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المبطل الثالث خالل 10 سنوات
يه المبطلين »فبراير وديسمبر 2012« 

َ
»الدستورية« أبطلت مجلس 2022 لينضم إلى سابق

• المحكمة أعادت مجلس 2020 الستكمال مدته بعد ثبوت عدم سالمة أسباب مرسوم حله
• »حكومة أحمد النواف رفعت مرسوم الحل والخالف كان بين وزارة الخالد ومجلس األمة«
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عبدالله الغنيم يطلق 
أهم مشروع توثيقي 
على مستوى الكويت 

بدعم من غرفة 
التجارة والصناعة

● حسين العبدالله
أسدلت المحكمة الدستورية، أمــس، الستار 
على الطعون االنتخابية المقامة على سالمة 
العملية االنتخابية التي أجريت في 29 سبتمبر 
الــمــاضــي، وقــضــت بــبــطــالن االنــتــخــابــات لعدم 
ســالمــة مــرســوم حــل مجلس األمـــة مــن الناحية 
اإلجرائية ومخالفته أحكام الدستور، ليترتب 
ات الالحقة، واستعادة  على ذلك بطالن اإلجراء
مجلس 2020 لصالحياته ليكمل مدته الباقية، 
ويغدو مجلس 2022 هو المبطل الثالث خالل 
يه في فبراير 2012 برئاسة 

َ
10 سنوات بعد سابق

أحمد السعدون، وديسمبر 2012 برئاسة علي 
الراشد.

وعزت »الدستورية«، برئاسة المستشار محمد 
بـــن نـــاجـــي، بــطــالن مـــرســـوم الــحــل فـــي الــطــعــون 
المقامة من النواب السابقين أحمد الحمد وفرز 

الديحاني وعبدالله العجمي وعلي القطان، عبر 
محاميهم نــواف الياسين، إلــى أن المعلوم أنه 
إثر خالف بين الحكومة والمجلس قدم رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استقالته 
واستقالة حكومته، وصدر بتاريخ 10 /5 /2022 
أمر أميري بقبولها على أن يستمر الــوزراء في 
تصريف العاجل مــن شــؤون مناصبهم لحين 
تشكيل الوزارة الجديدة، وبتاريخ 24 /7 /2022 
صــدر أمــر أمــيــري بتعيين الشيخ أحــمــد نــواف 
 لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح 

ً
األحمد رئيسا

ــــوزارة الــجــديــدة، وأعــقــب ذلـــك صــدور  أعــضــاء الـ
المرسوم رقــم )135( لسنة 2022 بتاريخ 1 /8/ 
2022 بتشكيل الحكومة، ثم بتاريخ 2 /8 /2022 
ــم )136( لــســنــة 2022 بحل  ــدر الــمــرســوم رقـ صـ
المجلس، حيث وردت اإلشـــارة بديباجته إلى 
 إلى المادة )107( من الدستور، 

ً
صدوره استنادا

 لـــلـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي 
ً
ــا و»تــــصــــحــــيــــحــ

عبيد من »الرابعة« مصير القوانينمراسيم الضرورة 
إلى الخامسة قــالــت »الــدســتــوريــة« إنــهــا أجــابــت الــطــاعــنــيــن إلــى 

 
ً
طلبهم في الحكم ببطالن عملية االنتخاب استنادا
إلى السبب األول من أسباب طعنهم، ولذلك ال حاجة 
لبحث باقي أسباب الطعون المتعلقة بعدم دستورية 
ي االنتخاب والدوائر، 

َ
المراسيم بقوانين بتعديل قانون

ــرأي فــي مــدى دســتــوريــة هذين   كــان وجــه الـ
ً
ذلـــك- أيـــا

الــمــرســومــيــن ـ بــاعــتــبــار أن الــطــعــن الــمــاثــل هــو طعن 
انتخابي تنظره هذه المحكمة كمحكمة موضوع، وما 
 في النتيجة 

ً
دام البحث في دستوريتهما لم يعد مؤثرا

التي خلصت إليها المحكمة فيه.

ــــدت الــمــحــكــمــة أن الــقــوانــيــن  أكـ
الــتــي صـــدرت مــن مجلس األمـــة - 
ضي 

ُ
خــالل فترة المجلس الــذي ق

بإبطاله - تظل سارية ونافذة إلى 
أن يتم إلــغــاؤهــا أو ُيقضى بعدم 
 بــأن المجلس 

ً
دستوريتها، علما

أصــدر قوانين الميزانية، وكذلك 
قانون تعارض المصالح. 

عقب إبطال مجلس 2022 وعــودة سابقه 
2020، بحكم المحكمة الدستورية الفاصل 
ــواب حـــائـــزي عــضــويــة  ــنــ أمـــــس، يـــعـــود كـــل الــ
المجلسين إلــى دوائــرهــم، باستثناء النائب 
ــرة  ــدائــ عــبــيــد الـــوســـمـــي الــــــذي يـــعـــود إلـــــى الــ
الخامسة، بداًل من الرابعة التي كان يمثلها 

في »المبطل الثالث«.

العائدون:المبطلة عضويتهم: النواب المستمرون:

١- أحمد السعدون
٢- أحمد الري

٣- أسامة الزيد
٤- جنان بوشهري

٥- حامد البذالي
٦- حمد العبيد
٧- حمد المدلج
٨- خالد الطمار

٩- خليل ابل

١٠- سعود العصفور
١١- شعيب شعبان
١٢- صالح عاشور
١٣- عادل الدمخي
١٤- عالية الخالد

١٥- عبدالله االنبعي
١٦- عبدالله فهاد

١٧- عبدالوهاب العيسى
١٨- عمار العجمي

١٩- فالح الهاجري
٢٠- فيصل الكندري
٢١- ماجد المطيري

٢٢- مبارك الطشة
٢٣- محمد المهان
٢٤- محمد هايف

٢٥- مرزوق الحبيني
٢٦- هاني شمس

٢٧- يوسف البذالي

١- مرزوق الغانم )رئيس المجلس(
٢- أحمد الشحومي )نائب الرئيس(
٣- فرز الديحاني )أمين السر(

٤- علي القطان
٥- عدنان عبدالصمد
٦- عبدالله الطريجي

٧- يوسف الغريب
٨- سلمان الحليلة

٩- خالد العنزي

١٠- بدر الحميدي
١١- حمد الهرشاني

١٢- أحمد الحمد
١٣- أسامة المناور
١٤- هشام الصالح

١٥- يوسف الفضالة 
١٦- مبارك العرو

١٧- سعدون حماد
١٨- فايز الجمهور

١٩- مساعد المطيري
٢٠- محمد الراجحي

٢١- سعود ابوصليب
٢٢- حمد روح الدين
٢٣- مبارك الخجمة
٢٤- حمود العازمي

٢٥- صالح المطيري
٢٦- ناصر الدوسري

٢٧- أحمد مطيع.

١- محمد المطير
٢- أســـامـــة الــشــاهــيــن 

)مراقب المجلس(
يــــــم  لــــــكــــــر ا عــــــبــــــد  -٣

الكندري
٤- الصيفي الصيفي

٥- بدر المال
٦- ثامر السويط
٧- حسن جوهر

٨- حمد المطر
٩- حمدان العازمي
١٠- خالد المونس
١١- خليل الصالح
١٢- سعد الخنفور

١٣- شعيب المويزري
يــــــز  لــــــعــــــز ا عــــــبــــــد  -١٤

الصقعبي
١٥- عبدالله المضف

١٦- عبيد الوسمي
١٧- عيسى الكندري
١٨- فارس العتيبي

١٩- مبارك الحجرف
٢٠- محمد الحويلة
٢١- مرزوق الخليفة
٢٢- مهلهل المضف

٢٣- مهند الساير

نواب »مجلس 2020«: مستمرون 
في الدفاع عن حقوق المواطنين

فور صدور حكم »الدستورية« أمس، توالت التصريحات 
ــذلـــك من  ــن الــــنــــواب الــعــائــديــن الــمــســتــمــرة عــضــويــتــهــم وكـ مـ
المبطلة عضويتهم، إذ قــال أمين ســر مجلس األمــة النائب 
فرز الديحاني: »إننا مستمرون في الدفاع عن حقوق وقضايا 

ومــطــالــب الشعب الــكــويــتــي، وذلـــك هــو األســـاس في 

بوشهري: نحترم الحكم... وحماية الدستور أولوية

ناظم الغزالي  
صوت العراق 
وسفير أغنيته

جميل راتب   
طالب الحقوق 
يترك الدراسة 

من أجل التمثيل

أم كلثوم    
صفحات مجهولة 

من حياة أيقونة 
الطرب

ناجي جبر
النجم االستثنائي 

للكوميديا 
والمسرح 

سيرةسيرةسيرة

في رمضان ةديرجلا•

أسرار النجوم:أسرار النجوم:
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02

صورتان ضوئيتان لخبري اإلبطال األول والثاني

 لله على السالمة
ً
 لله على السالمةحمدا
ً
حمدا

األمير وصل إلى أرض الوطن 
بعد زيارة خاصة إليطاليا

 بسالمة الله تعالى، عاد سمو 
ً
مصحوبا

أمير البالد الشيخ نواف األحمد إلى أرض 
 من إيطاليا، بعد زيارة 

ً
الوطن أمس، قادما

خاصة. 
وكــان فــي مقدمة مستقبلي سموه على 
أرض المطار، سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحــــمــــد، وســـمـــو الــشــيــخ نـــاصـــر الــمــحــمــد، 
ورئــيــس ديــــوان ســمــو ولـــي الــعــهــد، الشيخ 
أحـــمـــد الـــعـــبـــدالـــلـــه، وســـمـــو الــشــيــخ صــبــاح 
الخالد، إلــى جانب رئيس مجلس الــوزراء 
سمو الشيخ أحــمــد نـــواف األحــمــد، ونائب 
رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف 
 عــن الــنــائــب األول لرئيس 

ً
األحـــمـــد، فــضــال

مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل الخالد، ووزير شؤون 
الــديــوان األمــيــري الشيخ محمد العبدالله، 

وكبار المسؤولين بالدولة.
األمير لدى عودته إلى البالد أمس وعلى رأس مستقبليه ولي العهد 
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نواب »مجلس 2٠2٠«: مستمرون...المبطل الثالث خالل ١٠...
ــدم تــعــاون واخــتــافــات وصــراعــات  ومـــا فــيــه مــن عـــدم تــوافــق وعـ
وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض اآلخر 
وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى 
الشعب باعتباره المصير واالمــتــداد والــبــقــاء والــوجــود ليقوم 
بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا«، 
وتمت اإلشارة إلى صدوره بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 
 بتوقيع ولــي العهد الــذي 

ً
وبعد موافقة مجلس الــــوزراء، مــذيــا

عهد إليه أمير الباد ممارسة بعض اختصاصاته الدستورية 
بموجب األمــر األميري الصادر بتاريخ 15 /11 /2021، وتوقيع 

رئيس مجلس الوزراء )أحمد نواف األحمد(.
 
ً
وأضافت المحكمة: »..وكان الواضح أن هذا الحل جاء استنادا
إلــى الــمــادة )107( مــن الــدســتــور، بسبب مــا ثــار مــن خــاف بين 
الحكومة السابقة ومجلس األمــة والـــذي أفضى إلــى مــا وصفه 
مــرســوم الحل بعدم الــتــوافــق وعــدم الــتــعــاون واالخــتــافــات، فإن 
الزم ذلــك أن يــكــون هــذا الــحــل بــنــاًء على طلب الــــوزارة الــتــي ثار 
الخاف بينها وبين مجلس األمة، فإذا كانت هذه الوزارة قد قبلت 
استقالتها بكاملها وتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء قام 
بتشكيل وزارة جديدة وصــدر مــرســوٌم بها، فــإن الخاف وعدم 
التعاون بين المجلس والحكومة السابقة يكون قد انتهى أمره 
وزال أثـــره، إال أن الــــوزارة الــجــديــدة استهلت أعمالها فــي اليوم 

التالي لتشكيلها بطلب حل المجلس، دون أن تتبين موقفه منها 
ومدى إمكان التعاون بينهما، وإذ صدر مرسوم الحل بناء على 
 إلى عدم التوافق وعدم التعاون واالختافات، 

ً
هذا الطلب مستندا

على الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة 
الجديدة وكان غير قائم وقت صدور المرسوم، فإن الحل يكون 

 الضوابط الدستورية«.
ً
 للسبب المبرر له مخالفا

ً
بذلك مفتقدا

وتــابــعــت: »وبالترتيب على مــا تــقــدم، يكون إجـــراء هــذا الحل 
 عدم االعتداد به وترتيب آثاره 

ً
 بالبطان مستوجبا

ً
جاء مشوبا

بما يستتبعه ذلك من بطان دعوة الناخبين النتخاب أعضاء 
مجلس األمة التي جاءت ابتناًء على هذا الحل الباطل، كما تغدو 
معه إرادة الناخبين في هذه الحالة قد وردت على غير محل، إذ 
جاءت االنتخابات وليدة إجراءات باطلة أهدرت فيها الضوابط 
الدستورية على نحو ما سلف بيانه، وبالتالي يكون نعي الطاعن 
 على أســـاس سليم، ومــن ثــم حق 

ً
بــهــذا السبب مــن طعنه قــائــمــا

القضاء بإبطال عملية االنتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 29 /9 
/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم 
فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس 
المنحل - بقوة الدستور- سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن 
 - ما لم يطرأ من األمور خال تلك 

ً
ليكمل المدة المتبقية له أصا

المدة ما يقتضي معه إعمال األمير صاحياته المقررة في هذا 
 
ً
 ألحكامه، وحفظا

ً
الشأن - وذلك إعاء لنصوص الدستور، وتغليبا

لكيانه، وسامة النظام العام الدستوري وبنيانه«.

العمل، وسنكمل ما بدأناه بأيد ممدودة نحو اإلصاح والتطوير«.
 

َ
 كان سبب اإلبطال تبق

ً
بدوره، قال النائب عبدالله المضف: »أيا

حقيقة واحدة في هذا المشهد المتكرر البائس هي أن إرادة الناس 
حقيقة ثابتة رفضت االنــقــاب على الــدســتــور، ورفــضــت تأجيل 
االستحقاقات الوطنية من أجل عبثية الصراعات الفردية التي 

قويت فيها األنا على حساب الكل«.
ــار الــنــائــب مــهــنــد الــســايــر إلـــى أن »مــجــلــس ٢٠٢٠ انتهى  ــ وأشـ
، وإن أبطلت المحكمة 

ً
بإرادة األمة، وهي مصدر السلطات جميعا

المراسيم وأتت السلطة بغير ذلك، ُرفعت األقام، وجفت الصحف«.
في وقت قال النائب د. أحمد مطيع: »إننا نطالب بتشريع واضح 
وصريح يحمي المجالس القادمة من أي أخطاء إجرائية، ومن 

، من خال إنشاء مفوضية عليا لانتخابات«.
ً
اإلبطال مستقبا

وأكد النائب أحمد الحمد أن »الحكم الدستوري بإبطال المجلس 
 للدستور، وإعادة 

ً
بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصارا

األمور إلى نصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في 
العملية االنتخابية برمتها«.

