفير، »نحن والكويتيون نشترك في القيم اآلسيوية 
 الشعب الكويتي بأنه منفتح جدا ومحب. 

ً
نفسها«، واصفا

وحّض ثانغ الكويتيين على االستثمار في بالده، التي وصفها 
بأنها همزة وصل مع دول عدة، داعيا إياهم أال ينظروا 

فقط إلى الغرب، بل يلتفتوا أيضا إلى أقصى الشرق، وأكد أن 
االستثمار في بالده »آمن جدا«، والسفارة مستعدة لتقديم كل 

مساعدة ممكنة لتسهيل أعمال أي مستثمر كويتي في بالده، 
وفيما يلي نص الحوار:

في المئة في المستقبل القريب.
وعــــــــــــن مـــــــــوضـــــــــوع تــــجــــديــــد 
الــحــبــس، لــفــت الــدعــيــج إلـــى انــه 
ــــال فــتــرة  ــم عـــمـــل دراســــــــة خــ ــ »تــ
كــورونــا، وانتهت إلــى انــه ليس 
مــن الــضــروري ان يكون المتهم 
 امام القاضي، وبالفعل 

ً
موجودا

ــــي الــمــحــكــمــة  ــة فـ ــرفــ ــمـــل غــ ــــم عـ تـ
ومثلها فــي السجن العمومي، 
وبـــكـــل مــنــهــمــا 3 شــــاشــــات عــن 
طــريــق بــرنــامــج »زووم«، شاشة 
للمتهم وأخرى للمحامي وثالثة 

القاضي«.
وبينما ذكر الدعيج ان السوار 
اإللكتروني لم يوضع عن طريق 
تشريع وإنما بائحة من النيابة 
العامة بشرط أال تتعدى عقوبة 
الــمــدان ثــاث ســنــوات، لفت الى 
ان نسبة عودة المحكوم عليهم 
بالسوار االلكتروني الى السجن 
ـــ 15 فــــي الــمــئــة،  ــ ال تـــتـــجـــاوز الــ
معربا عن فخره بهذا االنجاز، 
وداعيا إلى صدور تشريع خاص 

بتطبيق السوار االلكتروني.
ــــرق رئـــيـــس  ــــطـ ــه، تـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــاء فـــــي الـــكـــلـــيـــة،  ــنــــ مـــجـــلـــس األمــــ
أستاذ القانون الجنائي وخبير 
البصمة الوراثية واألمن د. بدر 
الخليفة، إلى تزوير الجنسيات، 
الفتا إلى انه ال يرى أن البصمة 
 فقط 

ً
 واحــدا

ً
الوراثية تحل نوعا

من تزوير الجنسيات، بل تحل 
جميع األنواع.

وتحدث الخليفة عن تطبيقات 
الــبــصــمــة الـــوراثـــيـــة )DNA( في 
مجال األدلة الجنائية، الفتا الى 
ان كل الحوادث العامة في العالم 

تستخدم هذه التقنية.
ــة فــي  ــثــ ــالــ ــثــ أمـــــــا الـــجـــلـــســـة الــ
ــى، فـــــتـــــطـــــرقـــــت إلــــــى  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ الــ
»المشتريات العامة بين القانون 
الــوطــنــي والــمــعــايــيــر الــدولــيــة«، 
والتي ادارها األمين العام لمركز 
ــتـــجـــاري  الــــكــــويــــت لــلــتــحــكــيــم الـ
بغرفة تجارة وصناعة الكويت 
ــتـــورة، وتــحــدث فيها  د. أنـــس الـ
المستشار االقتصادي والخبير 
في ادارة وإعادة هيكلة الشركات 
ــــروان ســامــة،  والــمــعــلــومــاتــيــة مـ
وعضو هيئة التدريس بالمالية 
العامة واالقتصاد والتمويل في 
جامعة الكويت د. سيد الحنيان. 
وتـــــــــــطـــــــــــرق ســـــــــامـــــــــة حـــــــول 
مشتريات الحكومة وعاقتها 
بالتنمية االقتصادية، موضحا 
ان ضــخــامــة حــجــم المشتريات 
تـــــــفـــــــرض عــــــلــــــى الـــــحـــــكـــــومـــــات 
االستعانة بالقطاع الخاص في 
توريد احتياجاته ضمن اجراءات 
ــا فــي  تــضــمــن نـــظـــريـــا تــــوريــــدهــ
الوقت المناسب بأجود األنواع 

وبأقل تكلفة.

https://www.aljarida.com/article/17170
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تعطل هــذا القلم وصمت بعدما ألقيت عصا الترحال فــي عالم 
الكتابة، وّدعت الكتابة وألحدُت القلم وهلُت عليه ذكريات وشجونها.

لت ملكة الكالم وبّت 
ّ
أربع من السنوات أعلنت خاللها الحداد وعط

أرعــى نجمات الليل، هل حملت مما كتبت حرفا؟! وهــل زهــت بتلك 
الكتابة الممهورة بخاتم النسيان؟

 أديمه، حتى كان 
ّ

وظننُت أني لسُت بعائٍد إلى قلم مات وحبٍر جف
اليوم الثامن من شهرنا هذا حين نعى الناعي »علي محمد البداح«، 
فإذا بذلك القلم المطمور المقبور ينتصب واقفا ويسلم نفسه ويقول 
»هيت لك«!! وإذا بذلك الحبر اليابس الجاف أديمه، سلسبيل يتدفق 

يتعطش لقلم كان يرتوي منه وال يبتل صاديه.
 أرثي »علي البداح«

 سنوات عمره تحاذي سنواتي، 
ً
 أم أبا

ً
 خالٍة« أم أخا

َ
فهل أرثي »ابن

ولكن سنواته أنضج، وبذلك ترّبع في قلبي منزلة األب.
ــا الــدانــي مــن الثمانين ابـــن خــالــة سبقني إلـــى الدنيا  بكيت وأنـ
بسنوات ولكن حضوره الطاغي ورجولته المبكرة وثقافته المشعة 

منذ صغره أدنتني منه وجعلته بمنزلة األب.
ي« الخمسينية البريئة الطاهرة حاضنتنا ومدرستنا 

ّ
كانت »حول

التي تلقيت فيها دروسي األولى على يده، 
علمني دون قرطاس وال قلم.

ما أغرف منه دون أن يدري وأستلهم منه وأستزيد، هل 
ّ
ه معل

ُ
نّصبت

ٌم لكل من عرفه.
ّ
أقول إنه معلمي األول؟ نعم هو كذلك بل أزعم أنه معل

ما في السمّو وفي الحب الرفيع، ولم يكن معلم حروف 
ّ
كان معل

وُجَمٍل ودروس مسطورة على اللوح بال روح... عاش طفال حكيما 
لم تجذبه الساحات الترابية يصارع أترابه على ألعابها، كأنما هو 

 بال قبلة.
ٍّ

ناسك بال معبد ومصل
كثير يقال عن »علي البداح« وليس أهّمه بره بأبيه ووفاؤه له بعد 
غياب أبيه الغامض منذ أكثر من ستين عاما، في جريمة عرفتها 
الكويت في فجر استقاللها عام ألف وتسعمئة وواحد وستين، حين 
غاب مراقب البلدية في حولي »محمد علي البداح« منذ ديسمبر ذلك 
العام حتى يومنا هذا وما زال مصيره غامضا ومجهوال، فال أحد 

يعرف أين مضى وال من كان وراء تغييبه!!
االبن »علي« لم ينس والده وظل يبحث ويطرق األبــواب المغلقة 
ويقتحم أهـــواال تعرضه للخطر مــن أجــل محاولته معرفة مصير 
والده، حتى مات وهو مازال يحمل تلك القضية، وكثير من كتاباته 

تروي تلك المعاناة.
رحمك الله يا ابن الخالة يا أخي األكبر... بل يا والدي.

اليوم أحّس بالُيتم.
 إلى أمان الموت يا »علي«... حيث هو األمان األكيد.

بقايا خيال: قصة جريمة تجارية

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

منارة على الطريق

مكي إبراهيم مكي

في مثل هذه األيــام نستذكر وقبل عاٍم مضى عندما فقدت الكويت 
خطيبها وحكيمها د.أحمد الخطيب- رحمة الله عليه- تلك الشخصية 
الفريدة التي امتازت بكاريزما القيادة الجماهيرية والصفات البطولية، 

، تسكنه الشكيمة واألنفة، وتصونه عزته وكرامته.
ً
، حرا

ً
أبيا

لقد سعى د.الخطيب منذ رجوعه لوطنه بعد حصوله على شهادة 
الدكتوراه في الطب لالنخراط في الميدان السياسي، ففي عام ١٩٥٤م 
تداعى الراحل وزمالؤه الوطنيون لتقديم أول عريضة شعبية واسعة 
بتاريخ الكويت تطالب باإلصالح السياسي وتشكيل مجلس منتخب 

للمشاركة في إدارة شؤون البلد.
لقد حــرص د.الخطيب على مشاركة أبــنــاء وطــنــه فــي تفعيل دور 
مؤسسات المجتمع المدني التي كان البلد يفتقر إليها، فأسسوا منذ 
بداية الخمسينيات النادي األهلي الرياضي والنادي الثقافي القومي ثم 
تشكيل لجنة األندية الكويتية التي كانت واجهة قيادة العمل الوطني 
في الكويت. يقول د.الخطيب في مذكراته »لقد سعيت إلى بناء الدولة 
الحديثة، دولــة القانون من خــالل قيام سلطة التشريع، والطريق هو 
اعتماد الدستور للكويت«، وهذا ما تم بفضل جهوده وجهود المخلصين 

من أبناء الكويت، فصدر الدستور عام ١٩٦٢م.
لقد كان لعضوية الراحل دورها الفّعال والمؤثر في المجالس النيابية 
ففي مجلسي السبعينيات تم إقرار وإنجاز قوانين الضمان االجتماعي 
والمحكمة الدستورية والتأميم الكامل للثروة النفطية، والذي يعد أحد 

أعظم اإلنجازات الشعبية في تاريخ الكويت.
لم ينس الراحل د.أحمد الخطيب دوره العروبي ومسؤوليته القومية 
 للشقيقة 

ً
فقاد المظاهرات ومهرجانات التضامن ودعوات اإلضراب دعما

مصر بعد تعرضها للعدوان الثالثي عــام١٩٥٦م، وأشرف على فعالية 
جمع التبرعات لها بماليين الروبيات آنذاك.

 ككويتيين بالمكانة الدولية المعتبرة لشخصية 
ً
إننا لننتشي فخرا

 في مجلس رئاسة 
ً
المناضل د.أحمد الخطيب، فقد اختير ليكون عضوا

السلم العالمي، واختياره كأحد عناصر المجلس التأسيسي لمؤتمر 
التضامن مــع الــشــعــوب اآلســيــويــة واإلفــريــقــيــة، كــل ذلـــك بفضل مزايا 
 
ً
 ودوليا

ً
شخصية الراحل، حيث ارتبط بعالقات سياسية ممتدة عربيا

مع حكام دول ورؤســـاء حكومات وقــيــادات أحــزاب من كل التوجهات 
واأليديولوجيات السياسية، بل كان فقيدنا الخطيب من مؤسسي أحد 
أهم الحركات السياسية في الخمسينيات »حركة القوميون العرب« والتي 
كان لها امتداداتها الحزبية وتأثيراتها الثورية على أرجاء الوطن العربي.

أقسم الراحل د.الخطيب، وكم أوفى بوعده، فأخلص للوطن واألمير، 
واحترم الدستور وقوانين الدولة، وذاد عن حريات الشعب ومصالحه 

وأمواله، وأدى أعماله بالصدق واألمانة.
 مرة أخرى.

ً
كم وكم خسر الوطن وخسرنا بفقدك، وداعا

 َعاِصٍم«، الغدر وصف ال يطلق على صاحبه 
ْ
يِس ِبن

ْ
 ق

ْ
ــَدُر ِمن

ْ
غ

َ
»أ

إال لعظم غدر ارتكبه، ولهذا قيل عن قيس بأنه كان من أغدر العرب، 
فقد ذكر أن جــاوره تاجر فربطه، وأخــذ متاعه، وشــرب خمره، ولما 

سكر قال:
ـــــاُب أْجــمــاِل

َ
ن

ْ
ــُه أذ

َ
ــٍر فــاِجــٍر َجـــاَء اإللـــُه ِبــــــــِه            كــأن ِلــْحــيــت ـــاِجـ

َ
َوت

ومن غدره أنه جبى صدقة بني منقر للنبي صلى الله عليه وسلم، 
فلما بلغه موت النبي، قام بقسمتها على قومه وقال:

ُهْم مهديات الَوَداِئِع
ْ
ت

َ
ا ما أت

َ
            إذ

ً
 رسالة

ً
ال أبلغا عني قريشا

اِمِع
َ
لَس ط

ْ
 أط

َّ
ٍر           وآيسُت منها كل

َ
 منق

َ
ْعته آل َحَبْوُت ِبما َجمَّ

وقال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه وأرضاه، في الغدر: الوفاء 
ة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع، 

َّ
توءم الصدق، وال أعلم ُجن

ولقد أصبحنا في زمان اتخذ أكثر أهله الغدر َكيسا، ونسبهم أهل 
الجهل فيه إلــى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله؟ قد يــرى الحول 
القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من الله ونهيه، فيدعها رأي عين 
بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من ال خريجة له في الدين، وقال 

كّرم الله وجهه: إذا كان الغدر طبعا، فالثقة بكل أحد عجز.
أما عدي بن حاتم الطائي فقال: أتينا الخليفة عمر الفاروق في 
يهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير   ويسمِّ

ُ
 رجال

ً
وفد، فجعل يدعو رجال

المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمَت إذ كفروا، وأقبلَت إذ أدبروا، ووفيَت إذ 
.
ً
غدروا، وعرفَت إذ أنكروا، فقال عدي: فال أبالي إذا

ولما حلف محمد األمين للمأمون في بيت الله الحرام، وهما ولّيا 
عهد، طالبه جعفر بن يحيى أن يقول: خذلني الله إن خذلته، فقال 
ذلك ثالث مرات، قال الفضل بن الربيع: قال لي األمين في ذلك الوقت 
عند خروجه من بيت الله: يا أبا العباس، أجد أن أمري لن يتم، فقلت 
له، ولَم ذلك أعز الله األمير؟ قال: ألني كنت أحلف وأنا أنوي الغدر، 

وهذا الذي كذلك، إذ لم يتمَّ أمره.
فالغدر ضد الوفاء بالعهد، وهي صفة قديمة موجودة منذ بدء 
الخليقة في كثير من البشر، وهناك في تاريخ العرب من الغادرين 
أمثال أبي رغال، وابن العلقمي، أما من يتصف بالغدر والخيانة في 
زمننا هذا فما أكثرهم، فهم من تسببوا بالمآسي التي يعيشها العراق 
وسورية ولبنان واليمن، وهم من غدروا بشعوبهم، وهم عالقمة هذا 
الزمان، وهم من فتحوا أبواب أوطانهم للغزاة كما فعل ابن العلقمي.

هناك العديد من الملفات الشائكة التي تحتاج الى تحرك حكومي 
جاد تجاهها لمعالجة الخلل واستئصال ما تبقى منها من أورام خبيثة 
تسهم في استفحال العلة، ومنها قضية االتجار بالبشر وما أسفر عنها 
من عمالة سائبة، حيث تشكل هاجسا حقيقيا لدى األجهزة المختصة 
وعلى رأسها وزارة الداخلية التي نجحت عبر حمالتها المتواصلة في 
ضبط بعض العمالة المخالفة، األمر الذي يتطلب تكثيفا حقيقيا في 
وضــع تشريعات وقوانين أشــد صرامة في جلب العمالة من الخارج 
ومحاسبة أصحاب العمل الذين يندرجون في قائمة االتجار بالبشر 

بعقوبات رادعة تجعلهم عبرة لغيرهم.
وهناك قضية أخرى تعد عصبا مهما لنشأة األجيال وهي التعليم، 
فبالرغم من الجهود التي يبذلها وزير التربية من خالل تشكيل لجنة 
لضبط االختبارات حتى ال يتكرر سيناريو تسريبها والغش الذي كان 
صدمة في اختبارات الثانوية العامة، فــإن المسألة ال تقف عند ذلك، 
إنما تحتاج إعادة النظر في المناهج التربوية التي ال يزال يعاني منها 
الطلبة، وبالتالي يجب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة للنظر في المناهج 
الدراسية في مختلف المقررات لوضع توصيات تطبق على أرض الواقع 

لخلق جيل يواكب التطورات.
أما العلة األهم وهي معاناة بعض المستشفيات من تكدس المراجعين 
والــمــرضــى الــذيــن يقفون فــي طوابير االنــتــظــار للدخول الــى الطبيب 
المختص في الحوادث بسبب كثافة السكان في المحافظات التي تتبعها 
هذه المستشفيات، األمر الذي يحتاج الى إعادة النظر في طبيعة عمل 
المستوصفات. والمشكلة المستمرة والمعاناة اليومية والحدث األبرز 
في شوارعنا هي االختناقات المرورية، التي تحتاج الى تدخل سريع 
لمعالجة المشكلة التي تشكل عائقا كبيرا في وصول األبناء إلى المدارس 
والعودة منها، وهذا األمر يحتاج إلى تنسيق بين األجهزة المختصة 
سواء ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الداخلية، ال سيما أننا مقبلون على 
شهر رمضان المبارك، مع األخذ بعين االعتبار المأساة الحقيقية التي 
تعانيها شوارعنا التي يروح ضحيتها العديد من الناس، وما تسببه 

من دمار للسيارات.
أمــا قضية حــرق األســعــار فأصبحت هاجسا حقيقيا للعديد من 
المواطنين والمقيمين، فرغم التصريحات وتحذير وزارة التجارة فإن 
العديد من أصحاب المحال ال تزال أسعارهم تحرق الجيوب، األمر الذي 

يحتاج حمالت موسعة ومكثفة ومحاسبة حقيقية للمتالعبين.

قبل انتشار الصحافة اإللكترونية أو 
مــا يسمى مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 
كانت الصحافة الورقية هي التي تنقل 
األخـــــبـــــار، ولـــــرزانـــــة الـــعـــمـــل الــصــحــافــي 
ومهنيته كان نشر خبر غير صحيح عن 
شــخــصــيــة عــامــة أو وزارة أو شخصية 
اعـــتـــبـــاريـــة تــنــفــي الــصــحــيــفــة فـــي الــيــوم 
الـــتـــالـــي وتـــعـــتـــذر، فـــي حــيــن نــــرى الــيــوم 
تلفيقا مــتــعــمــدا لنشر األخــبــار الــكــاذبــة 
وترويج اإلشاعات بشكل مقزز ومناف 
لألخالق واآلداب عبر وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي وتــوجــيــه الــــرأي الــعــام دون 
وعــــي وطـــنـــي وأخـــالقـــي لــلــمــهــنــة، ودون 
ــاء  احـــتـــرام لــلــمــتــلــقــي، والـــهـــدف هـــو إرضـ
أطـــــــــــراف الـــــــصـــــــراع واالســـــــــتـــــــــرزاق غــيــر 
المشروع على حساب الوطن والمواطن.

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ ــت الــــــــســــــــاحــــــــة اإلعـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ أصـ
كـــالـــمـــســـتـــنـــقـــع تــــــــدار بـــطـــريـــقـــة مــنــظــمــة 
وممنهجة لتوجيه الــرأي العام وتغيير 
ثــــقــــافــــتــــه وتــــغــــيــــيــــر الـــفـــكـــرالـــمـــجـــتـــمـــعـــي 
والـــســـيـــاســـي وفــــــرض واقــــــع جــــديــــد مــن 
خـــالل إعــــالم فــاســد ال يــعــي خـــطـــورة ما 
يقوم به على مستقبل البلد ومواطنيه، 
وأصــبــح مــا يــبــث عــبــر هـــذه الــمــواقــع من 
إشاعات وتغيير لهوية المجتمع وقيمه 

وثــقــافــتــه واقــعــا مــؤلــمــا جــعــل المجتمع 
 
ً
 على نفسه ومصدقا

ً
الكويتي منقسما

 الثقة بمؤسساته 
ً
لكل ما ينشر وفــاقــدا

الــدســتــوريــة، ويــتــبــع كــل مــا يــنــشــر دون 
التأكد من المنشور أو الناشر وهدفه.

 أراد بـــيـــع خـــــروف لــه 
ً
ــقـــال إن رجـــــال يـ

فـــربـــطـــه بــحــبــل وســـحـــبـــه خــلــفــه لــلــســوق 
وشـــاهـــده أربــعــة لــصــوص أرادوا سرقة 
الــــخــــروف دون عــنــف أو قـــــوة، فــاتــفــقــوا 
على إيهامه وخداعه، فتفرقوا على طول 
الطريق المؤدي الى السوق ليقابله األول 
ويــقــول لــه: لــمــاذا تسحب الكلب خلفك؟ 
فأجابه بأنه خــروف ال كلب، واعتقد أن 
الــلــص مــجــنــون فــأكــمــل مــشــواره ليلتقي 
بــالــثــانــي الـــــذي قــــال لــــه: مـــا لـــك تــســحــب 
الكلب خلفك؟ فشك في األمر، ونظر خلفه 
 كما يدعي اللص، 

ً
فوجد خروفا ال كلبا

فقال: إنه خروف أيها المجنون، وأكمل 
مــســيــرتــه ليلتقي بــالــلــص الــثــالــث الــذي 
طرح عليه السؤال نفسه: فأصابه الشك 
والريبة، كيف لثالثة أشخاص يؤكدون 
أن ما يسحبه كلب ال خــروف كما يظن، 
وهـــو يــفــكــر وفـــي حــيــرة مــن أمــــره التقى 
بــالــرابــع الـــذي كــرر عليه الــســؤال نفسه، 
 يسحب كلبا بداًل 

ً
وهنا اقتنع بأنه فعال

من الخروف الذي شك أنه أخطأ بينهما، 
ففك الحبل وترك الخروف الذي اعتقد أنه 
كلب ليسرقه اللصوص الذين أقنعوه بأن 

خروفه كلب.
ــا مــــا يــفــعــلــه  ــنـ ــقـــصـــة تـــحـــكـــي لـ هـــــذه الـ
اإلعـــــــالم الـــمـــفـــســـد الــــــذي يـــطـــلـــق إشـــاعـــة 
ويــكــررهــا غــيــره حــتــى يصدقها الــنــاس، 
ــيـــل فــــي تــشــويــهــه لــشــخــصــيــات  ــا دلـ ــنـ ولـ
وطنية كثيرة قدمت تضحيات عديدة، 
فيحاول تشويه مجلس األمة والدستور 
ودولة المؤسسات حتى نفقد الثقة بكل 

مكتسباتنا.

يعني بالعربي المشرمح:
اكـــــــذب، اكـــــــذب، اكــــــذب حـــتـــى يــصــدقــك 
ــازي غــوبــلــز،  ــنــ ــنــــاس، وهــــي نـــظـــريـــة الــ الــ
كــمــا قــــال أيـــضـــا: أعــطــنــي إعـــالمـــا كــاذبــا 
ــذا اإلعـــالم  أعــطــيــك شــعــبــا بـــال وعــــي، وهــ
ــرة  ــتـ ــفـ ــذه الـ الـــمـــفـــســـد الــــــــذي نـــعـــيـــشـــه هـــــ
ليس بفاسد فــقــط، بــل مفسد للمجتمع 
والنظام السياسي واالجتماعي ومدمر 
لــمــؤســســاتــه، األمـــر الـــذي علينا أن نعي 
، وأال ننجرف خلف ما ينشره 

ً
ذلك جيدا

هــذا الكيان الــمــدمــر، بــل علينا التحذير 
منه ومحاربته بكل ما نملك من وسائل.

حتى نهاية الخمسينيات كانت بقاالت صغيرة تنتشر بين 
البيوت لتمد سكانها بالمواد الغذائية األولــيــة والمرطبات 
والـــمـــشـــروبـــات الـــــبـــــاردة، ثــــم أزيــــلــــت الـــبـــقـــاالت مــــن الــمــنــاطــق 
السكنية عــام 1962، بعد تأسيس أول جمعية تعاونية في 
الكويت لتوفير السلع الغذائية واالستهالكية لمناطق السكن 
النموذجي، إضافة إلى خدمات الصيانة الصحية والكهربائية 
والصيدليات واألجهزة المنزلية وغيرها من الخدمات بأسعار 
تــنــافــســيــة داخــــل هـــذه الــجــمــعــيــات، وقـــد ســاهــمــت الــجــمــعــيــات 
التعاونية في إقامة مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة 
 
ً
 ومعنويا

ً
لتعود بالفائدة على السكان والمساهمين مــاديــا

وفــــرت مـــن خــاللــهــا فـــرص عــمــل لــلــمــواطــنــيــن، ولــنــجــاح نــظــام 
التعاونيات قفز عــدد الجمعيات التعاونية فــي الكويت إلى 
نحو 48 جمعية تعاونية منتشرة في كل المناطق السكنية. 

ومع مرور السنوات تجاهلت أغلبية الجمعيات الهدف من 
تأسيسها، وهــو تــوفــيــر ســلــع بــأســعــار تنافسية، إذ ارتفعت 
أســعــار بــضــائــع هـــذه الــجــمــعــيــات، حــتــى بــعــد تــأســيــس اتــحــاد 
الجمعيات التعاونية عام 1979، والذي وضع ضوابط لمعالجة 
ظــاهــرة ارتــفــاع األســعــار لحماية المستهلكين، ورغــم ذلــك لم 
يستطع االتــحــاد أن يلجم ارتــفــاع األســعــار أو حــتــى القضاء 
على الفساد المالي ألعضاء بعض مجالس إدارات عدد غير 
قليل من الجمعيات التعاونية، األمــر الــذي شجع على بروز 
أسواق موازية تنافس هذه الجمعيات التعاونية في أسعارها 
، حتى وصل عددها اليوم إلى 8 أسواق تعمل 

ً
وبضائعها أيضا

مع فروعها عمل الجمعيات التعاونية.
ــن مـــنـــاطـــق الــســكــن  ــريـــب أن الــــبــــقــــاالت الـــتـــي مــنــعــت مــ ــغـ  الـ
التموذجي، لوجود الجمعيات، عادت إلى المناطق السكنية 

 في 
ً
ولـــكـــن بــشــكــل بـــقـــاالت مــتــنــقــلــة لــبــيــع ســلــع مـــتـــوافـــرة أصــــال

الجمعيات، وكأنها تقول للجمعيات التعاونية إن أسواقكم 
المركزية الضخمة لم تعد توفر احتياجات المواطنين من السلع 

وال بأسعار تنافسية. 
وكأننا بهذا الوضع، وبعد أكثر من 60 سنة، عدنا إلى المربع 
األول، السيما أن فكرة الجمعيات التعاونية االستهالكية نشأت 
نتيجة لتحكم الموردين والتجار وأصحاب البقاالت بمواسم  

مواد غذائية واستهالكية ضرورية ونوعيتها وأسعارها.
 ويبدو أن عــودة األســواق الموازية في المناطق التجارية، 
وعــودة البقاالت الجوالة أو المتنقلة إلــى المناطق السكنية، 
هو إعــالن عن تمرد على قوانين منع االحتكار، بل هو إعالن 
 من قبل الموردين 

ً
عودة إلى زمن االحتكار، سواء كان احتكارا

والــتــجــار للسلع بــأســعــار مرتفعة، أو التحكم بــمــواســم عرض 
السلع الشحيحة، وفي النهاية هو تحد صــارخ لقوانين دولة 

حكومتها مشلولة وعاجزة عن تقديم الحلول. 
 على 

ً
وأهم من هذا وذاك هو تحد إلرادة شعب صار مغلوبا

أمره، وكأن مشوارنا نحو تنمية مستدامة لم يختلف عن »بول 
البعير«، وإال فما سالفة نقص األدويـــة، على سبيل المثال ال 
الــحــصــر، الــتــي يــبــرز شحها فــي الــســوق الكويتية بــيــن الحين 

واآلخر؟ 
قبل عقود كان للكويت شركة لصناعة األدوية تمت تصفيتها 
من أجل إنشاء شركة أدوية خليجية، واليوم كل دولة خليجية 
لديها شركات أدويــة إال الكويت، وكــان للكويت شركة مالحة 
وطنية تمت تصفيتها من أجل إنشاء شركة مالحة خليجية، فكل 
دولة خليجية لديها شركات مالحة إال الكويت، وقس على ذلك 
بقية القطاعات االقتصادية، لتعرف أين نحن بين دول المنطقة.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: ملفات شائكة 

شقائق الرجال في اليوم العالمي للمرأة

نور المطيري

ســالم على الــمــرأة التي كرمها الله ورفــع شأنها وأنقذها من 
ظلم الجاهلية الذي مارسه الرجل ضدها بوأدها ومنعها من حق 
يِّ 

َ
ْت* ِبأ

َ
 ُسِئل

ُ
وَدة َمْوُء

ْ
ا ال

َ
العيش وتنفس الحياة، فقال تعالى: »َوِإذ

ْت« فمنحها الخالق البارئ المصور حق الحياة وسمى 
َ
ِتل

ُ
ٍب ق

ْ
ن

َ
ذ

سورة النساء باسمها، بل جعل مريم رمز العفة واإليمان واليقين 
فسمى سورة مريم. 

 أما سيد البشر وخاتم األنبياء، صلى الله عليه وسلم، فأوصى 
بالرفق بالنساء فقال، وهو يسير في القافلة ويوصي الغالم الذي 
يقود الــرواحــل بهن واسمه أنجشه، وكــان يحدو بهن، أي يغني 
َك 

َ
 َسْوق

ُ
ة

َ
َجش

ْ
ــَدَك يا أن للجمال بصوته الشجي فتسرع فقال: »ُرَوْي

 بــالــقــواريــر، وفــي خطبة الـــوداع رفــع صوته 
ً
ــَواِريــِر«. أي رفــقــا

َ
بــالــق

 الرجال في كل زمــان ومكان: »أال واستوصوا 
ً
بالحجاج مخاطبا

«، وقـــال فــدتــه نفسي »خــيــُركــم خــيــُركــم ألهــِلــه وأنــا 
ً
بــالــنــســاء خـــيـــرا
خيُركم ألهلي«. 

ســــالم وألـــــف تــحــيــة لــكــل امـــــرأة فـــي الــعــالــم فـــي يــــوم االعـــتـــراف 
بكيانها وحقها فــي المشاركة فــي مــجــاالت الحياة، ســالم وألــف 
تحية لكل جــدة وأم وزوجـــة وكــل خــالــة وعــمــة وكــل بنت وأخــت، 
ســـالم وألــــف تــحــيــة لــكــل مــوظــفــة وعــامــلــة ومـــدبـــرة مــنــزل ومــربــيــة 
أطـــفـــال وصــانــعــة أجـــيـــال، ســـالم عــلــى كـــل الــعــامــالت فـــي مــنــازلــنــا 
الــالتــي تــغــربــن عــن أوطــانــهــن وأســـرهـــن وأبــنــائــهــن لــتــوفــيــر لقمة 
الــعــيــش والــحــيــاة الــكــريــمــة وإكـــمـــال تــعــلــيــم أبــنــائــهــن ودراســتــهــم 
وإســـعـــادهـــم، ســـالم عــلــى كــل أرمــلــة خــطــف الــمــوت شــريــكــهــا وكــل 
مطلقة انفصلت عــن زوجــهــا وأخـــذن يربين أطفالهن ويمارسن 

المسؤولية المضاعفة ليتخرج من مدرستهن الرجال والنساء. 
يوم األربعاء 8 من مارس هو اليوم العالمي للمرأة يوم مميز في 
كل عام يحتفل به العالم أجمع ويقدم التقدير واالحترام المستحق 
للمرأة وشكرها على تفانيها من أجل بناء مجتمع راٍق وواٍع، فهي 
نصف المجتمع، كما ُيذكر النساء بحقوقهن ومداومة المطالبة بها، 
فهو حدث اتفقت عليه معظم دول العالم، لتشجيع وتكريم المرأة 
على إنجازها في المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية.

 بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، فهذا اليوم يلقي 
ً
 وتذكيرا

الضوء على المرأة وما تفعله وتضطر لمحاولة العيش في كرامة 
ويــبــيــن مـــدى روعــــة هـــذا الــمــخــلــوق الــضــعــيــف الــــذي يستمد منه 
المجتمع بأسره كل القوة، فالمرأة كرمها اإلسالم ورفع من شأنها 
 إلى َرسوِل 

ٌ
وجعل لها األولوية في أحقية الصحبة، فقد »َجاَء َرُجل

اِس 
َّ
 الن

ُّ
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َّ
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َ
: يا َرســول
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ُ
: ث

َ
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ُ
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ُ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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ُ
: ث
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ْ
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ُ
: ث

َ
َك، قال مُّ

ُ
مَّ أ

ُ
: ث

َ
قال

 أو 
ً
 أو مديرا

ً
 أو أخا

ً
 أو ابنا

ً
 أو زوجا

ً
أيها الرجل سواء كنت أبا

 في العمل قدم التحية والثناء والشكر والتقدير واالمتنان 
ً
زميال

لكل امرأة في حياتك أو في عالمك. 
.»

ً
أيها الرجال في العالم: »أال فاستصوا بالنساء خيرا

وإلــى رئيس الحكومة مع التحية لقد أثبتت المرأة في العالم 
قدرتها وتميزها في قيادة الحكومات والــــوزارات فمكنوها في 
المناصب وانتظروا إبداعاتها إذا أطلقتم يدها لتعمل دون قيود 

وضغوط.

يقول أحمد شوقي في مقدمة قصيدته في رثاء أبيه: 
يُّ َدين

َ
 أ

ٌ
ِب َدين

َ
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َ
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َ
م أ
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َ
أ

 َعين
ُ

رض
َ
فٍس ِللَمنايا ف

َ
 ن

ُّ
                 ُكل

ٌ
ل وَّ

َ
نَت في ذا أ

َ
بي ما أ

َ
يا أ

ين
َ
ل

َ
يَر الِثق

َ
 خ

َ
عى الناعون

َ
رى                   َون

ُ
َك ناٌس َوق

َ
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َ
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َ
َهل

ها قد مضت سنة على انتقالك إلــى جــوار ربــك، وهــأنــذا أجد 
نفسي ألول مرة أخرج عن صمتي لمواجهة هذا المصاب الجلل، 
فــتــجــدنــي يــا أبـــي عــنــد اشــتــيــاقــي لــك قــد بـــدأت بـــقـــراءة مؤلفاتك 
ــاالتـــك فـــأجـــد الــنــصــيــحــة وكـــأنـــك مـــازلـــت مــعــي تنصحني  ــقـ ومـ
 صــوتــك وأرى 

ً
ة كــلــمــاتــك مــســتــحــضــرا ــقـــراء وتـــرشـــدنـــي، وأبـــــدأ بـ

ابتسامتك المعهودة كأنك تــرانــي وأنــا أفهم معانيك المخفية 
بين السطور.

هكذا حاربت حزن فراقك يا أبي بتذكر مآثرك، ولعلي اليوم بعد 
مرور سنة على وفاتك أستذكر مع محبيك وأصدقائك وطالبك 

حتى يلتئم جرحهم ويذهب أساهم.
كان، رحمه الله، قد جمع مقاالته الفكرية والسياسية واألدبية 
في كتاب أسماه »شموع على الطريق«، وكل ما قرأته أجده رغم 
مرور الزمن يطابق حاضرنا، فكأن تلك الشموع أصبحت منارات 

خالدة على الطريق في زمننا هذا حتى يهتدى بها. 
كــان أبــي- بشهادة من عاصره وزامــلــه- رجــال شغوفا بالعلم 
محبا للمعرفة ساهم باختصاصه العلمي بالكثير من المؤلفات 
األكاديمية التي خلدته في صفاحتها، وأصبحت مهما طال الزمن 

مرجعا قائما ودائما ألصحاب االختصاص.

 لوطنه بشدة فقد أفنى سنوات عمره بالوظيفة 
ً
وكــان محبا

العامة، فكان من مؤسسي الحرس الوطني وتقلده منصب أول 
 لمؤسسة 

ً
 عــامــا

ً
ــة، وعــيــن كــذلــك مــديــرا ــ مــديــر عــام للهيئة اإلداريـ

الموانئ فنهض بها وباسم الكويت بالمحافل الدولية، وكان أكبر 
دليل على ما عرف من أبي من أمانة وصدق وحب العلم تعيينه 
 لمبرته الخيرية 

ً
 عاما

ً
من األمير الراحل الشيخ صباح السالم مديرا

التي كانت تساعد الطلبة العرب في استكمال تعليمهم، وكان 
شغفه الدائم بالتعليم الجامعي هو الدافع الستمراره بالتدريس 

بجامعة الكويت حتى تقاعده.
كان أبي يمازح أصدقاءه عند سؤالهم عن حاله، فبعد أن يحمد 

الله، يردد عليهم أبيات أبي العالء المعري: 
دياِد

ْ
 راغٍب في از

ْ
ما أْعـــ        ــَجـُب إاّل ِمن

َ
 ف

ُ
ها الَحياة

ّ
َعُب ُكل

َ
ت

فكانت سخرية القدر في زهده من هذه الحياة المليئة بالتعب، 
أن أمده الله بطول العمر وحسن الخاتمة.

صحيح أن فقد األب مصاب عظيم وألم يعتصر القلب، إال أن 
وجود األهل واألصحاب ومواساتهم وتعازيهم لها وقع عظيم، 
فــهــي تمسح عــلــى الــقــلــب وتــعــيــن عــلــى الــصــبــر، وســمــاع وقـــراءة 

ذكرياتهم مع أبي تزرع االبتسامة رغم األلم والحزن. 
يختتم أحمد شوقي قصيدته في رثاء أبيه:

َوين
َ
 الَمل

ُ
م ذا ِافِتراق

َ
 أ

ً
ة قي          َمرَّ

َ
لت

َ
ن ن

َ
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َ
يَت ِشعري َهل ل

َ
ل

ين
َ
و ُحفَرت

َ
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ً
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َّ
لق

َ
ن

َ
رى                     أ

َ
َوِإذا ُمتُّ َوأوِدعُت الث

أسأل الله لك الرحمة والمغفرة يا أبي وأن يجمعني معك في 
أعلى عليين وجميع أموات المسلمين.

محمد الرويحل بدور المطيري 

بالعربي المشرمح: منظومة اإلعالم المفسد!

ذكر اإلعالمي األميركي الشهير الري كنج والمذيع في قناة »سي إن 
إن«، وصاحب أشهر برنامج حواري »الري كنج اليف« في كتابه »كيف 
تتحدث إلى أي شخص في أي وقت وفي أي مكان- أسرار فن االتصال« 

عن أول ظهور له على القناة اإلذاعية »دبليو.
إيه. إتش. آر« في ميامي، حيث عجز عن الكالم في أول ظهور له، ومن 
شدة الخوف رفع صوت الموسيقى، وعندما خفض صوت الموسيقى 
 لــم يتحدث، ورفـــع صــوت الموسيقى للمرة الثانية 

ً
ليتحدث أيــضــا

والثالثة وهكذا لم يجد المستمعون غير موسيقى تتردد بين شدة 
الصوت وخفوته، دون أن يصاحبها صوت بشري.   وبعد هذا الضغط 
النفسي الذي عاشه نطق بهذه الكلمات البسيطة »طاب صباحكم، هذا 
أول أيامي في اإلذاعــة، لقد ظللت أتدرب طيلة عطلة نهاية األسبوع، 
 أشعر بجفاف في الحلق، إضافة إلى إحساسي بالقلق«، 

ً
وإني حاليا

وهنا استطاع أن يتخلص من الضغط النفسي الذي مر به، وتحررمن 
هذا القيد من خالل مشاركة المستمعين صدق مشاعره، ومن هنا بدأ 

مسيرته المهنية الناجحة. 
وفي هذا السياق استذكرت كالم الري عند كتابة أول مقال نويت 
 فيما أفكر وأكتب، وأذكــر هنا 

ً
أن أشــارك القراء فيه، وأن أكون صادقا

حديثي مع صديقي العزيز عند علمه بنيتي البدء بكتابة سلسلة من 
عنى بالشأن االجتماعي والتربوي ونصيحته لي: 

ُ
المقاالت التي ت

عند كتابة أي مقالة عليك االلتزام بأسس كتابة المقاالت كالمقدمة، 
 عند كتابة المقاالت التي 

ً
ثم صلب الموضوع، ثم الخاتمة، خصوصا

عنى بالشأن االجتماعي والتربوي، إال أن نفسي تتوق إلى الدخول 
ُ
ت

في صلب الموضوع مباشرة على غــرار مقاالت العمود السياسية، 
وذلــك إليماني بأن القارئ ذكي ويستطيع فهم مغزى رسالة المقال 
بالشكل المباشر، دون االلتزام بهذه القواعد، لذا سأخالف ما نصحني 

به صديقي العزيز، معذرة. 
األمر اآلخر هو العنوان الرئيس والدائم الذي سأختاره لمقاالتي، في 
 أشعر بأنه مناسب لمسلسل تركي 

ً
الحقيقة في كل مرة أختار عنوانا

أكثر من عنوان لمقالة اجتماعية أو تربوية مثل »أخالقيات ضائعة« 
أو اسم »رسائل حياتية« وكأنه اسم لكتاب في التنمية الذاتية وغيرها 
من العناوين، والتي قد تبدو مضحكة وال داعي لذكرها، وفي النهاية 

ارتأيت أن أجعل العنوان »وقفة«، ومن هنا تبدأ رحلتي.

وقفة: افتتاحية

د. جواد عبدالرضا القالف

في ذكرى الراحل 
د. أحمد الخطيب

حبيب السنافي
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صيامه االثنين والخميس وثالثة أيام من كل شهر، بمعدل ٨ أيام في 
الشهر الواحد، وبمعدل 12-14 ساعة بين السحور والفطور المشروط 
 أفضل، وكثيرة هي الدراسات 

ً
البدء فيه بالماء أو التمر وكالهما معا

التي أثبتت فوائد الصيام والحمية الصحية في بدايات العالج الغذائي 
ألي مــرض عضوي أو روحـــي، لما فيه مــن تغير للهرمونات وزيــادة 
نشاط الغدد المسؤولة عن تطهير الجسم عامة وتقوية الجهاز المناعي 

وتحسين نشاط الكلى والكبد في تحليل السموم وطرحها خارجا. 
ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك أود لفت االنتباه إلى إصالح 
النية بصيامه لله تعالى خالصا ال تقليدا لما أردنا، أو هدفا للوصول إلى 
وزن مناسب أو تحد مع شخص آخر على قوة الصبر على الجوع، وغير 
ذلك من الخرافات التي تضرب العقيدة! علما أن الكثير ال يلتزم بآداب 
األكل والشرب في رمضان خاصة، وساعات السهر واإلسراف في كل شيء 
على غير العادة، هذا باإلضافة إلى الرياء الباطن بنية الصيام المتقطع 
معه لفقد الوزن ونحت الجسم تحت اسم »الصيام« وهنا الشرك الخفي!

لقد كثرت البرامج الغذائية وكثير منها اتخذ اسم »برامج عالجية« 
ومنها الصيام المتقطع! وهــو مــن األنظمة الغذائية الــتــي اشتهرت 
إلنقاص الوزن، وذلك بالصيام عن األكل مدة 12-13 ساعة من ضمنها 
، علما أن البرنامج يختلف بين كونه للمرأة أو الرجل 

ً
ساعات النوم ليال

ألسباب كثيرة، وحسب النظام الهرموني ألحدهم، فعلى سبيل المثال 
ينصح للمرأة أن تبدأ بهذا النظام في اليوم األول من الدورة، حيث ارتفاع 
نسبة هرمون اإلستروجين عندها، وتبتعد عن النشويات والحلويات 
إلى الكربوهيدرات المعقدة كالبطاطا بأنواعها والكرفس والمكسرات 
وغيرها، مع اإلكثار من شرب الماء والمشروبات الحارقة كالزنجبيل 

والقرفة والقهوة، وغيرها خالل اليوم. 
 فترة 

ً
وفي رمضان المبارك يمتنع الصائم عن األكل والشرب تماما

 مــن الفجر بقليل وحــتــى غـــروب الشمس، 
ً
ا 12 ســاعــة على األقـــل، بـــدء

للمحافظة على التناسق البيولوجي للخاليا واألعضاء الداخلية، وهذه 
الفترة هي المدة الكافية لتطهبر الجسم ومساعدته على ترميم خالياه 
بالطريقة الصحية الصحيحة وذروة النشاط األيضي، واالستفادة من 

أقل الجرعات الغذائية.

من صيد الخاطر: »ما قيل 
في الغدر«

طالل عبد الكريم العرب

صيام متقطع أم صيام 
شهر رمضان

د. روضة كريز

ُعدُت والعوُد »َعِلي«

صالح الشايجي
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2837.283

السوق العامالسوق العام

8.1388.138

السوق األولالسوق األول

5.5015.501

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2533.0782.735

الصناديق تسجل خسائر جماعية... ورهان على توزيعات الشركات
نتائج الشركات وأسعار النفط تخففان التداعيات العالمية على السوق

انــعــكــس أداء الـــســـوق الــســلــبــي عــلــى نــتــائــج 
الصناديق االستثمارية المحلية، إذ تراوحت 
خــســائــرهــا بــيــن 0.59 و3.18 بــالــمــئــة، وســـادت 
الموجة كل األسواق األخرى الخليجية والعربية، 
ولــم تحقق الــصــنــاديــق الكويتية الــتــي تتوزع 
استثماراتها على أســواق وقطاعات مختلفة، 
كذلك بين تقليدية وإسالمية، أي أربــاح خالل 

الشهرين الماضيين. 
 جيدة 

ً
وحقق صندوق خدمات واحد أرباحا

، إذ كسب 
ً
 إلى الخسائر لنحو 28 صندوقا

ً
قياسا

 منذ بداية 
ً
صــنــدوق زاجـــل 1.28 بالمئة عــائــدا

العام حتى نهاية فبراير. 
وبرغم أن التداعيات التي خيمت على السوق 
جميعها مــســتــوردة؛ ســـواء اآلتــيــة مــن سياسة 
»الفدرالي األميركي« بشأن الفائدة أو الصراع 
الروسي - األوكراني، فما يجب تأكيده أن السوق 
الكويتي تبقى له خصوصية مصدرها األساسي 
أســعــار الــنــفــط ونــتــائــج الــشــركــات ومستويات 

التوزيعات النقدية.
ومــــن الــمــتــوقــع مـــع نــهــايــة مـــــارس الـــجـــاري 
أن تــبــدأ الــبــنــوك وكــبــريــات الــشــركــات فــي منح 
المساهمين توزيعات نقدية عن العام الماضي، 
وهو ما ُيتوقع معه تحّسن أداء السوق وعودة 
الصناديق لمضمار الربح والتوازن في األداء، 
ـــل تــلــك 

ّ
ــد، حـــيـــث تـــمـــث ــيـ ــادة األداء الـــجـ ــعــ ــتــ واســ

 للصناديق والممستثمرين 
ً
التوزيعات رهانا

.
ً
عموما

محمد اإلتربي

األداء منذ بداية العامأداء الشهرمدير الصندوق

 صناديق كويتية تقليدية

-%0.59-0.31%وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة

-0.90%-0.38%كامكو إنفستصندوق كامكو لمؤشر السوق األول

-1.82%0.77%الكويت والشرق األوسط لالستثمار صندوق الرؤية

-1.87%-0.58%الكويتية لالستثمارصندوق الرائد لالستثمار

-1.90%-0.70%المركز المالي الكويتيصندوق المركز لالستثمار والتطوير

-2.05%-0.53%الكويتية للتمويل واالستثمارصندوق الوسم

-2.26%-0.61%كامكو إنفستصندوق كامكو االستثماري

-2.30%-1.30%المركز المالي الكويتيصندوق فرصة المالي

-2.85%-0.86%الساحل للتنمية واالستثمارصندوق الساحل االستثماري

-3.08%-1.23%أهلي كابيتالالصندوق األهلي الكويتي

-3.18%-0.95%االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري

صناديق كويتية إسالمية 

-2.66%-0.36%الكويتية لالستثمارصندوق الكويت االستثماري

-2.78%-0.66%كامكو إنفستصندوق الدّرة اإلسالمي

-3.30%-0.50%المركز المالي الكويتيصندوق المركز اإلسالمي

-3.80%-2.10%كاب كورب لالستثمارصندوق كاب كورب المحلي

 صناديق خليجية تقليدية

األداء منذ بداية العامأداء الشهرمدير الصندوق

-3.23%-2.69% أهلي كابيتالالصندوق األهلي الخليجي

-3.79%-3.55%الوطني لالستثمارالصندوق االستثماري لألسهم الخليجية

-5.85%-5.29%وفرة لالستثمار الدوليصندوق مصارف االستثماري

صناديق خليجية إسالمية

0.01%-0.92%بوبيان كابيتال لالستثمارصندوق األسهم المحلية والخليجية

-0.89%-1.91%نور لالستثمار الماليصندوق نور اإلسالمي الخليجي

-1.01%-2.87%بيتك كابيتال لالستثمارصندوق بيتك كابيتال لألسهم الخليجية

-1.57%0.65%االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري

-2.15%-4.42%وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة الخليجي اإلسالمي

صناديق عربية تقليدية

-0.35%-1.96%الكويتية لالستثمارصندوق األثير لالتصاالت

-1.90%-0.60%المركز المالي الكويتيصندوق المركز للعوائد الممتازة

-3.40%-2.16%ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

 صناديق عربية إسالمية

1.80%0.97%االستثمارات الوطنيةصندوق زاجل للخدمات واالتصاالت

-0.64%-3.50%االستثمارات الوطنيةصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية

-2.19%-2.33%ثروة لالستثمارصندوق ثروة اإلسالمي

-3.95%-1.46% وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر

النفط يتراجع لليوم الثالث مع 
تزايد المخاوف من الركود

البرميل الكويتي ينخفض 2.61 دوالر
انخفض النفط لليوم الثالث 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي أمـــــس إذ بــــددت 
ــيـــات  ــتـــداعـ ــمــــخــــاوف بــــشــــأن الـ الــ
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ االقــــتــــصــــاديــــة الرتـ
الــفــائــدة تــأثــيــر االنــخــفــاض غير 
الــمــتــوقــع فــي مــخــزونــات الــخــام 
األميركية وآمال انتعاش الطلب 

الصيني.
وتسببت تصريحات رئيس 
مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتــحــادي 
جيروم باول هذا األسبوع، حول 
احتمال الحاجة إلى رفع أسعار 
الــفــائــدة أكــثــر مــمــا كـــان متوقعا 
بعد الــبــيــانــات الــقــويــة األخــيــرة، 
في التأثير على النفط واألصول 
ذات الــمــخــاطــرة األخـــرى بسبب 
التداعيات المحتملة على النمو 

االقتصادي ونمو الطلب.
وانخفض سعر برميل النفط 
الكويتي 2.61 دوالر ليبلغ 83.40 

 فــي تــــداوالت أمــس األول 
ً
دوالرا

 في تداوالت 
ً
مقابل 86.01 دوالرا

 للسعر المعلن من 
ً
الثالثاء وفقا

مؤسسة البترول الكويتية.
ونــزلــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 
 أو 0.4 في المئة 

ً
برنت 34 سنتا

 لــلــبــرمــيــل. 
ً
82.32 دوالرا إلـــــى 

وانخفضت العقود اآلجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط 11 سنتا 
 للبرميل. ونزل 

ً
إلى 76.55 دوالرا

الخامان القياسيان بين أربعة 
وخمسة في المئة خالل اليومين 

الماضيين.
ــلـــة  ــعــــت الـــعـــقـــود اآلجـ ــراجــ وتــ
للنفط الثالثاء بأكثر من ثالثة 
في المئة وتكبدت أكبر خسارة 
يومية لها منذ مطلع يناير، بعد 

تصريحات باول.

»T-2« التنيب: نقلة نوعية في أعمال »كافكو« حال إنجاز
 قياسية تتجاوز 23 مليون دينار بالعام المالي 2022/ 2023

ً
ع تحقيقها أرباحا

ّ
توق

● أشرف عجمي
ــــع نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 

ّ
تــــوق

اإلدارة، المدير العام في الشركة 
ــرات  ــائــ ــطــ ــد الــ ــزويــ ــتــ الـــكـــويـــتـــيـــة لــ
بالوقود، )كافكو(، مشعل التنيب، 
 صافية 

ً
أن تحقق الشركة أرباحا

 2023  /2022 ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ لــــلــــعــــام الـ
الــمــنــتــهــي بــتــاريــخ 31/ 3/ 2023 
ـــ 23   صــافــيــة تـــتـــجـــاوز الــ

ً
ــا ــاحــ أربــ

مليون ديــنــار، بــزيــادة 76 بالمئة 
ق العام السابق، وتعد 

ّ
عن المحق

 تاريخية غير مسبوقة.
ً
أرباحا

ــــى أن تــحــقــيــق هـــذه  وأشـــــــار إلـ
األرباح التاريخية يرجع إلى عدة 

عوامل، أهمها:
1( ارتفاع مبيعات الوقود داخل 
مطار الكويت الدولي بنسبة من 
المتوقع أن تبلغ 71 بالمئة في 

نهاية مارس الجاري.

2( خفض مصروفات التشغيل 
بــنــســبــة 9.5 بـــالـــمـــئـــة، مــــن خـــالل 
االستغالل األمثل لموارد الشركة 
وســيــاســة تــرشــيــد الــمــصــروفــات 

المعتمدة.
3( تعظيم اإليـــــرادات األخـــرى، 
األمر الذي انعكس باإليجاب على 

أرباح الشركة.
وعــّبــر الــتــنــيــب، فــي كلمة على 
هامش احتفالية لتكريم موظفي 
الشركة القدامى، ضمن فعاليات 
ــوم الـــمـــفـــتـــوح لـــلـــشـــركـــة، عــن  ــ ــيـ ــ الـ
ســـعـــادتـــه بـــعـــودة هــــذه الــفــعــالــيــة 
بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب 
اإلجراءات االحترازية التي فرضها 
ي جائحة كورونا في الكويت 

ّ
تفش

والعالم أجمع بداية عام 2020. 
وقــــــــال: لـــقـــد تــســبــبــت جــائــحــة 
كـــورونـــا فــي وضـــع غــيــر مسبوق 
ــع، ومـــــــــن ضـــمـــنـــه  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــم أجـ ــالــ ــعــ ــلــ لــ

ب ذلك إجراءات 
ّ
الكويت، حيث تطل

ــة انـــتـــهـــت  ــاعــــديــ احـــــتـــــرازيـــــة تــــصــ
بـــاإلغـــالق الــشــامــل لجميع أوجــه 
ــة، باستثناء  األنــشــطــة فــي الـــدولـ
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فـــي الــدولــة 
التي تقوم على تلبية احتياجات 
الــحــيــاة المعيشية، وغــيــرهــا من 
القطاعات التي تقوم على الرعاية 
الصحية وتحفظ األمن العام في 

الدولة. 
وأضاف أن قطاع الطيران كان 
لـــه الــنــصــيــب األكـــبـــر مـــن الـــضـــرر، 
بــســبــب الـــتـــوقـــف الـــقـــســـري ضمن 
ات االحــتــرازيــة لمكافحة  ــراء ــ اإلجـ
ــف 

ّ
الــــوبــــاء، الــــذي تــســبــب فـــي تــوق

حــــركــــة الــــطــــيــــران الــــتــــجــــاري فــي 
مطارات العالم، مما انعكس سلبا 
على عمليات الشركة التشغيلية 
بــطــريــقــة غــيــر مــســبــوقــة أدت الــى 
تسييرها في حدها األدنى، آخذين 

فــــي االعـــتـــبـــار اتــــبــــاع اإلجــــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة والــتــدابــيــر الصحية 
فــي جميع مــواقــع الــشــركــة، الفتا 
الى تجاوز الشركة هذه المحنة، 
وتشهد اليوم عــودة األعــمــال الى 
ــا مــــن اإلنـــــجـــــازات  ــهـــدهـ ــابــــق عـ ســ
والنجاحات، بسبب جهود جميع 
العاملين بالشركة كل من موقعه، 
حـــيـــث تــشــهــد مـــبـــيـــعـــات الــشــركــة 
 استثنائية غير مسبوقة 

ً
أربــاحــا

في تاريخها. 
وكــــشــــف الـــتـــنـــيـــب أن الـــشـــركـــة 
واجهت العديد من التحديات في 
عملياتها، وخاصة فيما يتعلق 
بتخفيض الــمــوازنــة التشغيلية 
والــرأســمــالــيــة دون الــتــأثــيــر على 
جودة األعمال المقّدمة، الفتا الى 
أنها تتطلع في المستقبل القريب 
الى إنجاز وافتتاح توسعة مطار 
الــكــويــت الـــدولـــي ومــبــنــى الــركــاب 

الـــجـــديـــد )T-2(، حــيــث ســيــتــرتــب 
عــلــى ذلـــك نقلة نــوعــيــة فــي النقل 
الــجــوي وخــطــوة مــهــمــة لتحويل 
ل 

ّ
الكويت مركزا ماليا، وهــذا يمث

ــــادة قـــاعـــدة  ــزيـ ــ لـــلـــشـــركـــة فـــرصـــة لـ
عمالئها ومبيعاتها، مشيرا الى 
أن الشركة ماضية في التوسع من 
خالل استثمار فرص عمل تتضح 
معالمها وآثارها اإليجابية خالل 

الفترة المقبلة. 
وقـــــــــــال إن الـــــشـــــركـــــة تـــتـــطـــلـــع 
كــذلــك الــى تعظيم أربـــاح الشركة 
وتحسين جودة األعمال المقّدمة، 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــز اسـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ مـــــــن خـــــــــالل تـ
الحلول الرقمية، كما تتطلع الى 
استمرار إدارة األعمال كافة وفق 
أعــلــى معايير الصحة والسالمة 

والجودة. 
واختتم التنيب كلمته باإلشادة 
ــيـــن فــي  ــلـ ــامـ بـــجـــهـــود جـــمـــيـــع الـــعـ

ــة، وحــــرصــــهــــم وعــمــلــهــم  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــدؤوب خـــالل الــفــتــرة الــســابــقــة،  ــ الــ
كــمــا أشـــاد بــمــوظــفــي الــشــركــة من 
المتقاعدين الــذيــن تــم تكريمهم 

خالل الفعالية. 

مشعل التنيب

إعادة سهم »بيان لالستثمار« إلى التداول
فـــي إطـــــار ســعــي هــيــئــة أســــــواق الــمــال 
الــمــتــواصــل لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــجــمــهــور 
المستثمرين، مما قد تتعرض له الورقة 
المالية ألية أفعال أو سلوكيات قد تخالف 
أحكام القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن 
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط 
ــه الــتــنــفــيــذيــة  ــتـ األوراق الـــمـــالـــيـــة والئـــحـ
 اللتزامها بأحكام 

ً
وتعديالتهما، وتأكيدا

القانون والئحته التنفيذية المذكورين، 
صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق 
المال في اجتماعه رقم )06( لسنة 2023 
والمنعقد بتاريخ 2023/03/08 والقاضي 

باآلتي:
أواًل: إعادة سهم شركة بيان لالستثمار 
القابضة إلى التداول في بورصة الكويت 
ــد  ــ ــــن األحـ  مـ

ً
ــارا ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــالـــيـ ــمـ لــــــــــألوراق الـ

 لقيام الشركة باستيفاء 
ً
2023/03/12، نظرا

المتطلبات الواردة ضمن القرار رقم )140( 
لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/09/01، 

ــبــــاب أخــــــرى تــســتــدعــي  ــد أســ ــا لــــم تـــوجـ مــ
استمرار إيقاف سهم الشركة عن التداول.
: على الجهات المختصة تنفيذ 

ً
ثانيا

 فــيــمــا يــخــصــه، ويــعــمــل 
ٌ

هــــذا الــــقــــرار، كــــل
 مــن 2023/03/12 وينشر في 

ً
بــه اعــتــبــارا

الجريدة الرسمية.
، فإن هيئة أسواق المال تؤكد 

ً
وختاما

قــيــامــهــا بــمــواصــلــة دورهـــــا الـــرقـــابـــي في 
مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي 
مــن شــأنــه كــذلــك خلق ســوق مــالــي يتسم 
 
ً
بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضال

عـــن تــقــلــيــل األخـــطـــار الــنــمــطــيــة الــمــتــوقــع 
ــا فــــي نـــشـــاط األوراق الــمــالــيــة،  ــهـ حـــدوثـ
باإلضافة إلى العمل على ضمان االلتزام 
بالقوانين واللوائح ذات العالقة بنشاط 

األوراق المالية.

 أخبار الشركات

»بيتك«: سلمنا »المثنى« 
إلى »المالية« 21 فبراير الماضي 

ــال بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي، إن محكمة  قـ
 بتاريخ 23 نوفمبر 

ً
التمييز أصـــدرت حكما

2022 برفض الطعن المقام من بيتك وشركة 
اإلنماء العقارية على حكم محكمة االستئناف 
الصادر في تاريخ 23 سبتمبر 2012، إذ قضت 
 
ً
المحكمة بقبول الطعنين المقدمين شكال

.
ً
ورفضهما موضوعا

وذكـــر »بــيــتــك« أنــه قــام بــتــاريــخ 21 فبراير 
2023 بــتــســلــيــم مــجــمــع الــمــثــنــى إلــــى وزارة 
 إلـــى أنـــه ال يــوجــد أثـــر مالي 

ً
الــمــالــيــة، مــشــيــرا

نتيجة تسليم المجمع، حيث قــام بتجنيب 
اإليـــــرادات مــن المجمع فــي حــســابــات معلقة 

منذ انتهاء العقد.

  »العربية العقارية«: تعديل آلية خفض رأس المال
كشفت شركة العربية العقارية 
ــة خـــفـــض رأس  ــيــ ــــن تـــعـــديـــل آلــ عـ
المال إلطفاء خسائر متراكمة، إذ 
سيتم استخدام كامل االحتياطي 
االخــــــتــــــيــــــاري بـــقـــيـــمـــة 174.73 
ــتــــخــــدام كــامــل  ــــف ديــــنــــار، واســ ألـ
االحتياطي القانوني بقيمة 4.74 
ماليين دينار، مع استخدام كامل 
عــــالوة اإلصـــــدار بــقــيــمــة 327.19 

ألف دينار.
ــة« أنـــه  ــيـ ــربـ ــعـ وأوضــــحــــت »الـ
سيتم استخدام رأس المال في 
إطفاء 14.06 مليون دينار من 
الــخــســائــر الــمــتــراكــمــة عــلــى أن 
يكون رأس المال الجديد بعد 

.
ً
التخفيض 36.92 مليونا

وذكـــرت أن األثـــر الــمــالــي لتلك 
العملية ســـوف يظهر بــعــد أخــذ 
الــمــوافــقــات الــالزمــة مــن الجهات 
الــمــخــتــصــة ليصبح رأس الــمــال 
بــعــد عــمــلــيــة الــتــخــفــيــض 36.92 
 على 369.21 

ً
مليون دينار موزعا

مليون سهم؛ بعد عقد الجمعية 
العمومية غير العادية وموافقة 
مساهمي الشركة على التخفيض 
كخطوة أولى إلعادة هيكلة رأس 
المال وشطب الخسائر المتراكمة 
 يــمــنــع من 

ً
ــتـــي تــشــكــل عـــائـــقـــا والـ

توزيع األربـــاح في حــال إقرارها 
 على المساهمين.

ً
مستقبال

 
ً
  »السفن«: توزيع 20% نقدا

حققت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 5.62 
 للسهم خالل العام 2022، مقابل 

ً
ماليين دينار بواقع 31.22 فلسا

 بقيمة 6.37 ماليين ديــنــار بما يــعــادل 35.37 
ً
تحقيقها أربــاحــا

 للسهم خالل العام 2021، وأوصى مجلس إداراتها بتوصية 
ً
فلسا

.
ً
 نقدية بواقع 20 في المئة نقدا

ً
 أرباحا

  »األهلي«: تعديل على رأس المال 
قال البنك األهلي الكويتي إنه بناء على طلب هيئة أسواق المال 
وعقب الحصول على موافقتها تم إجراء تعديل طفيف بالبند 6 من 
جدول األعمال الجمعية العامة العادية، والبندين 1و2 من جدول أعمال 
الجمعية غير العادية، إذ تم تعديل رأس المال بالدينار الكويتي من 
 ألنه 

ً
060/187.438.37 ليصبح 100/187.438.371 )بدون كسر 60 فلسا

أقل من القيمة االسمية للسهم الواحد(، كذلك تم تعديل رأس المال 
المساهم من 1.874.387.311 سهما ليصبح 1.874.387.310.