وأفاد النائب د. عبدالله الطريجي: »نسأل الله أن يعيننا على 
استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس 2020، وأن نكون 

عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي«.
 )اليوم( 

ً
ومن جهته، قال النائب فايز الجمهور: »سأتقدم غــدا

ــانـــون الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا  بــطــلــب اســتــعــجــال الــتــصــويــت عــلــى قـ
لــانــتــخــاب، وأطـــالـــب جــمــيــع الـــنـــواب بــالــتــوقــيــع عــلــيــه لــتــكــون أي 
انتخابات قادمة نزيهة وشفافة وتعبر عن حقيقة ضمير شعب 

الكويت وقراره وإرادته«.
في المقابل، عبرت عضوة المجلس المبطل د. جنان بوشهري، 
عــن احــتــرامــهــا لحكم »الــدســتــوريــة« الــقــاضــي بــإبــطــال انتخابات 
مجلس األمة 2022، مؤكدة أن »حماية الدستور أولوية، ونزاهة 
االنتخابات صمام أمان للديموقراطية، وسامة النتائج أسمى 

من العضوية«.
وذكر النائب السابق ماجد المطيري: »نحترم قرارات وأحكام 
السلطة القضائية، واألصل في الموضوع ليس استمرار العضوية 

بل أن تكون االنتخابات وفق اإلجراءات الدستورية«.
واكتفى النائب السابق خليل عبدالله بقوله: »نبارك ألعضاء 
مجلس 2020 عودتهم، ونتمنى لهم التوفيق، والله يعين الجميع 

على ما هو قادم«.
وفور صدور حكم »الدستورية« حضر النائب سعدون حماد إلى 
 
ً
، مصرحا

ً
مبنى مجلس األمة، وتسلم مكتبه، وباشر عمله نائبا

بأن رفع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف كتاب 
عدم التعاون مع مجلس 2020 قبل أن يقسم أمــام البرلمان كان 

 من أسباب إبطال االنتخابات األخيرة.
ً
 رئيسا

ً
سببا
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نائب األمير يعزي اإلكوادور بضحايا الزلزال
بعث سمو نائب األمير ولي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد 
ــيـــس  ــة إلـــــــى رئـ ــزيــ ــعــ بـــبـــرقـــيـــة تــ
ــرمـــو الســـــو،  ــيـ ــيـ اإلكــــــــــــــــوادور، غـ
ضّمنها سموه خالص تعازيه 
وصـــــــادق مـــواســـاتـــه بــضــحــايــا 
الــــزلــــزال الــــذي وقــــع فـــي جــنــوب 
اإلكـــــــــــــــــوادور، مـــتـــمـــنـــيـــا ســـمـــوه 

للمصابين الشفاء العاجل.

 رئيس الوزراء يعزي اإلكوادور 
بضحايا الزلزال
بعث رئيس مجلس الـــوزراء 
ســــمــــو الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد نــــــواف 
ــيـــة تـــعـــزيـــة إلـــى  ــبـــرقـ ــد بـ ــ ــمـ ــ األحـ
رئيس اإلكوادور، غييرمو السو، 
ضّمنها سموه خالص تعازيه 
وصـــــــادق مـــواســـاتـــه بــضــحــايــا 
الــــزلــــزال الــــذي وقــــع فـــي جــنــوب 

اإلكوادور.

الوهيب يقدم أوراق اعتماده 
 غير مقيم لدى جزر كوك

ً
سفيرا

قدم سفير الكويت لدى نيوزيلندا 
أحمد الوهيب، أمس، أوراق اعتماده 
إلى ممثل الملك في جزر كوك السير 
توم مارستيرز كأول سفير غير مقيم 

للكويت لدى جزر كوك.
ــــب، فــــــي تـــصـــريـــح  ــيــ ــ ــــوهــ  وقــــــــــال الــ
لـــ »كــونــا«، إنــه نقل لممثل الملك في 
جــزر كــوك تحيات سمو أمير الباد 
الشيخ نواف األحمد، وتحيات سمو 
ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل األحــمــد، 
والحكومة الكويتية، مــؤكــدا أهمية 
ــر الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــن  ــويـ ــطـ تـ
البلدين، وتمنى لحكومة وشعب جزر 

كوك دوام األمن واالستقرار ومزيدا 
من التقدم واالزدهار.

ع في 
ّ
يذكر أن السفير الوهيب وق

ديــســمــبــر 2021 عــلــى بــيــان مشترك 
مع المفوض السامي لجزر كوك في 
نــيــوزيــلــنــدا إلــيــزابــيــث رايــــت، إلقــامــة 
عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة بــيــن الــكــويــت 
وجــــــــزر كــــــــوك، وتــــأســــيــــس عــــاقــــات 
الصداقة والتعاون في كل المجاالت 

ذات االهتمام المشترك.

 في 2022
ً
تنفيذ »العدل« أنجزت 182.486 إعالنا

إتمام 4.١١3.393 إجراء حجز وإنذارات وتنفيذ مباشر ومنع السفر
أعلنت وزارة العدل ان االدارة العامة 
 من 

ً
للتنفيذ انــجــزت 182.486 إعــانــا

إجـــمـــالـــي 188.517 خــــال عــــام 2022 
بنسبة 96.8 في المئة.

وأوضــــــحــــــت الــــــــــــــوزارة، فـــــي تـــقـــريـــر 
 كبيرة 

ً
إحــصــائــي، أنــهــا تــبــذل جـــهـــودا

في تيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ 
األحكام، وذلك من خال جميع إداراتها، 
ومن بينها اإلدارة العامة للتنفيذ التي 
قــامــت خـــال الــعــام الــمــاضــي بالعديد 
من الجهود الساعية إلى سرعة إتمام 
إجراءات تنفيذ األحكام والتيسير على 

المتقاضين. ومنها:
أواًل: إعان عدد 182.486 من إجمالي 
عــــدد 188.517 تـــم تــقــديــمــهــا إلدارات 
التنفيذ العادي واألسرة بالمحافظات 

بنسبة انجاز 96.8 في المئة.
وكــشــفــت أن ادارة تنفيذ العاصمة 
تــلــقــت 44927 إعــــانــــا أنــــجــــزت مــنــهــا 
43302 بنسبة 96.3 في المئة، في حين 
بلغ عــدد الـــوارد إلدارة حولي 35206 

إعــانــات أنجز منها 33307 إعانات 
بــنــســبــة 94.6 فـــي الــمــئــة، والــفــروانــيــة 
33871 إعانا أنجز منها 32151 بنسبة 
94.9 فـــي الـــمـــئـــة. واألحــــمــــدي 22512 
إعانا أنجز منها 21804 بنسبة 96.8 
فــي الــمــئــة، والــجــهــراء بلغ عــدد الـــوارد 
17165 إعانا أنجز منها 17161 بنسبة 
99.9 في المئة، ومبارك الكبير 8593 
إعانا أنجز منها 8591 بنسبة 99.9 

في المئة.
وفــــي إدارة أســــرة حــولــي بــلــغ عــدد 
الــوارد 5790 إعانا أنجز منها 5728 
بــنــســبــة 98.9 فـــي الـــمـــئـــة، وفــــي أســـرة 
الجهراء بلغ عدد الــوارد 5337 إعانا 
نــــجــــزت بـــالـــكـــامـــل، وكـــذلـــك فـــي أســـرة 

ُ
أ

الفروانية وأسرة األحمدي اللتين بلغ 
ــــواردة فيهما 4765  عـــدد االعـــانـــات الـ

و4435 اعانا على التوالي. 
أمــا أســـرة مــبــارك الكبير فبلغ عدد 
ــواردة 3395 أنــجــز منها  ــ االعـــانـــات الـ
3392 بنسبة 99.9 في المئة، وفي أسرة 

العاصمة 2521 اعانا أنجز منها 2513 
بنسبة 99.6 في المئة.

مجموع الوارد للمحافظات 

: إتمام 4.113.393 مايين إجراء 
ً
ثانيا

ات التنفيذ األســاســيــة منها  مــن إجـــــراء
ــدى الـــغـــيـــر، وحــجــز  ــا لــلــمــديــن لــ حــجــز مـ
بــنــوك، وحجز تحفظي، وحجز منقول، 
وحجز عقار، وحجز األسهم والسندات 
وااليرادات والحصص، وتوزيع حصيلة 
ــداع،  ــ ــذارات الـــعـــرض، واإليـ الــتــنــفــيــذ، وإنــــ
والــتــنــفــيــذ الــمــبــاشــر، ومــنــع الــســفــر ومــا 
يصاحبها من إجراءات التنفيذ الفرعية 

األخرى.
ات في قسم تنفيذ   وبلغ عدد اإلجراء
األفراد بالعاصمة 327.689 إجراء، وفي 
قــســم تــنــفــيــذ الـــشـــركـــات 478.457، وفــي 

تنفيذ محكمة أسرة العاصمة 68.621.
ــا تــنــفــيــذ حــــولــــي - أفــــــــراد فــســجــل  ــ أمــ
371.290 إجراء، وتنفيذ حولي – شركات 

417.197، وتنفيذ محكمة أســرة حولي 
.87.061

وســـجـــل تــنــفــيــذ الـــفـــروانـــيـــة – أفـــــراد 
257.063 إجـــــراء، وتــنــفــيــذ الــفــروانــيــة – 
شركات 448.468، وتنفيذ محكمة أسرة 

الفروانية 55.673.
أمـــا تــنــفــيــذ الــجــهــراء – أفـــــراد فسجل 
ــراء –  ــهـ 161.345 إجــــــــراء، وتــنــفــيــذ الـــجـ
شركات 286.434، وتنفيذ محكمة أسرة 

الجهراء 48.853.
ــل تـــنـــفـــيـــذ األحـــــمـــــدي – أفــــــراد  ــجــ وســ
316.174 إجــــــراء، وتــنــفــيــذ األحـــمـــدي – 
شركات 290.779، وتنفيذ محكمة أسرة 

األحمدي 89.915.
كما سجل تنفيذ مبارك الكبير – أفراد 
116.127 إجــراء، وتنفيذ مبارك الكبير– 
شركات 219.216، وتنفيذ محكمة أسرة 
مبارك الكبير 53.928، وسجل مركز بيوع 
ات، ليكون  – الــعــارضــيــة 19.103 إجـــــراء

المجموع 4.113.393 مايين إجراء.

عاد سمو أمير الباد الشيخ نواف 
األحمد إلــى أرض الوطن، مساء أمس، 

قادما من إيطاليا، بعد زيارة خاصة.
وكـــان فــي مــقــدمــة مستقبلي سموه 
عــلــى أرض الــمــطــار ســمــو ولـــي العهد 
الشيخ مشعل األحــمــد، وسمو الشيخ 

نــاصــر المحمد، ورئــيــس ديـــوان سمو 
ولـــي الــعــهــد، الــشــيــخ أحــمــد الــعــبــدالــلــه، 
وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد، ونائب رئيس الحرس الوطني 
الشيخ فيصل نــواف األحمد، والنائب 

ــر  األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـ
الداخلية وزيــر الدفاع باإلنابة الشيخ 
طـــال الــخــالــد، ووزيــــر شـــؤون الــديــوان 
األميري الشيخ محمد العبدالله، وكبار 

المسؤولين بالدولة.

د منفذ النويصيب
ّ
الفهد تفق

 ووّجه بتسهيل العمل واإلجراءات
تــفــقــد الــمــديــر الـــعـــام لــــإدارة 
العامة للجمارك، سليمان الفهد، 
إدارة جمارك منفذ النويصيب 
الحدودي، بحضور مدير إدارة 
جمارك المنفذ سامي الشرف، 
ومـــــســـــاعـــــد الــــــمــــــراقــــــب مـــحـــمـــد 
ــراقــــب الــتــوثــيــق  الـــبـــلـــوشـــي، ومــ
ــق بــــــــــــــإدارة جــــمــــارك  ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ والـ
ــرة الــخــضــار  ــبــ الــصــلــيــبــيــة وشــ
يوسف الكندري، ومدير فريق 

المشروع أحمد الجريد. 
واطلع الفهد على سير العمل 
فيما يخص استيراد السيارات 
وآلـــيـــة تخليصها فـــي الــمــنــفــذ، 
وإعــطــاء تعليمات وتوجيهات 
بـــتـــســـهـــيـــل الــــعــــمــــل بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــة 
والـــفـــحـــص الـــفـــنـــي، حـــيـــث يــتــم 
ــا كـــامـــلـــة بــمــا  ــهــ اتــ ــراء إنــــهــــاء إجــ
ــة الـــســـيـــارة.  ــــرف لـــوحـ فــيــهــا صـ
وكان هناك أول حالة تمت اليوم 
بـــصـــرف لــوحــتــهــا فـــي الــمــنــفــذ، 

وذلك بتوجيهات النائب األول 
لرئيس الـــوزراء وزيــر الداخلية 

الشيخ طال الخالد. 
ــد تـــعـــلـــيـــمـــاتـــه  ــهــ ــفــ ووّجـــــــــــه الــ
لمسؤولي المنفذ الجمركيين 
بما يتعلق بالكبائن الخاصة 
ــة دخـــــــــول وخــــــــروج  ــيـ ــلـ ــمـ فــــــي عـ
المسافرين وضرورة تشغيلها 
بالطاقم الكامل بموظفين لكل 
 لازدحام وتأخير 

ً
كابينة تفاديا

ــه الــفــهــد  الــمــســافــريــن، كــمــا وجــ
مدير فريق المشروع باإلسراع 
بتوفير جهاز األشعة المتحرك 
ــخــــاص بــمــســار  )الــــمــــوبــــايــــل( الــ
المشغل االقتصادي ووضعه في 
المكان المناسب له بأسرع وقت 
وتــشــغــيــلــه، إضــافــة إلـــى إعــطــاء 
تــعــلــيــمــات بــتــشــديــد إجـــــــراءات 
التفتيش والتدقيق في الدخول 

والخروج.

 المنفذ
ً
الفهد متفقدا

األمير يعزي رئيس 
اإلكوادور بضحايا الزلزال

بعث سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
ــو، عــّبــر  تــعــزيــة إلـــى رئــيــس اإلكـــــــوادور، غــيــيــرمــو الســ
فيها ســمــوه عــن خــالــص تــعــازيــه وصــــادق مــواســاتــه 
بضحايا الــزلــزال الـــذي وقــع فــي جنوبي اإلكــــوادور، 
وأســفــر عــن ســقــوط عـــدد مــن الــضــحــايــا والمصابين 
وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه  
للمصابين سرعة الشفاء والعافية، وآمــا أن يتمكن 
المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثــار هذه 

الكارثة الطبيعية.

األمير يعود إلى البالد بعد زيارة خاصة إليطاليااألمير يعود إلى البالد بعد زيارة خاصة إليطاليا

كبار الشيوخ والمسؤولين في استقبال صاحب السمو لدى عودته إلى الباد أمس

 بيد مع ولي العهد لدى عودته إلى أرض الوطن
ً
صاحب السمو يدا  مستقبليه لدى مغادرته المطار 

ً
سموه مودعا
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ــر الـــصـــحـــة، د. أحــمــد  ــ ــــد وزيــ أكـ
الـــعـــوضـــي، حــــرص الــــــــوزارة على 
استكمال جهود التحول الرقمي 
لـــلـــخـــدمـــات الـــصـــحـــيـــة الـــمـــقـــّدمـــة 
ــن، بـــــهـــــدف تــيــســيــر  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــلــ لــ
حصولهم على مختلف الخدمات 
 إلى الجهود التي 

ً
الصحية، مشيرا

قامت بها الوزارة من ميكنة العديد 
من الخدمات.

ــــور  ــــضـ جــــــــــــاء ذلــــــــــــك خــــــــــــال حـ
ــيـــل »الـــصـــحـــة«، د.  الــعــوضــي ووكـ
مصطفى رضا، ورشة عمل التحول 
ــع شـــركـــة  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ ــمــــي بــ ــرقــ الــ
مايكروسوفت، بــهــدف استكمال 
جهود التحول الرقمي للخدمات 
الصحية، وبناء خريطة الطريق 

الخاصة بهذا الشأن.
 وأوضح العوضي أن تنظيم 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ هـــــذه الـــــورشـــــة، بـ
»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، يـــهـــدف إلــى 
الوصول لرقمنة جميع خدمات 
الــــــوزارة خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة.  
وشدد على أن الوزارة ماضية في 
إنــجــاز التحول الرقمي لمختلف 

الخدمات الصحية، واالنتهاء منه 
بمشيئة الـــلـــه، لــمــا سيحققه من 
نقلة نوعية فــي تقديم الخدمات 
الصحية، انطاقا من رؤية كويت 

جديدة 2035.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رضـــــــــا، فــي 
تصريح للصحافيين، إن ورشــة 
العمل تــم اإلعــــداد لها مــن جانب 
قطاع نظم المعلومات بــالــوزارة، 
ــاعـــات  ــطـ ــقـ ــاون مـــــع كـــــل الـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
لتحديد أولوياتها، بهدف الوصول 
إلى »رقمنة« جميع خدمات الوزارة 

خال الفترة المقبلة.
بــدوره، قال استشاري التحول 
الرقمي في شركة مايكروسوفت 
غلوبل، محمد سامي، إن الهدف 
من ورشة العمل التي تمتد 3 أيام 
هو الخروج بخريطة طريق لوزارة 
الــصــحــة تــضــم كـــل الــمــوضــوعــات 
التي تخدم األولــويــات، للوصول 
ــــوزارة  إلـــى الـــرؤيـــة الــتــي تــرغــب الـ
فـــي الــــوصــــول إلــيــهــا بــاســتــخــدام 

تكنولوجيا المعلومات.
وأوضـــــح أنــهــا خــريــطــة طــريــق 

للتحول الرقمي تبدأ بالمشروعات 
التي تحتاج الوزارة تنفيذها على 
الـــوجـــه الــعــاجــل، ومـــن ثـــم األمـــور 
االبتكارية والتحولية المستقبلية، 

ليتم وضع تلك الخريطة.

وذكـــــر أن تــنــفــيــذ الــخــطــة بعد 
وضــــعــــهــــا يــــحــــتــــاج إلـــــــى نــــحــــو 3 
سنوات لتحقيق الهدف، فضا عن 
ب األمــر وفقا 

ّ
تحديثها كلما تطل

لألولويات والمتغّيرات.

فــــــــــي مــــــــجــــــــال آخــــــــــــــــر، وقـــــعـــــت 
وزارة الــصــحــة والــهــيــئــة الــعــامــة 
للبيئة، اتفاقية تــعــاون وشــراكــة 
استراتيجية أصيلة فــي مــبــادرة 
المدن الصحية بالكويت، بحضور 

وزير الصحة ووكيل الوزارة.
وقالت المديرة العامة للهيئة 
العامة للبيئة بالوكالة، م. سميرة 
الكندري، في تصريح للصحافيين، 
على هامش توقيع االتفاقية، أمس، 
إن التعاون مع »الصحة« يأتي في 
مجال اعتماد المدن الصحية التي 
وصــــل عـــددهـــا إلــــى 15 بــالــكــويــت 

حتى اآلن، وهو مبعث فخر لنا.
وأوضحت أن نحو 70 في المئة 
من اشتراطات المدن الصحية هي 

باألساس اشتراطات بيئية.
ً
12 معيارا

بــدورهــا، أكـــدت رئيسة مكتب 
المدن الصحية بـــوزارة الصحة، 

 
ً
د. آمــــال الــيــحــيــى، إن 12 مــعــيــارا
من معايير المدن الصحية الـ80 
لـــديـــهـــا عـــاقـــة بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
للبيئة، باإلضافة إلى أثرها غير 

المباشر في المعايير األخرى.
وأشــارت إلى مشاركة الكويت 
في مبادرة جامعة الدول العربية 
العتماد المدينة الصديقة للبيئة، 
مبينة انـــه تــم تــرشــيــح محافظة 
العاصمة ممثلة بالمدن الصحية 
ــرمــــوك، والــعــديــلــيــة،  ــيــ األربـــــــع »الــ
والـــشـــامـــيـــة، وضـــاحـــيـــة عــبــدالــلــه 
السالم«، وبانتظار إعان النتائج.

ــد مــنــظــمــة  ــ وأكــــــــدت زيــــــــارة وفــ
الصحة العالمية لمنطقة العيون، 
ومدينة صباح السالم الجامعية، 
 العـــتـــمـــادهـــمـــا مــنــاطــق 

ً
تـــمـــهـــيـــدا

صحية.

● جورج عاطف
كــــشــــف الــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد 
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ لـــــــــشـــــــــؤون قـــــــطـــــــاع الــ
االجتماعية في وزارة الشؤون 
االجتماعية سالم الرشيدي، عن 
استحداث شاشة عرض رقمية 
شرف عليها الوزارة، ممثلة 

ُ
ست

بــــــــإدارة الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
والمبرات، خال المشروع الـ 20 
لجمع التبرعات المزمع تنفيذه 
فـــــي شــــهــــر رمـــــضـــــان الـــمـــقـــبـــل، 
ــا فــــرض  ــهــ يـــتـــســـنـــى مـــــن خــــالــ
ــة عــلــى  ــارمــ ــة لــحــظــيــة صــ ــابــ رقــ
مــبــالــغ الــتــبــرعــات الــمــجــمــوعــة 
كافة بواسطة الجهات الخيرية 

المشاركة في المشروع.
وقال الرشيدي لـ »الجريدة« 
إن »هذه الشاشة الرقمية، التي 
عد أبــرز مميزات وإيجابيات 

ُ
ت

األنــظــمــة اآللــيــة الــتــي أطلقتها 
 وربـــطـــتـــهـــا 

ً
الـــــــــــــــوزارة أخـــــــيـــــــرا

 بــجــمــعــيــات الــنــفــع 
ً
إلــكــتــرونــيــا

ــة(،  ــريـ ــيـ ــخـ ــيــــة والـ ــلــ ــام )األهــ ــعــ الــ
تـــضـــمـــن مـــتـــابـــعـــة وقـــتـــيـــة لــكــل 
ــار ُيــجــمــع ضــمــن مــشــروع  ــنـ ديـ
ــر 

ّ
تـــبـــرعـــات رمــــضــــان، كــمــا تــوف

سرعة غير مسبوقة في التحقق 
من إجمالي المبالغ المجموعة 
طـــوال الشهر الفضيل بمجرد 

انقضائه وانتهاء المشروع«.
ولــفــت إلـــى أنـــه تــم تشكيل 6 
فــــرق لـــرصـــد وإزالـــــــة مــخــالــفــات 
جمع التبرعات خال المشروع 
الـــ 20 ستكون منوطة بالعمل 
الميداني لرصد وإزالة مخالفات 
الــــــتــــــبــــــرعــــــات فــــــــي الــــمــــســــاجــــد 
واألســـــــــــــــــــــــواق والـــــمـــــجـــــمـــــعـــــات 
ــة  ــ ــــى إزالـ ــافــــة إلـ ــة، إضــ ــاريـ ــتـــجـ الـ
ــاك الــمــخــصــصــة لــجــمــع  ــ ــشـ ــ األكـ
المابس البالية، وأشكال التبرع 
 عــن رصد 

ً
العيني كــافــة، فــضــا

وإزالــة الجمع عبر الحصاالت، 
 ســيــكــون 

ً
 أن ثــمــة فــريــقــا

ً
مــبــيــنــا

 بمتابعة مواقع التواصل 
ً
مكلفا

االجـــتـــمـــاعـــي لــــرصــــد إعــــانــــات 
ــاذ  ــ ــخـ ــ الــــتــــبــــرع الــــمــــخــــالــــفــــة واتـ
اإلجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة حــيــال 
 أو 

ً
ناشريها سواء كانوا أفــرادا

مؤسسات.

 إحالة إلى النيابة 

ــلــــى أن  ــــدي عــ ــيـ ــ ــــرشـ وشــــــــدد الـ
»الــشــؤون«، من منطلق حرصها 
على محاربة الدخاء على العمل 
الخيري، الذين يدعون إلى جمع 
الــتــبــرعــات بــطــرق مــخــالــفــة غير 
 عن أعين 

ً
قانونية بعيدة تماما

الــــدولــــة، ودون الـــحـــصـــول على 

ــــن الـــجـــهـــات  ــقــــة مـــســـبـــقـــة مـ مــــوافــ
ــحــيــل 

ُ
الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة، ســت

مباشرة إلــى النيابة العامة أي 
عــمــلــيــة جــمــع تــبــرعــات مــخــالــفــة 
وغـــــيـــــر مــــرخــــصــــة وقــــانــــونــــيــــة، 
ات الازمة بحق  التخاذ اإلجــراء
مطلقيها من األفــراد أو الجهات 
غــيــر الــمــعــلــومــة، لــضــمــان إحــكــام 
الرقابة على األموال المجموعة، 
وقصر األمــر فقط على الجهات 
االعتبارية المشهرة التي تعمل 

تحت مظلة الدولة.
وعـــــــــــــن جـــــــمـــــــع الــــــتــــــبــــــرعــــــات 
بــالــمــســاجــد، ذكـــر الــرشــيــدي، أن 
هــنــاك قــرابــة 31 جمعية خيرية 

أبـــدت رغبتها فــي الجمع داخــل 
المساجد الــمــوزعــة على جميع 
 إلـــى أنــه 

ً
مــنــاطــق الـــبـــاد، مــشــيــرا

بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة األوقــــاف 
والــشــؤون اإلســامــيــة، تــم انجاز 
الجدول المخصص لذلك والذي 
حـــدد مــواقــيــت الــجــمــع وتــوزيــعــة 
الجهات الخيرية المشاركة على 

المساجد.
وأوضح أنه من أبرز الضوابط 
الخاصة بالجمع يسمح بجمع 
التبرعات طوال الشهر الفضيل، 
عــــــــن طـــــــريـــــــق االســـــتـــــقـــــطـــــاعـــــات 
ــــت«  ــي.نــ ــ ــزة »كــ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـــبـــنـــكـــيـــة وأجـ
 جمع 

ً
 بـــاتـــا

ً
فــقــط، وُيــمــنــع مــنــعــا

التبرعات النقدية بأي شكل من 
األشكال من مندوبي الجمعيات 
الخيرية، وفي حالة المخالفة يتم 
 
ً
 باتا

ً
اخــطــارنــا، كما يمنع منعا

وضــــع الـــحـــصـــاالت وحــاضــنــات 
 أنه في 

ً
األموال بالمساجد، مبينا

حالة وجود أي مخالفات للقواعد 
والنظم المعمول يرجى إرســال 
رسالة »واتساب« أو االتصال على 
الخط الساخن رقم )66027725( 

الخاص بوزارة األوقاف.

● فهد الرمضان
ــد الــنــاطــق الــرســمــي لــــوزارة  أكـ
التربية، أحــمــد الــوهــيــدة، حرص 
ــوزارة عــلــى اســـتـــقـــرار الــمــيــدان  ــ ــ الـ
ــــوزارة  الـــتـــربـــوي، الفــتــا إلـــى أن الـ
ــنــــت أبــــــنــــــاء الــــكــــويــــتــــيــــات  ــثــ ــتــ اســ
والخليجيين و»البدون« من خطة 
اإلحال التي تم اعتمادها أخيرا.

وقال الوهيدة، في بيان رسمي 
ــر  أمــــــس، إن وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة وزيــ
التعليم العالي والبحث العلمي، 
ــــدد عــلــى  ــعــــدوانــــي، شـ د. حـــمـــد الــ
ضــرورة إعطاء أبناء الكويتيات 
األولــــــــويــــــــة فــــــي الــــتــــعــــيــــيــــن بــعــد 
الكويتيين، واستثنائهم من أي 
قرارات إنهاء للخدمة، مشيرا إلى 
أن الجهات المختصة في الوزارة 
حرصت حين تــم اختيار أسماء 
المعلمين الوافدين المشمولين 
بــخــطــة اإلحـــــــال عـــلـــى أال يــكــون 
ــات  ــئـ ــفـ ــم مـــــن الـ ــلـ ــعـ بـــيـــنـــهـــم أي مـ

المستثناة.
ــاف أن عــمــلــيــة االخــتــيــار  ــ وأضـ
تمت وفق البيانات المتوافرة لدى 
الجهات المختصة بقطاع التعليم 
 لتسجيل بيانات 

ً
الــعــام، ونــظــرا

الهيئة التعليمية بجنسية المعلم 
ــم إدراج بـــعـــض أســـمـــاء  ذاتــــــــه، تــ
أبناء الكويتيات ضمن األسماء 

 إلــى 
ً
الــمــشــمــولــة بـــاإلحـــال، الفــتــا

ــــي حــــــال ورود اســــــم أحـــد  أنــــــه فـ
المعلمين مــن أبــنــاء الكويتيات 
ضمن الــكــشــوف، يمكنه مراجعة 
مكتب الوكيل المساعد للتعليم 
الـــعـــام بـــالـــديـــوان الـــعـــام لـــلـــوزارة، 
 معه صورة من جنسية 

ً
مصطحبا

األم وشـــهـــادة الــمــيــاد، ليتسنى 
لــقــطــاع الــتــعــلــيــم الـــعـــام مخاطبة 
القطاع اإلداري إللغاء أسمائهم 

من تلك الكشوف.
وقدمت جمعية المعلمين إلى 
 لتأجيل 

ً
وزارة التربية مقترحا

قــرار اإلحــال للمعلمين وطلب 
ــه الــفــنــيــة  ــيـ ــتـــواجـ تـــقـــريـــر مــــن الـ
حول أثره الفني والعملي على 
 فــي 

ً
ــدان الــــتــــربــــوي؛ رغــــبــــة ــيـ ــمـ الـ

ــقـــرار الــمــيــدان  ــتـ الـــتـــأكـــد مـــن اسـ
وانـــتـــظـــام الــعــمــلــيــة التعليمية 
بــا مــعــوقــات تعطل الــعــمــل في 
الــعــام الـــدراســـي الـــقـــادم نتيجة 
ــــي أعــــــداد  ــع فـ ــوقـ ــتـ ــمـ ــقـــص الـ ــنـ الـ
المعلمين الذي ستعانيه كثير 
مــن الــمــدارس، وتفريغ الميدان 
مـــن عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــعــلــمــيــن 
والــمــعــلــمــات أصـــحـــاب الــخــبــرة 

والكفاءة نتيجة قرار اإلحال. 
وتــضــمــن الــمــقــتــرح »تــأجــيــل 
ــام،  ــعــ ــذا الــ ــهــ الـــعـــمـــل بــــالــــقــــرار لــ
وعــــرض كــشــوف األســـمـــاء على 

الـــتـــواجـــيـــه الــفــنــيــة الـــعـــامـــة مــع 
طلب تقرير من كل توجيه بأثر 
القرار على مجاله الدراسي وما 
يــتــرتــب عــلــيــه مــن تــبــعــات فنية 
ــر عـــلـــى الــمــتــعــلــم  ــؤثـ وعــلــمــيــة تـ
والمعلم وارتفاع األنصبة، على 
أن تــطــلــب إدارة الــتــنــســيــق من 
مراقبي المراحل التي سيشمل 
 بأثر 

ً
معلميها اإلحـــال تــقــريــرا

الــقــرار على الــمــدارس والنقص 
المتوقع وارتفاع األنصبة، إلى 
جـــانـــب وضــــع خــطــة تــدريــجــيــة 
ــي لــتــطــبــيــق  ــنــ وفــــــق جــــــــدول زمــ
القرار بحيث ال يتأثر به الميدان 
ــتــــربــــوي ويـــمـــّكـــن الــمــعــلــمــيــن  الــ
ــن تــســويــة  ــ ــه مـ ــ الـــمـــشـــمـــولـــيـــن بـ

أمورهم وترتيب أوضاعهم«. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، طــالــبــت 
الـــجـــمـــعـــيـــة بـــاالســـتـــعـــجـــال فــي 
إعــان توقيت الــدوام المدرسي 
لشهر رمضان لما له من أهمية 
فــي تــوزيــع الــمــنــاهــج والخطط 
الدراسية الخاصة بالمجاالت 
المختلفة ولضمان عدم االخال 
بــســيــر العملية التعليمية في 
ــــي ذلـــك  ــأتـ ــ الـــشـــهـــر الــــكــــريــــم. ويـ
فــــــي إطــــــــــار حــــــــرص الـــجـــمـــعـــيـــة 
عــلــى تــعــزيــز مــجــاالت الــتــعــاون 
ــا يــخــص  ــ ــل مـ ــ ــــي كـ الـــمـــســـتـــمـــر فـ

العملية التعليمية والتربوية.