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة 28.1 مليون دينار
● علي العنزي

سجلت مؤشرات البورصة الرئيسية 
ــة، أمـــــس، فـــي نــهــايــة  تـــراجـــعـــات واضــــحــ
تعامالت األسبوع، وفقد مؤشر السوق 
الــعــام نــســبــة 0.28 فــي الــمــئــة أي 20.64 
نقطة ليقفل على مستوى 7283.41 نقطة 
 على معدالت 

ً
بسيولة متوسطة قياسا

هــذا األســبــوع بلغت 28.1 مليون دينار 
تـــداولـــت 76.3 مــلــيــون ســهــم عــبــر 6207 
 ربح منها 

ً
صفقات، وتم تداول 118 سهما

 
ً
 وخـــســـرت أســـعـــار 59 سهما

ً
34 ســهــمــا

 دون تغير.
ً
بينما استقر 25 سهما

وخـــســـر مـــؤشـــر الـــســـوق األول نسبة 
مقاربة بلغت 0.29 في المئة أي 23.48 
نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 8138.14 
نقطة بسيولة بلغت 24.4 مليون دينار 
تــداولــت 51.3 مليون سهم تــداولــت عبر 
 في 

ً
4347 صفقة، وتــم تـــداول 31 سهما

السوق األول ربح منها 7 أسهم وخسرت 
، بينما استقرت 9 أسهم 

ً
أسعار 15 سهما

دون تغير.

وكانت خسارة مؤشر السوق الرئيسي 
مقاربة وبنسبة 0.26 في المئة أي 14.29 
نقطة ليقفل على مستوى 5501 نقطة 
بسيولة تراجعت أكثر واستقرت حول 
 
ً
أدنــى مستوياتها خــالل عامين تقريبا
وكــانــت 3.6 مــاليــيــن ديــنــار تـــداولـــت 25 
مليون سهم عبر 1860 صفقة، وتم تداول 
 ربح منها 27 وخسر 44 بينما 

ً
87 سهما

استقر 16 دون تغير.

تداوالت فاترة
 

ــة تــعــامــالت  ــدايــ ــتـــور خـــــالل بــ ــفـ زاد الـ
جلسة األمـــس وهـــي األخــيــرة لألسبوع 
وقبل نهاية أسبوع ينتظر خاللها إعالن 
بيانات اقتصادية أميركية مهمة وهي 
الوظائف غير الزراعية ونسبة البطالة 
وهي التي تحدد نسبة الفائدة القادمة 
إضافة إلى نسبة التضخم التي ستصدر 
منتصف األســبــوع الــقــادم، ولــم تتجاوز 
ســيــولــة أول دقــيــقــة ربــــع مــلــيــون ديــنــار 
واحـــتـــاج الــســوق إلـــى 11 دقــيــقــة لبلوغ 

مستوى مليون دينار تركزت على أسهم 
سفن وبيتك وزين وأجيلتي.

وكــــان الـــتـــراجـــع والـــفـــتـــور ســمــة بقية 
األسهم المتداولة بما فيها سهم الوطني، 
 زاد نشاط بيتك 

ً
وبعد مرور ساعة تقريبا

وبــتــغــيــرات مـــحـــدودة قــريــبــة مـــن نقطة 

األســـاس الــتــي عــاد وأقــفــل عليها بينما 
تعرض سهم بنك بوبيان إلــى موجات 
بــيــع زادت نــشــاطــه وقــيــمــتــه الــمــتــداولــة 
بقوة حيث وصلت إلى 1.6 مليون دينار 

وخسر نسبة 1 في المئة.

 
ً
هيئة األسواق لـ ةديرجلا.: تحّركنا قانونيا

منذ نوفمبر ضد شركة اإلعالن المشبوه
»ليس لديها ترخيص ومخالفة للقوانين«

● جراح الناصر
كشف مصدر مسؤول في هيئة أسواق المال، 
فــي تصريح خــاص لـــ »الــجــريــدة«، أن الهيئة أول 
من تحركت وبادرت باتخاذ اإلجراءات القانونية 
فـــي حـــق الــشــركــة الــمــعــنــّيــة الــتــي تـــســـّوق فــرصــة 

استثمارية صحية بالكويت. 
وقال المصدر، إن الهيئة رصدت عملية تسويق 
غير قانونية تتم عبر هاتف محلي، ومــن خالل 
 
ً
 رسميا

ً
تطبيق الواتساب، وقّدمت على الفور بالغا

ضد الشركة السالفة الذكر إلى النيابة العامة في 
9 نوفمبر الماضي، حيث تقوم بمزاولة أنشطة 
أوراق مالية )وكيل اكتتاب(، من دون الحصول 

على التراخيص الالزمة من الهيئة. 
وأكـــد أن الــشــركــة مخالفة لــلــمــادة 63 الــبــنــد 4 
والبند 9 ومخالفة المادة 126 البند 1 من قانون 
هيئة أسواق المال، وكذلك مخالفة المادة )1 - 30( 

من الكتاب الخامس من الالئحة التنفيذية لقانون 
الهيئة، وكل ذلك يشّكل مخالفة للمادة 139 من 
الــقــانــون، بــالــتــالــي جـــاءت ســرعــة تــحــّرك الهيئة، 
بعد أن رصدت األمر من خالل متابعتها الدؤوبة 
لكل ما يجري في السوق، وذلك حماية لجمهور 

المتعاملين. 
وأضاف أن الهيئة لم تكتِف بالبالغ، بل وضعت 
الشركة في قائمة الشركات غير المرخصة، وقامت 
 مــع وزارة الــتــجــارة والصناعة، 

ً
بالتنسيق فـــورا

بناء على طلب الـــوزارة لمعالجة األمــر بموجب 
مذكرة التفاهم. 

ــتـــوانـــى فــي  وتــــشــــدد الــهــيــئــة عـــلـــى أنـــهـــا لــــن تـ
ات ضــد أي مــخــالــف أو متالعب،  اتــخــاذ اإلجـــــراء
ســــواء شــركــات مــدرجــة أو غــيــر مــدرجــة تــمــارس 
 استثمارية 

ً
نشاط أوراق مالية، أو تسّوق فرصا

 في 
ً
ــدا واكــتــتــابــات دون تــراخــيــص، وال تــهــاون أبـ

هذا الملف.
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»التحكيم التجاري« يختتم برنامجه التدريبي 
»إعداد الموفقين والوسطاء«

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة 
وصناعة الكويت، البرنامج التدريبي »إعداد الموفقين والوسطاء«، 
الذي أقيم من 6 إلى 8 مارس 2023، وحضره العديد من القانونيين 
والمحكمين والمهتمين بمجال التوفيق والتحكيم، وبمشاركة 

بعض موظفي وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع بأن هذه 
الــدورة تعد ضمن سلسلة من الــدورات التي استحدثها المركز 
منذ موسمه الثقافي المنصرم لعام 2022، والتي أضحت أهميتها 
التنموية جلية، لما للتوفيق والوساطة من دور كبير وفعال في 
حل المنازعات التجارية واجتذاب االستثمارات الدولية، كما أن 
الحرص على عقد هذه الدورة المتخصصة يكمن في المساهمة 
في توسيع قاعدة المعرفة القانونية لدى المشاركين والقانونيين 
على حد سواء، ولرفع الوعي القانوني لديهم في مجال التوفيق 
والوساطة، لدراسة حالة تهدف إلى توعية المتدربين بعملية 
التفاوض بين التقاضي والتحكيم والوساطة، كما أنها ستمكنهم 
من تعميق فهم التوفيق والوساطة في مجال التسوية البديلة 
للمنازعات، لما لهما من قيمة بالنسبة للمجتمعين القانوني 

المحلي والدولي.
وأضاف الشايع أن تنظيم هذه الدورة جاء لتلبية االحتياجات 
التدريبية للمؤسسات واألفـــراد في مجال التوفيق والوساطة 
بالنشاط التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة، حيث يعتبر من 
أدوات قياس مناخ االستثمار وإقامة األعمال، فضال عما تشهده 
حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال األموال 
والخدمات بين الدول، فإن كانت الغاية من اللجوء إلى التوفيق 
هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطــراف النزاع يحقق 
مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تمثله من 

إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها.
وأفــاد بأن هذه الــدورة تمثل مرحلة هامة في مسيرة المركز 
الــذي يسعى دائــمــا نحو االرتــقــاء بالمستوى العلمي والعملي 
لــلــمــتــدربــيــن فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال، وهـــــي خـــطـــوة مــــن ضـــمـــن عـــدة 
خــطــوات اتــخــذهــا الــمــركــز فــي إطـــار حــرص الــمــركــز على تحقيق 
رســالــتــه فـــي نــشــر ثــقــافــة الـــوســـائـــل الــبــديــلــة لــحــل الــمــنــازعــات، 
والــتــي يــأتــي الــتــوفــيــق/الــوســاطــة فــي مقدمتها بــهــدف التعجيل 
في حل الــنــزاع بين األطـــراف، مما يحافظ على صفاء العالقات 
االجتماعية، ويتيح لجميع األطــراف استثمار مالهم وجهدهم 
ووقتهم، في التنمية االقتصادية واالجتماعية بدال من إهداره 
ــالـــضـــرورة  ــا يــنــعــكــس بـ ــو مــ ــ فــــي الـــخـــصـــومـــات والــــــدعــــــاوى، وهـ

إيجابا على النشاط االقــتــصــادي واالســتــثــمــاري فــي المجتمع.
يذكر أن الدورة تضمنت محاضرات نظرية امتدت على مدار 
ثالثة أيــام، حاضر فيها د. عماد الدين حسين - زميل المجمع 
الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين )FCIArb( ووسيط 
معتمد )Accredited Mediator( مــن مــركــز الــتــســويــة الفعالة 
للمنازعات )CEDR( ومقرهما لندن، حيث ركز فيها على التعريف 
بالتوفيق في المنازعات التجارية والمبادئ األساسية له، وشرط 
اتفاق التوفيق/الوساطة وآثاره القانونية وشروط صحته، وجانب 
ات تقديم طلب التوفيق/الوساطة،  عملي حول صياغته، وإجراء
وتشكيل هيئة المفوضين أو الموفقين وسير الجلسات، واتفاق 

التسوية، وآثاره القانونية.
وأوضـــح حسين أن التوفيق والــوســاطــة يمثالن آلــيــة بديلة 
لــتــســويــة الــمــنــازعــات )ADR(، وهــمــا أقـــل تــكــلــفــة مـــن الــتــقــاضــي، 
ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة، وحتى 
بالنسبة للنزاعات األكثر عمقا وتعقيدا، يوفر كل من التوفيق 
ات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة،  والوساطة إجـــراء
ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة لالستمرارية 
والتنفيذ - وغالبا مــا تحافظ على سمعة األطـــراف والعالقات 
التجارية بين الــشــركــات ورجـــال األعــمــال والمستهلكين، حيث 
إنــه من أســرار النجاح في العالقات التجارية: وسيط محترف 
وأشخاص مناسبون حــول طاولة الــحــوار، كما يجب أن يتوفر 
فــي الــمــوفــق/الــوســيــط الــمــهــارات األســاســيــة الــمــطــلــوبــة، ومنها 
مهارات التواصل الفعال، ومفهومه وأنواعه، ومهارات التفاوض 
وفن الحوار ودبلوماسية اإلقناع، وأنواع المفاوضة، والدراسة 

 بالجانب العملي.
ً
والتخطيط، وابتكار الحلول، مختتما

وعلى صعيد المجتمع القانوني الدولي اعتمدت اتفاقية األمم 
المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، 
 باسم اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة 

ً
والــتــي تعرف أيــضــا

عام 2019، ووقعت االتفاقية من قبل 53 دولة، ومع ذلك لم تدخل 
حيز التنفيذ سوى في ست دول، وقد وسعت اتفاقية سنغافورة 
من نطاق االعتراف الدولي بالسبل البديلة لتسوية للمنازعات 
وإنــفــاذهــا، وتنشئ هــذه االتفاقية اعترافا بالتسويات القائمة 
على الوساطة وإنــفــاذهــا مــن أجــل تعزيز اللجوء إلــى الوساطة 

لحل النزاعات الدولية.
واختتمت الدورة أعمالها باقتراحات تتمثل في ضرورة تبني 
 
ً
 ملحوظا

ً
الوساطة لتسوية المنازعات التجارية التي تشهد تزايدا

 عن ساحات التقاضي.
ً
على المستويين المحلي والدولي، بعيدا

لقطة جماعية للمشاركين في البرنامج

الشايع: »المباني« تتطلع إلى فرص استثمارية خارج البالد
• الشريعان: إدراج الشركة في أسواق مالية أمر يخضع للبحث والدراسة 

• »الشركة ماضية في تنفيذ مخططاتها التوسعية بعدد من المشاريع واألسواق«

أفاد الشايع بأن شركة المباني 
تمكنت من تحقيق نتائج مالية 

وتشغيلية إيجابية، إذ ارتفع 
صافي الربح لعام 2022 إلى 

61.080 مليون دينار، مقارنة 
 عام 2021، 

ً
بـ55.376 مليونا

بارتفاع قدره %10.

قال رئيس مجلس إدارة شركة سند الشمري
المباني محمد عبدالعزيز الشايع 
ــلـــت فــــي الـــوقـــت  إن الـــشـــركـــة وصـ
الــحــالــي إلــــى الـــحـــد األقـــصـــى من 
االستثمارات في الكويت، السيما 
ــات الــمــتــتــالــيــة  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــط االرتـ ــ وســ
ألسعار الفائدة، وفي الوقت ذاته 
تــتــطــلــع إلــــى فــــرص اســتــثــمــاريــة 

جديدة خارج البالد.
وأضاف الشايع، خالل اجتماع 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الـــعـــاديـــة 
وغير العادية التي عقدت أمس، 
بحضور نسبته 79 في المئة، أنه 
تم إلغاء مشروع أفنيوز الشارقة، 
ــع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن،  ــ ــتــــوافــــق مـ ــالــ بــ
 أنها تسعى إلى إنجاز 

ً
موضحا

مشروعي أفنيوز الرياض والخبر، 
ـــروع تــوســعــة  ــشــ ــ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ إضـ

أفنيوز البحرين.
وذكــــر أن الــشــركــة مــضــت هــذا 
 في مسيرتها بالكويت 

ً
العام قدما

للمساهمة في مشاريع الشراكة 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص 
عــبــر إبـــرامـــهـــا اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
مـــع الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــرعــايــة 
الــــســــكــــنــــيــــة، لـــتـــمـــويـــل وتـــطـــويـــر 
وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة 
االستثمارية )S3( بمدينة صباح 
األحــمــد السكنية، لتطوير سوق 
تقليدي بتكلفة مــالــيــة تقديرية 
إجمالية تبلغ 26 مليون دينار، 

.
ً
ولمدة استثمار تبلغ 32 عاما

وبــيــن أن الــشــركــة تمكنت من 
تحقيق نتائج مالية وتشغيلية 

الرأسمالي نحو ملياري دوالر، 
ــــي«  ــانـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــه »الـ ــ ــنـ ــ ــــوذه مـ ــــحـ ــتـ ــ ــــسـ تـ
عــلــى 60 فــي الــمــئــة فــيــمــا تــتــوزع 
ــلـــى  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــحــــــصــــــص الـ
الـــمـــجـــمـــوعـــتـــيـــن آنــــفــــتــــي الــــذكــــر.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــثــمــارات 
الــشــركــة فــي الــبــحــريــن، قـــال إنها 
تتملك 35 فــي المئة مــن الشركة 
الــتــي تــم تأسيسها مــع الــشــركــاء 
هــــــنــــــاك، بــــــواقــــــع 50 فــــــي الـــمـــئـــة 
للشريك البحريني و15 في المئة 
لمجموعة الشايع، و35 في المئة 
للمباني. وحول مشاريع الشركة 
فـــي الــكــويــت، أوضــــح أن الــشــركــة 
انتهت من جميع مراحل أفنيوز 
الكويت، وجاٍر العمل حاليا على 
ــــروع bot يــتــضــمــن  ــــشـ تـــنـــفـــيـــذ مـ
ــــدة ســكــنــيــة في  تــطــويــر 270 وحـ
مدينة جابر األحمد )g3( ومجمع 
ــة  ــه اإليــــجــــاريــ ــتـ ــاحـ تـــــجـــــاري مـــسـ
تفوق 100 ألف متر مربع )تحت 
اإلنجاز( و تمتلك فيه »المباني« 
35 فــي الــمــئــة، مــتــوقــعــا االنــتــهــاء 
من المشروع خالل 3 سنوات، أما 
في مدينة صباح األحمد فنحن 
 بــصــدد »تعميد« المقاول 

ً
حــالــيــا

ليبدأ العمل، وهو عبارة عن سوق 
تــراثــي مــحــدث على طـــراز بسوق 
الــمــبــاركــيــة، إضـــافـــة إلـــى تطوير 
فــنــدق 3 نــجــوم، متوقعا إنــجــازه 
 إلــى امتالك 

ً
خــالل سنتين، الفــتــا

»المباني« المشروع بالكامل.
وقــال الشريعان إن »المباني« 
تمتلك 100 في المئة من أفنيوز 
الـــكـــويـــت، الــــــذي تــــتــــراوح تــكــلــفــة 
االستثمار االجمالية فيه بين 600 

و650 مليون دينار.
ووافــــــــقــــــــت الــــعــــمــــومــــيــــة عـــلـــى 
كــــل الـــبـــنـــود الـــــــــواردة فــــي جــــدول 
االعـــــمـــــال وأبــــــرزهــــــا الـــمـــصـــادقـــة 
ــلـــى تــــقــــريــــري مـــجـــلـــس اإلدارة  عـ
ومــراقــبــي الــحــســابــات، واعــتــمــاد 
الــبــيــانــات الــمــالــيــة والــحــســابــات 
الــخــتــامــيــة لــلــشــركــة، عـــن الــســنــة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، إضافة إلى المصادقة على 
تـــوزيـــعـــات نــقــديــة بـــواقـــع 14 في 

المئة، و6 في المئة منحة.

جانب من اجتماع الجمعية العمومية

األفنيوز - البحريناألفنيوز - الرياض

إيجابية، إذ ارتفع صافي الربح 
لــعــام 2022 إلـــى 61.080 مليون 
ديــنــار مــقــارنــة بـــــــ55.376 مليون 
ديــــنــــار الــــعــــام الـــمـــنـــصـــرم 2021 
بارتفاع قــدره 10 في المئة، كما 
ات التي اتخذتها  أسفرت اإلجراء
ــتـــائـــج تــشــغــيــلــيــة  الـــشـــركـــة عــــن نـ
جيدة تمثلت في جعل أنشطتها 
 
ً
الــتــجــاريــة أكــثــر مــرونــة وتــركــيــزا
قــادرة على تحقيق نمو مستدام 
ــة قــيــمــة كـــبـــيـــرة لــجــمــيــع  ــ ــافـ ــ وإضـ
أصـــحـــاب الــمــصــالــح بــمــن فيهم 
المساهمين والعمالء والموظفين 

والمجتمعات التي نعمل فيها. 
وأكــــد الـــشـــايـــع، أن »الــمــبــانــي« 
لديها كفاءات كويتية تفتخر بها، 
 
ً
لكن مــا دام القطاع الــعــام فاتحا

أبوابه على مصراعيه، »فال نتوقع 

من المواطن الكويتي للعمل في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، فــي وقـــت نجد 
الــمــواطــن الــســعــودي واإلمـــاراتـــي 
والبحريني يستوعب ما تتطلبه 
تحوالت سوق العمل، األمر الذي 
نــأمــل أن نــجــده فـــي بــيــئــة العمل 
 إلى أن تطورات 

ً
الكويتية«، الفتا

 
ً
ــوق الـــعـــمـــل مــحــلــيــا ــ ــ ــع وسـ ــ ــواقـ ــ الـ

 تستوجب عدم 
ً
 وعالميا

ً
وإقليميا

التوقف عند وظيفة بعينها.
وتـــابـــع أن »الـــمـــبـــانـــي« لــديــهــا 
ــة نـــــمـــــاذج لــعــمــل  ــعــــوديــ فـــــي الــــســ
الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــيـــــن 
والـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــات مــــــنــــــهــــــا فــــي 
»ســـتـــاربـــكـــس«، واألمــــــر ينسحب 
كذلك على المواطنين في اإلمارات 
ــــي حــيــن  ــبــــحــــريــــن وعـــــمـــــان، فـ والــ
يــصــعــب أن نــجــد ذلــــك االمـــــر في 

 ما المانع؟!
ً
الكويت، متسائال

وحـــــــــــــــــــول تـــــــــــــطـــــــــــــورات عــــمــــل 
»الــمــبــانــي« فــي المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، أفـــــاد الـــشـــايـــع بــأنــه 
نتيجة الستراتيجيتنا والخطة 
التوسعية التي تتخذها الشركة 
لــنــمــو أصــولــهــا شـــرعـــت الــشــركــة 
فـــي تــطــويــر وتــنــفــيــذ مــشــروعــيــن 
ــة هــمــا  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــن فـــــي الـ ــيـ ــيـ ــيـــسـ رئـ
ــريــــاض واألفـــنـــيـــوز  األفــــنــــيــــوز- الــ
- الــخــبــر بتكلفة مــالــيــة إجمالية 
تقارب 24 مليار ريال، ويتضمن 
الــــمــــشــــروعــــان أفــــضــــل قـــطـــاعـــات 
ــــي الـــشـــرق  ــيــــة فـ الـــعـــمـــل والــــربــــحــ
األوســــــط، فـــي حــيــن نــمــت أصـــول 
الشركة في مملكة البحرين بشكل 
جــيــد نــتــيــجــة لــلــتــنــوع فـــي قــطــاع 
العمل كما وستشهد عملياتنا 

 عند االنتهاء 
ً
ربحية أكــثــر نــمــوا

مــن األعــمــال اإلنشائية لمشروع 
ــيـــوز -  ــنـ ــيـــة لـــأڤـ ــانـ ــثـ ــلـــة الـ الـــمـــرحـ

البحرين.
 في 

ً
وأردف: »ســنــمــضــي قــدمــا

مــــواصــــلــــة مـــســـيـــرتـــنـــا لــلــتــوســع 
ــر  ــبـ ــة عـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــالــــــعــــــالمــــــة الـ
ــل  ــ ــة األجــ ــلــ ــويــ االســـــتـــــثـــــمـــــارات طــ
والشراكات التجارية باالعتماد 
على االبتكار والتميز التشغيلي 
لإلنطالق نحو آفـــاق جــديــدة من 

النمو المستدام«.
 بــأهــمــيــة 

ً
ــا ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وقــــــــال إنـــــــه إيـ

الــمــوظــفــيــن الـــذيـــن نــعــول عليهم 
لتحقيق استراتيجيات الشركة 
وخــطــطــهــا لــلــنــمــو فـــي أعــمــالــهــا، 
فإننا نــحــرص على توفير بيئة 
عمل جاذبة والتطوير المستمر 

فندق هيلتون جاردن إن البحرين

للموظفين باعتبارهم أحــد أهم 
اســتــثــمــارات الــشــركــة وأصــولــهــا، 
ومــــــــــن جــــــانــــــب االســــــتــــــثــــــمــــــارات 
المسئولة من الناحية االجتماعية 
تتبنى الشركة في جميع أعمالها 
وتــعــامــالتــهــا الــحــوكــمــة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات 
ــتـــي تـــعـــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة  الـ

لتحقيق االستدامة.

مخططات توسعية

ــيـــس  مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـــــــد الـــرئـ
التنفيذي بشركة المباني وليد 
الــــشــــريــــعــــان، أن إدراج الـــشـــركـــة 
فــــي أســـــــواق مـــالـــيـــة جــــديــــدة إلـــى 
ــر  ــة الــــكــــويــــت أمــ ــ ــــورصــ ــــب بــ ــانـ ــ جـ
يــــخــــضــــع لـــلـــبـــحـــث والــــــــدراســــــــة.
ــاد الشريعان بــأن الشركة  وأفـ
مــاضــيــة فـــي تــنــفــيــذ مخططاتها 
التوسعية في عدد من المشاريع 
واألسواق، أبرزها أفنيوز الرياض 
ــراج  ــ  و4 أبـ

ً
الــــــذي يـــضـــم مــجــمــعــا

ويــبــلــغ حــجــم االســتــثــمــار فــيــه 4 
ــارات دوالر تــســتــحــوذ مــنــه  ــيـ ــلـ مـ
»المباني« على 60 في المئة من 
خــالل شــركــة شــمــول، فيما تــوزع 
الحصص المتبقية بواقع 5 في 
المئة لمجموعة الشايع و35 في 

المئة لمجموعة الفوزان.
ــة  ــركـ وذكـــــــــر أن مـــــشـــــروع الـــشـ
ــــذي يـــفـــوق حجمه  فـــي الــخــبــر، الـ

https://www.aljarida.com/article/17169
https://www.aljarida.com/article/17172
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»المتحد« يعلن فائزي السحب 
األسبوعي لـ »الحصاد«

أعلن البنك األهلي المتحد نتيجة السحب األسبوعي على 
جوائز الحصاد، والذي أقيم أمس األول في المقر الرئيسي للبنك، 

بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وأسفر السحب عن حصول 10 من العمالء على 1000 دينار 
لكل منهم وهم: أحمد جعفر عبدالله الحداد، وأحمد محمد يعقوب 
شعيب الشعيب، وعبدالرحمن حسن محمد زغبر، وأحمد قاسم 
أحمد الخميس، وعدنان يوسف صالح الورع، وأفراح سليمان 
ــقـــادري، ورفــعــة فالح  عــلــي الــمــشــوطــى، وإيــمــان شــهــاب أحــمــد الـ
سالم الــعــازمــي، وأحــمــد صلهوم بنية اللحيدي، وولــيــد محمد 

أحمد اليعقوب.
ويقدم حساب الحصاد اإلسالمي في باقته الحالية مجموعة 
أوســع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عمالء »المتحد« 
بــجــائــزة شــهــريــة بــقــيــمــة 100000 د.ك، إضـــافـــة إلـــى 10 جــوائــز 
أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز ربع 
السنوية الكبرى بقيمة 250000 د.ك. نقدا للرابح هــي أهــم ما 
يطمح إليه العمالء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم 
 
ً
العمر. وفضال عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا

أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من 
جاذبية حساب الحصاد اإلسالمي.

ويــنــفــرد حــســاب الــحــصــاد بالعديد مــن الــمــمــيــزات، منها أنه 
أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضال عن ميزة فتح الحساب عبر 
اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
علما أن الحد األدنــى للمشاركة واالستفادة من السحوبات 
كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول 
السحب، والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب، إضافة إلى 
الحصول على أربــاح سنوية مثمرة، وتتيح كل 50 ديــنــارا في 
حساب العميل فرصة واحــدة للمشاركة في السحب، بشرط أن 
يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على األقل قبل تاريخ السحب، 
وكلما زادت مــدة االحتفاظ زادت فــرص دخــول السحب لكل 50 
دينارا، ويتم إجراء السحوبات كل أربعاء بناء على خطة السحب.

انطالق معرض الغذاء واألواني الرمضاني
بـــرعـــايـــة وحـــضـــور الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــتــســويــق 
والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم 
شهدت أرض المعارض الدولية بمشرف انطالق معرض الغذاء 
واألوانــي الرمضاني، الذي تنظمه وتقيمه الشركة، وتستمر 
أنشطته حتى 22 الجاري في صالتي 5 و6 بمشرف، بمشاركة 
حشد من 140 جهة عارضة تمثل كبرى الشركات الخارجية 

والمحلية متخصصة في قطاع مواد الغذاء.

وقالت الدهيم، في بيان أمس، إن »الغذاء واألواني« يعد من 
أهم المعارض للتجهيزات الرمضانية في الكويت، بمشاركة 
معظم الشركات الكبرى من داخل الكويت وخارجها، ويقدم 
من خالله منتجات شاملة من األطعمة المختلفة من اللحوم 
واألسماك والدواجن والتمور واأللبان ومشتقاتها ومستلزمات 
صناعتها، إضافة إلى مستلزمات السفرة والمطبخ من األواني 

المنزلية.

»الكويتية« ناقل رسمي لمعرض الحج والعمرة الرابع
اختتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية 
مشاركتها في معرض الحج والعمرة بدورته 
الرابعة كناقل رسمي للمعرض، والذي أقيم من 
1 إلى 7 مارس 2023، تحت رعاية وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، حيث ضم المعرض عددا 
كبيرا من حمالت ولجان الحج والعمرة، وشهد 
أيضا حضور عــدد كبير من الزائرين لجناح 

»الكويتية« الــمــشــارك، لالستفسار عــن أحــدث 
خــدمــات الــشــركــة، عـــالوة على تسليط الضوء 
على تاريخ الناقل الوطني للكويت، وإنجازاته 

على مر العقود الماضية.
ــال الــمــؤســســي  ــ ــــصـ وقــــــال مـــديـــر دائــــــــرة االتـ
ــتـــان: »يــســر  ــبـــسـ ــة خـــالـــد الـ ــامـ ــعـ ــات الـ ــعــــالقــ والــ
الخطوط الجوية الكويتية رعايتها لمعرض 

الحج والعمرة الرابع كناقل رسمي، حيث تأتي 
مشاركة الشركة فــي إطــار سعيها المتواصل 
على التواجد في أحد أهم المعارض المقامة 
بالكويت وألهمية موسم الحج نظرا لإلقبال 
المتزايد من الحجاج واختيار الكويتية ناقال 

لرحالتهم إلى السعودية«.

Ooredoo آل ثاني: أخذنا على عاتقنا ترقية كل ما يدور حول عالمة
ث باستمرار جميع قنوات ووسائل االتصاالت والخدمات والمنتجات • البابطين: نحدِّ

• عمومية الشركة أقرت توزيع أرباح نقدية بقيمة 70% على المساهمين

قال عبدالعزيز البابطين، إن 
»Ooredoo« تقوم باستمرار 
بتحديث جميع قنوات ووسائل 

اتصاالتها وخدماتها 
ومنتجاتها وعروضها 

الترويجية، فضال عن تحديث 
برامج المكافآت الخاصة بها 

لإلشادة بوالء العمالء للعالمة 
التجارية واالعتراف بها خالل 

رحلتهم مع الشركة.

وافـــقـــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــنــــيــــة  الــــــعــــــاديــــــة لــــلــــشــــركــــة الــــوطــ
 Ooredoo لالتصاالت المتنقلة
لعام 2022 على كل بنود جدول 
األعــــمــــال، ومــنــهــا تـــوزيـــع أربــــاح 
نــقــديــة عــلــى مــســاهــمــي الــشــركــة 
بقيمة 70% من القيمة االسمية 
للسهم الــواحــد، أي ما يعادل 70 
 للسهم الــواحــد بعد خصم 

ً
فلسا

أسهم الخزينة، على أن تستحق 
هذه األرباح النقدية للمساهمين 
المقيدين في سجالت الشركة في 

نهاية يوم االستحقاق.
وكذلك وافقت العمومية على 
استقطاع االحتياطي االختياري 
ــادل مــبــلــغ  ــعــ ــا يــ بــنــســبــة 10% مــ
4.144 مــاليــيــن ديــنــار يخصص 
لحساب االحتياطي االختياري، 
ــقـــطـــاع  ــتـ ــة إلـــــــى وقـــــــف اسـ ــ ــافــ ــ إضــ
االحتياطي القانوني فــي السنة 
الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة 31 ديسمبر 

 .2023
وقال الشيخ محمد بن عبدالله 
آل ثــانــي رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 
الــشــركــة، إن تــجــربــة الــعــمــيــل هي 
األساس لمواصلة التطوير، وفي 
ــا عــلــى عــاتــقــنــا  ــذنـ ــام 2022 أخـ عــ
تــرقــيــة كــل مــا يــــدور حـــول عالمة 
ــا  ــزنـ ــة، وركـ ــاريـ ــتـــجـ Ooredoo الـ
جــمــيــع الــجــهــود حــــول عــمــالئــنــا، 
ــبــــاقــــي  ــتــ ــل اســ ــكــ ــشــ ووضـــــعـــــنـــــا بــ
ــداف التي  االستراتيجيات واألهـ

تعود إلى تعزيز تجربة العمالء 
مــع الــعــالمــة الــتــجــاريــة، وتطوير 
 من 

ً
تقنياتنا الــمــوجــودة مسبقا

خالل التطورات الرقمية واعتماد 
أحدث التقنيات المتاحة إلنشاء 

 .»
ً
شبكة متقدمة رقميا

وزاد آل ثاني في كلمته بتقرير 
مجلس اإلدارة، التي ألقاها نيابة 
عـــنـــه عـــضـــو مــجــلــس اإلدارة، د. 
يـــوســـف مـــبـــرك الــصــلــيــلــي، خــالل 
تــــرؤســــه الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة، 
ــي تــقــديــم  ــ : »ســـنـــســـتـــمـــر فـ

ً
ــال ــ ــائــ ــ قــ

حـــلـــول ذكـــيـــة ورقـــمـــنـــة مــتــطــورة، 
إضافة إلى االستمرار في ابتكار 
وتحديث البنية التحتية لشبكات 
الــمــجــمــوعــة، وســنــتــخــذ خــطــوات 
ــز الــــشــــراكــــات  ــزيــ ــعــ ــــي تــ مـــهـــمـــة فــ
ــل مع  ــ واالتـــفـــاقـــيـــات طــويــلــة األجـ
القطاعات األخرى، مثل القطاعين 
المالي والحكومي، من أجل تقديم 
خدمات من شأنها أن تسهم في 
استمرار وتيرة االعمال وتوفير 

فرص النمو«. 
وأضــــــــــــاف آل ثــــــانــــــي: عـــالمـــة 
تــجــاريــة بحلة جــديــدة بالكامل، 
لـــــســـــوق  ا  Ooredoo درســـــــــــــت 
واستمعت إلــى عمالئها، بينما 
 اســتــراتــيــجــيــة 

ً
وضـــعـــنـــا خـــطـــطـــا

إلرســـــــال نــتــائــجــنــا الـــمـــالـــيـــة الـــى 
المستوى الحالي، ومن شعارنا 
»طور عالمك«، تأكدنا من أن هذا 
 على 

ً
التطوير ال ينعكس داخليا

أنــفــســنــا فـــقـــط كــمــوظــفــيــن ولــكــن 
 لــلــتــأثــيــر عــلــى الــمــجــتــمــع 

ً
أيـــضـــا

ومحيطنا كــكــل، قــدمــنــا خــدمــات 
ومـــنـــتـــجـــات جـــــديـــــدة نــعــتــبــرهــا 
األولـــى فــي الــســوق، كما حرصنا 
عــلــى تــطــويــر بــبــنــيــتــنــا التحتية 
الحالية إلى آفاق جديدة لتزويد 
قاعدة عمالئنا بتجربة ال مثيل 
لها مع عالمة تجارية يعرفونها 

ويثقون بها.
ــان  ــع أن عـــــــام 2022 كــ ــ ــابــ ــ وتــ
 مــن التنفيذ، 

ً
بالنسبة لــنــا عــامــا

ــا  ــنــ ــدافــ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــنـــا وأهــ
الــــتــــي وضـــعـــنـــاهـــا لــتــحــقــيــقــهــا، 
وقــد حققناها وذهبنا إلــى أبعد 
مــــن ذلـــــــك، لــــم نـــقـــم فـــقـــط بــتــلــبــيــة 
احتياجات عمالئنا بشكل أفضل 
ــال الــتــجــاريــة  ــمــ مـــن مــنــظــور األعــ
 
ً
الـــى الــمــســتــهــلــك، بــل قــمــنــا أيــضــا
بتحسين اعمالنا الى المنتجات 
والخدمات التجارية لنظل قادرين 
على المنافسة والكفاءة وال مثيل 
لــهــا فـــي ســـوق تــنــافــســيــة، بينما 
 
ً
أصــبــح الــعــالــم مــن حولنا رقميا

أكثر من أي وقت مضى. 
وأردفــــــك »عــمــلــنــا عــلــى إدخــــال 
التقنيات المالية بين خدماتنا 
وأعلنا كأول مزود اتصاالت يعلن 
عن مثل هذه الخدمات ويطلقها 
عــلــى مــنــصــتــه، خـــالل عـــام 2021، 
عـــادت أهميتنا للظهور كــواحــد 
مـــن أكــثــر الــقــطــاعــات حــيــويــة في 

العالم، فقد حرصنا على أن يظل 
 ببعضه البعض 

ً
الــعــالــم متصال

من خالل تقنياتنا، واليوم، نرتقي 
بهذه التجارب ونقوم بترقيتها 
مـــن خــــالل شــبــكــة ســلــســلــة وغــيــر 

.»
ً
منقطعة ومتقدمة رقميا

وذكـــــر آل ثـــانـــي أن اإليـــــــرادات 
الـــمـــوحـــدة ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة %3 
لتصل إلــى 620.3 مليون دينار 
ـــ 601.7  لــســنــة 2022 مـــقـــارنـــة بــ
مــلــيــون ديــنــار لسنة 2021، وقــد 
تأثرت اإليرادات بالدينار الكويتي 
بــشــكــل إيـــجـــابـــي نــتــيــجــة تــعــزيــز 
األداء مــــن خـــــالل تــنــفــيــذ خــطــط 
استراتيجية وتجارية باإلضافة 
ة التشغيل في الكويت  إلــى كفاء
ــي الـــمـــالـــديـــف  وتـــحـــســـن األداء فــ
ــيـــن والــــنــــمــــو الـــصـــحـــي  ــطـ ــلـــسـ وفـ
فـــي تـــونـــس والـــجـــزائـــر بــالــعــمــلــة 

المحلية. 
ــــالء  ــمـ ــ وبـــــــيـــــــن أن قـــــــــاعـــــــــدة عـ
Ooredoo فــي الــكــويــت ارتــفــعــت 
إلى 2.7 مليون عميل عام 2022، 
بــزيــادة قــدرهــا 8% مقارنة بعام 
2021، وسجلت Ooredoo الكويت 
زيادة في اإليــرادات بنسبة %12 
لتصل إلى 236.3 مليون دينار في 
عام 2022 مقارنة بـ 210.5 ماليين 
ــفــــع الــدخــل  فـــي عــــام 2021، وارتــ
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
ــاء بــنــســبــة  ــ ــفـ ــ واالســــتــــهــــالك واإلطـ
 في 

ً
17% لتصل إلى 71.5 مليونا

 
ً
عام 2022 مقارنة بـ 61.1 مليونا

في عام 2021، مدفوعة بالكفاءات 
الــتــشــغــيــلــيــة فــــي جـــمـــيـــع انـــحـــاء 

االعمال التجارية للشركة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
 »Ooredoo ــيــــذي فــــــي » ــفــ ــنــ ــتــ الــ
عــبــدالــعــزيــز يــعــقــوب الــبــابــطــيــن، 
تـــقـــوم »Ooredoo« بـــاســـتـــمـــرار 
بتحديث جميع قنوات ووسائل 
اتصاالتها وخدماتها ومنتجاتها 
ــا الـــتـــرويـــجـــيـــة، كــذلــك  ــهـ وعـــروضـ
تحديث برامج المكافآت الخاصة 
ــمـــالء  ــعـ ــا لــــــإلشــــــادة بــــــــوالء الـ بــــهــ
للعالمة التجارية واالعتراف بها 

.Ooredoo خالل رحلتهم مع
ــيــــن إلــــــــى أن  ــابــــطــ ــبــ وأشـــــــــــار الــ
الــنــتــائــج الــتــي حــقــقــتــهــا الــشــركــة 
ــدؤوب  ــ ـــاءت بــســبــب الــســعــي الـ جــ
إلجــــــراء الـــعـــديـــد مـــن الــتــغــيــيــرات 
التي تهدف إلــى إرضــاء عمالئنا 
من خالل تقديم خدمات مبتكرة 
تخدم شرائح المجتمع بتنوعها 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــيــــســــي الرتـ ــبــــب رئــ وهـــــــو ســ
قاعدة عمالئنا وثقتهم الكبيرة 
بنا، إذ قدمت Ooredoo مؤخرا 
حلول Fiber+ وهي تقنية ثورية 
تــعــتــبــر األولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
الكويت مناسبة للمنازل الذكية 
ــة ضــمــن  ــيـ ــمـ ــرقـ ــمــــؤســــســــات الـ والــ
حــرصــنــا الـــدائـــم عــلــى تــوفــيــر كل 
مــا هــو جــديــد ومــبــتــكــر فــي عالم 

التحول الرقمي.

وزاد: »نــــفــــتــــخــــر بـــحـــصـــول 
ــكــــويــــت عـــلـــى أول  Ooredoo الــ
تـــرخـــيـــص لـــخـــدمـــات الــحــوســبــة 
السحابية من قبل الهيئة العامة 
لــالتــصــاالت وتقنية المعلومات 
)CITRA( لنكون أيضا أول شركة 
تحصل على مثل هذا الترخيص 
بــالــكــويــت ولــديــنــا مــركــز بيانات 
يحظى بأعلى مستويات األمــان 
وأحــدث التقنيات لتوفير خدمة 
ـــن  ــ ــة الـــســـحـــابـــيـــة واألمـ ــبـ الـــحـــوسـ
السيبراني وهو المركز الذي يوفر 
اإلنترنت الثابت والمضمون دون 
انقطاع على مــدار الساعة طوال 
أيام األسبوع من اي مكان بالعالم 

بكل أمان وسرية«. 
 من اهتمامنا 

ً
وتابع أنه انطالقا

ــــات  ــــركـ ــــشـ ــــاع الـ ــــطـ ــقـ ــ ــا بـ ــ ــزنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وتـ
 Ooredoo قــمــنــا بــإطــالق خــدمــة
Cloud Connect بــالــتــعــاون مع 
ــيـــل جــــديــــد مــن  ــو جـ ــ هــــــــواوي وهــ
خـــدمـــات الــشــبــكــات الــــمــــدارة عن 
طــريــق الــحــلــول الــســحــابــيــة التي 
ستمكن الــعــمــالء مــن االســتــفــادة 
ــن الـــتـــقـــنـــيـــات الـــــرائـــــدة لــتــخــدم  مــ
كــل الــقــطــاعــات المختلفة كقطاع 
ــلـــيـــم والـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة  الـــتـــعـ
ومراكز التسوق والحلول الذكية 
للقطاع العقاري وقطاع الضيافة 
وأصـــحـــاب الــمــشــاريــع الصغيرة 

والمتوسطة.
وقال البابطين إن »2022 كان 

 بالتطورات الناجحة 
ً
 مليئا

ً
عاما

وتــنــفــيــذ خطتنا االســتــراتــيــجــيــة 
لـــالرتـــقـــاء بــتــجــارب الــعــمــالء الــى 
مــســتــوى غــيــر مـــســـبـــوق، ودارت 
استراتيجياتنا حـــول عمالئنا، 
وتجربتهم المباشرة مع العالمة 
الـــتـــجـــاريـــة، وفـــهـــم احــتــيــاجــاتــهــم 
ومطالبهم بشكل أفضل، ورفعنا 
ــــع جــــــــوانــــــــب مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا  ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
وخدماتنا وعروضنا الترويجية 
ــا لـــتـــزويـــدهـــم  ــيـ ــمـ ــا رقـ ــ ــاهـ ــ ــــززنـ وعـ
بأفضل تجربة في السوق«. وزاد 
ــذا الـــنـــمـــو مــــن خـــالل  ــ ــم هـ ــ ــم دعـ ــ »تـ
ــل فــــــرد فــي  ــ حــــــرص وتـــصـــمـــيـــم كـ
Ooredoo الــكــويــت عــلــى ضمان 
انــنــا ال نلبي التوقعات فحسب، 

بل نتجاوزها«.
واستطرد: »أخذنا على عاتقنا 
تــطــويــر وتــعــزيــز جــمــيــع جــوانــب 
عــمــلــيــاتــنــا وخــدمــاتــنــا وبنيتنا 
التحتية بكفاءة بهدف وحيد هو 
تــزويــد عــمــالئــنــا بــتــجــربــة فــريــدة 
مــع عــالمــة Ooredoo التجارية، 
وشبكة منظمة ومن دون انقطاع، 
واعــتــمــاد ودمـــج رقــمــي مبتكر،و 
التحتية ليس  تقنيات لبنيتنا 
فقط الكتساب ميزة تنافسية في 
السوق ولكن أيضا لضمان رضاء 

عمالئنا وتلبية احتياجاتهم«.

جانب من »العمومية«الصليلي والبابطين خالل »العمومية«
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افــــــتــــــتــــــح ســـــفـــــيـــــر ســـلـــطـــنـــة 
عــمــان لـــدى الــكــويــت د. صــالــح 
ــــرض  ــعـــ ـــ ــمــ ــ ـــ الـــــــــــخـــــــــــروصـــــــــــي، ال
الـــشـــخـــصـــي لـــلـــفـــنـــانـــة ســامــيــة 
عـــاصـــم فــــي قـــاعـــة دار الــســيــد 
ــة بــمــنــطــقــة  ــلـ ــيـ ــمـ لـــلـــفـــنـــون الـــجـ
لـــــــجـــــــابـــــــريـــــــة، أمـــــــــــس األول،  ا
بــحــضــور جــمــع مـــن الــفــنــانــيــن 

والشخصيات.
وبـــعـــد جـــولـــتـــه بــالــمــعــرض، 
ــدم  ــقــ ــــي: »أتــ ــــروصـ ــــخـ قــــــال د. الـ
بكل الشكر والتقدير للفنانة 
ســامــيــة عــاصــم عــلــى جهودها 
الحثيثة لتنظيم هذا المعرض 
الــكــبــيــر، والـــــذي يــبــيــن بــيــئــات 
ــلـــفـــة ومـــــتـــــعـــــددة، ســـــواء  ــتـ مـــخـ
بالكويت أو في بعض البيئات 
ــيـــة. إحــســاس  الــعــربــيــة والـــدولـ
الفنانة سامية راٍق. اللوحات 
لــتــي رسمتها تبين للمتلقي  ا
الــكــثــيــر مـــن الــرســائــل الــهــادفــة 
والمعاني الفلسفية العميقة. 

أشكرها على أعمالها الفنية، 
ــمــــق  ــعــ فـــــهـــــي فــــــــي مــــنــــتــــهــــى الــ
 خــصــصــت 

ً
ــال، وأيــــضــــا ــمـ والـــجـ

ــات لـــســـلـــطـــنـــة  ــ ــوحــ ــ ــلــ ــ ــ بــــعــــض ال
عمان«. 

ــروصـــــي كــل  ــ ــخـ ــ ودعــــــــا د. الـ
الــفــنــانــيــن الـــشـــبـــاب إلــــى إثــــراء 

الساحة الفنية بالكويت، وفي 
كــــل دول الــمــنــطــقــة بــالــجــديــد 

واإلبداع.
من جانبها، شكرت الفنانة 
ــيـــة عـــاصـــم،  ــامـ الــتــشــكــيــلــيــة سـ
الـــســـفـــيـــر د. الــــخــــروصــــي عــلــى 
حضوره وافتتاحه المعرض، 

ــــت فــي  ــدمـ ــ ــا قـ ــ ــهـ ــ ــة إلـــــــى أنـ ــ ــتـ ــ الفـ
 60 معرضها الشخصي نحو 
لــوحــة رســمــت بعضها بــألــوان 
ــر  اإلكـــريـــلـــيـــك، والـــبـــعـــض اآلخــ
 
ً
ــة، وأيــــضــــا ــيــ ــتــ ــزيــ بــــــاأللــــــوان الــ

استخدمت المكس ميديا. 
وتحدثت عن حضور المرأة 

ــا، حـــيـــث تــظــهــر  ــهــ ــاتــ ــــي لــــوحــ فـ
ــي ُحـــبـــهـــا لــلــطــبــيــعــة،   فــ

ً
ــا ــ ــمـ ــ دائـ

 
ً
وتــأمــلــهــا فـــي عــمــلــهــا، وأيــضــا

ــــاف  ــــشـ ــتـ ــ ــا لــــلــــســــفــــر، واكـ ــهــ ــبــ حــ
األشـــيـــاء الــجــديــدة، واالطــــاع، 

والثقافة. 
ـــ  وأوضـــــــــــحـــــــــــت عــــــــــاصــــــــــم، لــ

 
ً
»الجريدة«، أن لوحاتها كثيرا

ر عن الماضي، في إطار  ما تعبِّ
مــتــمــســك بـــالـــتـــراث واألصـــالـــة، 
الفـــتـــة إلــــى أنـــهـــا تــتــمــيــز بــهــذه 
ــنـــذ بــــدايــــة حــيــاتــهــا  ــفـــة مـ الـــصـ

الفنية.
ولفتت إلى أن أول لوحاتها 

 بعنوان 
ً
كــانــت بعمر 16 عــامــا

»رقـــــــــصـــــــــة شــــــعــــــبــــــيــــــة«، حـــيـــث 
اســــــتــــــخــــــدمــــــت فـــــيـــــهـــــا ألـــــــــــوان 
الـــــــزيـــــــت، وقــــــامــــــت بــــشــــرائــــهــــا 
ــارة الـــكـــويـــت بـــواشـــنـــطـــن،  ــفــ ســ
مشيرة إلــى أنــهــا كــانــت دائمة 
 
ً
الحصول على ميدالية سنويا

بـــــالـــــمـــــدرســـــة، حــــيــــث أحــــــــرزت 
الــمــركــز األول فــي الــرســم على 

مدارس البنين والبنات.
ــن طــقــوســهــا فـــي الــرســم  وعــ
والــــــــوقــــــــت الـــــــــــذي تـــســـتـــغـــرقـــه 
ــاء مـــنـــهـــا،  ــتـــــهـــ ــم االنـــ ــتــ ــتــــى يــ حــ
قالت سامية: »إذا استخدمت 
ــــوان الـــزيـــت فـــي الـــرســـم، فــإن  ألـ
 أطــول، 

ً
اللوحة تستغرق وقــتــا

 إذا كانت )بورتريه( 
ً
خصوصا

وتتضمن تفاصيل. وبالنسبة 
لــأكــريــلــيــك، فــــإن وقــــت إنــجــاز 
اللوحة أقل، ولكن يعتمد على 

فكرة الموضوع«. 
وذكــــرت أنــهــا تــرســم فــي أي 
وقت، ومتى وجدت فكرة لوحة 
وأعجبت بها تقوم بتصويرها 

على الفور، لتقوم برسمها.
وعــن جديدها، كشفت أنها 
ــامــــة  ــيـــر فـــــي إقــ ــكـ ــتـــفـ ــــدد الـ ــــصـ بـ
ــفــــتــــرة  ــنــــيــــة فــــــي الــ مــــــعــــــارض فــ

المقبلة.

ــي أمـــــــــس األول عـــن  ــ ــوفــ ــ تــ
 الــمــغــنــي الــفــرنــســي 

ً
93 عـــامـــا

مارسيل أمــون، حسبما أفاد 
ــيـــان تــلــقــتــه وكــــالــــة فـــرانـــس  بـ
برس، أصدرته عائلة الفنان 
الذي اشتهر عدد من أغنياته 
من بينها »بلو، بان، بلون« 

.)Bleu, blanc, blond(
وتـــــــعـــــــود بــــــــدايــــــــات بـــــــروز 
أمون، المولود في أول أبريل 
1929، إلى خمسينيات القرن 

العشرين.
وحصلت أسطوانته األولى 
ــائــــزة  ــلــــى الــــجــ 1956 عــ عـــــــام 
ــــارل  ــبــــرى ألكــــاديــــمــــيــــة شـ ــكــ الــ
كرو، لكن ذروة مسيرته كانت 
نيله األسطوانة الذهبية عام 

1971 عن »المور سا باس لو 
 amour ca passe le تــــان« )

.)temps
ــمـــســـرح  وخــــــــاض غــــمــــار الـ
الــغــنــائــي عـــام 1975، وكــانــت 
ألمـــــــــون أيـــــضـــــا تــــجــــربــــة فـــي 
التمثيل، إذ تولى مثا دورا 
ثــانــويــا إلــى جــانــب بريجيت 
 La mariee( بــاردو في فيلم
etait trop belle( عام 1956، 
لـــكـــن مــســيــرتــه الــســيــنــمــائــيــة 
بــــقــــيــــت مـــــــحـــــــدودة، وشـــــــارك 
ــن األفـــــام  ــي عـــــدد مــ أيـــضـــا فــ

التلفزيونية. 
)أ ف ب(

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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سامية عاصم قدمت 60 لوحة بألوان اإلكريليك والزيت
الخروصي: أعمالها الفنية تقدم رسائل هادفة ومعاني فلسفية

فضة المعيلي

● فضة المعيلي

السفير العماني أثناء جولته في المعرضجانب من األعمال المعروضة

مارسيل أمون

»الجواهرجي« ُيعرض في موسم الصيف
قــــــررت الـــشـــركـــة الــمــنــتــجــة 
لــفــيــلــم »الــجــواهــرجــي«، الــذي 
ــه مـــحـــمـــد  ــتــ ــولــ ــطــ ــم بــ ــاســ ــقــ ــتــ يــ
هنيدي مع منى زكي، عرضه 
خال موسم الصيف المقبل، 
ــيــــات عـــــــدة، وهـــو  بـــعـــد تــــأجــ
العمل الذي كتبه عمر طاهر، 

ويخرجه إسام خيري.
الــفــيــلــم الــــذي تـــم االنــتــهــاء 
ــره نـــهـــايـــة الـــعـــام  مــــن تـــصـــويـ
الـــمـــاضـــي، ويـــضـــم مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مـــن الــفــنــانــيــن، مــنــهــم 
لــبــلــبــة وتــــارا عـــمـــاد، هـــو أول 
تـــعـــاون بــيــن هــنــيــدي ومــنــى 
زكــــي مــنــذ فــيــلــمــهــمــا األشــهــر 

ــة  ــعــ ــامــ ــجــ ــدي فـــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ )صــ
األميركية(، الــذي ُعــرض قبل 

.
ً
25 عاما

هــنــيــدي ومــنــى ســيــقــومــان 
بتصوير األفيشات الدعائية 
للفيلم خــال األيــام المقبلة، 
ــــاق الــحــمــلــة  ــطـ ــ  النـ

ً
تـــمـــهـــيـــدا

ــه، ضــمــن خطة  الــتــرويــجــيــة لـ
الــدعــايــة الــخــاصــة بــه، والــتــي 
تــــتــــضــــمــــن إقــــــــامــــــــة عــــــــروض 
ــة، بــــمــــشــــاركــــة صـــنـــاع  ــ ــاصـ ــ خـ
ــدد مــــــن الــــــــدول  ــ ــعــ ــ الــــفــــيــــلــــم بــ

العربية.

منى زكي

باكتاغير يسحر الحضور بعزفه األنغام التركية
 مقطوعات متنوعة من الموسيقى الكويتية بمهرجان القرين الثقافي

ً
م أيضا قدَّ

م الفنان التركي غوكسيل  قدَّ
 
ً
باكتاغير وفرقته حفال

، ضمن 
ً
 متميزا

ً
موسيقيا

فعاليات مهرجان القرين 
الثقافي الـ 28.

تتواصل فعاليات مهرجان القرين في 
دورته الـ 28، بأنشطة ثقافية وموسيقية 
وفنية تلبي ذائقة الجميع، ففي رابطة 
األدباء الكويتيين أقيمت أمسية شعرية 
ــراء، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــعــ أحـــيـــاهـــا ثـــاثـــة شــ
الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لـــلـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 
واآلداب، وأنـــشـــد الـــمـــشـــاركـــون قــصــائــد 
لــلــحــيــاة والـــجـــمـــال والــــمــــرأة، فـــي ســيــاق 
شــعــري مــتــضــامــن مـــع الــخــيــال والـــواقـــع 
. والشعراء هم: عبدالله الفيلكاوي، 

ً
معا

ود. مشعل الزعبي، وندى األحمد، وأدارها 
الشاعر عبدالعزيز المشاري.

ــعـــراء فــــي إلــــقــــاء الــشــعــر،  ــشـ ــاوب الـ ــنــ وتــ
هلت األمسية بقصائد الزعبي، الذي 

ُ
واست

ــه، الـــتـــي اتــســمــت  ــاتـ ــداعـ  مـــن إبـ
ً
قــــرأ بــعــضــا

بالتواصل مع المشاعر اإلنسانية القريبة 
ــر بــقــصــيــدة »فـــي انــتــظــار  مــن الـــواقـــع، فــعــبِّ
ــه، وقـــصـــيـــدة  ــسـ ــفـ ــنـــون نـ ــكـ الـــــيـــــأس« عــــن مـ
»مناجاة القمر« حفلت بلغة شعرية متزنة، 
وعـــن الــحــب يــقــول: هــو ذاك الــحــب، شــيء 
غامض، عبقري لأساطير انتمى، شامخ 
ــه الـــذل  ــه، كــلــمــا ســـاومـ ــلـ ــهـــاوى أهـ مــهــمــا تـ
ـــط أن تــفــهــمــه، فــجــمــال 

َ
ســمــى، ال تــحــاول ق
الحب أن ال يفهما.

وألقت الشاعرة ندى األحمد قصائد من 
ديوانها الشعري »با موعد«، مستخلصة 
ات  منها المشاعر الــتــي تتألق فــي فــضــاء
ــلـــم، لـــتـــقـــول فــــي قـــصـــيـــدة »ردي عــلــى  الـــحـ
أبيات الشاعر«: يا عازف القلب واألشعار 
واألدب/ إني أراك تضيء الشعر كالذهب/ 
 أنــت ذاكــرهــا/ والعذر 

ً
إنــي نسيت جــروحــا

مــنــك قــبــول دون ذا عــتــب/ يــا مــن إذا قلت 
 رحت فاعله/ وإن فعلت تعيد السعد 

ً
شيئا

للهدب.
وجــاء دور الشاعر عبدالله الفيلكاوي 
ــتـــزم فــيــهــا  لــيــلــقــي قـــصـــائـــده، تــلــك الـــتـــي الـ
بــالــمــفــردات الــشــعــريــة الــمــتــنــاســقــة مــع ما 
ــر عــن الــحــيــاة فــي كل  يــبــثــه مــن صـــور تــعــبِّ
مـــجـــاالتـــهـــا وتـــحـــوالتـــهـــا، لـــيـــقـــول: حـــــذاِر 
قالت وماذا ينفع الحذُر/ إذا رَمتك سهام 
ت وبــعــض  ـــوُســـهـــا الــــَحــــَوُر/ قـــالـــت وصـــــدَّ

َ
ق

ِزُر. 
َ

/ به القلوب ولكن طرفه ش
ٌ
ة

َ
ِبل

ْ
د ُمق الصَّ

كــمــا ألــقــى الــفــيــلــكــاوي قــصــيــدة بمناسبة 

اليوم العالمي للمرأة، عنوانها »أدر كأس 
ــدام«. فـــي حــيــن أنـــشـــد مـــديـــر الــجــلــســة  ــمــ الــ
الــشــاعــر عــبــدالــعــزيــز الــمــشــاري قــصــيــدتــه 
ت في صياغة شعرية  )إنسان(، والتي جاء
مفعمة بالحيوية، بفضل ما تتمتع به من 
مــوســيــقــى شــعــريــة مــتــواصــلــة مـــع الــحــس 

اإلنساني الشغوف بالسام. 

أنغام تركية

ولــلــمــهــتــمــيــن بـــالـــفـــنـــون الــمــوســيــقــيــة، 
أقيمت على مسرح عبدالحسين عبدالرضا 
في السالمية أمسية بعنوان »أنغام تركية« 
لــلــفــنــان الـــعـــالـــمـــي غــوكــســيــل بــاكــتــاغــيــر، 
وفرقته، بحضور األمين العام المساعد 
ــي الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  لـــقـــطـــاع الـــفـــنـــون فــ
للثقافة والفنون واآلداب مساعد الزامل، 
وجـــمـــهـــور كــبــيــر مـــن ُمــحــبــي الــمــوســيــقــى 

التركية. 
م باكتاغير 20 مقطوعة موسيقية  وقدَّ
أعـــــاد مـــن خـــالـــهـــا إلــــى الــــوجــــدان حـــاوة 
ــال األنـــــغـــــام الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى اآلالت  ــ ــمـ ــ وجـ
الــشــرقــيــة مــع الــبــيــانــو، وســحــر الــحــضــور 

بطريقة عزفه ومهاراته االحترافية. 

وكـــان األجــمــل فــي هــذه األمــســيــة، حالة 
الــتــنــوع فــي هـــذه الــمــقــطــوعــات، الــتــي هي 
مــن مــؤلــفــاتــه، واســتــخــدم فيها الــمــقــامــات 
الموسيقية )الكرد والنهوند( وغيرهما. 
م مقطوعة أطلق عليها اسم الكويت  وقــدَّ
»ســمــاعــي« وعـــزف »الــبــوشــيــة الــكــويــتــيــة«، 

م »سماعي غريب«. وقدَّ
ــر طـــــــوال هـــذه  ــيـ ــاغـ ــتـ ــاكـ ولــــــم يـــتـــوقـــف بـ
م عــدة  األمــســيــة عــن الــمــفــاجــآت، حــيــث قـــدَّ
مـــقـــطـــوعـــات أخــــــرى، مــــن بــيــنــهــا »الــعــشــق 
الــطــاهــر، حــبــيــبــتــي، أمـــــواج، الـــحـــب، دفــتــر 
 
ً
الـــذكـــريـــات، رجــــال الـــحـــريـــق«، مــســتــخــدمــا
القوالب الموسيقية التركية الكاسيكية.
كما ُيحسب لهذا الموسيقار فــي هذه 
األمسية، محاولته تطوير القوالب التركية 
التقليدية، من خال استخدام الكثير من 
اآلالت الموسيقية، إليجاد صيغة مختلفة 

للتوزيع الموسيقي التقليدي. 
كـــذلـــك حــــاولــــت فـــرقـــة بـــاكـــتـــاغـــيـــر كــســر 
حالة المقطوعات، من خال عضو الفرقة 
م ثــاث  وعـــازف اإليــقــاع حــمــدي، الـــذي قـــدَّ
أغنيات أشاع من خالها حالة من الفرح 
ــد تــفــاعــل  بــصــوتــه ولــهــجــتــه الـــتـــركـــيـــة، وقــ

الجمهور بشكل كبير مع هذه األمسية.

وفاة المغني الفرنسي مارسيل أمون

موسيقى المارياتشي روماتيتالن موسيقى المارياتشي روماتيتالن 
المكسيكية تصدح اليومالمكسيكية تصدح اليوم

ــار مــهــرجــان الــقــريــن الــثــقــافــي الــثــامــن  فــي إطـ
والــعــشــريــن، تستعد ســفــارة المكسيك برعاية 
كريمة من المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب للدعوة إلقامة أمسية موسيقية لفرقة 
المارياتشي روماتيتان الشعبية المكسيكية، 
وســيــقــام الـــعـــرض الـــيـــوم فـــي الــســاعــة 8 مــســاء 
على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في منطقة 

السالمية.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، قــال الــســفــيــر المكسيكي 
لــــدى الـــكـــويـــت، مــيــغــيــل آنــخــيــل إيـــســـيـــدرو، عــن 
مــوســيــقــى الـــمـــاريـــاتـــشـــي: عــنــد االســـتـــمـــاع إلــى 
صوتها الشجي الــذي ال تخطئه األذن يحدث 
إحساس خاص يثير مزيجا من مشاعر البهجة 
والــحــنــيــن إلـــى الــذكــريــات، والـــذي ال يجلبه إال 
مــوســيــقــى الـــمـــاريـــاتـــشـــي، ولـــهـــذا الـــســـبـــب فـــان 
الــمــاريــاتــشــي مــعــروفــة عــلــى نـــطـــاق واســــع فــي 
المكسيك، حيث أصبحت شعارا يمثل المشهد 

الموسيقي في بلدنا أكثر من غيرها«.
ــلــــك الـــمـــشـــاعـــر  ــيــــدا عـــــن تــ ــعــ ــــن بــ ــكـ ــ وتـــــابـــــع »لـ
العاطفية التي تعبر عن الهوية الوطنية، فإن 
القليل فقط يعلمون أن موسيقى المارياتشي 
حظيت بتقدير اليونسكو كتراث غير ملموس 

لإلنسانية«. 