● عادل سامي
أكد األمين العام لاتحاد العربي للوقاية من اإلدمان د. 
خالد الصالح أن عصابات المخدرات تستثمر زهاء الف 

مليار دوالر سنويا لتجارة المخدرات في العالم.
وقال الصالح، في كلمة له خال الورشة العلمية التي 
أقامتها األمانة العامة لاتحاد العربي للوقاية من اإلدمان 
حول البرمجة الدماغية في وسائل التواصل وعاقتها 
باإلدمان، إن الدول العربية السيما الغنية منها مستهدفة 

من تجار المخدرات.
وأظهرت البحوث، التي قدمت في الــورشــة، األساليب 
التي تستخدم في غسل الدماغ، وكان من أهم ما تم تقديمه 
فــي البحث الـــذي قــدمــه الــصــالــح هــو التفريق بين العقل 
الواعي والعقل الباطن واستغال المعلومات واالستفادة 
بنشر معلومات كثيرة في حقن عقول الشباب بمعلومات 
تخزن في العقل الباطن، والتي في النهاية تسيطر على 
ســلــوك الــشــبــاب، وتدفعهم إلــى تجربة التعاطي ومــن ثم 

الوقوع في براثن اإلدمان.
وأكدت االستشارية النفسية نادية العبيدي أهمية تبني 
البرمجة العصبية اللغوية لعكس تلك المحاوالت وإحياء 
نمط التفكير التفاؤلي والعقاني والمنطقي، من أجل صد 

الهجمات اإللكترونية التي تهدف إلى زرع المعلومة لدى 
الشباب، ثم بينت مسؤولة العاقات الدولية باالتحاد د. 
حصة الشاهين دور األسرة في المجتمع العربي والكويتي 
بالذات في معرفة األساليب التي تتبع للسيطرة على عقول 
األطفال والشباب، ولعل أهمها ذلك اإلدمــان الــذي انتشر 
بين الشباب ووصــل إلــى األطــفــال في الخلوة مع وسائل 
التواصل وسيطرة تلك الهجمات االلكترونية على عقولهم.
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العوضي: ماضون في التحول الرقمي للخدمات الصحية
»الصحة« و»البيئة«: اتفاقية شراكة استراتيجية لمبادرة المدن الصحية

مستشفى الوالدة يدشن العالج بالعمل لألطفال الخدج وحديثي الوالدة
دشن مستشفى الوالدة خدمة العاج بالعمل لألطفال 
الخدج وحديثي الـــوالدة، التي تقدم ألول مــرة لألطفال 
الخدج في وحــدات العناية المركزة واألقــســام الخاصة 

باألطفال الخدج في مستشفيات الباد.
وقال مدير المستشفى د. عمار الفضلي، في تصريح، 
أمس، إن المستشفى يعد األول الذي يقدم هذه الخدمة 
المميزة لألطفال، والتي ستسهم بشكل واضح في مسار 
الخطة العاجية للطفل وتسهيل خروجه من المستشفى، 
مضيفا أن فهم احتياجات المريض يكون ضمن برنامج 

عاجي مصمم وفقا لمشاكله الصحية.

من جهتها، أعربت رئيسة قسم العاج الطبيعي في 
مستشفى الوالدة تماضر السعيد عن سعادتها بأن يكون 
المستشفى سباقا في هذا الهدف اإلكلينيكي وتقديم هذه 
الخدمة المتطورة بأيد كويتية وبأفضل المعايير الطبية.

من جانبه، أكد رئيس قسم العاج بالعمل في مستشفى 
الطب الطبيعي والتأهيل محمد المطيري أن تخصص 
العاج بالعمل هو أحد التخصصات الطبية المساندة 
التي تسهم في عاج أو تأهيل المريض الستعادة قدراته 
الــتــي فــقــدهــا بــســبــب إصــابــة أو لتعلم مـــهـــارات جــديــدة 
بالنسبة لألطفال، وهو تخصص شمولي يتضمن تقييم 

وعاج المهارات الجسدية والذهنية والنفسية للمريض 
بوجوده داخل بيئته التي يعيش فيها. 

من جهتها، استعرضت اختصاصية العاج بالعمل 
في مستشفى الوالدة وصاحبة الفكرة نورة المدعج أهم 
المشاكل الصحية لألطفال الخدج التي يمكن التعامل 
معها عبر هذا النوع من العاج سواء في العناية المركزة 
أو العناية الخاصة والتحديات التي تواجه األطفال الخدج 
من حيث الوالدة المبكرة أو الوزن الشديد االنخفاض عند 
الوالدة الى مشاكل في الدماغ والحبل الشوكي واصاباته 

وأمراض القلب والجهاز اللمفاوي وغيره.

الصالح: الدول العربية الغنية 
مستهدفة من تجار المخدرات

عادل سامي

سالم الرشيدي

الصالح متحدثًا خال الورشة

رضا متحدثًا خال الورشة بحضور وزير الصحة

أعلنت رئاسة األركان العامة 
للجيش الكويتي )هيئة اإلدارة 

والقوى البشرية( تفعيل 
إجراءات التطوع الجديدة 

لدورتي ضباط الصف واألفراد 
طوال العام اعتبارًا من أمس.

وقالت رئاسة األركان، في بيان 
صحافي، إن ذلك يأتي بناء 

على توجيهات النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية وزير الدفاع باإلنابة 
الشيخ طال خالد األحمد 

بإبقاء باب التسجيل لدورتي 
ضباط الصف واألفراد مفتوحًا 

طوال العام وبقبول املتقدمني 
بشكل فوري، بعد استيفائهم 

لشروط القبول واجتيازهم 
لاختبارات والفحوصات 

الطبية املقررة.
ودعت الراغبني في التطوع إلى 

املبادرة والتسجيل عبر موقع 
وزارة الدفاع - فرع تجنيد 

املتطوعني.

نظمت جمعية الرحمة 
العاملية الكويتية ممثلة 

بفريق »همم شبابية« 
بالتعاون مع السفارة 

الكويتية في األردن برنامجا 
إغاثيا إنسانيا ملصلحة 
الاجئني السوريني على 
مدى يومني تحت شعار 
»صوموا مرتني«، اشتمل 

على إجراء عمليات جراحية، 
وتقديم طرود غذائية 

رمضانية ومساعدات عينية.
وقال القائم باألعمال في 

السفارة الكويتية باألردن، 
املستشار الدكتور مبارك 
»كونا«، عقب  الهاجري لـ

زيارته للمرضى في 
مستشفى الكندي، إن 

الكويت كانت دائما من أوائل 
الدول التي تقدم املساعدة 

لألشقاء واألصدقاء في 
مختلف أنحاء العالم، مؤكدا 

أن العمل الخيري الكويتي 
والقائمني عليه محل اعتزاز 

وتقدير.
بدوره، قال املشرف العام 

على »همم شبابية« م. طارق 
الدرباس، إن الحملة استفاد 
منها حوالي 3 آالف شخص 

من الاجئني السوريني 
في األردن، حيث تم تقديم 

العاج لـ15 شخصا، كما تم 
تنظيم حفل لألطفال األيتام 

وتقديم الهدايا لهم.

أعلنت جمعية الهداية 
الخيرية، تنفيذها مشروع 

مصرف الصدقات، بالتعاون 
مع األمانة العامة لألوقاف، 
حيث بلغ عدد املستفيدين 

من املشروع 1880 مستفيدًا، 
بواقع 375 أسرة متعففة 

داخل الكويت.
وقال رئيس مجلس إدارة 

الجمعية بندر املطيري، في 
تصريح صحافي، أمس، إن 
مشروع مصرف الصدقات 

يستهدف توفير املساعدات 
املالية ملساعدة األرامل 

واأليتام واملرضى وضعاف 
الدخل، من خال قاعدة 

بيانات لدى الجمعية يتم 
تحديثها باستمرار إلضافة 

الفئات املستحقة.
ه املطيري شكره  ووجَّ

وتقديره لـ »أمانة األوقاف« 
على دعمها املتواصل 

ملشروعات الجمعية، مؤكدًا 
أن الجمعية مستمرة 

في تقديم جميع أشكال 
الدعم والعون واملساعدة 

للمحتاجني، لرفع املعاناة 
عنهم، وإعانتهم، وتخفيف 

األعباء املعيشية عن 
 العلي القدير 

ً
كواهلهم، سائا

أن يتقبل من الجميع صالح 
أعمالهم، وأن يجعلها في 

موازين حسناتهم.

سلة أخبار

الجيش: تفعيل إجراءات 
التطوع الجديدة لضباط 

الصف واألفراد

»الرحمة« تنظم برنامجًا 
إغاثيًا للسوريين باألردن

»الهداية«: 1880 مستفيدًا 
من »مصرف الصدقات«

التربية: أبناء الكويتيات خارج اإلحالل
»المعلمين« تقترح تأجيل القرار ودراسة آثاره

»الشؤون«: شاشة رقمية إلظهار »تبرعات رمضان«
الرشيدي لـ ةديرجلا•: إحالة مخالفات الجمع غير المرخصة إلى النيابة

»التربية« و»العدل« تعتمدان »الدوام 
المرن« في رمضان على 3 فترات

15 دقيقة فترة سماح للموظفات ووقف نظام تخفيف ساعات العمل
عــــــــت وزارة الـــتـــربـــيـــة مـــواعـــيـــد 

ّ
وز

الــــدوام الحكومي الــثــاثــة المقترحة 
مــن قبل ديـــوان الــخــدمــة المدنية في 
شهر رمضان المبارك على قطاعاتها، 
حيث اعتمدت الدوامين األول والثاني 
ــلــــوزارة والــمــنــاطــق  لـــلـــديـــوان الـــعـــام لــ
ــن 9:45 صــبــاحــا إلــى  الــتــعــلــيــمــيــة )مــ
2:15 ظهرا، ومــن 10:15 صباحا إلى 
2:45 ظــهــرا(، فيما خصصت الـــدوام 
 
ً
الــثــالــث الــمــحــدد )مــن 10:45 صباحا
إلــى 3:15 عصرا( إلــى كل من القطاع 
القانوني وقطاع المنشآت واإلدارات 
الـــخـــارجـــيـــة كـــالــــ »يـــونـــســـكـــو« وإدارة 

التطوير والتنمية.
مــن جــانــبــهــا، حـــددت وزارة الــعــدل 
مواعيد العمل الرسمية خــال شهر 
ــدوام الــمــرن المعلن  ــ رمــضــان وفـــق الـ

سابقا من ديوان الخدمة المدنية.

وأعلنت الــوزارة أن مواعيد العمل 
ــمــــي خــــــال رمـــــضـــــان ســتــكــون  ــرســ الــ
 
ً
بــواقــع أربـــع ســاعــات ونــصــف يوميا
 حتى 2:15 

ً
من الساعة 9:45 صباحا

 لقطاع شؤون المحاكم وقطاع 
ً
ظهرا

ــرة والــتــحــكــيــم، واإلدارة  شـــؤون األســ
العامة للخبراء.

وأضـــــــافـــــــت أن مـــــواعـــــيـــــد الـــعـــمـــل 
الـــرســـمـــيـــة لــبــقــيــة قـــطـــاعـــات الـــــــوزارة 
واإلدارات األخرى )دوام مرن( كالتالي: 
 حتى 2:15 

ً
من الساعة 9:45 صباحا

، ومـــن الــســاعــة 10:15 صباحا 
ً
ظــهــرا

حتى الساعة 2:45 ظهرا، ومن الساعة 
10:45 صباحا حتى 3:15 عصرا.

وتابعت: يكلف رؤســاء القطاعات 
ــرو اإلدارات بـــتـــحـــديـــد نــســب  ــ ــديـ ــ ومـ
ــاء الــمــوظــفــيــن الــمــكــلــفــيــن بكل  ــمـ وأسـ
نظام، وذلك بما ال يخل بُحسن سير 

العمل، وموافاة إدارة الشؤون اإلدارية 
بهم بحد أقصى يوم بعد غد.

ــدل« عــــلــــى الــــتــــزام  ــ ــ ــعـ ــ ــ وشــــــــــددت »الـ
الموظف بالدوام المحدد له، وأنه ال 
يجوز تعديله خال الشهر الكريم، مع 
وقــف العمل بنظام تخفيف ساعات 
العمل بسبب المجلس الطبي العام 
)الحمل - الرضاعة - المعاق - المكلف 
بــرعــايــة مــعــاق خــــال شــهــر رمــضــان 
المبارك(، حيث يسري على الموظفين 
الــمــعــيــنــيــن بـــذلـــك الـــنـــظـــام الــمــواعــيــد 

المقررة للدوام الرسمي الكامل.
وأشارت إلى أن هذا النظام يطّبق 
ــــع عــــــدم اإلخـــــــــال بـــفـــتـــرة الـــســـمـــاح  مـ
المقررة في بداية الدوام 15 دقيقة، أو 
فترة السماح المقررة للموظفات في 

نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة.

https://www.aljarida.com/article/18236
https://www.aljarida.com/article/18256
https://www.aljarida.com/article/18250
https://www.aljarida.com/article/18257
https://www.aljarida.com/article/18257
https://www.aljarida.com/article/18303
https://www.aljarida.com/article/18301
https://www.aljarida.com/article/18297
https://www.aljarida.com/article/18294
https://www.aljarida.com/article/18292
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مدير الجامعة يستقبل وفد 
مركز االعتماد الخليجي

15 مدرسة زارت معرض 
»القبول الهندسي«

استقبل مدير جامعة الكويت 
باإلنابة د. فهد الرشيدي، وفد 
 ،)GAC( مركز االعتماد الخليجي
 بمدير المركز م. متعب 

ً
ممثال

ــيـــزانـــي ومـــحـــمـــد الــجــعــيــد،  الـــمـ
بحضور القائم بأعمال نائب 
المدير للجامعة للتخطيط د. 
مشاري الحربي، لمناقشة مدى 
الــتــعــاون بين الجامعة ومركز 

االعتماد الخليجي.

اخـــتـــتـــمـــت كـــلـــيـــة الــهــنــدســة 
والــبــتــرول فــي جامعة الكويت 
مـــعـــرض الــقــبــول الــهــنــدســي الـــ 
ــه 15 مــدرســة  ــ 22، بــعــد أن زارتـ
بنين وبنات من مــدارس وزارة 
التربية بواقع 433 طالبة و122 
ــــن جـــمـــيـــع الــمــنــاطــق  ــا مـ ــبـ ــالـ طـ
التعليمية الست؛ لتعريف الطلبة 
المقبلين على الحياة الجامعية 
بـــالـــتـــخـــصـــصـــات الــمــخــتــلــفــة 

والبرامج العلمية بالكلية. 
ــال الــقــائــم بــأعــمــال عميد  وقــ
الكلية، د. عايد سلمان، إن هذا 
الــمــعــرض شـــاركـــت فــيــه جميع 
األقسام العلمية بالكلية ومكتب 
ــز  ــركـ ــه واإلرشــــــــــــاد ومـ ــيـ ــتـــوجـ الـ
الـــتـــدريـــب الـــهـــنـــدســـي وبــعــض 
ــلــــيــــة وجـــمـــعـــيـــة  خــــريــــجــــي الــــكــ
الهندسة والبترول ومراكز عمل 

مختلفة.
وأوضح سلمان أن الهدف من 
إقامة المعرض إتاحة الفرصة 
للطلبة فــي السنة األخــيــرة من 
ــة لـــالطـــالع  ــانـــويـ ــثـ الـــمـــرحـــلـــة الـ
عــلــى الــمــعــلــومــات والــبــيــانــات 
التي يحتاجون إليها الختيار 
ــي يـــريـــدون  ــتـ الــتــخــصــصــات الـ
االلتحاق بها في جامعة الكويت، 
ــدا بـــكـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ

والبترول.
ــه تـــم تــكــريــم جميع  يــذكــر انــ
ــعــــرض  ــمــ ــــى الــ ــلـ ــ الــــقــــائــــمــــيــــن عـ

والجهات المشاركة فيه.

سفارة الكويت في ماليزيا 
 غذائية رمضانية

ً
توزع سالال

أعلنت سفارة الكويت لدى ماليزيا، أمس، تدشين حملة لتوزيع 
ســالل غذائية على المحتاجين في جميع واليــات ماليزيا خالل 

شهر رمضان.
وقـــال الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة الــكــويــت فــي كــوااللــمــبــور مضحي 
»كونا«، إن توزيع السالل الغذائية الرمضانية  الفضلي، في تصريح لـ
يأتي في إطار المشاريع السنوية للسفارة، من أجل مساعدة األسر 

المحتاجة والمتعففة في ماليزيا.
وأكد أن السفارة تقوم باإلشراف بشكل مباشر على سير عملية 
توزيع السالل الغذائية، مراعية تنوع فئات وشرائح المجتمع في 

ماليزيا.
كما راعـــت الــســفــارة االنــتــشــار الــجــغــرافــي، وذلـــك بالتنسيق مع 
عدد من الجهات الخيرية المعتمدة لدى منظومة العمل اإلنساني 
الكويتي في ماليزيا، تتقدمها مؤسسة المدينة العالمية الخيرية.

7 فرق تطوعية ترسم البسمة 
على وجوه المحتاجين

تـــعـــاضـــدت 7 فــــرق تــطــوعــيــة 
خــيــريــة كــويــتــيــة، أمــــس األول، 
من أجل إسعاد ومساعدة أسر 
فــقــيــرة ومــتــعــفــفــة داخــــل الــبــالد 
عــبــر جــمــع كـــوبـــونـــات تــحــتــوي 
على مستلزمات أساسية لسد 
ــان وعــيــد  ــاجـــات شــهــر رمـــضـ حـ

الفطر المقبلين.
ــــون عــلــى  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وحــــــــــرص الـ

الــفــعــالــيــة بــنــســخــتــهــا الــثــالــثــة 
وبــــدعــــم مــــن »نــــمــــاء الـــخـــيـــريـــة« 
ــلـــشـــبـــاب  ــة الـــــعـــــامـــــة لـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
عــلــى إضـــفـــاء جـــو مـــن الــبــهــجــة 
والسعادة على جميع الحضور 
من خالل المسابقات الحماسية، 
وعـــــروض مــســرحــيــة وثــقــافــيــة، 

وألعاب ورسوم لألطفال.

 بالقدس
ً
 تجاريا

ً
وفد »الهالل األحمر« يفتتح 16 محال

بعد ترميمها بدعم من غرفة تجارة وصناعة الكويت
افتتح وفــد جمعية الــهــالل األحمر 
 
ً
الكويتي، الــذي يــزور فلسطين حاليا

برئاسة رئيسها الدكتور هالل الساير، 
16 مــحــال تــجــاريــا مــســاء أمــــس األول 
فــي ســوق اللحامين بالبلدة القديمة 

بمدينة القدس المحتلة.
ــم هـــذه  ــيـ ــرمـ ــمـــل مــــن تـ ــعـ وانــــتــــهــــى الـ
الــمــحــال قــبــل نــحــو 3 أشــهــر، حــيــث تم 
إنجاز العمل على مرحلتين خالل عام 
واحد بدعم من غرفة تجارة وصناعة 
الكويت، وإشراف جمعية الهالل األحمر 
الكويتي، وبتنفيذ من مؤسسة »وافا« 

الفلسطينية للتنمية وبناء القدرات.
ويعتبر سوق اللحامين من معالم 
الــبــلــدة القديمة فــي الــقــدس، وقــد أدت 
سياسات االحتالل إلى إغالق عدد من 
محالها التجارية، ضمن المحاوالت 
الــعــبــثــيــة لــتــهــجــيــر الـــســـكـــان وتــهــويــد 

المدينة.
ـــ »وافـــــــا«،  وتــــحــــدث الـــمـــديـــر الــــعــــام لــ
محيسن عطاونة، لـ »كونا« عن أهمية 
ترميم هذه المحال وبدء العمل فيها، 
خــصــوصــا أن الـــســـوق يــعــد مـــن أقـــدم 
أســواق القدس، وأهمية إعــادة الحياة 
ــا مــــن جــــديــــد، وتــــعــــزيــــز صــمــود  ــهـ ــيـ إلـ
المقدسيين والــتــجــار والــحــفــاظ على 

السوق.

وتقدم عطاونة بالشكر لدولة الكويت 
 عــلــى الــدعــم 

ً
 وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا

ً
ــرا ــيــ أمــ

الــســخــي الــالمــحــدود لفلسطين، الــذي 
يطول مختلف مناحي الحياة.

وقال »نشكر الغرفة، والجمعية على 
مبادرتهما لدعم هــذا الــمــشــروع«، كما 
أثنى على جهود طاقم سفارة الكويت 
في األردن والمحالة لفلسطين والقائم 
ــارك الـــهـــاجـــري عــلــى كل  ــبـ بــأعــمــالــهــا مـ

الــجــهــود الــتــي بــذلــوهــا لتسهيل هــذه 
المهمة. وبــدأ الوفد الكويتي، في وقت 
ســابــق أمـــس األول، جــولــتــه فــي البلدة 
القديمة مــن »بـــاب الــعــامــود«، واستمع 
ــراء سياسة  إلـــى مــا يــعــانــيــه الــتــجــار جــ
االحتالل اإلسرائيلي، وزار وقفية القدس، 
ومستشفى الــهــالل األحــمــر، والمسجد 
ــبـــارك، وأجــــــرى جـــولـــة في  األقـــصـــى الـــمـ

باحاته.

ــه  ــارتــ ــل الـــــوفـــــد، أمــــــــس، زيــ ــمـ ــكـ ــتـ واسـ
لمؤسسات تتبع لجمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني في مدينتي رام الله والبيرة، 
كما سيزور مشروع بناء وحدة العناية 
الــمــركــزة فـــي مجمع فلسطين الطبي، 
وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.

وفد »الهالل األحمر« يبدأ جولته في القدس من باب العمود

الخميس لـ ةديرجلا•: 8247 خدمة قدمتها »أمن الجامعة« 
● أحمد الشمري

كــــشــــف مــــديــــر إدارة األمـــــن 
والــســالمــة فــي جامعة الكويت 
م. يوسف الخميس أن اجمالي 
الخدمات التي قدمتها االدارة 
ــي الـــجـــامـــعـــة خــــــالل فـــبـــرايـــر  ــ فـ
الماضي بلغ 8247 خدمة وفقا 
إلحصائية الخدمات المقّدمة 

من االدارة.
وقــال الخميس لـ »الجريدة« 
إن عدد الهويات الطالبية التي 
ــدرت حــتــى نــهــايــة فــبــرايــر  ــ أصــ
ــغ 1357 هـــويـــة،  ــلـ الــــمــــاضــــي بـ
مـــوضـــحـــا أن عــــــدد مــنــتــســبــي 
ــة الـــــــذيـــــــن راجــــــعــــــوا  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
الــعــيــادات الطبية فــي مختلف 
الــمــواقــع الجامعية بلغ 8315 

مراجعا. 
وبــيــن الــخــمــيــس أن اإلدارة 

تــــــواصــــــلــــــت مــــــــع 268 حــــالــــة 
استفسار عبر برامج التواصل 
لـــــــإدارة، فــيــمــا قـــامـــت بــإنــجــاز 
ــلــــة إخــــــــــالء طــــرف  ــامــ 142 مــــعــ
بالتعاون مع مختلف اإلدارات 
الجامعية التي تطلبها، فضال 
عن تفاعلها مع 58 حالة وفقا 

لهواتف الطوارئ الجامعية.
ــمــت 

ّ
وتــــابــــع أن اإلدارة ســل

مفقودات في مختلف المواقع 
الــجــامــعــيــة ألصــحــابــهــا لــــ 274 
حــالــة، وتعاملت أيــضــا مــع 12 
بريدا إلكترونيا استفسروا عبر 
اإلنــتــرنــت، موضحا أن اإلدارة 
أصدرت مجموعة من تصاريح 
مختلفة تتطلب موافقة اإلدارة 
لــــ 19 طــلــبــا، وتــعــامــلــت مـــع 18 
ــق مــن  ــريــ ــطــ ــدة عــــلــــى الــ ــاعــ ــســ مــ

مختلف الفئات في الجامعة.
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المطيري يسأل عن خطة 
تطوير طريق كبد

• محمد جاسم 
وجــه نــائــب رئــيــس المجلس 
الــبــلــدي خــالــد المطيري ســؤااًل 
عن وجود خطة للبلدية أو هيئة 
الطرق إلعادة تأهيل طريق كبد 

وتطويره. 
وقال المطيري إن »طريق كبد 
الممتد من جسر الصليبية الى 
مــنــطــقــة الــجــواخــيــر مـــن الــطــرق 
الحيوية والهامة فــي الكويت؛ 
 ألنه يخدم المناطق، غرب 

ً
نظرا

عبدالله المبارك، ومضخة مياه 
الصليبية، ومـــزارع الصليبية، 
واسطبالت الفروانية، وجواخير 
 
ً
الهجن، وجواخير كبد«، مبينا
انــه »بــالــرغــم مــن أنــه مــن الطرق 
ذات الكثافة المرورية العالية، 
فــإنــه طــريــق مــهــمــل يــتــكــون من 
حــارتــيــن فــقــط، وبــحــالــة سيئة 
لــلــغــايــة، ولـــم يــتــم تــطــويــره منذ 

إنشائه«. 
وســأل المطيري عن الموعد 
ــبــــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا  ــلــ الــــمــــقــــرر لــ
ــــروع، والـــــمـــــدة الـــزمـــنـــيـــة  ــــشـ ــمـ ــ الـ

المتوقعة لالنتهاء من تطويره، 
 أنه »لم يكن لدى البلدية 

ً
مضيفا

أي رؤيــة لتطوير هــذا الطريق، 
لذا يرجى التنسيق مع الجهات 
الــمــعــنــيــة فـــي هـــذا الــخــصــوص، 
وإفادتنا بالتقارير ذات الشأن«.

خالد المطيري

محمد جاسم

»بلدية الفروانية«: 9 مخالفات 
إلعالنات دون ترخيص

ذكر نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش باالنابة مدير 
إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د. 
ناصر الرشيدي أنه تم تنظيم جولة على المحالت بمنطقة الفروانية 

أسفرت عن غلق محل، وتحرير 9 مخالفات.
وأوضح الرشيدي أن المخالفات تمثلت في إضافة إعالن بدون 
ترخيص، وعـــدم التقيد بــاالشــتــراطــات الــتــي صــدر على أساسها 
الترخيص، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز، وتشغيل عمالة 
بشهادة صحية منتهية، إضافة الى توجيه 4 إنذارات. ودعا أصحاب 
المحالت الى التقيد وااللتزام باالشتراطات والضوابط المعمول 
بها في البلدية، تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض 

األحيان إلى الغلق اإلداري.

إغالق أحد المحال المخالفة

»فنية البلدي« توافق على تعديل مشروع 
المركز الترفيهي بشارع عبدالله األحمد

ــقــــت الــلــجــنــة الــفــنــيــة فــي  وافــ
الــمــجــلــس الــبــلــدي عــلــى تعديل 
قــــرار الــمــجــلــس الـــصـــادر بــشــأن 
مـــــشـــــروع الــــمــــركــــز الــتــعــلــيــمــي 
والثقافي الترفيهي فــي شــارع 

عبدالله األحمد.
وأحــالــت اللجنة، برئاسة د. 
حسن كمال، في اجتماعها أمس، 
إلــى الجهاز التنفيذي، اقــتــراح 
الــعــضــوتــيــن م. مـــنـــيـــرة األمـــيـــر 
ــان، بــشــأن  ــفـ ــلـ وم. شـــريـــفـــة الـــشـ
استحداث الئحة للمحافظة على 
المباني من التهالك، والتعامل 
ــة لــلــســقــوط،  ــلـ مـــع الــمــبــانــي اآليـ
إلعداد الئحة متوافقة مع بنود 

المقترح.
ــة أربــــعــــة  ــنــ ــجــ ــلــ وحــــفــــظــــت الــ
ــــود، هــــــي: تـــغـــيـــيـــر الـــنـــشـــاط  ــنـ ــ بـ
الــتــجــاري فــي أحـــد المجمعات 
التجارية من نشاط موحد إلى 

ــــراح الــعــضــو  ــتـ ــ ــــر، واقـ نـــشـــاط حـ
فهد الــعــبــدالــجــادر بــشــأن أرقــام 
الطرق الموجودة على اللوحات 
اإلرشــــــــــاديــــــــــة، وكــــــتــــــاب وزارة 
الشؤون االجتماعية بخصوص 
الترخيص للجمعيات الخيرية 
والــمــبــرات واألبــنــيــة ذات طابع 

ــثـــمـــاري، وكــتــاب  ــتـ الــســكــن االسـ
وزارة الـــداخـــلـــيـــة بـــشـــأن دعـــوة 
االجتماع الحادي عشر للجنة 
الفنية مــن دور االنــعــقــاد األول 
للفصل التشريعي الثالث عشر 

للمجلس البلدي.