ووفــقــا لليونسكو، فــإن الــمــاريــاتــشــي تفسر 
 من عناصر 

ً
الموسيقى التقليدية، وتعد عنصرا

الثقافة المكسيكية التي تنقل من خالها القيم 
والــتــاريــخ والــلــغــات الــمــخــتــلــفــة، ولــهــذا حظيت 

بالتقدير كتراث غير ملموس للبشرية. 
أشار إلى أن فرقة المارياتشي روماتيتان 
الموسيقية تــلــتــزم بــالــحــفــاظ عــلــى الموسيقى 
الشعبية المكسيكية التقليدية ونشرها، فمنذ 
إنشائها كــانــت الفرقة تتميز بالنشاط، ليس 
فقط كأدوات تفسير لموسيقى المارياتشي، بل 
في البحث عن األغاني التقليدية من هذا النوع 

المشهورة والشائعة في جميع أنحاء العالم.
وبــاإلضــافــة إلــى الــعــروض فــي المهرجانات 
ــز الـــفـــرقـــة  ــركــ ــة الـــشـــهـــيـــرة تــ ــيــ ــدولــ ــن الــ ــ ــاكــ ــ واألمــ
الموسيقية على تعزيز الثقافة المكسيكية من 
خال التعاون مع الجمعيات اإليطالية وغيرها 
من الجمعيات األوروبــيــة في القطاعين العام 
والــخــاص، حيث أدى هــذا الجهد والــعــمــل إلى 
حضور فرقة المارياتشي روماتيتان في عدة 
جوالت دولية في المكسيك وفرنسا، وسويسرا، 
واليونان، وسلوفينيا، وكرواتيا، وجمهورية 
التشيك، وقبرص، وأوكرانيا، وكذلك في الشرق 

األوسط في العراق والجزائر والكويت.

فرقة المارياتشي روماتيتان

»ثغرات« تكشف عوار مجتمع عنصري يصنع المسوخ
فانتازيا مسرحية تدعو إلى تقّبل اآلخر برؤية إخراجية واعدة

● عزة إبراهيم
في خطوة على الطريق الصحيح نحو 
ــدع نــجــوم مسرحية  مــســرح حــقــيــقــي، أبــ
»ثغرات« في تقديم عرض احترافي صادق 
وواعد، من مجموعة من الشباب، بقيادة 
الــمــخــرج والــمــؤلــف ســلــطــان مــحــمــد، في 
أول أعماله المسرحية، التي استطاع من 
خالها اإلشارة إلى مياد مخرج محترف 
وموهوب، وذلك أمس األول، على مسرح 
حمد الرجيب بالمعهد العالي للفنون 
المسرحية في ثاني عروض مهرجان أيام 
المسرح للشباب في دورته الـ 14 برئاسة 

د. محمد المزعل.
وتناولت فكرة المسرحية العنصرية 
فــي مجتمع مــا، بأسلوب فــانــتــازي، فتم 
تجسيد أبطال المسرحية بواسطة عدد 
من المسوخ، وهم أشخاص كل فرد فيهم 
صــاحــب إعــاقــة مختلفة، وألن المجتمع 
غير إنساني، وبــدال من أن يتم التعامل 
مــعــهــم بــشــكــل مــن أشــكــال الــتــقــبــل لآلخر 
والتسامح واالنـــدمـــاج، لــم يــجــدوا داخــل 
جــــدران هـــذا المجتمع الــحــديــدي ســوى 
النبذ واالشمئزاز من إعاقاتهم، ما حولهم 
إلى مسخ، ليس على مستوى الشكل فقط، 
ولكن فكريا أيضا حين لفظهم المجتمع 
ولم يتقبلهم كأشخاص أصحاب مبادئ 
وطــــمــــوحــــات مـــثـــلـــهـــم مـــثـــل غـــيـــرهـــم مــن 
األصحاء، بل تفوقوا من خال مبادئهم 
اإليجابية والمحبة للسام واآلخرين على 
من يطلق عليهم أصحاء شكا وإن كانوا 
مرضى ومعاقين على مستوى المضمون 
والـــفـــكـــر والــــــــروح الـــفـــاســـدة والـــشـــريـــرة، 

التي جسدتها شخصية الساحر، وهو 
مـــن يـــحـــاول ابـــتـــزاز هــــذه الــفــئــة والــلــعــب 
على عجزهم الــجــســدي وتطلعهم نحو 
االستشفاء، محاوال استغالهم، من خال 
فــتــاة متآمرة تقنع أحــد المسوخ بأنها 
واقعة في غرامه الستدراجه إلــى براثن 

الساحر الشرير.
20 عاما مع التأقلم والرضا بإعاقتهم، 
ــبـــعـــض فــي  ــم بــعــضــهــم الـ ــ ــا دعــ بــــل أيــــضــ
ــــؤالء الــمــســوخ  مــجــتــمــع صــغــيــر كـــونـــه هـ
واستمتعوا فــيــه، وكــانــوا داخــلــه السند 
والسام، منحوا بعضهم بعضا التقبل، 
وكــأن المخرج أراد أن يصور للجمهور 
مجتمعا سليما مـــولـــودا مــن رحـــم آخــر 
فاسد، ورغم ضعف وقلة حيلة المجتمع 

ــوخ، فــــــإن الـــمـــخـــرج  ــمــــســ ــــن الــ ــــر مـ ــغـ ــ األصـ
استطاع أن يبرز من خال رؤيته كيف أن 
الدعم والصدق يمكن أن يجعل اإلنسان 
يتعايش ويتقبل اآلخر ويسعد بحياته 
مهما اشتعلت الحرب من حوله، ومهما 
ــــن بــكــمــالــه رغـــم  ــبـــذه اآلخـــــــر، طـــالـــمـــا آمـ نـ
العجز، واستطاع أن يحيط نفسه بمن 
ــارة المزيد  يــدعــم هـــذا الــشــعــور، دون إعــ
من االنتباه لمن يخترق تلك الــدائــرة أو 

يحاول إفسادها.
20 عــامــا مــن الـــســـام، ولــكــن الــمــخــرج 
أشـــار بــقــوة إلــى ســطــوة الــحــب، وإن كان 
مزيفا، إال أن شعور أحــد أفـــراد مجتمع 
ــتــــاة جــعــلــه  الــــمــــســــوخ بـــالـــعـــشـــق نـــحـــو فــ
يخترق دائرة التقبل والمصالحة، محاوال 

االندماج في مجتمع نبذه طوال حياته، 
ولكن حين يعجز األمــل ال يجد اإلنسان 
اليائس أمامه سوى أبواب الخرافة التي 
ــا صنعه  ــة، وهـــــذا مـ ــاويـ ــهـ ــقـــوده إلــــى الـ تـ
الـــمـــخـــرج حــيــن جــعــل أعـــضـــاء الــمــســوخ 
يقعون تحت سطوة الساحر الذي باعهم 

الوهم في ثوب براق من األمل المزيف.
وأبــــــرزت الــمــســرحــيــة نـــجـــوم الــعــرض 
الذين تألقوا في أداء أدوارهم وتنقلوا بين 
الكوميديا والتراجيديا بنعومة فائقة، 
وإلـــى جــانــب أدائــهــم كـــان الــنــص المميز 
الذي كتبه مخرج العمل سلطان محمد، 
والــذي نجح في إضفاء المتعة واإلثــارة 
على العمل الــذي امتد على مــدار ساعة 
كاملة لم يشعر معها الجمهور بالملل، 
نتيجة الــجــمــل الــقــصــيــرة فــي الــحــوارات 
ت رشيقة ومبهجة  الطويلة والتي جــاء

أحيانا ومأساوية أحيانا أخرى.
وتصدى لبطولة المسرحية الفنانون 
ضـــاري الـــرشـــدان ويــوســف الــعــبــدالــرزاق 
ومـــحـــمـــد الـــمـــنـــصـــوري وصـــقـــر الــشــحــي 
وأحمد الرشيدي ويونس الشرهان وهبة 
العيسى وعــلــي قــاســم وأحــمــد العريفي 
ومحمد الخراز وحسين الفراس وإسحاق 
أيوب، بينما صممت األزياء حصة العباد، 
والــديــكــور فهد الرشيد، والمكياج زينة 
الـــيـــوســـفـــي، واإلضــــــــاءة فـــاضـــل الــنــصــار 
والـــمـــوســـيـــقـــى هـــانـــي الـــــهـــــزاع، وســـاعـــد 
باإلخراج هبة عبدالله، والمخرج المنفذ 
عبدالله الــخــرشــان، والمسرحية تأليف 
وإخـــــراج ســلــطــان مــحــمــد، وإنـــتـــاج فــرقــة 

المعهد العالي للفنون المسرحية.

مشهد من المسرحية

غوكسيل باكتاغير وفرقته الموسيقية
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سعى محتجون معارضون 
ــلـــطـــة  ــة »إضــــــــــعــــــــــاف سـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ لـ
القضاء«، التي يتجه االئتالف 
الــيــمــيــنــي الـــمـــتـــشـــدد الــحــاكــم 
فـــي إســرائــيــل لــتــمــريــرهــا عبر 
الــــبــــرلــــمــــان، إلـــــــى شـــــل حـــركـــة 
الوصول إلى المطار الرئيسي 
فــي تــل أبــيــب، وتعطيل رحلة 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــيـــن 
نتنياهو إلى إيطاليا، وزيارة 
وزيــــر الـــدفـــاع األمــيــركــي لويد 

أوستن )إلى إسرائيل( أمس. 
وفي تحّد النتشار الشرطة 
الــــكــــثــــيــــف، تـــجـــمـــعـــت قــــوافــــل 
ــع الــعــلــم  ــرفــ ــارات تــ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــن الـ ــ مـ
ــلــــى الـــطـــريـــق  اإلســــرائــــيــــلــــي عــ
ــة  ــلــ ــرقــ الــــــــســــــــريــــــــع، بـــــــهـــــــدف عــ
ــة الــــمــــروريــــة، بـــيـــن تــل  ــركـ الـــحـ
أبــيــب والـــقـــدس، وتــدفــقــت إلــى 
الطريق المؤدي لمبنى الركاب 
الرئيسي بمطار بن غوريون. 
وتــســبــبــت الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
شــارك بها اآلالف واستهدفت 
المطار ضمن ما أطلقت عليه 
الــمــعــارضــة بـــ »يـــوم مناهضة 
ــــر 

ّ
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة« فـــــي تــــأخ

انــطــالق رحــلــة  نتنياهو، إلى 
رومــــــا، حــتــى عــصــر أمـــــس، إذ 
ــى  ــر إلــــــــى الـــــــوصـــــــول إلــ ــ ــطـ ــ اضـ
ــرة مـــروحـــيـــة،  ــائــ ــطــ ــار بــ ــطــ ــمــ الــ
فيما الــتــقــى هــو ووزيــــر أمــنــه، 
يـــوآف غــاالنــت، بــوزيــر الــدفــاع 
األمــيــركــي، فــي منطقة المطار 
بــــعــــد تــــرتــــيــــبــــات تــــمــــت عــلــى 
عجل لمواجهة الحصار الذي 

فرضته المعارضة.
ــن الــوطــنــي  ــر األمــ ــال وزيــ وقــ
إيتمار بن غفير لــدى وصوله 
ات  إلى المطار لتنسيق إجــراء
الــتــعــامــل مــع الــمــظــاهــرات: »لــم 
يـــقـــل أحـــــد أال تـــحـــتـــجـــوا. لــكــن 
ليس من المقبول أو الصائب 
أو المناسب تخريب حياة 70 

«، في إشــارة إلى العالقين 
ً
ألفا

في االختناقات المرورية إلى 
جانب مــن لهم رحــالت جوية. 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وتــــضــــمــــنــــت االحـ
الــحــاشــدة الــتــي خــرجــت بعدة 
ــة وتـــخـــلـــلـــتـــهـــا  ــيــ ــيــــســ مــــــــدن رئــ
ــن قـــــــوات األمــــن  ــيـ صـــــدامـــــات بـ
ومــتــظــاهــريــن تــعــطــيــل مــيــنــاء 
ــادت  حــيــفــا الـــبـــحـــري، فــيــمــا أفــ
تـــقـــاريـــر عــبــريــة بــفــصــل عقيد 
فـــي ســـالح الــجــو اإلســرائــيــلــي 
لقيادته تظاهرات االحتجاج 
ضــد حــكــومــة نــتــنــيــاهــو« التي 
تخشى من مواجهة تمرد يؤثر 
على جاهزية سالح الجو الذي 

تعتمد عليه الـــدولـــة العبرية 
بشكل أساسي.

التزام وحث

وعلى وقع تصعيد المعارضة 
ـــة  ــومـ ــكــ ــحــ خـــــطـــــواتـــــهـــــا ضــــــــد الــ
اإلســرائــيــلــيــة، بحث أوســتــن مع 
نتنياهو عدة ملفات ساخنة في 
مقدمتها »التهديدات اإليرانية« 
والعنف المتصاعد في األراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة وخــطــة 
اإلصـــــالح الــقــضــائــي. وبــحــســب 
بــيــان لــــوزارة الــدفــاع األميركية 
»البنتاغون« أكد أوستن التزام 

واشنطن الصارم بأمن إسرائيل 
وتفوقها العسكري النوعي.

وأوضح البنتاغون أن أوستن 
ناقش التهديدات التي تشكلها 
ــران بــالــمــنــطــقــة واتـــفـــقـــا على  ــ إيــ

زيادة التعاون لمواجهتها. 
وكان مسؤول في البنتاغون 
قال، إن أوستن سيبلغ نتنياهو 
ان الــتــصــعــيــد فـــي »الـــضـــفـــة« قد 
يشغل تــل أبيب وواشــنــطــن عن 

أنشطة ايران. 
ــدد إلســـرائـــيـــل الـــتـــزام  كــمــا جــ
الواليات المتحدة بعدم السماح 
 بــامــتــالك ســالح 

ً
إليـــــران مــطــلــقــا

نووي.
ولــفــت الــوزيــر األمــيــركــي إلــى 
»العواقب المميتة لتوسيع إيران 
تعاونها العسكري مع روسيا«.

ــر،  ــن جـــانـــب آخــ كـــمـــا شـــــدد مــ
عــلــى أهــمــيــة تنفيذ االلــتــزامــات 
الــتــي تعهد بها اإلسرائيليون 
والــفــلــســطــيــنــيــون فـــي اجــتــمــاع 
 فــي الــوقــت ذاتــه 

ً
العقبة، مــؤكــدا

التزام بالده بدعم حق إسرائيل 
في »الدفاع عن نفسها«.

وحث أوستن رئيس الــوزراء 
اإلسرائيلي على اتخاذ خطوات 
لــتــهــدئــة الـــعـــنـــف فــــي األراضــــــي 
ــيـــة بــــعــــد ســلــســلــة  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
أحــداث دامية تخللها مقتل 75 
 منذ 

ً
 و13 إسرائيليا

ً
فلسطينيا

بداية العام الحالي.
ودعــــــــــا الـــــــوزيـــــــر األمــــيــــركــــي 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لــــوقــــف اإلجـــــــــــراءات 
األحــاديــة الجانب التي تقوض 

حل الدولتين.
ــن جـــهـــتـــه، قــــــال نــتــنــيــاهــو  ــ مـ
لوزير الدفاع األميركي: »لدينا 
أجــنــدة مشتركة فــي منع إيــران 
من الحصول على أسلحة نووية 
ــاط عـــدوانـــهـــا  ــ ــبــ ــ ــا وإحــ ــ ــهــ ــ وردعــ

والحفاظ على األمــن واالزدهــار 
فـــي الــمــنــطــقــة، وتــوســيــع دائــــرة 

السالم. هذه أجندة مهمة«. 
وكــــــان مــــن الـــمـــقـــرر أن يــصــل 
أوســـتـــن، أمـــس األول، فـــي إطـــار 
جــولــتــه فــي المنطقة لكنه أجــل 
ــا بــســبــب الـــمـــظـــاهـــرات  مـــوعـــدهـ
المتواصلة منذ 9 أسابيع ضد 
خطة تعديل الــنــظــام القضائي 
ــة بـــ  ــعــــارضــ ــمــ الــــتــــي تـــصـــفـــهـــا الــ
ــــب إدارة  ــالـ ــ ــطـ ــ »االنـــــــــقـــــــــالب« وتـ
الرئيس جو بايدن بوقفها لحين 
ــمـــاع وطــنــي  »الــــوصــــول إلــــى إجـ

بشأنها«.

إلغاء وفشل

ــــذي عــقــد في  ــاء الــلــقــاء الـ ــ وجـ
المطار بعد أن ألغى مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون رفـــيـــعـــو الــمــســتــوى 
ــدن، مــشــاركــتــهــم  ــايــ فـــي إدارة بــ
فــي مــؤتــمــر منظمة »الــبــونــدز«، 
الــمــســؤولــة عــن جمع التبرعات 
من اليهود في العالم لمصلحة 
إسرائيل، بعد رفض المنظمين 
إلغاء كلمة من المقرر أن يلقيها 
وزيــر المالية اإلسرائيلي وزير 
الــدولــة بـــوزارة األمــن، بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش، خــــالل الــمــؤتــمــر 
الـــمـــقـــرر االثـــنـــيـــن الـــمـــقـــبـــل بــعــد 
دعــوتــه إلــى »مــحــو بــلــدة حــوارة 

الفلسطينية«.
ــاء ـ الــخــمــيــس،  ــ ــعـ ــ ولـــيـــل األربـ
ــة  ــ ــالـ ــ ــر ســــمــــوتــــريــــتــــش »رسـ ــشــ نــ
ــه الـــتـــي  ــ ــوتـ ــ اعـــــــتـــــــذار«، عـــقـــب دعـ
وصفها المتحدث باسم اإلدارة 
األميركية نيد برايس بالمقززة 
وغــيــر الــمــســؤولــة بــشــأن البلدة 
الــتــي شــهــدت عملية اطـــالق نار 
أودت بــشــقــيــقــيــن إســرائــيــلــيــيــن 
وأطلقت شرارة أعمال انتقامية 

ــام بــهــا مــســتــوطــنــون وتسبب  قـ
مقتل فلسطيني وإحراق عشرات 

المنازل. 

ارتباط واغتيال

إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، أفـــــــــــــــاد مـــــوقـــــع 
»أكسيوس« بأن لجنة العالقات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فــــــــي الـــكـــنـــيـــســـت 
)البرلمان( صادقت على مشروع 
قـــانـــون يــلــغــي فـــك االرتـــبـــاط مع 
شمال الضفة الغربية المحتلة، 
ما يعني السماح بالعودة لبناء 
مستوطنات بين جنين ونابلس. 
وتـــزامـــنـــت خـــطـــوة الــبــرلــمــان 
اإلســرائــيــلــي الــخــاضــع لهيمنة 
التيار المتشدد، مع اغتيال قوات 
سرية إسرائيلية، ثالثة عناصر 
ــة جـــــبـــــع«، الـــتـــابـــعـــة  ــبـ ــيـ ــتـ مـــــن »كـ
لحركة »الجهاد« بعد استهداف 
سيارتهم في بلدة جنوب جنين، 
فيما أُعــلــن عــن استشهاد طفل 
 بـــإصـــابـــتـــه بـــرصـــاص 

ً
مــــتــــأثــــرا

االحتالل في جنين قبل يومين. 
ــون ذلـــــــــــك، شـــــــارك  ــ ــــضــ فـــــــي غــ
حــشــد مــن فلسطينيي الــداخــل، 
فــي تظاهرة بعنوان »مــش راح 
ــام مـــجـــمـــع الــــدوائــــر  ــ ــ نــــرحــــل« أمـ
ــة فــــــي مــــديــــنــــة بــئــر  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
 على سياسات 

ً
السبع، احتجاجا

الحكومة اإلسرائيلية فــي هدم 
الــمــنــازل والــتــرحــيــل مـــن الــقــرى 
ــتــــراف فـــي الــنــقــب  مــســلــوبــة االعــ

أمس.
ــــاق آخـــــــــر، أصـــــــدرت  ــيـ ــ فـــــي سـ
هيئة القضاء العسكري التابعة 
لحركة »حماس« في غزة، اليوم 
الخميس، ثالثة أحكام باإلعدام 
مــنــهــم اثـــنـــان بــتــهــمــة الــتــخــابــر 

لمصلحة إسرائيل أمس.

دوليات ١٢
العدد 5280 / الجمعة 10 مارس 2023م / 18 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
foreigndesk@aljarida●com

بن فرحان يجدد »شراكة الطاقة« مع موسكو  ومحادثاته 
مع الفروف تتطرق إلى تعزيز استقرار الخليج

فــي رد انتقامي على الهجوم غير 
المسبوق الذي شنته مجموعة روسية 
موالية ألوكرانيا على منطقة بريانسك 
الــروســيــة، وأثـــار مــوجــة سخط كبيرة 
ت القوات الروسية، 

ّ
ضد الكرملين، شن

فة على أنحاء 
ّ
فجر أمس، ضربات مكث

 
ً
واسعة من أوكرانيا، شملت خصوصا
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــالــعــاصــمــة كــيــيــف، 
وخــاركــيــف، وأوديــســا، وميكوالييف، 

ولفيف، ودنيبرو، وزابوريجيا.
ــاع الـــروســـيـــة  ــ ــدفـ ــ وأكــــــــدت وزارة الـ
أنها »وجهت ضربة انتقامية واسعة 
 
ً
الــنــطــاق مــن الــجــو والــبــحــر والــبــر ردا
على الهجمات اإلرهابية التي نظمها 
نـــظـــام كــيــيــف فـــي مــقــاطــعــة بــريــانــســك 
يــوم 2 مــــارس«، والــتــي تبناها »فيلق 
المتطوعين الروس« وتمكن خاللها من 
اختراق الحدود وإرباك األمن الروسي.
وأوضحت الوزارة أنها استخدمت 
صـــواريـــخ »كــيــنــجــال« فـــرط الــصــوتــيــة 
و»كــالــيــبــر« الــتــي تطلق مــن البحر في 
ــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــعــســكــريــة  ــبـ ــرب الـ ــ ضــ
ألوكرانيا، وكذلك مؤسسات المجمع 
الــصــنــاعــي، ومــنــشــآت طــاقــة تغذيها، 
ــواريـــخ عــالــيــة  مــبــيــنــة أن جــمــيــع الـــصـ
ــــن الـــجـــو  ــــت أهــــدافــــهــــا مـ ــابـ ــ ــة أصـ ــ ــدقـ ــ الـ
والبحر والبر، ودمرت قواعد الطائرات 
المسيرة، وتعطيل نقل االحتياطيات 

والنقل بالسكك الحديدية لألسلحة 
األجـــنـــبـــيـــة، وتــعــطــيــل مـــرافـــق إلنــتــاج 
وإصالح المعدات العسكرية والذخيرة.
وفــــيــــمــــا دّوت االنـــــــفـــــــجـــــــارات فــي 
مــيــكــواليــيــف )جــنــوب( ولــفــيــف )غـــرب( 
ودنـــيـــبـــرو )شــــــرق(، أكــــد وزيــــر الــطــاقــة 
هــيــرمــان هالوشينكو والــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة فاليري زالوجني، ان 
»الهجوم الروسي الشامل« تم بواسطة 
 مــن أنـــواع مختلفة، و8 

ً
81 صــاروخــا

ضـــربـــات بــطــائــرات مــســيــرة مـــن طـــراز 
»شاهد« اإليرانية، واستهدف منشآت 
الطاقة في سبع مناطق على األقل بما 
فيها كييف، وميكواليف، وخاركيف، 
ــرو، وجــيــتــومــيــر،  ــبــ ــيــ ــا، ودنــ ــ ــســ ــ وأوديــ

وزابوروجيا.
وبــعــد يـــوم واحـــد مــن الــمــفــاوضــات 
مع األمــم المتحدة بشأن نزع السالح 
من المحطة النووية األكبر في أوروبا، 
 »خط 

ّ
أفـــادت شــركــة »إنــيــرغــاتــوم« بـــأن

ــيـــا  ــيـــن زابـــوريـــجـ ــال األخــــيــــر بـ ــ ــــصـ االتـ
وشبكة الكهرباء قطع بسبب الهجمات 
الروسية«، موضحة أن العمل توقف في 
المفاعلين الخامس والــســادس ويتم 
توفير الكهرباء الالزمة للتشغيل من 
 تعمل بــالــديــزل وبــهــا وقــود 

ً
18مـــولـــدا

يكفي 10 أيام.
رت الــشــركــة مـــن أنـــه »إذا لم 

ّ
ــذ ــ وحــ

يــكــن مـــن الــمــمــكــن مـــعـــاودة الــتــغــذيــة 
ــيـــة الــــخــــارجــــيــــة لــمــحــطــة  ــائـ ــكـــهـــربـ الـ
زابوريجيا، قد يحصل حادث تكون 
ــة فــــي الـــعـــالـــم  ــيـ ــاعـ ــعـ لــــه عــــواقــــب إشـ

بأسره«.
، اعتبر وزيــر الخارجية 

ً
سياسيا

السعودي، فيصل بن فرحان، خالل 
مؤتمر صحافي في ختام مباحثاته 
مع نظيره الروسي سيرغي الفروف، 
أمــس، أن الوضع في أوكرانيا يؤثر 
بشكل كبير على األمــن واالستقرار 
 اســــتــــعــــداد 

ً
الــــعــــالــــمــــيــــيــــن، مـــــــؤكـــــــدا

السعودية لبذل الجهود ومواصلة 
المساعي اإلقليمية والــدولــيــة لحل 
ــنــــزاع، وتــخــفــيــف  األزمـــــة وتــســويــة الــ
التوتر والمعاناة الناجمة عنه خاصة 

للدول النامية.
ــان، الــــــــذي زار  ــ ــرحــ ــ وأوضـــــــــح بـــــن فــ
ــرة منذ  ــد ألول مــ ــ ــا يــــوم األحـ ــيـ أوكـــرانـ
إقــامــة الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة معها 
، أن المملكة تسعى لتعزيز 

ً
قبل 30 عاما

وتــطــويــر الـــعـــالقـــات مـــع روســـيـــا على 
جميع الصعد، وتوحيد الــرؤى ودعم 
 إلى استمرار 

ً
العالقات الثنائية، مشيرا

التنسيق معها عن كثب بشأن أسواق 
الطاقة واتفاق »أوبك+«. 

بــــدوره، أعـــرب الفــــروف عــن امتنان 
مــوســكــو لــمــوقــف الـــريـــاض الــمــتــوازن 

مــن األزمــــة األوكــرانــيــة وجــهــودهــا في 
مــبــادلــة األســــرى، ورحـــب بمشاركتها 
النشطة في حل القضايا الدولي وليس 
 أهمية وجــود 

ً
اإلقليمية فــقــط، مــؤكــدا

تنسيق »دائم ومتبادل« بين الرياض 
ومــوســكــو واتــخــاذ الــخــطــوات الــالزمــة 

لتطوير التعاون.
وذكـــــــر أن مـــبـــاحـــثـــاتـــه بــــن فـــرحـــان 
 
ً
تناولت الــوضــع فــي أوكــرانــيــا، معربا

عن تقديره لرغبة الرياض الصادقة في 
التوصل إلى تسوية سياسية للوضع.

واتهم الفروف أوكرانيا بعدم إبداء 
ــــدي لــلــتــســويــة  أي اهـــتـــمـــام لــــحــــوار جـ
والــدول الغربية »تحرضها على عدم 
التفاوض قبل أن تهزم روسيا في أرض 
المعركة«، كما اتهم األمين العام لألمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش وطاقمه 
بالتهرب من التعليقات بشأن الحاجة 
إلى تحقيق محايد في تفجير خطوط 

غاز »التيار الشمالي«.
وعن التنسيق النفطي، أكد الفروف 
اتفاق موسكو والرياض على مواصلة 
تنسيق جهودهما فــي إطـــار تحالف 
ــك+(، وأن جميع الـــدول األعــضــاء  ــ )أوبـ
في هــذا التحالف ملتزمة بتعهداتها 
من أجل ضمان االستقرار في أسواق 

الطاقة.
ــيـــة الـــروســـي  وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـ
الفــــــــروف، إن مــبــاحــثــاتــه مــــع نــظــيــره 
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ الـــــســـــعـــــودي تــــنــــاولــــت ســ
االستقرار في الخليج العربي عبر نهج 
يجمع دول المنطقة المهمة ويسمح 

بالتحرك نحو اتفاقيات محددة حول 
أمنها. 

وأوضح أن الجانبين »ينطلقان من 
حقيقة أن جميع النزاعات في المنطقة 
يــجــب أن تــحــل عــلــى أســـــاس الـــحـــوار 
الــســيــاســي بــمــشــاركــة جميع األطـــراف 

المعنية«.
ــول تــحــقــيــق  ــ ــلـــى ســـــــؤال حــ  عـ

ً
وردا

التسوية في اليمن قال األمير فيصل، 
 مــتــواصــلــة إلطـــالق 

ً
إن هـــنـــاك جـــهـــودا

 رغبة الرياض 
ً
عملية سياسية، مؤكدا

في الوصول إلى تسوية تضمن األمن 
واالســتــقــرار هناك مــن خــالل التوصل 
إلى وقف إلطالق النار والبدء في حوار 

ينهي النزاع.

حذر وزير الشؤون اإلسالمية 
والدعوة واإلرشاد السعودي 

الشيخ عبداللطيف بن 
عبدالعزيز آل الشيخ ممن 

»املتحزبني املتخندقني  أسماهم بـ
وراء جماعات اإلرهاب والتطرف 

الذين يترقبون إلشعال نار 
الفتنة بفكر ظالمي متطرف 

تمّكن من عقولهم«.
وشدد آل الشيخ، في تصريحات 

متلفزة على قناة »اإلخبارية« 
السعودية الحكومية، مساء أمس 

األول، على »إحكام السيطرة«، 
الفتا إلى أن هناك »جماعات 
تختبئ في ظل يبعدها عن 

مجهر العقاب واملكاشفة«.
جاء ذلك بعد إعالن رجل دين 
سعودي يدعى عماد املبيض 

مغادرته اململكة، ونشر له 
فيديو وهو في لندن إثر توجيه 
انتقادات لولي العهد السعودي 

متهما إياه بمخالفة الشريعة 
اإلسالمية. وظهر الداعية 

اإلسالمي السعودي عائض 
القرني، في مقطع فيديو عبر 
»تويتر«، يقول فيه إن »خونة 

األوطان )يتكلمون( بعقيدة 
الوالء«، في تعليق على فيديو 

قيل إنه لرجل أمن سعودي 
يستقيل من منصبه، ويتهم 

السلطات بالتعدي على حقوق 
اإلنسان.

صرح الرئيس التونسي قيس 
سعيد بأنه سيحل املجالس 
البلدية قبل أشهر من موعد 

مفترض النتخابها، مما سيزيد 
تفكيك أنظمة الحكم التي 

تشكلت بعد ثورة 2011.
وقال سعيد في اجتماع ملجلس 

الوزراء: »سنناقش مرسومًا 
بحل البلديات واستبدالها 

بمجالس خاصة«.
وأضاف أن املجالس الجديدة 

ستنتخب، لكن بموجب قواعد 
جديدة سيكتبها ضمن قانون 

معدل للمجالس البلدية. وسبق 
أن انتقد الرئيس املجالس 

البلدية، التي يخضع ثلثها 
لسيطرة حركة »النهضة«، 

معتبرًا أن بعضها يسعى أن 
يكون »دول داخل دولة«.

صرح مسؤول محلي 
في جمهورية الكونغو 

الديموقراطية، أمس، بأن 
مهاجمني قتلوا 36 في هجوم 

وقع خالل الليل في قرية شرقي 
البالد. واستهدف الهجوم قرية 

موكوندي التي تبعد نحو 
30 كيلومترا عن مدينة بيني 

في إقليم نورث كيفو الذي 
يعاني حركات تمرد ويخضع 

إلدارة الجيش منذ 2021 في 
محاولة الستعادة النظام. 
واتهم حاكم اإلقليم كارلي 

نزانزو كاسيفيتا، عبر »تويتر«، 
»القوات الديموقراطية املتحالفة« 

بالوقوف وراء االعتداء، وهي 
جماعة أوغندية تنشط في 

شرق الكونغو وأعلنت الوالء لـ 
»داعش«.

تل محمد داوود مزامل، حاكم 
ُ
ق

والية بلخ املعنّي من قبل حركة 
طالبان األفغانية، في انفجار 

وقع بمكتبه.
وقال املتحدث باسم شرطة 
بلخ آصف وزيري، أمس، إن 

»شخصني، أحدهما حاكم بلخ، 
قتال في انفجار«.

ومزامل أحد كبار مسؤولي 
»طالبان«، الذين يقتلون في 

مثل هذه الظروف منذ عودة 
الجماعة إلى السلطة في 2021، 

وتم تعيينه في البداية محافظا 
لوالية ننغرهار، حيث قاد 

املعارك ضد مسلحي تنظيم 
داعش اإلرهابي، قبل أن ينتقل 

إلى بلخ العام املاضي.