جانب من اجتماع »الفنية« أمس
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صالتا القيام والتراويح تعودان للمسجد الكبير
العنزي: بعد انقطاع ٣ سنوات... وتجهيزات الستقبال 45 ألف مصلٍّ خالل شهر رمضان 

ــد وكـــيـــل وزارة األوقــــــاف سيد القصاص ــ أكـ
الـــمـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الــثــقــافــيــة 
ــراد  ــ والــــــشــــــؤون اإلســــامــــيــــة طـ
ــداد الــمــســجــد  ــعــ ــتــ الــــعــــنــــزي اســ
الكبير لموسم رمضان القادم، 
وجاهزيته الستقبال ما يقارب 
45 ألــــف مــصــل خــــال صــاتــي 

القيام والتراويح.
وقال العنزي خال المؤتمر 
الصحافي الـــذي أقــامــتــه وزارة 
ــاح أمـــــــــس فـــي  ــ ــبــ ــ األوقـــــــــــــــاف صــ
المسجد الكبير »بعد توقف 3 
سنوات بسبب جائحة كورونا 
وأعــمــال الصيانة الــتــي انتهت 
يعود المسجد الكبير الستقبال 
المصلين خــال شهر رمضان 

القادم«.
وبــــيــــن أن وزارة األوقــــــــاف 
ــة أعــــدت  ــيــ ــــؤون اإلســــامــ ــشــ ــ والــ
خــطــة متكاملة لتنظيم ليالي 
ــر كــل  ــيــ ــوفــ ــان، وتــ ــ ــــضــ شـــهـــر رمــ
مــتــطــلــبــات جـــمـــوع الــمــصــلــيــن 
ــتــــي ســـتـــصـــل الــــــى الــمــســجــد  الــ
الكبير ألداء الصاة في ليالي 

رمضان، فحددت مجاالت العمل 
مـــوزعـــة بــيــن الــمــجــال الــثــقــافــي 
واالجتماعي والديني والمجال 
الــفــنــي والـــخـــدمـــاتـــي والــمــجــال 
ــمــــجــــال اإلداري  ــــي والــ ــــامـ اإلعـ

والمالي.
وأكـــد حــرص ادارة المسجد 
الــكــبــيــر عـــلـــى تــنــظــيــم الــمــجــال 
الديني الثقافي، فأنجزت جدول 
قــراء صاة التراويح بواقع 10 
قراء، وجدول قراء صاة القيام 
بــواقــع 10 قـــراء، وجـــدول وعــاظ 
ــر اإليـــمـــانـــيـــة لــصــاة  ــواطــ ــخــ الــ
القيام بواقع 10 وعاظ، إضافة 
ــــاز جـــــــدول واعــــظــــات  ــــجـ الــــــى إنـ
الدروس اإليمانية لصاة القيام 

والمكون من 9 واعظات.
بـــــــــــدوره، اســــتــــعــــرض مـــديـــر 
الــمــســجــد الــكــبــيــر، عــلــي شـــداد، 
انجازات المسجد خال 30 عاما 
مضت، واألنشطة المقامة خال 
رمــضــان المقبل، والــتــي تشمل 
ـــة 6 انـــشـــطـــة خـــــال شــهــر  ــامـ إقــ
رمـــضـــان فـــي الــمــســجــد الــكــبــيــر 

تتمثل في مشروع والئم إفطار 
صائم لطلبة البعوث والعاملين 
بالمسجد الكبير طـــوال شهر 
رمضان المبارك بالتعاون مع 
جامعة الكويت وبيت التمويل 

الكويتي والمسجد الكبير. 
وتــابــع: تشمل تلك األنشطة 
مشروع نقصة بوبيان بتوزيع 
ــقــــراء  ــفــ ــلــ وجـــــــبـــــــات اإلفــــــــطــــــــار لــ

ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ والــــمــــســــاكــــيــــن بــ
المسجد الكبير، ونادي النشء 
الثقافي للفتيات خــال صاة 
ـــل لحفظ 

ّ
القيام، ومسابقة ورت

الـــقـــرآن الــكــريــم لــبــنــك بــوبــيــان، 
ومسابقة تاوات لحفظ القرآن 
الكريم لبيت التمويل الكويتي، 
ومسابقة حفظ الــقــرآن الكريم 
لجمعية المهندسين الكويتية.

ــاء كــل  ــهــ ــتــ وأكــــــــد شــــــــداد انــ
ــة  ــ ــــازمـ ــة الـ ــانــ ــيــ أعـــــمـــــال الــــصــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ ــل أنـ ــ ــكـ ــ ــلــــمــــســــجــــد بـ لــ
ــعـــدادا لــمــوســم رمــضــان  ــتـ اسـ
الــمــبــارك، والــتــنــســيــق مــع كل 
جـــهـــات الـــدولـــة ذات الــعــاقــة 
إلقـــــــامـــــــة الــــــصــــــلــــــوات داخـــــــل 
المسجد مع األعــداد الكبيرة 

خال الشهر الفضيل.

»األشغال« تنظم »أسبوع 
وحدة وطن« للموسم الخامس
المسعد: لتجسيد التكامل والتآخي في خدمة الكويت

• سيد القصاص
نظمت وزارة األشــغــال العامة، أمــس، حفل »أســبــوع وحدة 
وطـــن« لــلــمــوســم الــخــامــس فــي مبنى الـــــوزارة بــرعــايــة وزيـــرة 
األشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. 

أماني بوقماز.
وقالت وكيلة »األشــغــال«، م. مي المسعد، خــال افتتاحها 
الحفل، إن تطوير اإلنسان لذاته بمشاركة األسرة والمجتمع 
ضرورة إلى أن يصبح البعض منهم صاحب االبتكار واالختراع 
للوصول الى زيادة براءات االختراعات الدولية المسجلة باسم 

أبناء الدولة.
وأضافت المسعد أن الهدف من هذا الحفل هو تجسيد معنى 
التكامل والتآخي والوحدة بين العناصر القائمة على خدمة 
الكويت، الفتة إلــى أن عقول الشباب الكويتيين قـــادرة على 
مواكبة التطور في شتى المجاالت، مبينة أن فكرة »وحدة وطن« 

جاءت لضّم الجهات الداعمة لهذه العقول في هذا األسبوع.
وأشارت الى دور الوزارة في دعم كوادرها الوطنية، وذلك 
عن طريق إطاق مسابقة »الموظف المبادر« لدعم موظفيها 

وأصحاب المبادرات واألبحاث واالبتكارات.
حضر الحفل عــدد مــن المختصين والباحثين فــي مجال 
األبحاث واالبتكارات والمهتمين بالبئية من الكوادر الشبابية 

الوطنية.

العنزي وشداد خال المؤتمر الصحافي في المسجد الكبير أمس انتهاء 
الصيانة 

الالزمة 
للمسجد 

بكل أنواعها 
 
ً
استعدادا
للموسم

شداد

4 سفارات آسيوية تحتفل
بـ »النوروز« في »يوم البحار«

احتفلت 4 سفارات آسيوية لدى الباد، هي أذربيجان 
وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان، أمــس، بعيد 
النوروز في قرية يوم البحار، بحضور العشرات من أبناء 

جالياتهم وأسرهم والمواطنين والمقيمين.
وشـــدد سفير أذربــيــجــان امــيــل كــريــمــوف عــلــى »رمــزيــة 
االحــتــفــال بالعيد الـــذي يــصــادف 21 مـــارس مــن كــل عــام، 
ويمثل بداية لعام جديد يجسد األمل بمستقبل أفضل من 
خال السعي إلى استقبال سنة جديدة برؤى إيجابية، 
ومحاولة نسيان اآلالم وتخطي الصعاب والتطلع إلى 
المزيد من التواصل والتاحم بين الناس وطّي صفحات 

األلم«.
وأوضــح كريموف، في تصريح على هامش مشاركته 
باالحتفال، أن »السفارة اعتادت  االحتفال بيوم النوروز 
سنويا مع أبناء الجالية لدى الكويت، إال أن احتفال هذا 
الــعــام، الـــذي قـــدم كــيــوم مــفــتــوح ألذربــيــجــان، كـــان فرصة 
لــمــشــاركــة اآلخــريــن فــي الــفــرح واألمــــل بمستقبل أفــضــل، 

وإلظهار بعض تراثنا وحضارتنا وتقاليدنا«.

كريموف متوسطًا أبناء الجالية ويبدو علم أذربيجان

»المرأة للتنمية والسالم« يحتفل بيوم القريش
• عزة إبراهيم

ــــي ســـاحـــة  ــوم فـ ــ ــيـ ــ تـــنـــطـــلـــق الـ
السام بمشرف فعالية بعنوان 
»هلة رمضان«، وهي يوم قريش 
تـــحـــت شـــعـــار تـــكـــافـــل وفـــرحـــة، 
احتفاال بدخول شهر رمضان، 
بمشاركة العديد من الهيئات، 
ــاء لـــــلـــــمـــــوروث الـــشـــعـــبـــي  ــ ــيــ ــ إحــ
الــكــويــتــي والــثــقــافــة اإلســامــيــة 

والعربية خال الشهر الكريم.
وقــالــت رئيسة معهد المرأة 
لــلــتــنــمــيــة والــــســــام الــمــحــامــيــة 
كـــوثـــر الـــجـــوعـــان إن االحــتــفــال 
بـــيـــوم الـــقـــريـــش ثــقــافــيــا وفــنــيــا 
وتراثيا يأتي حرصا من المعهد 
ــلــــى إحـــــيـــــاء هـــــــذا الـــــمـــــوروث  عــ
الــشــعــبــي الــجــمــيــل مـــن كـــل عــام 
بإقامة مهرجان احتفاال بقدوم 
الــشــهــر الــفــضــيــل، مــوضــحــة أن 
يـــــوم الـــقـــريـــش الــــــذي تــنــاقــلــتــه 
أجــــيــــال الـــكـــويـــت عـــبـــر الــــزمــــن، 
والــــــــــذي تــــحــــول إلـــــــى مـــــــوروث 
ــر من  ــيـ ــيـــوم األخـ شــعــبــي فـــي الـ
ــان، تـــتـــجـــمـــع فــيــه  ــبــ ــعــ شـــهـــر شــ
النساء داخل البيوت، ويتحول 
الـــيـــوم إلــــى كــرنــفــال اجــتــمــاعــي 
طــال مختلف دوائـــر المجتمع 
واألصحاب واألصدقاء والزماء 
حــــول مـــائـــدة واحـــــدة ابــتــهــاجــا 

بدخول شهر رمضان.
وأكدت الجوعان أنه »حرصا 
على إحياء وحماية موروثاتنا 
الــشــعــبــيــة الــــتــــي تـــعـــكـــس روح 
التكافل والــفــرحــة بين الشعب 
الـــكـــويـــتـــي، ومــــن ضــمــنــهــا يــوم 
القريش، جاءت الفعالية اليوم 
لــتــحــمــل الــكــثــيــر مــــن الــمــعــانــي 

اإلنسانية وطبيعة شعب جبل 
عــلــى الـــتـــراحـــم والــتــكــافــل، فكل 
أسرة كانت تجود )أو تقرقش( 
بـــمـــا يـــتـــوفـــر لـــديـــهـــا مــــن طــعــام 
وشراب ويذهبون به إلى البيت 
الــكــبــيــر فـــي الــعــائــلــة لــاحــتــفــال 
بـــهـــذه الــمــنــاســبــة واســتــبــشــارا 

بقدوم شهر رمضان«.
ــافــــت: »نـــحـــن هــنــا ومــن  وأضــ
شــاركــنــا مـــن جــهــات االحــتــفــال 
نرى أنه مهرجان تكافلي ثقافي 
تـــراثـــي فــنــي حـــرفـــي ومـــهـــارات 
يـــــدويـــــة تـــعـــكـــس قــــديــــم جـــديـــد 
الكويت والكويتيين في كيفية 
ــفــــاء بـــه،  ــتــ حـــفـــظ الــــتــــراث واالحــ
ــذا الـــعـــام يــشــاركــنــا الــعــديــد  وهــ
ــة كــــــوزارة  ــامـ ــهـ ــات الـ ــهـ ــن الـــجـ مــ
الــشــؤون االجتماعية والعمل، 
وكلية التربية األساسية، ومركز 
التوثيق اإلنساني، والجمعية 
الكويتية الفلكية وفريق ضوا 
اليادة، إلى جانب أفراد مهتمين 
ــن فــــــي الـــــتـــــراث  ــيـ ــتـــخـــصـــصـ ومـ
والـــفـــن والـــحـــرف، مــثــل سميرة 
الدوب )التراث( والفنانة بدرية 
أشكناني والمصمم علي دشتي 
والفلكي عـــادل الــســعــدون، كما 
يشارك وفــد تراثي فني حرفي 
من البحرين الشقيق وهيئات 

أخرى«.
وأشـــــــارت إلــــى أن »الــمــغــزى 
الــحــقــيــقــي، الــــذي نــســعــى إلــيــه، 
هو أن تكون روح التكافل لدى 
الجيل واألجيال القادمة مازالت 
تغلف مشاعر أهل الكويت، وأن 
الزمن مهما مر فإن موروثاتنا 
الــجــمــيــلــة واإلنـــســـانـــيـــة ستظل 

باقية بإذن الله«.

كوثر الجوعان في إحدى الفعاليات السابقة

https://www.aljarida.com/article/18261
https://www.aljarida.com/article/18237
https://www.aljarida.com/article/18276
https://www.aljarida.com/article/18275
https://www.aljarida.com/article/18275
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هاني شمس   عمار العجمي

عّمار وشمس... عّمار وشمس... 
فازا مرتين فازا مرتين 
»مبطلتين«»مبطلتين«

ــــوز الـــعـــضـــويـــن عــمــار  ــم فـ ــ رغـ
الـــعـــجـــمـــي وهــــانــــي شـــمـــس فــي 
انتخابات مجلس األمة مرتين، 
ــا نـــائـــبـــيـــن  ــونــ ــكــ ــن يــ ــ فــــإنــــهــــمــــا لــ
ســابــقــيــن، حــيــث إن المجلسين 
الـــــلـــــذيـــــن وصـــــــــا إلــــيــــهــــمــــا تـــم 

إبطالهما.

السعدون أول رئيس لمجلسين مبطلينالسعدون أول رئيس لمجلسين مبطلين

العدد 5288 / االثنني 20 مارس 2023م / 28 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
برلمانيات majles@aljarida●com٧

جنان بوشهري

ــــوة الـــمـــجـــلـــس  ــــضـ ــــت عـ ــالـ ــ قـ
الــمــبــطــل د. جــنــان بــوشــهــري: 
ــم الــــمــــحــــكــــمــــة  ــ ــكــ ــ ــرم حــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ نــ
الدستورية القاضي بإبطال 
انتخابات مجلس األمة 2022، 
ــور أولــــويــــة،  ــتـ فــحــمــايــة الـــدسـ
ونـــزاهـــة االنـــتـــخـــابـــات صــمــام 
أمــام للديموقراطية، وسامة 
النتائج أسمى من العضوية.

بوشهري: نحترم الحكمبوشهري: نحترم الحكم
وحماية الدستور أولويةوحماية الدستور أولوية

م مكتبه 
ّ
حماد تسل

وأكد أن أعضاء 
»الدستورية« 
مشهود لهم 

بالنزاهة

محيي عامر

إبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020
أعضاء »العائد« ينتظرون دعوة حضور واستئناف الجلسات ويرغبون في تعويض ما فات

بموجب حكم المحكمة الدستورية الذي 
أصدرته أمس، استعاد مجلس أمة 2020 
المنحل سلطته الدستورية، وكأن الحل لم 

يكن، وبذلك ينتظر أعضاؤه توجيه دعوة 
حضور جلسة جديدة يستكمل معها مشوار 

جلسات دوره الثاني، وسط تأكيد عدد من 
النواب حضورهم الجلسات، وتقديم قوانين 

تسهم في تصحيح األوضاع، على رأسها 

إنشاء مفوضية عليا لالنتخابات.
 إلى الحكم، فإن دعوة جلسة غد التي 

ً
واستنادا

وجهها الرئيس السابق أحمد السعدون 
قبيل صدور الحكم بـ 48 ساعة تصبح كأنها 

 ممن ليسوا في مجلس 
ً
لم تكن، ليلملم 27 نائبا

2020 أغراضهم من المكاتب، ليتسلمها 
األعضاء السابقون العائدون بقوة الدستور.

أدى حكم المحكمة الدستورية 
الـــذي أصــدرتــه فــي جلستها أمس 
ببطان مجلس األمة )2022( نظرا 
لبطان مرسوم حل مجلس 2020 
وإعــادتــه، إلــى بطان عضوية 27 
 بمجلس 2022، واستمرار 

ً
نائبا

 باعتبار أنهم 
ً
عضوية 23 نــائــبــا

كـــانـــوا أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس 2020 
 بموجبه.

ً
وعودة عضوية 27 نائبا

ــــررت المحكمة فــي منطوق  وقـ
حـــكـــمـــهـــا أمــــــــس إبــــــطــــــال عــمــلــيــة 
االنـــتـــخـــاب بــرمــتــهــا الــتــي أجــريــت 
في سبتمبر الماضي في الدوائر 
ــــدم صــحــة عــضــويــة  الـــخـــمـــس، وعــ
ــم فــيــهــا لــبــطــان  ــن فــــوزهــ ــلـ مــــن أعـ
حــل مجلس األمـــة، وبــطــان دعــوة 
الناخبين النتخاب أعضاء مجلس 
األمة، التي تمت على أساسها هذه 
االنــتــخــابــات مـــع مـــا يــتــرتــب على 
ذلــك من آثــار أخصها أن يستعيد 
الــمــجــلــس الــمــنــحــل سلطته بقوة 

الدستور وكأن الحل لم يكن.
وبموجب الحكم ينتظر أعضاء 
ــة 2020 تسلم دعــوة  مجلس األمــ
حضور جلسة جديدة، فور إعان 
التشكيلة الحكومية برئاسة سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد، وسط 
ــدد مــــن الــــنــــواب عــزمــهــم  ــ تــأكــيــد عـ
الحضور وإكمال مسيرة ما بدأوه، 

وتعويض ما فات.
وفــــــور صــــــدور الـــحـــكـــم، تــوالــت 
التصريحات النيابية من النواب 
العائدين والمستمرة عضويتهم 
وكـــذلـــك الــمــبــطــلــة عــضــويــتــهــم، إذ 

أكد أمين سر مجلس األمة النائب 
فــرز الديحاني أن »حكم المحكمة 
الــدســتــوريــة جسد أســمــى معاني 
ــارات الـــدســـتـــور الــكــويــتــي،  ــعـــ وشـــ
وطــبــقــه فــعــلــيــا بــفــصــل الــســلــطــات 
الــثــاث بعملها، ألن الــقــانــون هو 
المرجعية األســاســيــة فــي تنظيم 
العمل، وإننا سنستمر في الدفاع 
عن حقوق وقضايا ومطالب الشعب 
الكويتي، وهــو األســـاس بالعمل، 
مكملين مــا بــدأنــاه بــأيــد مــمــدودة 

نحو اإلصاح والتطوير«.
ــال الـــنـــائـــب عــبــدالــلــه  ــ بــــــــدوره، قـ
 كـــان ســبــب اإلبــطــال 

ً
الــمــضــف: ايــــا

ــي هـــذا  ــ تـــبـــقـــى حـــقـــيـــقـــة واحــــــــــدة فـ
المشهد المتكرر الــبــائــس هــي أن 
إرادة الناس حقيقة ثابتة رفضت 
االنقاب على الدستور، ورفضت 
تأجيل االستحقاقات الوطنية من 
أجل عبثية الصراعات الفردية التي 
قويت فيها األنا على حساب الكل.

ــائــــب مـــهـــنـــد الـــســـايـــر،  ــنــ أمـــــــا الــ
فــقــال: القضية هــي عـــدم إيمانهم 
بحقكم في إدارة مصالحكم، وعدم 
تسليمهم بأن المؤسسة التشريعية 
جزء من هذا الوطن. فمجلس ٢٠٢٠ 
انتهى بــــإرادة األمـــة، وهــي مصدر 
، وان ابــطــلــت 

ً
الــســلــطــات جــمــيــعــا

المحكمة المراسيم وأتــت السلطة 
بغير ذلـــك. ُرفــعــت األقــــام، وجفت 

الصّحف.
فــي وقـــت قـــال الــنــائــب د. أحمد 
مــطــيــع: نــطــالــب بــتــشــريــع واضـــح 
وصريح يحمي المجالس القادمة 
من أي أخطاء إجرائية، ومن اإلبطال 
مستقبا، من خال إنشاء مفوضية 
 افتتاح 

ً
عليا لانتخابات، معلنا

ديوانه كالعادة الستقبال الجميع.
واعتبر أن »هذا الحكم يجب أن 
يــكــون نــبــراســا يهتدى بــه؛ ليضع 
حدا للعبث والتخبط المتكرر الذي 
أدى إلبطال العديد من المجالس 
النيابية، األمر الذي أثر سلبا على 
مسيرة اإلصاح والتنمية، وتسبب 
في إعاقة سبل اإلنجاز والنهوض 

بوطننا«.
بينما قال النائب أحمد الحمد: 
الحكم الدستوري بإبطال المجلس 
بموجب الطعون التي قدمناها كان 

انتصارا للدستور، وإعادة لألمور 
الى نصابها الصحيح بعد الخلل 
الكبير الــــذي رأيـــنـــاه فــي العملية 

االنتخابية برمتها.
وقـــــــــــال الـــــنـــــائـــــب د. عـــبـــدالـــلـــه 
الــطــريــجــي: كـــل الــشــكــر لقضائنا 
الـــعـــادل فــي االنــتــصــار لــلــدســتــور، 
ــى أن حـــكـــم الــمــحــكــمــة  ــ مـــشـــيـــرا إلــ
الدستورية يصحح خطأ الحكومة 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع مــجــلــس األمــــة 
السابق، فالعودة إلى الحق فضيلة، 
 :

ً
وال يصح إال الصحيح، مضيفا

نسأل الله أن يعيننا على استكمال 
مــــا لــــم نــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــقــه فــي 
مجلس2020، وأن نكون عند حسن 

ظن الشعب الكويتي الوفي.
ــائـــــب فـــايـــز  ــنـــ بــــــــــــــدوره، قــــــــال الـــ
الجمهور: الحمد لله الذي بنعمته 
تــتــم الـــصـــالـــحـــات، وســـأتـــقـــدم غــدا 
بـــــــإذن الـــلـــه فــــي طـــلـــب اســتــعــجــال 
التصويت على قانون المفوضية 
العليا لانتخاب، وأطالب جميع 
النواب بالتوقيع عليه حتى تكون 
أي انتخابات قادمة نزيهة وشفافة 
وتعّبر عــن حقيقة ضمير وقــراره 

وإرادة شعب الكويت.
ــال الــنــائــب مــحــمــد المطير:  ــ وقـ
»وإن عـــدتـــم عـــدنـــا« لــيــس شــعــارا 
رفعناه فيما مضى، بل هو سلوك 
ونهج تمّسك به الكويتيون طيلة 
حياتهم حماية لبلدهم، ولن يتركها 
 أســيــرة مجموعة 

ً
الكويتيون أبـــدا

فاسدة ينهبون خيراتها ويعبثون 
بمقدراتها، فمهما حاولوا تفريغ 
الساحة لهم دون غيرهم فسيكون 

رد أهل الكويت: »وإن عدتم عدنا«.
ــدور حكم  ــ ــــور صــ مـــن جــهــتــه، فـ
المحكمة الدستورية حضر النائب 
سعدون حماد إلــى مبنى مجلس 
م مكتبه، وباشر عمله 

ّ
األمة، وتسل

، مصرحا بأن رفع سمو رئيس 
ً
نائبا

مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف 
كتاب عدم التعاون مع مجلس 2020 
قــبــل أن يقسم أمــــام مجلس األمــة 
كان سببا رئيسا من أسباب إبطال 

االنتخابات األخيرة.
 وأكــد أن أعــضــاء »الدستورية« 
مشهود لهم بــالــنــزاهــة، الفــتــا الى 
أن المحكمة سبق أن أنصفته في 
طعون سابقة، ومنها الطعن الذي 
تقدم بــه فــي انتخابات عــام 2008 
عندما ردت إلــيــه المحكمة 1223 
صوتا خصمت منه بسبب أخطاء 
في التجميع، وأدى ذلك إلى نجاحه 

في االنتخابات.
في المقابل، قال النائب السابق 
ــرارات  مــاجــد الــمــطــيــري: نــحــتــرم قــ
وأحكام السلطة القضائية، واألصل 
ــمــــوضــــوع لـــيـــس اســـتـــمـــرار  فــــي الــ
العضوية إنما أن تكون االنتخابات 
وفق اإلجـــراءات الدستورية. وكما 
كـــنـــا عــلــيــه ســنــســتــمــر فــــي خــدمــة 
المواطن من أي منصب أو مكان، 
وديـــوانـــنـــا مــفــتــوح، وعــلــى العهد 

باقون.
واكتفى النائب السابق خليل 
عــبــدالــلــه بــالــقــول: نــبــارك ألعــضــاء 
مجلس 2020 عــودتــهــم، ونتمنى 
لهم التوفيق، والله يعين الجميع 

على ما هو قادم.

جانب من جلسة سابقة لمجلس ٢٠٢٠

6 قوانين أنجزها مجلس 2022... منها قانون  تم رده
تاريخ الجلسةدور االنعقادالموضوعم

1
قانون رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

)12( لسنة 1963 في شأن الائحة الداخلية لمجلس األمة 
)االقتراحات تحال مباشرة إلى اللجان المختصة(

2022/11/02األول

2
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق 

للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية 
لعضوية مجلس األمة )إضافة مناطق إلى الدوائر االنتخابية(

2022/11/30األول

3
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم )35( لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء 

مجلس األمة )التصويت بالبطاقة المدنية(
2022/11/30األول

4
تعديل قانون 2014/114 في شأن التأمين الصحي على  المتقاعدين 

»عافية« بإضافة ربات البيوت »تم رد القانون«
2022/12/13األول

2022/12/20األولقانون في شأن منع تعارض المصالح5

2022/12/20األولقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء6

إنجازات الفصل السابع عشر »المبطل«
اإلجماليأدوار االنعقاد
120التشريعات

6قوانين عامة )تم رد قانون(
41الميزانيات

73الحسابات الختامية
2435األسئلة

575االقتراحات بقوانين
925االقتراحات برغبة

3االستجوابات
28تشكيل اللجان

3طلبات المناقشة
243التوصيات

93الرسائل الواردة
5تكليفات ديوان المحاسبة

419العرائض والشكاوى
125تكليفات اللجان

خبر »اإلبطال« وصل أثناء اجتماع »الميزانيات«
في اليوم األخير من عمره، عقدت 4 لجان برلمانية 
اجتماعاتها، أمس، لمناقشة الموضوعات المدرجة على 

جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وبــحــثــت لــجــنــة الــقــيــم ومــعــالــجــة الــظــواهــر السلبية 
ظاهرة الواسطة التي ينتج عنها اإلخال بمبدأ العدالة 
والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، وظاهرة 

الرشوة وأسباب انتشارها في أجهزة الدولة.
وناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المشروع 
بــقــانــون بتعديل الــمــادة 8 مــن الــمــرســوم األمــيــري رقــم 
15 لــســنــة 1959 بــقــانــون الجنسية الــكــويــتــيــة الــمــحــال 
بالمرسوم رقــم 183 لسنة 2019 المقّدم من الحكومة، 
ومجموعة من االقتراحات بقوانين، بحضور ممثلين 

عن وزارة الداخلية.

وعقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا 
لمناقشة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ 
الكويتية للسنة المالية 2023/ 2024، والحساب الختامـي 
لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2021/ 

.2022
كما ناقشت اللجنة ماحظات ديـــوان المحاسبة 
بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية 
الـــــــواردة فـــي تـــقـــريـــره الـــســـنـــوي عـــن نــتــائــج الــفــحــص 
والمراجعة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 
وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/ 2022، 
ــا جهاز  وتنظر فــي المخالفات المالية الــتــي أوردهــ
المراقبين الماليين على مؤسسة الموانئ الكويتية 
الواردة في تقريره الختامي عّما أسفرت عنه رقابته 

المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 
وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/ 2022، 
وحضر االجتماع ممثلون عن وزارة المالية، ومؤسسة 
الـــمـــوانـــئ الــكــويــتــيــة، وديـــــــوان الــمــحــاســبــة، وجــهــاز 

المراقبين الماليين.
وقال النائب السابق د. عادل الدمخي: الخيرة فيما 
يختاره الله، جاءنا خبر حكم »الدستورية« ونحن في 
االجتماع الثامن والثاثين للجنة الميزانيات، وعقدنا 
21 اجتماعا في لجنة تحقيق الكاراكال واليوروفايتر، 
والتي حققت نتائج ملموسة سأتكلم عنها فيما بعد، 
جئنا، بعد إرادة الله، بإرادة شعب رفض استمرار عهد 

فاسد، وسنستمر على عهدنا معه.

قال عضو المجلس المبطل 
ســعــود الــعــصــفــور: »وعــســى أن 
 وهو خيٌر لكم«... 

ً
تكرهوا شيئا

تشّرفنا بثقة الشعب الكويتي 
واجتهدنا خال الفترة الماضية 
قـــدر اإلمـــكـــان فــي حــمــل األمــانــة 
والــــدفــــاع عـــن مــصــالــح الــشــعــب 
وحقوقه وأمواله، وفي تقديم ما 
نعتقد أنه مساهمة في تطوير 
حال البلد. سنستمر في عملنا 
ــم لـــإصـــاح ولــلــحــريــات؛  ــداعـ الـ
سواء داخل المجلس أو خارجه.

ُيعد النائب السابق أحمد 
السعدون أول رئيس مجلس 
ــة لــمــجــلــســيــن مــبــطــلــيــن، إذ  أمــ
أبطلت المحكمة الدستورية 
مجلس فبراير 2012، الذي كان 
يــتــرأســه، كما أبطلت مجلس 

.2022

النصاب موجودالنصاب موجود
ــذيـــن كــانــوا  ــنــــواب الـ بــعــد إعـــــان عــــدد مـــن الــ
ضمن المقاطعين لجلسات مجلس أمــة 2020 
رغبتهم في استمرار عمله، فإن عدد المؤيدين 
 ،

ً
لــعــقــد الــجــلــســات يــقــتــرب مـــن نــحــو 28 نــائــبــا

وهــو مــا يــؤّمــن النصاب الـــازم لانعقاد، فور 

إعـــان التشكيلة الحكومية الــجــديــدة، بعكس 
مشهد مجلس 2009 عندما أعــادتــه المحكمة 
الــدســتــوريــة ورفـــض نــوابــه حــضــور الجلسات، 
، نتيجة عدم 

ً
وهــو مــا انتهى إلــى حله مــجــددا

تمّكنه من االجتماع.