سلة أخبار
وزير سعودي يحذر 

من »فتنة المتحزبين«

سعيد سيحل »البلديات« 
قبل أشهر من االنتخابات

مقتل العشرات بهجوم على 
قرية بالكونغو الديموقراطية

مقتل حاكم والية »طالباني« 
في انفجار بشمال أفغانستان

نتنياهو وأوستن خالل اجتماعهما في مطار بن غوريون بتل أبيب أمس )دي بي أيه(

أوكران يتفقدون مبنى دمرته غارة روسية على قرية قرب لفيف أمس )أ ف ب(

 على هجوم بريانسك
ً
 على هجوم بريانسكروسيا تقصف المدن األوكرانية ردا
ً
روسيا تقصف المدن األوكرانية ردا

احتجاجات إسرائيل تتسع... ومتظاهرون يحاصرون نتنياهو
»تعهدات العقبة« ويحذرها من االنشغال بتصعيد »الضفة« عن إيران أوستن يحث تل أبيب على االلتزام بـ

صّعدت المعارضة اإلسرائيلية 
خطواتها ضد خطة حكومية 

تهدف إلضعاف القضاء، 
وحاصرت بتظاهرات حاشدة 
 ُعقد بين وزير الدفاع 

ً
اجتماعا

األميركي ورئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

في مطار بن غوريون، في حين 
أكد »البنتاغون« أن االجتماع 

شهد االتفاق على ضرورة 
زيادة التعاون لمواجهة 
إيران، وخفض التصعيد 

باألراضي الفلسطينية.

مواجهات بين محتجين وعناصر شرطية في تل أبيب أمس )أ ف ب(

https://www.aljarida.com/article/17165
https://www.aljarida.com/article/17164
https://www.aljarida.com/article/17163
https://www.aljarida.com/article/17161
https://www.aljarida.com/article/17160
https://www.aljarida.com/article/17123


»ديربي« مشتعل بأهداف وظروف مختلفة لألصفر واألخضر

يلتقي اليوم القادسية مع 
العربي، وكاظمة مع الساحل 

ضمن منافسات الجولة الثامنة 
عشرة لدوري زين الممتاز لكرة 

القدم.

حازم ماهر
تواصل الجولة الثامنة عشرة 
لــدوري »زيــن« الممتاز لكرة القدم 
منافساتها اليوم الجمعة بإقامة 
مباراتين يلتقي فيهما القادسية 
مع العربي الساعة 5:00 مساء على 
استاد محمد الحمد، وكاظمة مع 
الساحل 7:30 مــســاء على استاد 

الصداقة والسالم. 
وتــخــتــتــم الــجــولــة منافساتها 
السبت بلقاء التضامن مع النصر 
الــســاعــة 5:00 مــســاء عــلــى اســتــاد 

الصداقة والسالم.
ومن المؤكد، أنه ال صوت يعلو 
على »الديربي« في تاريخ مواجهات 
الــغــريــمــيــن وُيـــعـــد بــطــولــة خــاصــة 
لـــلـــعـــربـــي الـــوصـــيـــف )28 نــقــطــة(، 

والقادسية الرابع )26 نقطة(.
يدخل القادسية اللقاء بــروح 
معنوية مــرتــفــعــة، بــعــد االرتــفــاع 

الــمــلــحــوظ فــي مــســتــوى الــفــريــق، 
وتحقيق نتائج جيدة في الفترة 
ــوز عــلــى  ــفــ ــا الــ ــرهــ ــيـــة، آخــ الـــمـــاضـ
التضامن بخماسية من دون رد.

ويسعى مدرب األصفر الصربي 
بــــوريــــس بـــونـــيـــاك لــتــحــقــيــق عـــدة 
أهــداف، أولها تحقيق الفوز الذي 
ســيــجــعــلــه يــتــخــطــى الـــعـــربـــي في 
جدول الترتيب، واالقتراب خطوة 
مــهــمــة مــن مــنــافــســة الــكــويــت على 
اللقب، إلى جانب التأكيد على أن 
نتائج المباريات األخيرة لم تأت 
صدفة أو بضربة حظ. وال يعاني 
القادسية من الغيابات، حيث يعول 
 عــلــى نجم 

ً
الــجــهــاز الــفــنــي كــثــيــرا

الفريق عيد الرشيدي، والمخضرم 
بدر المطوع.

في المقابل، فإن الجهاز الفني 
للعربي يسعى إلى تأكيد تفوقه 
ــم  ــمـــوسـ ــلــــى الــــقــــادســــيــــة فـــــي الـ عــ
الجاري، بعد الفوز في القسم األول 
 عن اإلبقاء 

ً
بنتيجة 3 - 1، فضال

على الــفــارق مع الكويت في حال 
فوزه أمس على الجهراء.

وتتجه النية لدى مدرب العربي 
الــبــوســنــي روســمــيــر سفيكو في 
االعــتــمــاد عــلــى أســلــوب هجومي 
 ،

ً
لـــإجـــهـــاز عــلــى مــنــافــســه مــبــكــرا

والعمل على تالفي األخطاء التي 
شهدتها مــواجــهــة كــاظــمــة، التي 

خسرها األخضر بهدفين دون رد.
ويفتقد العربي لجهود الليبي 
محمد الصولة، والتونسي بسام 
الصرارفي بداعي اإلصابة، حيث 
 
ً
يــحــتــاج الـــالعـــبـــان إلــــى 15 يــومــا

للتعافي.
وفـــي الــمــبــاراة الــثــانــيــة، يدخل 
كــاظــمــة الـــثـــالـــث بـــفـــارق األهـــــداف 
)28 نـــقـــطـــة(، والــــســــاحــــل األخـــيـــر 
)16 نقطة(، مباراة اليوم من أجل 

حصد نقاطها الثالث، مع اختالف 
األهداف بالطبع.

الــبــرتــقــالــي الــــذي يــعــود مــدربــه 
الروماني ايلي ستان لقيادة دفة 
، تمثل النقاط الثالث 

ً
األمور مجددا

لــه أهــمــيــة كــبــيــرة، فتعثر العربي 
ــراده  ــفــ ــيـــة يــعــنــي انــ ــقـــادسـ أمــــــام الـ
بالمركز الثاني، ودخول منافسات 

المجموعة األولى دون ضغوط.
واألمر نفسه بالنسبة للساحل، 

الــــــذي يــســعــى إلـــــى االبـــتـــعـــاد عــن 
المركز األخير.

استعادة التوازن
وفي مباراة السبت، التي تجمع 
أبناء الفروانية التضامن التاسع 
)16 نقطة( الـــذي ســيــقــوده مدربه 
الجديد ماهر الشمري بعد استقالة 
الــمــدرب الــســابــق جــمــال القبندي، 
والنصر الثامن )18 نقطة(، والذي 

ــــي جــمــال محمود  ســيــقــوده األردنـ
بعد تراجعه عن االستقالة، فالنقاط 
الثالث بالنسبة لهما ال بديل عنها. 
ــــروف الــفــريــقــيــن قبل  وتــتــشــابــه ظـ
اللقاء، إذ مني التضامن بخسارة 
ــة 0 - 5،  ــيــ ــادســ ــقــ كـــبـــيـــرة أمــــــــام الــ
وكذلك النصر أمــام الكويت 2 - 7، 
لذلك فالفوز هــو السبيل الوحيد 
الستعادة التوازن، واالبتعاد خطوة 

عن منطقة الخطر.

جانب من اللقاء السابق للديربي

33 مباريات الجمعة والسبت في ختام القسم الثاني للدوري الممتاز مباريات الجمعة والسبت في ختام القسم الثاني للدوري الممتاز

• جابر الشريفي
حـــــــــــقـــــــــــق فــــــــــــــريــــــــــــــق نــــــــــــــــادي 
 على 

ً
 مستحقا

ً
الــقــادســيــة فـــوزا

الصليبيخات بنتيجة 85-107 
فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي جمعتهما، 
أمــــس األول، ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الثالثة من الدور الثاني 
ــــدوري الـــعـــام  ــلـ ــ )دور الـــســـتـــة( لـ
لكرة السلة، التي شهدت تغلب 

الكويت على القرين 86-121.
ورفــــع الــكــويــت حــامــل اللقب 
رصيده إلى 6 نقاط في صدارة 
ــفـــع رصــيــد  الــتــرتــيــب، فــيــمــا ارتـ
الــــقــــادســــيــــة إلـــــــى 5 نــــقــــاط فــي 
المركز الثاني يأتي بعده كاظمة 
والــقــريــن 4 نــقــاط لــكــل منهما، 
 
ً
والصليبيخات 3 نقاط، وأخيرا

الجهراء نقطتين.
فـــي الـــمـــبـــاراة األولــــــى فــرض 
 
ً
الكويت كعادته أسلوبه مبكرا

ــــن خــــــالل تــمــيــز  ــقــــاء مـ ــلــ عـــلـــى الــ
العبيه فــي الجانبين الدفاعي 

والــهــجــومــي، األمـــر الـــذي منحه 
السيطرة ومكنه من إنهاء الربع 

األول لمصلحته 24-32.
وشــــــــــدد األبــــــيــــــض قــبــضــتــه 
على مجريات اللقاء فــي الربع 
الـــثـــانـــي بـــفـــضـــل تــــألــــق العــبــيــه 
مــحــمــد عـــدنـــان أفـــضـــل مسجل 
للفريق بـ 23 نقطة، واألميركي 
الالن وألكسندر الغيص، وسط 
مــحــاوالت مــن الــقــريــن لمجاراة 
خصمه الــقــوي، لينتهي الربع 

الثاني لألبيض 47-69.
 
ً
وتــراجــع أداء القرين نسبيا
في الربع الثالث وسط سيطرة 
الكويت على اللقاء وظهر فارق 
اإلمـــكـــانـــات بــيــن الــفــريــقــيــن، ما 
مــكــن األبـــيـــض مـــن رفـــع الــفــارق 
فــي نــهــايــة الــربــع إلـــى 37 نقطة 

.63-100
ولــم يشهد الــربــع األخــيــر أي 
جديد وســط استمرار أفضلية 
الــكــويــت عــلــى الــرغــم مــن نشاط 
العـــبـــي الــقــريــن الـــذيـــن حـــاولـــوا 

تقليص الــفــارق لينتهي اللقاء 
بفوز صريح لألبيض 86-121.

تميز الدويري مع القادسية

ــانـــي أشــــرك  ــثـ ــاء الـ ــقـ ــلـ ــي الـ وفـــ
الـــقـــادســـيـــة مـــحـــتـــرفـــه الـــجـــديـــد 
األردنــــي أحــمــد الـــدويـــري، الــذي 
ظــهــر بمستوى متميز وتمكن 
ــقـــطـــة و17  مـــــن تـــســـجـــيـــل 26 نـ
مــتــابــعــة و6 تــمــريــرات حاسمة 
وهـــو مــعــدل جــيــد فــي الــمــبــاراة 

األولى لالعب.
وأنــهــى األصــفــر الــربــع األول 
ــبــــل أن  22، قــ -33 لـــمـــصـــلـــحـــتـــه 
يواصل تميزه في الربع الثاني 
بفضل مساهمات عبدالمحسن 
مــــرتــــضــــى واألمـــــيـــــركـــــي لـــــوري 
وعــبــدالــرحــمــن الــســهــو لينهي 
الربع الثاني 57-44، ثم واصل 
تفوقه في الربع الثالث 60-85، 
قبل أن ينهي اللقاء لمصلحته 

دون صعوبة 85-107.

وتختتم اليوم الجولة بلقاء 
يجمع كاظمة مــع الــجــهــراء في 
07:00 مساء على صالة االتحاد 

في مجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي.

 جانب من مباراة القادسية والصليبيخات

 لقائمة فوز الكويت والقادسية في »السلة«فوز الكويت والقادسية في »السلة«
ً
العتيقي: 24 العبا

األولمبي المشاركة في الدوحة
أعلن مدير منتخب الكويت 
األولــمــبــي لــكــرة الـــقـــدم، جــراح 
العتيقي، أن مدّرب المنتخب، 
البرتغالي إيميليو بيكسي، 
ــام القليلة  سيعلن خـــالل األيــ
الــمــقــبــلــة قـــائـــمـــة مـــكـــونـــة مــن 
 للمشاركة 

ً
، تمهيدا

ً
24 العــبــا

ــة الــدولــيــة  فـــي بــطــولــة الـــدوحـ
الودية للمنتخبات األولمبية، 
الـــــــتـــــــي يـــــــــشـــــــــارك فـــــيـــــهـــــا 10 
منتخبات قطر المستضيف، 
والـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة، وعــــــــمــــــــان، 
واإلمارات، والعراق، وفيتنام، 
وتايلند، وكــوريــا الجنوبية، 
وقـــرغـــيـــرســـتـــان، إضــــافــــة إلـــى 

منتخبنا األولمبي.
وأشار إلى أن وفد المنتخب 
ــادر إلـــــى قـــطـــر يـــــوم 18  ــغـ ــيـ سـ
الــجــاري، مبّينا أن المنتخب 
األولمبي سيلتقي في البطولة 

مع منتخبي قرغيزستان 22 
الجاري، والسعودية يوم 25 
منه، على أن يخوض مواجهة 
ثالثة لتحديد المراكز، الفتا 
إلـــــى أن تـــحـــديـــد الـــمـــبـــاريـــات 
والـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــات جــــــــــاء بـــعـــد 
سحب القرعة من قبل اللجنة 

المنظمة.
وأكــــــــــــــــــــد الـــــــعـــــــتـــــــيـــــــقـــــــي أن 
ــل  ــتـــواصـ ــتـ ــرات سـ ــيــ ــحــــضــ ــتــ الــ
 
ً
على فــتــرات، وذلـــك اســتــعــدادا
لخوض تصفيات كأس آسيا 
 التي ستقام في 

ً
تحت 23 عاما

سبتمبر المقبل، وكذلك دورة 
األلعاب اآلسيوية التي ستقام 
فـــي الــصــيــن مـــن 23 سبتمبر 

حتى 8 أكتوبر المقبلين.

»السماوي« سقط أمام النجمة بـ »خليجية اليد«
خسر فريق السالمية لكرة اليد أمام نظيره 
الــنــجــمــة الــبــحــريــنــي، أمــــس األول، بنتيجة 
22-27، فــي الــمــبــاراة التي جمعت الفريقين 
ضمن الجولة االفتتاحية للمجموعة األولى 
في البطولة الخليجية التاسعة والثالثين 
 في 

ً
لألندية أبطال الــكــؤوس المقامة حاليا

 فــوز العربي 
ً
البحرين، والتي شهدت أيضا

القطري على أهلي ســداب العماني بنتيجة 
.23-30

ر العربي المجموعة األولــى،  بذلك، تصدَّ
بــــفــــارق األهـــــــــداف عــــن الـــنـــجـــمـــة الــبــحــريــنــي 
)الثاني(، ولكل منهما نقطتان، وظل السالمية 

وأهلي سداب من دون رصيد.

ويــلــتــقــي فـــي الــخــامــســة مـــن مــســاء الــيــوم 
)الــجــمــعــة( فــريــق الــســالــمــيــة نــظــيــره الــعــربــي 
الــقــطــري، تليها فــي الــســابــعــة مــســاء مــبــاراة 
تجمع بين النجمة البحريني وأهلي سداب 
العماني ضمن الجولة الثانية من المجموعة 

األولى للبطولة.
ــقــــاء بـــهـــدف  ــلــ وســــيــــدخــــل »الـــــســـــمـــــاوي« الــ
ــام الــنــجــمــة، والــظــفــر  ــ تــعــويــض خــســارتــه أمـ
 فــي المحافظة على 

ً
بنقطتي الــلــقــاء، طمعا

ــه قــائــمــة فـــي الــمــنــافــســة عــلــى بــطــاقــتــي  ــالـ آمـ
الصعود للدور نصف النهائي، والمنافسة 
على الــمــراكــز األولــــى، على حــســاب العربي، 
الـــطـــامـــح إلــــى تــأكــيــد تــفــوقــه وحـــســـم تــأهــلــه 

للدور قبل النهائي في تخطيه »السماوي« 
بنسبة كبيرة.

أما المباراة الثانية، فستكون الفرصة فيها 
سانحة أمام النجمة لتحقيق فوز ربما يكون 
بمتناول يده على حساب أهلي سداب، وحسم 

صعوده لنصف نهائي البطولة.

مباراتا السبت 
وتـــقـــام الــســبــت مـــبـــاراتـــان ضــمــن الــجــولــة 
الثانية للمجموعة الثانية للبطولة، حيث 
يلتقي في الخامسة مساء الكويت مع الشارقة 
اإلمــاراتــي، وفــي السابعة مساء تقام مباراة 

الصفا السعودي مع األهلي البحريني.

ً
»أزرق شواطئ اليد« يواجه فيتنام آسيويا

ــات  ــســ ـــافــ ــق الــــــــيــــــــوم مــــنـ ــلــ ـــطــ ـــنـ تـ
البطولة اآلسيوية التاسعة لكرة 
اليد الشاطئية على جزيرة بالي 
اإلنـــدونـــيـــســـيـــة، وتـــســـتـــمـــر هــنــاك 
ــاري، بـــإقـــامـــة أربـــع  ــجــ حــتــى 19 الــ
مــبــاريــات، أبــرزهــا الــســاعــة 11:45 
 )بــتــوقــيــت الــكــويــت( بين 

ً
صــبــاحــا

ــنــــي لـــلـــشـــواطـــئ  مــنــتــخــبــنــا الــــوطــ
ومنتخب فيتنام، ضمن الجولة 
األولى للمجموعة الثانية، على أن 
يخوض لقاءه الثاني الساعة 6:45 
صباح السبت )بتوقيت الكويت( 
مع منتخب إندونيسيا )المضيف(.

كما يلتقي اليوم إندونيسيا مع 
الصين، وسلطنة عمان مع هونغ 
كونغ، وكوريا الجنوبية مع قطر، 
ختتم المباريات بلقاء 

ُ
على أن ت

السعودية مع إيران.
وســيــســعــى منتخبنا الــوطــنــي 
ــتـــاح مــــشــــواره فــــي الــبــطــولــة  ــتـ الفـ
بشكل جيد وحصد نقاط اللقاء، 
 على إعـــداده المميز عبر 

ً
مــرتــكــزا

مــعــســكــره الـــتـــدريـــبـــي الـــخـــارجـــي 
 في تايلند، ولعب 

ً
الذي أقيم أخيرا

خــاللــه أربــــع مــبــاريــات تجريبية 
قوية مــع منتخب تايلند، بهدف 

ــبـــرة  ــاب الـــخـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــاك واكـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ االحـ
الالزمة.

االجتماع الفني 

وأقـــــيـــــم أمــــــس االجــــتــــمــــاع الــفــنــي 
لـــلـــبـــطـــولـــة، بـــحـــضـــور نــــائــــب رئــيــس 
االتحاد الدولي أمين صندوق االتحاد 
اآلسيوي بدر الذياب، والمدير الفني 
لالتحاد جاسم ذياب، ورئيس لجنة 
ــاراتــــي صــالــح عــاشــور،  الــحــكــام اإلمــ
للتأكيد على هوية الالعبين وألوان 

المالبس، وكذلك التعرف على شروط 
الــبــطــولــة، الــتــي تــقــام بنظام الـــدوري 
من دور واحد في الدور األول، بحيث 
يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي، فــيــمــا تــلــعــب الـــفـــرق 
أصــحــاب الــمــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع 
عــلــى تــحــديــد الــمــراكــز مـــن الــخــامــس 
حتى الــثــامــن، والفريقان المتبقيان 
ــلـــى الــــمــــركــــزيــــن الـــتـــاســـع  يـــلـــعـــبـــان عـ

والعاشر.

جانب من االجتماع الفني للبطولة

»العلوم« ينفرد بصدارة دوري التعليم العالي
واصــل فريق كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا، انتصاراته بفوزه على 

فريق جامعة الكويت بنتيجة 2 - 1.
وبهذا الفوز حصد الفريق 9 نقاط، 
وانـــفـــرد بـــصـــدارة الــمــجــمــوعــة األولـــى 
لدوري كرة القدم للرجال، وذلك ضمن 
مــنــافــســات دورة األلـــعـــاب الــريــاضــيــة 

الثانية للتعليم العالي.
في المقابل حافظ فريق الجامعة 
االســتــرالــيــة بــالــكــويــت عــلــى حظوظه 
في التأهل للدور قبل النهائي بالفوز 
على الجامعة العربية المفتوحة 8 - 1، 
ليرفع رصيده الى 6 نقاط، كما نجح 
فريق الجامعة األمريكية الدولية في 
الــفــوز على الجامعة الــدولــيــة للعلوم 

والتكنولوجيا 4 - 2 .
بـــدوره، حقق فــريــق الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي فــوزا صعبا على 
الجامعة االمريكية بالكويت، حافظ 
ــــدارة الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة  بـــه عــلــى صـ
برصيد 9 نقاط ليتقاسم المركز االول 
مع اكاديمية سعد العبدالله الذي حقق 
الفوز على جامعة الخليج 3 - 0، في 
حين نجح فريق كلية الكويت التقنية 
في تحقيق اول انتصار له في الدوري 

بالتغلب على كلية القانون 6 - 3.

الجهراء بطل »المتوسطة«

ــر، تـــوج فــريــق منطقة  مـــن جــانــب آخــ
الجهراء التعليمية بلقب دوري المدارس 
للمرحلة الــمــتــوســطــة بــعــدمــا نــجــح في 
الــفــوز على فريق منطقة الفروانية في 
ــاراة الــنــهــائــيــة الـــتـــي أقــيــمــت على  ــبـ ــمـ الـ
الملعب الــفــرعــي الســتــاد جــابــر الــدولــي 
ــيــــس االتـــــحـــــاد الـــكـــويـــتـــي  بـــحـــضـــور رئــ
الــريــاضــي الــمــدرســي والتعليم العالي 
فيصل المقصيد، ونائب المدير العام 
للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة 

للجميع حــامــد الــهــزيــم، ونــائــب رئيس 
االتحاد المدرسي- الموجه العام للتربية 
البدنية في وزارة التربية وليد عايش 

السالمين. 
إلى ذلك، قررت اللجنة الفنية لدوري 
المدارس سحب المركز الثاني من منطقة 
الفروانية إلشراكها العبا مسجال بأحد 
االندية المحلية، وهــو ما يعد مخالفة 
للوائح وانظمة دوري المدارس، ليحصل 
فريق منطقة مبارك الكبير على المركز 
الثاني بــدال من الفراونية، وجــاء فريق 

منطقة األحمدي في الترتيب الثالث.

مباراتا الجمعة 
الملعبالتوقيتالمباراة

محمد الحمد5:00القادسية X  العربي

الصداقة والسالم7:30كاظمة x الساحل

مباراة السبت
الصداقة والسالم5:00التضامن x النصر

مؤتمر صحافي لألنصاري 
في استاد جابر

يعقد العب المنتخب 
الوطني ونادي القادسية 
السابق، فهد األنصاري، 
عند السادسة والنصف 

مساء غد السبت، مؤتمرا 
صحافيا في قاعة 

المؤتمرات باستاد جابر، 
إلعالن ترتيبات خاصة 

بمهرجان اعتزاله.
وابتعد األنصاري عن 

المالعب مطلع الموسم 
الحالي، بعد أن قّدم مسيرة 
مميزة في المالعب، وساهم 

في تتويج األزرق بلقب 
خليجي 20، وبطولة غرب 

آسيا، الى جانب مساهماته 
مع القادسية في العديد من 

البطوالت.
كما خاض تجارب 

احترافية، كان أكثرها 
نجاحا مع االتحاد 

السعودي.

الجهراء عبر الساحل
في ثالثية الطائرة

حقق فريق الجهراء للكرة 
 على 

ً
 مستحقا

ً
الطائرة فوزا

الساحل بثالثة أشواط 
مقابل ال شيء )15-25، 

25-19، 25-17( في الجولة 
الخامسة من الدورة الثالثية 
)الصعود والهبوط( للدوري 

الممتاز للكرة الطائرة.
بذلك رفع الجهراء رصيده 

إلى 6 نقاط في المركز 
الثاني، خلف برقان 

المتصدر بـ 9 نقاط، فيما 
ظل الساحل بالمركز الثالث 

واألخير من دون رصيد.
من جانب آخر، فاز فريق 
الفتاة على نادي سلوى 
الصباح بثالثة أشواط 

لشوط واحد )22-25، 25-14، 
25-22، 25-21( في الجولة 

السادسة واألخيرة من 
القسم األول للدوري العام 

للسيدات.
بذلك عزز »الفتاة« موقعه في 
صدارة الترتيب بـ 14 نقطة، 

 بـ 
ً
يليه نادي سلوى ثانيا

13 نقطة، فيما ظل الكويت 
 بـ 3 نقاط، وفتيات 

ً
ثالثا

 من 
ً
 وأخيرا

ً
العيون رابعا
دون رصيد.

»يد« األصفر يغادر
إلى معسكر قطر

يغادر البالد اليوم وفد 
الفريق األول لكرة اليد 

 إلى 
ً
بنادي القادسية متجها

العاصمة القطرية الدوحة 
إلقامة معسكر تدريبي 

 
ً
هناك مدة 10 ايام استعدادا

الستكمال منافسات الدوري 
الممتاز لكرة اليد الذي 
سيستأنف نشاطه 24 

مارس الجاري.
 ويترأس وفد األصفر مدير 
الفريق طارق أبل، ويتكون 

من الجهاز الفني بقيادة 
المدرب الصربي روديك، 

باإلضافة إلى 19 العبا.
وأكد طارق أبل لـ« الجريدة« 
أن الفريق سيخوض خالل 

معسكره القطري ثالث 
مباريات تجريبية مع فرق 

الصف األول في الدوري 
 إلى ان 

ً
القطري، مشيرا

 ثالثة 
ً
االصفر يفاوض حاليا

العبين مميزين للتعاقد 
مع أحدهم، لدعم صفوف 

الفريق حتى نهاية الموسم 
الحالي.

»التربية« بطل كأس 
الوزارات لكرة القدم للصاالت

توج فريق وزارة التربية 
بلقب كأس الوزارات 

والهيئات والمؤسسات 
الحكومية لكرة القدم 

للصاالت لموسم 2023 
/2022، بعدما حقق الفوز 

على فريق وزارة الدفاع 
بنتيجة 5/2، فيما حل 
فريق الحرس الوطني 

. وبعد نهاية المباراة 
ً
ثالثا

قام حامد الهزيم نائب 
المدير العام للهيئة العامة 

للرياضة لقطاع الرياضة 
بتتويج وتكريم الفرق 

الفائزة وتوزيع الكؤوس 
والميداليات. وأثنى الهزيم 

على المجهود الكبير 
المبذول من اللجان الفنية 
المنظمة إلنجاح مثل هذه 

البطوالت.

طائرة األبيض تعبر الشرطة القطري
• محمد عبدالعزيز

افتتح فريق نادي الكويت للكرة الطائرة مشواره 
في بطولة غرب آسيا األولى لألندية للكرة الطائرة 
أمـــس بــفــوز صــعــب عــلــى نــظــيــره الــشــرطــة القطري 
بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوطين )21-25، 25-

21، 22-25، 22-25، 15-9( في المباراة التى جمعت 
الفريقين ضمن الجولة االفتتاحية للدور التمهيدي 
 على صالة قصر الرياضة 

ً
للبطولة المقامة حاليا

بالعاصمة االردنـــيـــة عــمــان، والــتــي شــهــدت ايضا 
فوز دار كليب البحريني على شباب النبي الياس 

الفلسطيني بثالثة أشواط دو رد.

وبذلك، حصد فريق الكويت أول نقطتين وتصدر 
 بينما جاء فريق الشرطة 

ً
المجموعة األولى مؤقتا

 بــنــقــطــة واحــــــدة، وتـــصـــدر فــريــق دار كليب 
ً
ثــانــيــا

المجموعة الثانية بـ3 نقاط وظل فريق شباب النبي 
الــيــاس بــدون رصــيــد. وتــقــام الــيــوم ثــالث مباريات 
ضمن الجولة الثانية للبطولة حيث يلتقي شباب 
النبي الــيــاس مــع غـــاز الــجــنــوب الــعــراقــي والــريــان 
القطري مع دار كليب البحريني، والوحدات األردني 
مع الشرطة القطريـ ويلعب السبت الشرطة القطري 
مع عمان العماني وغاز الجنوب العراقي مع الريان 
القطري وشباب الحسين االردني مع شباب النبي 

الياس الفلسطيني.

 بلقب دوري »المتوسطة«
ً
 »منطقة الجهراء« متوجا
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يسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق 
الفوز الثالث تواليا بالدوري اإلنكليزي 
 على كريستال 

ً
الممتاز، عندما يحل ضيفا

بــاالس السبت ضمن المرحلة السابعة 
والعشرين من الدوري اإلنكليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وكان مانشستر سيتي قد حقق الفوز 
عـــلـــى نـــيـــوكـــاســـل 2-صــــفــــر فــــي الــمــرحــلــة 
الــمــاضــيــة، كــمــا فـــاز عــلــى بــورنــمــوث 1-4 
فـــي الــجــولــة الــتــي ســبــقــتــهــا، وهـــو يــأمــل 
أن يــواصــل حصد النقاط للضغط على 
المتصدر أرسنال الذي يبتعد عنه بفارق 

خمس نقاط.
وكان المدرب جوسيب غوارديوال، قد 
أثنى على نجم الفريق فيل فودين الذي 
عاد لتقديم مستويات كبيرة خاصة في 
الـــمـــبـــاراة الــمــاضــيــة، حــيــث ســجــل هــدفــا 

بمجهوج فردي على نيوكاسل.
وعــانــى فــوديــن )22 عــامــا( مــن أشهر 
قليلة صعبة عــقــب نــهــايــة كـــأس الــعــالــم، 
حيث قدم أداء سيئا باإلضافة إلصابته 

ومرضه.

وقال غوارديوال: »فيل لديه هذه القدرة 
الخاصة، ولكن عندما تحدثت إليه قلت 
له إن ما حدث معه أمر طبيعي، وأن هذا 

ما ينبغي حدوثه«.
ــاراة أخـــــــرى الـــســـبـــت يــلــعــب  ــ ــبـ ــ وفـــــي مـ
ليفربول امـــام مضيفه بــورنــمــوث، وهو 
يسعى لمواصلة تقديم العروض الكبيره 
ــفــــوز عـــلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  بـــعـــد الــ

7-صفر في الجولة الماضية.
ويــحــتــل لــيــفــربــول الـــمـــركـــز الــخــامــس 
برصيد 42 نقطة، وهــو يتخلف بفارق 
ثالث نقاط فقط عن توتنهام الرابع، كما 
أنـــه يمتلك مــبــاراة مــؤجــلــة، لـــذا سيكون 
الــحــصــول عــلــى مـــركـــز مـــؤهـــل لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا متاحا لفريق المدرب 
كلوب في حــال واصــل تقديم مستويات 
كبيرة كما فعل خالل موقعة »انفيلد« امام 

مان يونايتد.
وفــــــــــي بــــــاقــــــي الـــــــمـــــــبـــــــاريـــــــات، يـــلـــعـــب 
ليستر سيتي مــع تــشــلــســي، وتــوتــنــهــام 
ــع نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــوريــــســــت، وإيـــفـــرتـــون  مــ
وبرينتفورد، وليدز يونايتد مع برايتون.

ــيـــن 29 نــقــطــة لــُيــنــهــي  ســـجـــل زاك الفـ
ــن ثــمــانــيــة  ــ ــز ســـلـــســـلـــة مـ ــولــ شـــيـــكـــاغـــو بــ
 لدانفر ناغتس، متصدر 

ً
انتصارات تواليا

المنطقة الغربية، على أرضه بفوزه عليه 
117-96، فيما غاب كيفن دورانت عن أول 
مــبــاراة بيتية لفريقه الجديد فينيكس 
صنز الــذي لم يجد صعوبة في تخطي 
أوكــالهــومــا سيتي ثــانــدر 132-101 في 
دوري كــرة السلة األميركي للمحترفين 

األربعاء.
فــــي فــيــنــيــكــس، تــخــطــى صـــنـــز غــيــاب 
دورانــــت فــي الــلــحــظــات األخــيــرة بــعــد أن 
تطلع األخــيــر لــخــوض أول مــبــاراة على 
أرضه، وتغلب بسهولة على سيتي ثاندر.
كانت جماهير صنز تواقة لمشاهدة 
دورانت على ملعبها منذ انتقاله الصادم 

من بروكلين نتس الشهر الماضي.
 تعرض 

ً
ولــكــن النجم البالغ 34 عــامــا

إلصابة في الكاحل خالل عملية اإلحماء.
ــت، تــألــق ديــفــن بــوكــر  ــ وبــغــيــاب دورانــ
بتسجيله 44 نقطة فيما أضاف تيرينس 

روس 24 وكريس بول 18.

في بوسطن، سجل جايسون تايتوم 
30 نقطة ليضع حــًدا لسلسلة من ثالث 
 لــســلــتــيــكــس، بــفــوزه على 

ً
هــزائــم تــوالــيــا

بورتالند ترايل باليزرز 93-115.
في فلوريدا، حقق كليفالند كافالييرز 
 بتفوقه على مضيفه 

ً
فوزه الثالث تواليا

ميامي هيت 100-104.

وفـــي نــيــور أورلـــيـــانـــز، قـــاد ســي جــاي 
مــاكــولــوم انتفاضة مــتــأخــرة لبيليكانز 
للفوز على داالس مافريكس 106-113 
ــاراة اكـــتـــفـــى فــيــهــا نـــجـــم االخـــيـــر  ــبــ فــــي مــ
السلوفيني لوكا دونتشيتش بـ15 نقطة.

عندما تنطلق منافسات المرحلة 
ــــدوري  الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن مــــن الــ
اإلسباني لكرة القدم، سيسعى ريال 
مدريد إلى استعادة مذاق االنتصارات 
مــن جــديــد لالستعداد بأفضل شكل 

قبل الكالسيكو المرتقب. 
وبعد الفوز الساحق الذي حققه الريال 
على ليفربول اإلنكليزي في عقر داره 2-5 
في 21 فبراير الماضي في ذهاب دور الـ 16 
بدوري أبطال أوروبا، افتقد الملكي مذاق 

االنتصارات في ثالث مباريات متتالية. 
وتـــــعـــــرض ريــــــــال مـــــدريـــــد لـــتـــعـــادلـــيـــن 
مــتــتــالــيــيــن فـــي الـــــــدوري اإلســـبـــانـــي أمـــام 
أتلتيكو مدريد 1-1 وريال بيتيس سلبيا 
وتخللتهما الهزيمة أمام برشلونة صفر-
1 في ذهاب الــدور قبل النهائي من كأس 

ملك إسبانيا. 
وفي المرحلة الخامسة والعشرين من 
ــدوري، يستضيف ريــــال مــدريــد فريق  ــ الــ
إســبــانــيــول مــســاء الــســبــت ويــتــطــلــع إلــى 
مصالحة جماهيره واستعادة بريقه قبل 
المواجهة المرتقبة أمام ليفربول األربعاء 
المقبل في إياب دور الـ 16 بدوري األبطال.

ــد بــــال شــــك إلـــى  ويــتــطــلــع ريــــــال مــــدريــ
معالجة مشكالته التهديفية، حيث غاب 
عن األداء الهجومي المأمول في مبارياته 
الثالث الماضية ولم يسجل خاللها سوى 
هـــدف واحـــد بــقــدم ألــفــارو رودريــغــيــز في 

مواجهة أتلتيكو مدريد. 

عودة الثالثي

وتترقب جماهير الريال عودة الثالثي 
كريم بنزيمة وأنطونيو روديغر وماريانو 
ــران الــفــريــق  ــ ــاز بــعــد أن غــــابــــوا عــــن مــ ــ ديــ
الجماعي األربعاء وخضعوا للتدريبات 
في صالة األلعاب الرياضية )الجيم(، لكن 
يتوقع عودتهم إلى التدريبات في الوقت 
المناسب. ويعلق ريال مدريد آماله بال شك 
على استعادة بنزيمة تألقه التهديفي من 
جديد، حيث سجل آلخر مرة في مواجهة 

ليفربول، حيث أحرز ثنائية للملكي. 
بينما يواصل الثنائي الفرنسي فيرالن 
ــــذي تـــعـــرض إلصــــابــــة بــتــمــزق  مــيــنــدي الــ
عضلي فــي الفخذ األيــســر، والنمساوي 
ــــذي يــعــانــي إصــــابــــة في  ديــفــيــد أالبـــــــا، الــ

عضلة الفخذ الخلفية اليمنى، التعافي من 
إصابتيهما، حيث سيغيبان عن مواجهة 
اسبانيول المقبلة. وتدرب باقي الالعبين 
بـــشـــكـــل طــبــيــعــي تـــحـــت قــــيــــادة الــــمــــدرب 

اإليطالي كارلو أنشيلوتي.

ويسعى الريال لتحقيق االنتصار أمام 
اســبــانــيــول قــبــل مــواجــهــة بــرشــلــونــة في 
كالسيكو الليغا 19 الجاري، حيث ينفرد 
الفريق الكتالوني بصدارة الليغا بفارق 

تسع نقاط عن الملكي حامل اللقب.

وتفتتح منافسات المرحلة الجمعة 
بــمــبــاراة قــــادش أمــــام خــيــتــافــي، وتشهد 
مساء السبت لقاء إلتشي مع بلد الوليد، 
وسيلتا فيغو مع رايو فايكانو، وبلنسية 

مع أوساسونا. 

يجد مــدرب نابولي لوتشانو 
ســبــالــيــتــي نــفــســه أمــــــام معضلة 
حــث العبيه على البقاء مرّكزين 
ــوار الـــــــدوري اإليــطــالــي  عــلــى مـــشـ
وحلم إحـــراز اللقب للمرة األولــى 
منذ 1990 حين يــتــواجــه الفريق 
ــتـــا  ــنـــوبـــي مــــع ضـــيـــفـــه أتـــاالنـ الـــجـ
الــســبــت فـــي الــمــرحــلــة الــســادســة 
عشرة، في ظل المهمة التاريخية 
الـــتـــي تــنــتــظــرهــم األربـــــعـــــاء عــلــى 
 ضــــد أيــنــتــراخــت 

ً
أرضــــهــــم أيــــضــــا

فرانكفورت األلماني في إياب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويــدخــل فــريــق سباليتي لقاء 
ــذي يــقــاتــل مــــن أجــل  ــ أتــــاالنــــتــــا، الــ
اإلبقاء على آماله بالمشاركة في 
دوري األبـــطـــال الــمــوســم المقبل، 
على خلفية سقوطه على أرضــه 
أمام التسيو صفر-1 في المرحلة 
ــة وتـــــــوقـــــــف مـــســـلـــســـل  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
انتصاراته المتتالية في الدوري 
عــنــد ثــمــانــي مــبــاريــات بهزيمته 

الثانية فقط بالموسم.
ورغـــــــم هــــــذا الــــســــقــــوط، يــبــقــى 
الفريق الجنوبي في وضع مريح 
 بفارق 15 نقطة عن 

ً
، متقدما

ً
جدا

أقرب مالحقيه إنتر، لكنه ال يريد 
أن يمنح منافسيه أي أمل بإمكانية 
اللحاق به في األمتار األخيرة من 
 
ً
سباق اللقب من خالل الرد سريعا

والـــفـــوز عــلــى أتــاالنــتــا الــــذي يمر 
بمرحلة غير مطمئنة بعد اكتفائه 
بنقطة واحدة من مبارياته الثالث 
 بفارق 

ً
الماضية، ما جعله متخلفا

5 نقاط عن المركز الرابع األخير 

المؤهل الى دوري األبطال.
بالنسبة لرئيس النادي المثير 
للجدل أوريليو دي لورنتيس فقد 
تكون هذه الهزيمة »مفيدة« ألننا 
»كنا نواجه خطر االسترخاء« في 

ظل الفارق الكبير.

 »هذا هو الجزء الساحر« 

وخــــــالل حـــفـــل تـــتـــويـــج الــنــجــم 
الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــهــن 
بجائزة أفــضــل العــب أجنبي في 
 
ً
19 هدفا إيطاليا بعد تسجيله 

مـــع ثــــالث تـــمـــريـــرات حــاســمــة في 
20 مـــبـــاراة خــاضــهــا فــي الــــدوري 
هــذا الــمــوســم، بــدا دي لورنتيس 
ــفــــريــــق،   الـــــــى وضـــــــع الــ

ً
ــا ــنـ ــئـ مـــطـــمـ

 من فوزه باللقب بحديثه 
ً
ومتأكدا

عــن االحتفال بالتتويج وتوقعه 
مــشــاركــة بــيــن »مــلــيــونــيــن وثــالثــة 
ماليين شخص« في هذا االحتفال.
وقــال دي لورنتيس: »مــرت 33 
سنة منذ لقبنا األخير في الدوري. 
ــن أهــــــل نـــابـــولـــي  ــ ولــــــد الـــكـــثـــيـــر مـ
ــتـــرة. بــعــد الــغــرق  ــفـ خــــالل هــــذه الـ
 الى 

ً
في اإلفــالس والعودة مجددا

الــحــيــاة... الفوز بلقب الـــدوري قد 
يتسبب في جنون المدينة التي 

بدأت تفقد صوابها منذ اآلن«.
ــّبــَه »كـــرة الــقــدم بالسينما. 

َ
وش

ــارق الـــوحـــيـــد أنـــــك ال تــعــرف  ــ ــفـ ــ الـ
النهاية فــي كــرة الــقــدم، وهــذا هو 

الجزء الساحر«.
والنهاية قد تكون أعظم بعدما 
 
ً
قــطــع الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي شــوطــا

ــع نــهــائــي  ــ ــلـــوغ ربـ  نـــحـــو بـ
ً
ــيـــرا ــبـ كـ

دوري أبطال أوروبا للمرة األولى 
فــي تاريخه بعد فــوزه فــي ذهــاب 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى أيــنــتــراخــت 
فــرانــكــفــورت 2- صــفــر فـــي معقل 

األخير.
ويــأمــل سباليتي الــبــنــاء على 
هــذه النتيجة حين يحل الفريق 
 على ملعب »دييغو 

ً
األلماني ضيفا

أرمــانــدو مـــارادونـــا« األربــعــاء في 
لقاء اإلياب.

ــة الــــمــــوســــم  ــايــ ــهــ ــنــ  لــ
ً
وخـــــــالفـــــــا

الــمــاضــي وحـــالـــة الـــتـــشـــاؤم الــتــي 
أصـــابـــت الــجــمــهــور بــعــد خــســارة 
مــعــركــة الــلــقــب لــمــصــلــحــة مــيــالن 
في األمتار األخيرة، يجد نابولي 
نــفــســه فـــي حــالــة مـــن الــنــشــوة في 
 فحسب 

ً
ظـــل تــألــقــه لــيــس مــحــلــيــا

 فـــــي مـــــشـــــوار تـــصـــدر 
ً
بـــــل قــــــاريــــــا

ــــي دوري  ــه فــ ــتـ ــمـــوعـ ــه مـــجـ ــ ــاللـ ــ خـ
األبطال بانتصارات كاسحة على 
ليفربول اإلنكليزي )4-1( وأياكس 
الهولندي )4-1 و6-1( ورينجرز 

االسكتلندي )3-صفر و3-صفر(.

وفــــــــي ظــــــل تـــحـــلـــيـــق الـــــنـــــادي 
ــــي، يـــســـتـــمـــر الـــــصـــــراع  ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
 على المراكز الثالثة 

ً
المحتدم جدا

األخــــرى الــمــؤهــلــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبــــــــا، إذ ال يــفــصــل بــيــن إنــتــر 
الثاني وأتاالنتا السادس سوى 
ثــمــانــي نــقــاط، وبينهما التسيو 

وروما وميالن.

إنتر يفتتح المرحلة

ويفتتح إنتر الذي يتقدم بفارق 

نقطتين عن التسيو وثالث عن كل 
من روما الرابع وميالن الخامس، 
الــمــرحــلــة الــجــمــعــة، فـــي ضــيــافــة 
 عن 

ً
سبيتسيا السابع عشر باحثا

التحضير بأفضل طريقة لرحلته 
الـــــى الــــبــــرتــــغــــال، حـــيـــث يـــتـــواجـــه 
الثالثاء مع بورتو في إياب ثمن 
نهائي دوري األبــطــال بعد فوزه 

 في ملعبه 1- صفر.
ً
ذهابا

ــــون فــــــريــــــق الــــــمــــــدرب  ــكــ ــ ــيــ ــ وســ
سيموني إيــنــزاغــي أمـــام أسبوع 
شــــاق، إذ انـــه يستضيف غريمه 

ــتـــوس األحـــــــد الـــمـــقـــبـــل فــي  ــنـ يـــوفـ
الــدوري، في مواجهة ستكرر في 
الـــرابـــع مــن أبــريــل حــيــن يلتقيان 
في ذهاب نصف نهائي مسابقة 

الكأس.
أما التسيو المنتشي من فوزه 
 السبت 

ً
على نابولي، فيحل ضيفا

 أن أي هفوة 
ً
على بولونيا مدركا

قد تسقطه الى المركز الخامس.
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تتجه األنظار السبت إلى 
مواجهة نابولي المتصدر 

مع أتاالنتا، في قمة المرحلة 
السادسة عشرة من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.

العبو مانشستر سيتي خالل مباراة سابقة

الفين نجم شيكاغو يسجل في سلة ناغتس

العبو الريال خالل مباراة سابقة

إنفانتينو

العبو نابولي خالل مباراة سابقة

النيابة السويسرية تغلقالنيابة السويسرية تغلق
 ضد إنفانتينو

ً
 ضد إنفانتينوتحقيقا
ً
تحقيقا

أغلق مكتب المدعي العام السويسري تحقيقا كان جاريا ضد 
رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، الــســويــســري جياني 
إنفانتينو، دون إيجاد مخالفات في عملية استئجار طائرة خاصة 

للسفر من سورينام إلى سويسرا في عام 2017.
وأوضح الفيفا في بيان أنه »يرحب« بهذا القرار الذي يؤكد »أن 
االســتــعــدادات للرحلة، التي قــام بها مكتب الرئيس وقسم السفر 
باالتحاد، امتثلت لقواعد ولوائح الفيفا، وهو قرار يتماشى مع رأي 
لجنة األخالقيات الصادر في أغسطس 2020 بشأن هذه القضية«.
وبعد الحكم، ستتحمل الدولة السويسرية التكاليف المتعلقة 
بالتحقيق، بينما تنازل إنفانتينو عن أي مطالبة بالتعويض عن 

األضرار.
ووفــقــا للفيفا، فـــإن إنفانتينو »ال يـــزال يــأمــل أن يـــدرك النظام 
القضائي أن إدارة الفيفا الحالية قد طوت الصفحة، وأثبتت نفسها 

كمنظمة ذات مصداقية وتحظى باالحترام«.

ريال مدريد يتطلع للعودة إلى طريق االنتصارات

غريزليز يوقف 
مورانت 4 مباريات

أعــلــن ممفيس غــريــزلــيــز، أمــس 
األول، إيقاف نجمه جا مورانت لـ4 
مباريات إضافية على األقـــل، في 
حين أكدت الشرطة أن نجم دوري 
كــرة السلة األميركي للمحترفين 
لـــن يـــواجـــه اتـــهـــامـــات بــعــد قــيــامــه 
بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو 
 في ملهى ليلي. ولم 

ً
يحمل مسدسا

يشارك مورانت في آخر مباراتين 
 من 

ً
مـــع فــريــقــه، ويـــواجـــه تــحــقــيــقــا
رابطة الدوري بشأن الحادثة.

وفـــــــــــــــي بـــــــــــث مــــــــبــــــــاشــــــــر عــــلــــى 
»إنــســتــغــرام« فــي الــســاعــات األولــى 
من صباح السبت، شوهد مورانت، 
أحد ألمع المواهب الشابة في كرة 
 في 

ً
الــســلــة، وهـــو يــحــمــل مــســدســا

ملهى ليلي.
ــن مــمــفــيــس األربـــــعـــــاء أن  ــلــ وأعــ
الالعب »سيستمر في الغياب عن 
الفريق بالمباريات األربع المقبلة 

على األقل«.

نابولي يواجه أتاالنتا بنية عدم إعطاء األمل لمالحقيهنابولي يواجه أتاالنتا بنية عدم إعطاء األمل لمالحقيه

أتلتيكو يحتفي بأسطورته سيميونيأتلتيكو يحتفي بأسطورته سيميوني
كــرم نـــادي أتلتيكو مــدريــد مــدربــه دييغو سيميوني 
بعدما أصبح المدرب األكثر قيادة له في المباريات طوال 
تاريخه بواقع 613 مباراة متفوقا على لويس أراغونيس.

وشارك في التكريم الذي تم في ملعب ميتروبوليتانو 
الجهاز الفني والالعبون وقيادات النادي وأصدقاء المدرب 

األرجنتيني.
وتــولــى سيميوني دفـــة األتــلــيــتــي فــي ديسمبر 2011 
حينما كــان النادي آنــذاك يكافح دون جــدوى الستعادة 
أمــجــاد الــمــاضــي الــبــعــيــد، وهـــو مــا نــجــح سيميوني في 

تحقيقه خالل سنوات قيادته للفريق.
وصار سيميوني أسطورة حية لألتليتي بعدما نجح 
في كسر رقم الراحل لويس أراغونيس، كأكثر مدرب قاد 

الفريق في مباريات.
ونجح سيميوني في قيادة الفريق بالدوري األوروبي 
في 2011-2012، ثم سبعة ألقاب أخرى: الدوري اإلسباني 
2013-2014 و2020-2021، وكـــأس الــمــلــك 2013-2012، 
والدوري األوروبي 2017-2018، وكأس السوبر األوروبي 

2012 و2018 وكأس السوبر اإلسباني في 2014.
وخالل االحتفال، تحدث العبون بالفريق عن سيميوني 

وعن إلهامه لهم في مسيرتهم الرياضية.

الفين يقود بولز لسحق ناغتسالفين يقود بولز لسحق ناغتس

دييغو سيميوني

سيتي لمواصلة الضغط على صدارة »الممتاز«

مباراتا اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

AD SPORTS PR1 سبيتسيا – انتر ميالن 10:45

beINSPORTS ليل - ليون 11:00

مباريات السبت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 بورنموث - ليفربول 3:30

beINSPORTS PR3 ايفرتون - برينتفورد 6:00

beINSPORTS PR2 ليستر سيتي - تشلسي 6:00

beINSPORTS PR1 توتنهام - نوتنغهام 6:00

beINSPORTS PR1
كريستال باالس – 
مانشستر سيتي

8:30

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 ريال مدريد - إسبانيول 4:00

beINSPORTS HD1 فالنسيا - اوساسونا 11:00

الدوري اإليطالي

AD SPORTS PR1 امبولي - أودينيزي 5:00

AD SPORTS PR1 نابولي - أتاالنتا 8:00

AD SPORTS PR1 بولونيا - التسيو 10:45

https://www.aljarida.com/article/17188
https://www.aljarida.com/article/17189
https://www.aljarida.com/article/17191
https://www.aljarida.com/article/17193
https://www.aljarida.com/article/17195
https://www.aljarida.com/article/17197
https://www.aljarida.com/article/17199
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لسوء الحظ 
علينا أن نقول 
إن بايرن أقوى 

منا
بيريرا

هز إيريك مكسيم تشوبو-
موتينغ مهاجم بايرن ميونيخ 
شباك فريقه السابق باريس 
سان جرمان وأضاف غنابري 
 ليقودا الفريق 

ً
 متأخرا

ً
هدفا

األلماني للفوز 2-صفر 
والتأهل لدور الثمانية لدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.

تفوق بايرن ميونيخ األلماني 
 على باريس ســان جرمان 

ً
مجددا

الــفــرنــســي بـــالـــفـــوز عــلــيــه 2-صــفــر 
ــاء فــــي إيــــــاب ثـــمـــن نــهــائــي  ــ ــعـ ــ األربـ
مسابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة 
القدم، ليبلغ ربع النهائي بصحبة 
ــالـــي الــمــتــأهــل لــهــذا  مـــيـــان اإليـــطـ
الــدور ألول مرة منذ 2012 نتيجة 
تعادله السلبي مع مضيفه توتنهام 

اإلنكليزي.
فعلى ملعب أليانز أرينا، انتهى 
ــان جــــرمــــان عـــنـــد ثمن  ــ مــــشــــوار سـ
 ،

ً
النهائي للموسم الثاني تواليا

وتأجل حلمه بإحراز اللقب للمرة 
 أمــام 

ً
األولــــى بعدما سقط مــجــددا

 في 
ً
 أيــضــا

ً
بــايــرن الـــذي فــاز ذهــابــا

باريس 1-صفر.
ــي اريـــــك  ــرونــ ــيــ ــامــ ــكــ ــــل الــ ــــجـ وسـ
ماكسيم تشوبو موتينغ وسيرج 
غــنــابــري الــهــدفــيــن فــي الدقيقتين 

61 و90.
وأقـــر العــب الــوســط البرتغالي 
لــســان جــرمــان دانــيــلــو بــيــريــرا أنه 
»لــســوء الــحــظ، علينا أن نــقــول إن 

بايرن أقوى منا. حصلنا على فرص 
فــي الــشــوط األول، ولــم نستغلها. 
عـــنـــدمـــا يــحــصــل ذلـــــك فــــي دوري 
 .

ً
أبطال أوروبــا، يكون األمر صعبا

لقد ارتكبنا أخطاء ومــن الصعب 
الخروج بهذه الطريقة«.

وخـــاض ســان جــرمــان المباراة 
في غياب نجمه البرازيلي نيمار 
الـــذي سيخضع لعملية جراحية 
فــي كاحله ستبعده عــن الماعب 
حتى نهاية الموسم، في حين قاد 
خط الهجوم كيليان مبابي بجانب 

األرجنتيني ليونيل ميسي.

 150 مباراة لميسي 

وبات ميسي ثالث العب يخوض 
150 مباراة في دوري االبطال بعد 
الحارس االسباني ايكر كاسياس 
)176( والــبــرتــغــالــي كريستيانو 

رونالدو )178(.
وكـــــــان مــيــســي يـــأمـــل تسجيل 
هدفه رقــم 800 فــي مسيرته )672 
مع برشلونة و98 مع االرجنتين 

و29 مع باريس سان جرمان( لكنه 
سيتعين عليه االنــتــظــار لمباراة 

اخرى.
فـــي الــمــقــابــل، وعــلــى الـــرغـــم من 
تعافي المهاجم السنغالي ساديو 
مانيه من اصابة في الركبة ابعدته 
عن نهائيات كأس العالم في قطر 
وعودته الى التمارين قبل ايام، فإنه 
لــم يــشــارك اساسيا قبل ان يدخل 

اواخر المباراة.
تــســديــدة اولــــى بــيــن الخشبات 
الثاث من ليون غوريتسكا تصدى 
لها جانلويجي دورناروما بسهولة 
)16(. وتدخل الحارس االيطالي مرة 
جديدة للتصدي لمحاولة جمال 

موسياال )32(.
وســنــحــت اخــطــر فــرصــة لسان 
جرمان عندما اخطأ حارس بايرن 
السويسري الدولي يان سومر في 
تشتيت احدى الكرات فوصلت الى 
البرتغالي فيتينيا الــذي سددها 
بيسراه ضعيفة باتجاه المرمى، 
لكن المدافع الهولندي ماتيس دي 
ليخت انقذ الموقف بإبعاد الكرة 

قبل ان تجتاز خط المرمى )38(.
وتــعــرض ســان جــرمــان لضربة 
ــائــــده ومـــدافـــعـــه  ــة بـــإصـــابـــة قــ ــويـ قـ
البرازيلي ماركينيوس فــي وركــه 
اواخــــــر الـــشـــوط االول ولــــم يكمل 
الــمــبــاراة ليحل بـــدال مــنــه نـــوردي 

موكييلي.
وســجــل بــايــرن مــيــونــيــخ هدفا 
لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل 
)49( بعد التأكد من تقنية الحكم 

المساعد )في اي ار(.
ونـــجـــح تـــشـــوبـــو مــوتــيــنــغ في 
افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل اثــــر خــطــأ من 
االيطالي ماركو فيراتي فانتزع منه 
غوريتسكا الكرة ومررها باتجاه 
الكاميروني الذي تابعها من مسافة 

قريبة داخل الشباك )61(.
وللمفارقة، فــإن العبين اثنين 
سابقين مــن ســـان جــرمــان سجا 
ــداف  ــ ــر ســبــعــة اهــ ــ خــمــســة مــــن اخــ
لــبــايــرن ميونيخ فــي شــبــاك ســان 
جرمان وهما تشوبو موتينغ )3( 
وكينغسلي كومان صاحب الهدف 
الوحيد في نهائي عام 2021 وايضا 

الهدف الوحيد في مباراة الذهاب 
قبل ثاثة اسابيع.

 ميالن يهزم توتنهام 

وفي لندن وبفضل الهدف الذي 
سجله اإلســبــانــي إبــراهــيــم ديــاس 
 في »سان سيرو«، فك ميان 

ً
ذهابا

عقدته أمـــام توتنهام الـــذي خرج 
 من المواجهتين اللتين 

ً
منتصرا

جمعتا الفريقين، أوالهما موسم 
1971-1972 في نصف نهائي كأس 
االتحاد األوروبـــي )2-1 و1-1(، ثم 
في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
موسم 2010-2011 )1-صــفــر على 

أرض ميان وصفر-صفر(.
وبلغ ميان، الفائز باللقب سبع 
مرات آخرها عام 2007، ربع النهائي 
لــلــمــرة األولــــى مــنــذ مــوســم 2011-

2012 حين تخلص في ثمن النهائي 
من الفريق اللندني اآلخــر بالفوز 
 
ً
 4-صـــفـــر والـــخـــســـارة إيــابــا

ً
ذهـــابـــا

صــفــر-3، قبل أن ينتهي المشوار 
على يد برشلونة اإلسباني.

وأرجـــئ انــطــاق الــمــبــاراة عشر 
دقــائــق بسبب الــوصــول المتأخر 
لــلــفــريــقــيــن الــــى الــمــلــعــب، ليتكرر 
بــالــتــالــي مـــا حــصــل الـــثـــاثـــاء في 
ــر  ــفـــريـــق الـــلـــنـــدنـــي اآلخــ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ مـ
تـــشـــلـــســـي وضــــيــــفــــه بــــوروســــيــــا 
ــفــــر(  ــمــــونــــد األلـــمـــانـــي )2-صــ دورتــ
الذي تأخرت حافلته للوصول الى 

»ستامفورد بريدج«.
 يذكر 

ً
ولم يقدم الفريقان شيئا

فــي بــدايــة الــلــقــاء، وكــانــت الــفــرص 
معدومة حتى الدقيقة 18 حين لعب 
ميان ركلة حــرة خــادعــة أوصلت 
ــيـــور مــيــســيــاس  الـــبـــرازيـــلـــي جـــونـ
ليكون في مواجهة الحارس فرايزر 
فورستر لكنه سدد بجانب القائم 

األيمن.
وانتظر سبيرز حتى الدقيقة 35 
ليهدد مرمى الحارس مايك مانيان 
للمرة األولــى بتسديدة من القائد 
هـــاري كاين تحولت مــن المدافع، 
 
ً
لكن الحارس الفرنسي كــان يقظا

وأنقذ الموقف.
وفي بداية الشوط الثاني، كان 

 مــــن الــــوصــــول الــى 
ً
مـــيـــان قـــريـــبـــا

الشباك عبر دياس بعد تمريرة من 
ميسياس لكن فورستر تألق في 

الدفاع عن مرماه )50(.
وتحرك توتنهام بعد ذلك وهدد 
مـــرمـــى مـــانـــيـــان عــبــر الــدنــمــاركــي 
بيار-إميل هويبّيرغ لكن الحارس 
الفرنسي كــان له بالمرصاد )64(، 
ثم رد ميان عبر الفرنسي أوليفييه 
جــــيــــرو الـــــــــذي وجـــــــد فـــــي طــريــقــه 

فورستر )67(.
وتــعــقــدت مهمة تــوتــنــهــام بعد 
ــلـــى اإلنــــــــذار  حــــصــــول رومـــــيـــــرو عـ
الثاني )78(، ما ساعد ميان على 
السير بالمباراة الى بر األمــان بل 
 مــن هـــدف الفوز 

ً
كـــان حتى قــريــبــا

لو لم يقف القائم األيسر في وجه 
تسديدة البديل البلجيكي ديفوك 
أوريـــغـــي )90+4( بــعــد ثــــوان على 
محاولة رأسية لكاين تألق مانيان 

في صدها.

فرحة العبي بايرن ميونيخ بالتأهل

ليونيل ميسيمبابي

هاينر: فريقنا األكثر قوة
في دوري األبطال

قال هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم 
إنه يعتقد أن الفريق من بين المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا، وذلك بعدما أطاح بفريق باريس سان جرمان الفرنسي من 

دور الـ 16 بالبطولة األوروبية. 
وتأهل بايرن ميونيخ بذلك إلى دور الثمانية بــدوري األبطال 

للمرة الرابعة على التوالي فائزا بنتيجة إجمالية 3-صفر. 
وقال هاينر في تصريحات للصحفيين: ال أرى فريقا أكثر قوة 
من فريقنا )في دوري األبطال(، مؤكدا أن الفريق حقق الفوز بعد 

سيطرة محكمة على المباراة. 
ورغم أن بايرن ميونيخ يحظى برعاية شركة الخطوط الجوية 
القطرية، لم يتغاض هاينر عن الحديث عن الدعم المالي القطري 
الذي يحظى به باريس سان جرمان منذ عام 2011 وعدم نجاحه 

في التتويج بدوري األبطال حتى اآلن.
 وقال هاينر: كما ترون، ال يمكنك تحقيق كل شيء بالمال فقط. 
وسيحصل بايرن ميونيخ على 10.6 مايين يورو )11.9 مليون 
دوالر( من االتحاد األوروبي للعبة )يويفا( إثر تأهله لدور الثمانية. 
وحصد بايرن ميونيخ حتى اآلن جوائز قيمتها اإلجمالية 89.02 
مليون يورو بفوزه بجميع مبارياته الثمانية بدوري األبطال، حيث 
حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات وكذلك 
في مباراتيه أمام سان جرمان بدور الـ 16. وفي حال وصول بايرن 
إلى النهائي المقرر في اسطنبول في العاشر من يونيو وتتويجه 

باللقب، سيحصل على إجمالي 121.52 مليون يورو. 

بايرن يكرس تفوقه على سان جرمان ويبلغ ربع النهائيبايرن يكرس تفوقه على سان جرمان ويبلغ ربع النهائي
ميالن يتخلص من عقدة توتنهام ويواصل مشواره بدوري األبطالميالن يتخلص من عقدة توتنهام ويواصل مشواره بدوري األبطال

ً
وسائل اإلعالم تتفق: باريس ال يمتلك فريقا

ــــام الــفــرنــســيــة  اجــتــمــعــت وســـائـــل اإلعـ
أمــس على أن باريس ســان جرمان يعج 
بالنجوم لكنه ال يمتلك فريقا، بعد فشل 
النادي الباريسي مجددا في دوري أبطال 

أوروبا.
وأكد بيسانتي ليزارازو، الاعب السابق 
والمحلل الكروي في إذاعة »فرانس إنفو«، 
أن »بي إس جي لديه طاقم مبني على فكرة 

امــتــاك تــرســانــة مــن نــجــوم الــــروك وليس 
فريق كرة قدم حقيقي«.

وأشار بطل العالم مع فرنسا في 1998 
ــذه االســتــراتــيــجــيــة »أثـــمـــرت عن  إلـــى أن هـ
اكتساب اعتراف دولي بأنه فريق كبير في 
أوروبا«، ولكن ليس على المستوى الكروي.

وأوضح أنه بالنظر إلى الفريق البافاري 
أمس، يمكنك رؤية »فريق مصمم للمنافسة 

فـــي الــتــشــامــبــيــونــز لـــيـــغ«، بــيــنــمــا تــتــكــرر 
»المشكلة« في باريس سان جرمان، حيث 
»ال يتم تقدير الاعبين األقــل شهرة على 

الرغم من أنهم مفيدون جدا«.
ــاريــــس ســـان  ــب بــ ــ ــد العـ ــ ــبـــه، أكـ ــانـ مــــن جـ
جــــرمــــان الـــســـابـــق إدوارد ســـيـــســـيـــه، فــي 
صحيفة ليكيب، أن »هناك حاجة لوجود 

فريق، وأهم من ذلك، وجود مجموعة«.

نيمار سيجري عمليته الجراحية في سبيتار
ســيــصــل نــجــم مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل لــكــرة 
القدم وباريس سان جرمان الفرنسي نيمار 
 جدا الى قطر من أجل إجراء عملية 

ً
قريبا

جراحية باشراف المتخصص البريطاني 
ــالــــدر، وفــــق مـــا أكــــد مستشفى  جــيــمــس كــ

سبيتار في الدوحة األربعاء.
وقال بيان المستشفى »سيخضع نجم 
كرة القدم البرازيلي والعــب باريس سان 

جرمان نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور 
لعملية جراحية في سبيتار«.

ــيـــشـــرف عـــلـــى الــعــمــلــيــة فــي  ــابــــع »سـ وتــ
مستشفى سبيتار جــراح الكاحل الخبير 
ــوغ،  فـــي ســبــيــتــار، الـــبـــروفـــســـور بــيــتــر دهــ
وجـــــراح الــكــاحــل الــشــهــيــر جــيــمــس كــالــدر 

من لندن«.
وسبق لاعب البرازيلي أن زار سبيتار 

فـــي يــنــايــر 2019 حــيــث خــضــع لسلسلة 
فحوصات وتقييمات طبية في المستشفى 
القطري كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة 
فـــي مــشــط الـــقـــدم تــعــرض لــهــا فـــي فــبــرايــر 

2018، وفق بيان المستشفى.
وقـــال مــصــدر ريــاضــي رفــيــع المستوى 
إن نيمار لم يكن في الدوحة األربعاء لكنه 

 جدا«.
ً
سيصل »قريبا

كونتي متفائل رغم اإلخفاق
ــــي أنـــطـــونـــيـــو  ــالـ ــ ــــطـ ــرى اإليـ ــ ــ يـ
كونتي، المدير الفني لتوتنهام 
ــلـــيـــزي، أن الـــفـــريـــق »قــطــع  اإلنـــكـ
خــطــوة لـــأمـــام« هــــذا الــمــوســم، 
رغـــم نــهــايــة مــشــواره فــي دوري 
ــا، بخسارته على  أبــطــال أوروبــ
يد ميان اإليطالي بهدف دون 
ي الذهاب  رد فــي مجموع لــقــاء

واإلياب لدور الستة عشر. 
وقــــــال كـــونـــتـــي: »إذا تــوجــب 
عليَّ أن أرى وضعية إيجابية، 
فإنها ستتمثل في أننا قطعنا 
خطوة لأمام. لعبنا في دوري 
الـــمـــؤتـــمـــر األوروبــــــــــي الــمــوســم 
الــمــاضــي ولــم ننجح فــي عبور 

دور المجموعات«. 
وأضاف: »اآلن قطعنا خطوة 
لأمام، لكنها ليست كافية، وإذا 
أردنا أن تكون لدينا القدرة على 

التنافس، فعلينا أن نقاتل«. 
ــــذه هـــي الــمــبــاراة  وتـــابـــع: »هـ
الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي الـــتـــي ال 

نــنــجــح خــالــهــا فـــي التسجيل. 
أعتقد أن المباراة )أمام ميان( 
كــــانــــت مـــــتـــــوازنـــــة. أعــــتــــقــــد أنــــه 
بمقدورنا تقديم ما هو أفضل 
على مستوى الهجوم«. وأوضح 
الــمــدرب اإليــطــالــي: » بإمكاننا 

 .»
ً
اللعب بشكل أفضل كثيرا

أنتونيو كونتي

بيولي يتطلع للذهاب إلى أبعد مدى
ــولـــي،  ــيـ ــانـــو بـ ــفـ ــيـ ــتـ يـــتـــطـــلـــع سـ
المدير الفني لميان، إلى الذهاب 
ألبعد مدى مع فريقه اإليطالي في 
ــا، بعد الفوز  دوري أبــطــال أوروبـ
على توتنهام اإلنكليزي والعبور 
إلـــى دور الــثــمــانــيــة مـــن الــبــطــولــة 

القارية. 
وقـــــال بــيــولــي لــمــنــصــة بــرايــم 
فيديو: »لعبنا بشكل جيد. طلبنا 
من الفريق أن يلعب بشخصية. لم 
، ونستحق العبور 

ً
نستسلم أبــدا

للدور التالي«. 
وأضــــــــــاف: »عـــلـــيـــنـــا أن نــســيــر 
خــطــوة بــخــطــوة. كـــان مـــن المهم 
ــمـــوعـــات، ثــم  ــمـــجـ ــاوز دور الـ ــجــ تــ
دور الــســتــة عــشــر. اآلن سننتظر 
قرعة دور الثمانية. من الواضح 
، لكن 

ً
 كــبــيــرا

ً
أنــنــا سنواجه فريقا

 فريق كبير. الحلم 
ً
توتنهام أيضا

ــر رائــــع، يــســاعــدك عــلــى العمل  أمـ
بشكل أفضل«.

ــــن الـــمـــذهـــل الــلــعــب  ــع: »مـ ــابــ وتــ
ــا، وكــذلــك  ــال أوروبــــــ ــطـ بــــــدوري أبـ
ــفــــوز بـــهـــا، وهـــــو لـــيـــس بـــاألمـــر  الــ
الــــســــهــــل، أو مــــحــــاولــــة الـــتـــأهـــل 
للبطولة مــن خــال إنــهــاء موسم 
الــــدوري اإليــطــالــي ضمن المربع 

الذهبي«. 
وأكد بيولي: »أحب أن أفكر بأنه 

ال يوجد مستحيل في الرياضة. 
فقط األفضل بأوروبا يبقى، وكل 
دور تصبح األمور أكثر صعوبة، 
لكني واثـــق مــن أن كــل الــتــجــارب 
 التجارب 

ً
فــي أوروبـــا، خصوصا

الـــســـلـــبـــيـــة، تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى رفـــع 
مستوانا. اآلن علينا خوض دور 

الثمانية بثقة وإيمان«. 

بيولي يهنئ المدافع كالولو

قرر االتحاد األوروي لكرة القدم )يويفا( تغريم 
نادي بايرن ميونيخ األلماني مبلغ 44.750 يورو 
)47.175 دوالرا(، وذلك بعد قيام جماهيره بإشعال 
ــتـــات مــســيــئــة خــال  ـــع الفـ ــة، ورفــ ــاريـ ــنـ األلــــعــــاب الـ
المباراة التي فاز بها فريقهم على باريس سان 
جــرمــان الفرنسي 1-صــفــر فــي ذهــاب دور الستة 

عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 

وأعــلــن »يــويــفــا« عــن قــــراره األربـــعـــاء، وذلــــك قبل 
ــاعـــات مـــن مــــبــــاراة الــــعــــودة فـــي مــديــنــة مــيــونــيــخ  سـ
األلمانية، كما تقرر تغريم باريس سان جرمان مبلغ 
39.500 يورو، بسبب غلق الطريق أمام ملعب »حديقة 
األمراء«، باإلضافة لقيام الجماهير بإشعال األلعاب 
النارية في المباراة التي أقيمت منذ ثاثة أسابيع. 
 )د ب أ(

جماهير البايرن

تغريم بايرن بسبب سلوك جماهيرهتغريم بايرن بسبب سلوك جماهيره

أبـــدى كيليان مــبــابــي، مهاجم بــاريــس ســان جــرمــان، 
من نهائي دوري أبطال أوروبا 

ُ
أسفه لخروج فريقه من ث

على يد بايرن ميونيخ، وأكد أن هذا األمر ال يؤثر على 
مستقبله.

وقــال مبابي، فــي تصريحات صحافية بالمنطقة 
من النهائي الذي فاز فيه البايرن 

ُ
المختلطة عقب إياب ث

2-0: »أنا هادئ، وهدفي هو الفوز بالدوري الفرنسي، 
 على سؤاله 

ً
ثــم ســنــرى مــا ســيــحــدث«، وذلـــك ردا

بشأن مستقبله.
وصــرح مبابي عــن خــروج ســان جرمان 

مــن الــبــطــولــة: »نــحــن محبطون، لكن 
 ،»

ً
علينا أن نمضي قدما

 لما نقلته 
ً
وفــقــا

صحيفة ليكيب 
الفرنسية.

وأبــــــــــــــــــــــــــــــرز 
مبابي أن البايرن 

»فريق رائع وكبير، وتم بناؤه 
للفوز بدوري األبطال«.

مبابي: نحن محبطونمبابي: نحن محبطون

قال فيل نيفيل، المدير الفني لفريق إنتر ميامي األميركي، إن انتقال 
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي للدوري األميركي ولفريقه سيكون 

التعاقد األكبر في التاريخ. 
وارتــبــط الــاعــب الفائز بالكرة الذهبية كأفضل العــب في 
العالم سبع مــرات، بقوة باالنتقال إلى الواليات المتحدة مع 
دخوله األشهر الستة األخيرة في عقده مع باريس سان جرمان 
الفرنسي. من جانبه، يحرص باريس سان جرمان على الحفاظ 
على خدمات النجم البالغ من العمر 35 عاما، والذي أضاف لقب 
كأس العالم لقائمة إنجازاته العام الماضي، لكن من المتوقع 

حدوث منافسة قوية للحصول على توقيعه. 
ويــرى نيفيل أن التعاقد مع ميسي سيكون أمــرا ال مثيل 
له، مشيرا إلى أن ميسي هو المطلب الرئيسي الذي يحتاجه 
فريقه في سوق االنتقاالت. وقال نيفيل في تصريحات لموقع 

»ذا أتلتيك«: »أعتقد أنه سيكون التعاقد األكبر في التاريخ«. 
وأضاف: »ال يمكنني التفكير في نجم آخر بهذا الحجم يأتي 
من بلد كرة قدم كبيرة لهذا المكان، هذا األمر ربما يكون مقاربا 
لقدوم بيكهام إلى هنا، لكن من الممكن أن يكون أكبر من ذلك«. 
وتابع نيفيل: »أعتقد أنك تتحدث عن واحد من أعظم الاعبين 
في التاريخ، حينما تتحدث عن ميامي، يجب علينا أن نكون 

متواجدين من أجل العبين مثله«.
 )د ب أ(

 فيل نيفيل: التعاقد مع ميسي  فيل نيفيل: التعاقد مع ميسي 
سيكون األكبر في التاريخسيكون األكبر في التاريخ
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ً
 01:58  ظــــــــــهـــــــــــرا
ً
07:53 صبـــاحــــــا

08:18 مــــــســــــــــــــــاًء

الوجبات السريعة تهدد الكبد ابنة ميغان وهاري... أميرة
ــدة،  ــديـــ كـــشـــفـــت دراســـــــــــة جـــ
قـــام بــهــا بــاحــثــون فــي جامعة 
كاليفورنيا األميركية، مخاطر 
ــاول الــــوجــــبــــات الـــدهـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ تـ
السريعة واألطعمة المشبعة 

بالدهون.
وتشير إحصائيات عالمية 
ـــنـــَســـب إلــــى جـــامـــعـــات طبية 

ُ
ت

متخصصة ومنظمة الصحة 
ــة إلـــــــــى أن مـــــرض  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

الــكــبــد الــدهــنــي غــيــر المرتبط 
بالكحوليات، في ارتفاع بشكل 
غير مسبوق بالعالم، والسبب 
هـــو نــظــام الــحــيــاة الــمــتــســارع 
والوجبات المشبعة بالدهون 

إضافة إلى السمنة.
وكــشــفــت الــــدراســــة أن تلك 
األطعمة قد تهدد صحة الكبد 
 إلــــى فشل 

ً
ــــؤدي تــدريــجــيــا وتــ

وظائفه، ووجــد الباحثون أن 

30 فــي المئة مــن المشاركين 
ــة يــحــصــلــون على  ــدراسـ فـــي الـ
أكــثــر مــمــا هــو مــحــدد لــهــم من 
الــســعــرات الــحــراريــة اليومية، 
بــســبــب اعــتــمــادهــم الــروتــيــنــي 
في نمط الطعام على الوجبات 

الدهنية والسريعة.

اســـــتـــــخـــــدم لــــقــــب »أمــــــيــــــرة« 
لإلشارة إلى ليليبيت ألول مرة 
الجمعة الماضي، في تصريح 
ــــدر عــــن الــمــتــحــدث  رســـمـــي صـ

باسم والديها.
وشــّكــل االســتــخــدام العلني 
األول من نوعه لصفة »األميرة« 
فــــي اإلشـــــــــارة إلـــــى مــعــمــوديــة 
لــيــلــيــبــيــت، ابــنــة األمـــيـــر هـــاري 
 إلى 

ً
وزوجــتــه مــيــغــان، مــؤشــرا

طــي صفحة الــنــزاع بين االبــن 
األصغر للملك تشارلز الثالث 
وزوجته، وبقية العائلة المالكة 

البريطانية.
وقال ناطق باسم الزوجين، 
في بيان نقلته »العربية نت«، 
أمـــــس، »يــمــكــنــنــي أن أؤكـــــد أن 
األميرة ليليبيت ديانا ُعّمدت 
ــعـــة 3 مــــــــارس مـــــن قــبــل  ــمـ الـــجـ
رئيس أساقفة لوس أنجلس«.

وكشقيقها األكــبــر آرتــشــي، 
 صفة 

ً
اكتسبت ليليبيت نظريا

أمــيــرة عــنــدمــا أصــبــح تشارلز 
 في 8 سبتمبر الماضي. 

ً
ملكا

وبموجب القاعدة، التي تعود 
ــام 1917 وإلــــــى الــمــلــك  ــ ــى عـ ــ إلـ
عطى ألقاب 

ُ
جورج الخامس، ت

األمير واألميرة ألحفاد الملك 
ال ألبناء األحفاد.

وعلى موقع قصر باكنغهام 

ــزال صــفــتــا  ـــ اإللـــكـــتـــرونـــي، ال تـ
ستخدمان 

ُ
»اآلنسة« و»السيد« ت

ــــي  ــــشـ فـــــــي اإلشـــــــــــــــارة إلـــــــــى آرتـ
وليليبيت.

وأكــــد الــقــصــر، أمـــس األول، 
ث  أن محتوى الــمــوقــع ســُيــَحــدَّ
ــــي االعـــتـــبـــار  ــذ فـ ــأخــ بـــحـــيـــث يــ
صفة األميرة التي يستخدمها 

الوالدان.

مرض جديد يصيب الطيور البحريةمرض جديد يصيب الطيور البحرية
اكتشف علماء إصابة الطيور البحرية بمرض جديد، ال 
تسببه البكتيريا والفيروسات، بل دقائق اللدائن التي تسبب 

التهابات مختلفة في الجهاز الهضمي لهذه الطيور.
وأشـــارت مجلة Journal of Hazardous Materials، في 
تقرير نشره موقع روسيا اليوم، أمس، إلى أن هذه االلتهابات 
 وتشوهات في األنسجة، مما 

ً
تسبب، مع مــرور الوقت، ندبا

يؤثر في نمو وتطّور الطيور وجهازها الهضمي، وبالطبع في 
بقائها على قيد الحياة، مضيفة: »قد تبدو الطيور المصابة 
ــهــا فــي الـــواقـــع تعاني 

ّ
 بــحــالــة صــحــيــة جــيــدة، ولــكــن

ً
ظــاهــريــا

مشكالت في الداخل«.
ــد أثــبــت  ــذا الـــمـــجـــال، وقــ ــة فـــي هــ ــ ــذه أول دراســ ــر أن هــ ُيـــذكـ
الباحثون خاللها أن تناول دقائق اللدائن يمكن أن يتسّبب في 

أضرار جسيمة للجهاز الهضمي للكائنات البحرية.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

الَعَربة تجّر 
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درايش

لــــّحــــول يــــا وقـــــــٍت مـــضـــى بــالــتــحــاســيــف
ــر مــعــنــى  ــيــ ــلــــى غــ ــا ِتـــــــْهـــــــَدر عــ ــ ــارنــ ــ ــمــ ــ وأعــ

ــة الـــِســـيـــف ــ ـ
ّ
ــف ــ ــلـــى ِحـ ــر عـ ــاطــ ــل الـــــــذي نــ ــثـ مـ

ومـــهـــمـــا نــــنــــادي ونــنــصــحــه مــــا ســمــعــنــا 
ــل تـــرجـــع مــــراكــــب مــــع الــصــيــف  ــ ــنـــده أمـ عـ

ــْعــــنــــا  ــ ــَب ــ
ُ
ـــل ذيــــــــچ الـــــمـــــراكـــــب ط ــبـ ــنـــــا قــ وحـــ
ــتـــواصـــيـــف ــيـــن الـ ــا فـــاهـــمـ ــ راح الـــعـــمـــر يـ

ــوم مــْعــنــا  ــ ــــــف يـ
َ
ــن وق ــ ولـــلـــحـــق مــعــنــى ومـ

ــلـــم والـــحـــيـــف ــلـــظـ ــخ لـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ويــــســــّجــــل الـ
ــا  ــنـ ــعـ ــمـ ــتـ ــــــنــــــا أو مــــــعــــــاه اجـ

ْ
ل

َ
الــــــلــــــي خــــــذ

ــيـــف ــكـ ــوة الـ ــ ــهــ ــ ــر قــ ــظــ ــتــ ــنــ ــيـــن ونــ ــلـ ــطـ ــعـ ــتـ مـ
وُهــــم نــاطــريــن لـــشـــي... إن صـــار ِضــْعــنــا!

سعود راشد العنزيعلي البداح... سيبقى ذكرى وطنية عطرة

 
ً
مع مرور األيام التي تلقي على مرآة الذاكرة غبارا

ُيضعف الرؤية عبر الزمن، قد ال أذكر على وجه الدقة 
متى التقيت علي البداح أول مرة، لكن الذي أذكره وعلى 
 شديد الوطنية، حتى 

ً
تمام اليقين منه، أنه كان كويتيا

 من أعالم العمل الوطني المخلص، إذ 
ً
رسخ نفسه علما

 
ً
كنت تراه في كل نشاط وندوة وفعالية، يحضر مبكرا

 
ً
، كان محبا

ً
لكنه يفسح الصفوف األولى لغيره تواضعا

، يعبر عن حبه 
ً
 وصغارا

ً
لكل الناس، يقدر الجميع، كبارا

وتقديره لكل مجتهد ومجد ولكل محب لوطنه، يحمل 
 من الطاقة اإليجابية ليروي منه 

ً
 فياضا

ً
في قلبه نبعا

كل من يجالسه. 
كان قليل الكالم كثير االستماع، صادق التعبير عن 
 مهما كان الظرف والمكان، 

ً
مواقفه ال يجامل فيها أحدا

وبسبب ما عاناه وأسرته من غبن، وما أصابه من وجع 
شخصي قاساه معظم فترات حياته بسبب لغز اختفاء 
والده في ديسمبر 1961، دون أن تتوصل السلطات إلى 
جثمانه وال إلى المتهمين باختفائه، كانت نفسه تواقة 
 إلى تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز.

ً
دائما

كانت العالقة التي تربطني به وبأسرته تتجاوز 
نطاق الصداقة والمعرفة واالحترام المتبادل، إلى ما 
 في تلك 

ً
هو أعمق وأبعد، فقد كنت أرى نفسي عضوا

األسرة، وهكذا عاملني جميع أفرادها.
ومع تواضعه الجم، وتقديره للجميع، لم يكن يرى 

 في أن يمارس قناعاته بكل تفاصيلها، وأن 
ً
حرجا

يصحح موقف القريبين منه إن زلت بهم األقــدام أو 
أخطأوا؛ وأتذكر أني اتصلت به ذات مرة لالطمئنان 
على صحته، فــبــادرت بسؤاله: »شلونك بومحمد؟« 
فــكــان رده: »أواًل أنـــا بـــوإيـــمـــان«، فــتــداركــت الــمــوقــف 
واعتذرت له، وكررت سؤالي، فقال: أنا بخير أطمئنك، 
»لكني أحتاج إلى التوسع بعض الشيء في تصحيح 
مسماي األسري«، فقلت له: أسمعك حبيبي أبوإيمان، 
أكمل. فقال: »يا سعود يابولولو احنا لما نعبر عن 
مواقفنا مــن إنــصــاف الــمــرأة، علينا أن نــمــارس هذه 
القناعات ونمارسها بسابق قصد وإصرار، فال يجوز 
أن نغفل احترامنا للمرأة تحت وطأة الخضوع للعادات 
 معلم وقدوة لي«. 

ً
والتقاليد«، قلت له: »هكذا أنت دوما

 في العمل السياسي 
ً
التقيت بناته الثالث كثيرا

 ،
ً
الوطني والعربي قبل االحتالل، وتقاطعت رؤانا كثيرا

، لكنني 
ً
 ونــشــاطــا

ً
، واتفقنا عمال

ً
واختلفنا اجــتــهــادا

في فترة االحتالل التقيت ابنته أمل في الرياض بعد 
انتهاء المؤتمر الشعبي، وتحدثنا خــالل اللقاء عن 
رغبتنا في العودة إلى الكويت، واتفقنا على التواصل، 
 من أميركا عبر األردن 

ً
ثم يوم دخولي الكويت عائدا

وبغداد، فوجئت بإيمان وأماني وبقية الرفاق الذين 
كانوا في فندق الرشيد يستعدون للعودة بعد انتهاء 
زيـــارة أهــالــي األســـرى ألبنائهم فــي ســجــون الــعــراق، 

 عن مشاعر 
ً
هذه المفاجأة تحولت إلى صراخ تعبيرا

الــفــرح، حتى تحركت حافلة أهــالــي األســـرى متجهة 
إلى الكويت.

 آخر 
ً
وسطرت عالقتي بهذه األسرة الجميلة فصال

قلت بعد خروجي 
ُ
خــالل فترة االحــتــالل، عندما اعت

من بيتهم في خيطان، وبعد الخروج من األسر، وفي 
صالة الهالل األحمر الكويتي بالجهراء، إذا بي أجد 
بين المتطوعات أمل البداح وأسيل العوضي، لتتحول 
تلك اللحظة إلى استقبال صارخ والفت لالنتباه، لكن 

هذه المرة في الكويت.
وخالل فترة عملنا في الجمعية الكويتية للدفاع 
عن ضحايا الحرب، كنا نقضي أغلب ساعات اليوم 
 ال ينقطع، وال نكاد نعود إلى بيوتنا للراحة 

ً
نشاطا

القصيرة حتى نعاود نشاطنا. استمر الحال خمسة 
 وعندما قررت العودة إلى مقاعد الدراسة 

ً
أشهر تقريبا

في أميركا، جاءتني إيمان تبلغني بقرار علي وفاطمة 
)هكذا قالتها(: »انت وأم لولو مدعوين غصبن عليكم 
بس حددوا اليوم اللي يناسبكم ألنك مستحيل تسافر 

قبل ما يشوفك علي البداح«.
لبينا الدعوة، أم لولو وأنا، فَرحين وإذا بالحبيب 
بوإيمان قد دعا نخبة من األصدقاء واألحبة أذكر منهم 
الفقيد فيصل الحجي، والصديق عبدالله الطويل، في 
جلسة أسرية مفعمة بالمحبة والفرح. كان بوإيمان 

يكرر على مسامعي ضرورة االستمرار بالعمل الوطني 
وبخاصة ما يتعلق بحقوق اإلنسان وقضية األسرى 
والمفقودين الكويتيين في سجون العراق، مع مراعاة 

عدم اإلخالل بمهمتي األساسية »التعليم«.
 للجمعية الكويتية 

ً
وخالل دراستي وعملي ممثال

للدفاع عن ضحايا الحرب في واشنطن، اتصل بي 
 من األصدقاء أسسوا لجنة أنصار 

ً
ليبلغني أنه وعددا

الديموقراطية وأنه يطلب مني تمثيل اللجنة وتوزيع 
بياناتها على مؤسسات المجتمع المدني األميركية، 
وهو ما رحبت به واضطلعت به طوال وجودي هناك.

ــويــــت، ورغـــــــم كـــثـــيـــر مــن  ــكــ ــى الــ ــ وبــــعــــد عــــودتــــي إلــ
المحاوالت غير الناجحة لترتيب الصف الوطني الذي 
أضعفته كثرة الخالفات، كان بوإيمان مشغواًل بالبحث 
عن الحلول والتطلع نحو المستقبل، فقد نشأ على حب 
العروبة والعمل في حركة القوميين العرب، لم ينَس 
 تلك األحــالم، ولم يشعر باإلحباط، ولم يسمح 

ً
يوما

ألحد أن يشيع أجواء اليأس من حوله.
 وبوصلة 

ً
 كبيرا

ً
 وأخا

ً
 وملهما

ً
كم سنفتقدك صديقا

ال تحيد عن جادة الصدق والصواب.
عزاؤنا فيمن خلفت من بعدك إيمان وأماني وأمل 

 رفيقة دربك أم إيمان.
ً
ومحمد تجمعهم دوما

، وستبقى فينا ذاكــرة 
ً
 فقد تركتنا جــســدا

ً
ــا وداعــ

عطرة.

نستمر فــي نــشــر وثــائــق جميلة ألهـــل الــكــويــت تشير إلــى 
كهم الواسع للعقارات الزراعية في مدينة البصرة وجنوب 

ّ
تمل

العراق، قبل عقود طويلة من الزمان، بعضها يعود إلى أكثر 
من مئتي عام.

فقبل أسبوعين نشرنا وثيقة ألسرة البحر، وفي األسبوع 
الماضي نشرنا وثيقة ألســرة الخشتي، واليوم ننشر وثيقة 

ألسرة التّمار الكريمة. 
هــذه الوثائق، كما ذكــرت في المقاالت السابقة، هي نسخ 
مكتوبة بخط اليد في مكتب المعتمد البريطاني بالكويت، 
وعليها ختم القاضي عبدالله بن خالد العدساني، وختم الشيخ 

أحمد الجابر، ومصادقة المعتمدية البريطانية.
 فــي وثــيــقــة الـــيـــوم، نــجــد أن ســيــدة كــويــتــيــة هــي مــنــيــرة بن 
عثمان التمار وابنها عبدالرزاق وابنتها مكية )ابنا أحمد بن 
عبدالرزاق بن سالم بن سلطان( قاموا بتوكيل يوسف بن أحمد 
بن عبدالرزاق بن سالم بن سلطان، للتصرف في حصصهم 
من الوقف الــذي يخصهم في منطقة السراجي، وهــي منطقة 
ك فيها كويتيون كثيرون منذ فترة 

ّ
تابعة لمدينة البصرة، تمل

طويلة، ولهم فيها أوقاف ممتدة إلى اليوم، منها وقف فوزان 
بن جاسر السميط الذي يعود إلى عام 1812م، والذي نشرت 
حوله مقالين في فبراير عام 2016 بجريدة الجريدة، وإليكم 

نشر من قبل:
ُ
نص الوثيقة التي لم ت

»قد حضر في المحكمة الشرعية المنعقدة في مدينة الكويت 
فهد بن امفرح ومشوح وعلي بن عثمان التمار وشهدو )شهدوا( 

لله تعالى بان امنيرة بنت عثمان التمار العارفين لذاتها معرفة 
شرعية والمعروفين لدي ذاتا والمقبولين الشهادة شرعا اقرت 
امامهما بانها قد وكلت من قبلها اصالة عن نفسها وبواليتها 
على بنتها مكية بنت احمد بن عبدالرزاق بن سالم بن سلطان 
ووكل أيضا عبدالرزاق بن احمد بن سالم بن سلطان الجميع 
وكلو يوسف بن احمد بن عبدالرزاق بن سالم بن سلطان على 
قبض واستيفاء مــا يخصهم مــن حــاصــل ثمر النخل الوقف 
المسما بام النعاج الواقع في السراجي من مضافات البصرة 
وعلى الدعوى والخصومة والمرافعة والمدافعة وبرد الجواب 
والمستدعيات بامضائه وختمه واالبراء واالسقاط وعلى كلما 
يقتضيه نظره وكــالــة عامة مطلقة مفوضة الــى رتبه وقوله 
وفعله وقبوله الى آخر درجة من درجات الوكالة وله ان يوكل 
من شاء ويعزله متى شاء وعليه جرا تحريرها في اليوم الثاني 
عشر من شهر جماد األولى لسنة الف وثلثمائة وستة وأربعين 
هجرية على صاحبها افضل صالة وازكى تحية في 12 جماد 

األولى سنة 1346«.
ومن هذه الوثيقة نستنبط عدة أمور منها، وليس جميعها، 
وجود أوقاف كويتية في البصرة وما حولها، ومنها أن التاجر 
والمحسن المعروف سالم بــن سلطان لــه أمــالك فــي البصرة 
ورثها عنه أحفاده وَمن تبعهم من الذّرية، ومنها صلة النسب 
ــي الــتــمــار وبـــن ســلــطــان. ونــتــوقــف عــنــد هـــذا الــحــد، 

َ
بــيــن أســرت

ونلتقي بكم في األسبوع المقبل مع وثيقة أخــرى نــادرة من 
وثائق أهل الكويت.

لت ابنها يوسف عام 19271927  
ّ
لت ابنها يوسف عام منيرة التمار وك
ّ
منيرة التمار وك

للتصرف في وقف »أم النعاج« بـ »السراجي«للتصرف في وقف »أم النعاج« بـ »السراجي«

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

فهد البسامالدوام لله...

 ،
ً
 كل الكويت صــارت مسرحا

ّ
المسرح انحدر بالكويت، ألن

وآخر المسرحيات الممجوجة هي مطالبة موظفات »األوقاف« 
 الـــحـــرص على 

ّ
ــظــات الـــقـــرآن الــكــريــم، الــمــفــتــرض بــهــن

ّ
مـــن مــحــف

التحليل والتحريم أكثر من اآلخــريــن، بعدم االلــتــزام بساعات 
 مع قبض الراتب 

ً
العمل الرسمية، واالكتفاء بساعتين يوميا

والعالوات والبدالت كاملة، ونسف مبادئ األجر مقابل العمل 
 بعض الــنــواب شبه األفــاضــل 

ّ
والــعــدالــة والــمــســاواة، ليلحقهن

إّما مهددين الوزير باالستجواب لتطبيقه القانون، أو االتجاه 
لتأليف القصص والحكايات عن أثر القرار على الحياة الزوجية، 

وكل بعقله مستريح.
ــيـــوم  بــــاألمــــس األئــــمــــة والـــخـــطـــبـــاء يـــرفـــضـــون الـــبـــصـــمـــة، والـ
ظات يرفضن ساعات الدوام، وكله باسم الدين، و»رجال 

ّ
المحف

الـــديـــن« - إن صــحــت الــتــســمــيــة - الـــذيـــن يـــبـــدون رأيـــهـــم فـــي كل 
االخــتــراعــات والــتــصــرفــات البشرية، ويــالحــقــون ســلــوك البشر 
ات الحفاظ على الدين  العاديين باالنتقاد والتقريع بـــاّدعـــاء
ع بالدين والقرآن 

ّ
ة، لم يبدوا رأيهم بمسألة االرتزاق والتنف

ّ
ن والسُّ

وجعله محل مــزايــدات ورواتـــب وعـــالوات، وإن كــان لمثل هذه 
األعمال سوابق في زمن السلف الصالح قبل أن نزايد عليهم 

في الكويت، أصلحنا وأصلحكم الله.
وزيــر العدل التزم بتطبيق القانون الــذي يطالب به الناس 
 قد 

ً
 أن حل هذا الموضوع تحديدا

ّ
، إال

ً
 ويعارضونه نهارا

ً
ليال

يكون بحاجة إلى قــرار شجاع أعلى من سلطة وزيــر األوقــاف، 
 
ً
فــاألجــدى مــن تــعــديــل دوام هـــذه الــمــراكــز هــو إغــالقــهــا نهائيا

وتوزيع موظفيها على المدارس كحال زمالئهم المدرسين ممن 
 من 

ً
يلتزمون بساعات الـــدوام الرسمي كاملة، فليس مطلوبا

الدولة - أي دولة - ضمان مستقبل مواطنيها األخروي والصرف 
من الميزانية العامة المهزوزة على هذا المشروع، ثم تركه عرضة 
للتجاذب والمنافسات بين التيارات الدينية السياسية، كما 
أن حكومة ال تعرف إنجاز الطرق وتعبيدها للمواطنين على 
األرض؛ مــن األولـــى بها أن تبتعد عــن طريقهم للجنة، وتترك 

.
ً
 آتيه في النهاية فردا

ٌّ
للناس أن يقرروا ألنفسهم، فكل

نقطة
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