ً
يوسف الفضالة... نائبًا ومستقيال
ً
يوسف الفضالة... نائبًا ومستقيال

بـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــب حـــــــــكـــــــــم 
»الدستورية« يعود يوسف 
 لــلــمــجــلــس، 

ً
الــفــضــالــة نــائــبــا

ــا كــــــــذلــــــــك مــــن  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ومــ
عــضــويــتــه، الــتــي تـــقـــّدم بها 
بّت، 

ُ
منذ أبــريــل 2021 ولــم ت

ــقــــى عــــضــــويــــتــــه بــــذلــــك  ــبــ ــتــ لــ
قة.

ّ
معل

ما وضع الشعار؟ما وضع الشعار؟
ل المراقبون عن وضع شعار مجلس  يتساء
األمة الجديد، الذي أزاله مكتب المجلس المبطل، 
وقرر العودة للشعار القديم، فهل سيعتمد مكتب 

المجلس الحالي عودة الشعار »الجديد/ القديم«؟ 
أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟

1717 عضوًا بال لقب »نائب سابق« عضوًا بال لقب »نائب سابق«
مــع صــــدور حــكــم المحكمة 
الــــدســــتــــوريــــة ســـيـــبـــقـــى نــحــو 
 فــــــازوا في 

ً
ــدا ــديــ 17 وجـــهـــا جــ

انتخابات »أمة 2022« با لقب 
نائب سابق!

سقوط »القروض«سقوط »القروض«
بــإعــان بــطــان الــمــجــلــس الــحــالــي تــكــون قد 
سقطت االقتراحات بقوانين الجدلية التي تقّدم 
بها النواب وكذلك تقارير اللجان التي أنجزت 
عنها، ومنها شراء قروض المواطنين وإسقاط 

الــفــوائــد، وغــيــرهــا مــن الــقــوانــيــن الــتــي وصفها 
 رئيسيا 

ً
البعض بـ »العبثية«، والتي كانت سببا

فــي تــأزيــم الــعــاقــة بــيــن السلطتين، ودخــولــهــا 
 في نفق مظلم.

ً
مبكرا

م بعدم دستوريتها
َ
 أو ُيحك

َ
لغ

ُ
م بعدم دستوريتهاالقوانين نافذة... ما لم ت

َ
 أو ُيحك

َ
لغ

ُ
القوانين نافذة... ما لم ت

تعتبر القوانين التي أقرها المجلس المبطل 
نافذة ما لم يقرر المجلس الحالي إلغاءها، أو 

قدم 
ُ
تحكم المحكمة الدستورية بموجب طعون ت

 بعدم دستوريتها.
ً
الحقا

مجلس بال امرأةمجلس بال امرأة
بحكم المحكمة الدستورية 
يــــــكــــــون قـــــــد أبــــــطــــــل عـــضـــويـــة 
النائبتين د. جنان بوشهري 

وعالية الخالد، ليبقى المجلس 
العائد 2020 با امرأة.

»األمانة العامة« لألعضاء املبطلين: سلموا سياراتكم»األمانة العامة« لألعضاء املبطلين: سلموا سياراتكم
علمت »الجريدة« أن األمانة العامة لمجلس 
ــــور صــــــدور حـــكـــم الــمــحــكــمــة  األمـــــــة، أرســــلــــت، فـ
 أبــطــلــت 

ً
ــوا ــائـــل إلــــى 27 عـــضـ الـــدســـتـــوريـــة، رسـ

عضويتهم بموجبه، طالبتهم فيها بتسليم 

سياراتهم ومكاتبهم أمس. 
ومـــن الــمــقــرر أن يتسلم األعــضــاء الــعــائــدون 

مكاتبهم اليوم، وكذلك سياراتهم.

أحمد السعدون

يوسف الفضالة

سعود العصفور

العصفور: مستمرون 
في عملنا من أي مكان

رئيس المجلس مرزوق الغانم 
نائب الرئيس أحمد الشحومي 

أمين السر  فرز الديحاني 
مراقب المجلس أسامة الشاهين 

رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي 
رئيس اللجنة المالية أحمد الحمد 

رئيس لجنة األولويات أسامة المناور 

https://www.aljarida.com/article/18231
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 أقام رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية، د. عبدالله الغنيم، احتفالية خاصة، إلطالق أهم مشروع توثيقي على مستوى الكويت حول تاريخ مجلس اإلنشاء )1963/1952( 
رعاها رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، وبدعم من الغرفة »ولوال هذا الدعم، لما استطعنا إنجاز المجلدات الثمانية«، حسب تعبير الغنيم.

عبدالله الغنيم يطلق أهم مشروع توثيقي على مستوى 
الكويت بدعم من غرفة التجارة والصناعة

احتفالية مركز البحوث بإصدار 8 مجلدات عن تاريخ مجلس 
اإلنشاء )1963/1952( رعاها محمد جاسم الصقر

االحتفالية جرت في مبنى المركز بمنطقة 
شــرق قبل أيـــام وحضرها الصقر والعاملون 
في المركز وفريق العمل الذي أنجز المشروع، 
واســتــهــلــهــا الــدكــتــور الــغــنــيــم بــنــبــذة تعريفية 
عن تاريخ المركز، وأهم المحطات التاريخية 
ــريـــر  ــتـــحـ فـــــي مـــســـيـــرتـــه، مـــــن بـــعـــد الـــــغـــــزو والـ
مــبــاشــرة، والمهمة التي كلف بها بــالــرد على 
االدعــادات العراقية المغلوطة، والحرص على 
جمع الوثائق التي قــام بجمعها وتصنيفها 
وتحليلها، وكانت األساس في الحصول على 
التعويضات، ثم المرحلة الثانية، والخاصة 
بتاريخ الكويت وجمع الوثائق األهلية، ومنها 
وثائق الصقر والخالد والعبدالجليل والحمد 
وغيرها، وهي بمئات اآلالف، وكذلك الوثائق 
الــحــكــومــيــة، وعــددهــا نــحــو 15 مــلــيــون وثيقة، 
كــانــت مــهــلــمــة بمنطقة الــشــويــخ، تـــم شحنها 
ــيـــارة نــقــل إلــــى الـــمـــركـــز، ليتم  بــواســطــة 17 سـ

تنظيفها وتعقيمها وتصنيفها. 
كــل تلك المصادر ساهمت فــي إصـــدار 450 
 تــتــنــاول مختلف الــنــواحــي التاريخية 

ً
كــتــابــا

واالجتماعية واالقتصادية، إضافة إلى مكتبة 
غــنــيــة وثــريــة تــحــتــوي 20 مكتبة خــاصــة، مع 
إصدارات المركز، حيث بلغ إجمالي الكتب 50 

 شكلت قاعدة معلومات مهمة.
ً
ألفا

4 سنوات

بعد ذلك، تولى د. عبدالله النجدي، األستاذ 
في قسم التاريخ بجامعة الكويت )فارس هذا 
المشروع( مهمة الشرح، والذي استغرق العمل 
فيه أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات، وهــو مــصــدر مهم 
وموثوق لتاريخ الثورة العمرانية والحضارية 
التي شهدتها الكويت في عقد الخمسينيات 

بالقرن الماضي.
وأوضح النجدي في التمهيد التاريخي أن 
الفترة الــتــي واكــبــت تأسيس مجلس اإلنــشــاء 
كانت في عهد المرحوم األمير الشيخ عبدالله 
الــســالــم الــصــبــاح، والـــذي امتلك رؤيـــة تحويل 
الــكــويــت إلـــى »أفــضــل دولـــة وأســعــد شــعــب في 

منطقة الشرق األوسط«.

الصقر ودعم مشاريع التوثيق

ثـــم اصــطــحــب د. الــغــنــيــم الضيف 
الزائر الصقر والعاملين في المركز 
وفريق العمل في جولة عامة شملت 
قسم تعقيم الــوثــائــق، حيث استمع 
ـــن عــمــلــيــات  إلـــــى شـــــرح مــخــتــصــر عـ
ــفـــظ الــــوثــــائــــق، ثــــم قــســم  تـــرمـــيـــم وحـ
المقتنيات المخصصة باسم عوائل 
أهــل الــكــويــت، ومنها أســـرة الصقر، 
ــن الـــوثـــائـــق  ــ  مـ

ً
ــدمــــت عـــــــــددا ــي قــ ــتــ الــ

 مــن المقتنيات 
ً
ــددا الــتــاريــخــيــة، وعــ

الخاصة، ثم زاروا المعرض الخاص 
الذي أقيم في بهو المركز لمشروع 
ــاء، ويـــحـــتـــوي عــلــى  ــ ــــشـ مــجــلــس اإلنـ

مجموعة من الوثائق النادرة.
وفي نهاية الجولة، التي استمع 
فــيــهــا إلــــى شــــروحــــات مـــوجـــزة عن 
ــز، قـــال  ــمــــركــ أعــــمــــال وإنــــــجــــــازات الــ
الصقر إن غرفة التجارة والصناعة 
ــذا الـــمـــشـــروع فــــي إطــــار  ــ ــمـــت هـ دعـ
الـــمـــســـاهـــمـــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــتـــي 
تــلــتــزم بــهــا، وهــــي عــلــى اســتــعــداد 
ــة،  ــلــ ــاثــ ــمــ ــمــ لــــــدعــــــم الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــ

ــــت. ــــويـ ــكـ ــ ــخ الـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــــق تـ ــيـ ــ ــــوثـ ــدم تـ ــ ــخــ ــ ــي تــ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ

فريق العمل والفكرة

مجلس اإلنشاء كان حجر الزاوية في النهضة 
العمرانية بالكويت، حسبما جاء في تقديم الغنيم، 
ولذلك حرص المركز على توفير جميع المحاضر 
واالجتماعات بين أيدي الباحثين، ثم جمعها من 
عدة جهات، بعضها من خارج الكويت، ثم قام فريق 

العمل بترتيب تلك الوثائق وفهرستها.
ــى تـــقـــديـــم الــمــعــلــومــات  ــ ــهــــدف الـــمـــشـــروع إلـ ويــ
التفصيلية الخاصة بتاريخ أول نهضة عمرانية 
حديثة في دولــة الكويت في الفترة الممتدة بين 

عامي 1952 و1963.

الحقيقة أنه لم ُيرصد أي مشروع سابق جمع 
كامل صــور محاضر اجتماعات مجلس اإلنشاء 

في فترتيه.
فكرة توثيق أعمال مجلس اإلنشاء تعود إلى 
الدكتور الغنيم عام 2000 غير أنها توقفت فترة 
ثــم أعــيــد العمل فيها عــام 2020 حيث تــم تكليف 
 ،

ً
 من: د. عبدالله الغنيم، مشرفا

ً
فريق عمل ضم كال

وعــضــويــة: ليلي سعيد بــن ســالمــة، وعبدالعزيز 
أحــمــد الــخــطــيــب، ومــشــاعــل أثــيــر، وشــيــخــة خليل 
 د. عبدالله النجدي، 

ً
سعيدان، وأضيف إليهم الحقا

، وراشد الصانع، عضوا.
ً
محررا

جمع الوثائق و8 مجلدات

اعتمد الفريق على 5 مصادر هي:

1 - الوثائق التي يحتفظ بها مركر البحوث 
والـــدراســـات الكويتية )وثــائــق وزارة المالية 

ووثائق خاصة لعوائل الكويت(. 
2 - الوثائق المستخلصة من األمانة العامة 

للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
3 - أعـــداد جــريــدة الــكــويــت الــيــوم للسنوات 

.1963/1954
4 - الوثائق المستخلصة من خارج الكويت 
فـــي مــركــز تــشــرشــل لــلــمــحــفــوظــات فـــي جامعة 

كمبريدج.
5 - الـــوثـــائـــق الــمــســتــخــلــصــة مـــن األرشـــيـــف 

الوطني البريطاني باللغة اإلنكليزية.
ويــتــكــون الـــمـــشـــروع مـــن 8 مـــجـــلـــدات، األول 
 
ً
)الــدلــيــل والــفــهــارس( يشمل مــقــدمــة وتــمــهــيــدا

لتاريخ المجلس بفترتيه األولى )1959/1952( 
والــثــانــيــة )1960/1963(، وأهــــم األحــــداث 
والشخصيات المؤثرة لكل فترة منهما، 
 بــــأســــمــــاء أعـــــضـــــاء الــمــجــلــس 

ً
ــا ــ ــرسـ ــ ــهـ ــ وفـ

ومسمياتهم الوظيفية والخبراء والضيوف 
الــذيــن حــضــروا اجــتــمــاعــات المجلس مع 
نــبــذة تــعــريــفــيــة عــنــهــم وأســـمـــاء الــشــركــات 
ووقـــائـــع كـــل جــلــســة والـــلـــجـــان والــتــقــاريــر 

والرسائل.
سم إلى 7 

ُ
أما ما تبقى من المشروع فقد ق

مجلدات، تحمل األرقام من 2 إلى 8، ويشمل 
كل مجلد في محتواه إما ترجمة للمحاضر 
 طبق األصل، المجلدات )من 1 إلى 

ً
أو صورا

6( محاضر جلسات مجلس اإلنشاء للفترة 
األولــــى. والمجلد رقــم 7 محاضر جلسات 

الفترة الثانية.

الحلقة األولى

حمزة عليان

اإلنجازات خالل الفترة األولىالمتطلبات المالية وفق تقرير هاستيد 
جاء في تقرير هاستيد: سيتم توزيع الكلفة اإلجمالية 
على 5 سنوات، وذلك بما يشمل كل المقترحات التي قدمتها 
لسموكم للنظر، والتي سوف تبلغ بشكل عام، في تقديري 
بناء على المعلومات المحدودة المتاحة لي، حوالي خمس 
دخل سموكم السنوي، ويتوقع أن تبلغ هذه الكلفة الربع من 
دخل سموكم السنوي حتى في ذروة تنفيذ خطة التنمية 
خـــالل سنتين ونــصــف. أمـــا بالنسبة لــهــذه الــســنــة األولـــى 
فسوف تكون الكلفة أقل من ذلك بكثير، ألنه من المستحيل 
بناء هيكل لتدفق الــمــواد والتنظيم إال على مــدى بضعة 
شــهــور، وذلـــك للتغلب على المشاكل الناشئة عــن جميع 
المشاريع، وسيتم إنفاق الجزء األكبر من المصروفات داخل 

الدولة، مما سيؤدي بال شك إلى تعزيز االزدهار.

ــمـــال، التي  خـــالل الــفــتــرات األربــــع األولـــيـــة شــمــل بــرنــامــج األعـ
أشرف على دراستها ومناقشتها مجلس اإلنشاء، ثم أشرف على 
تنفيذها بمساعدة من دائرة األشغال العامة والمقاولين المحليين 

والشركات الخمس الكبرى البريطانية، ما يلي: 
 تنظيم المدينة داخل وخارج أسوارها القديمة.

• تنظيم الطرق القديمة واستحداث 3 طــرق رئيسة لربط قلب 
البالد بأطرافها.

• مناقشة طــرازات بناء المساكن لكل طبقات المجتمع الفقيرة 
والغنية على السواء، وبناء مصنع خاص لتوفير االحتياجات 

األساسية لمواد البناء.
• مناقشة طلبات دائرة المعارف في بناء مجموعة من المدارس 
االبتدائية والمتوسطة والثانوية ومدرسة صناعية ومطبخ 
 في أنحاء الكويت، في 

ً
مركزي لتوفير 14 ألــف وجبة يوميا

المدينة وقراها، مثل حولي والسالمية والفنطاس والجهراء. 
• مناقشة بناء مركز حجر صحي ومستشفيات لمعالجة مرض 

السل واألمراض األخرى.
• بناء محطة لتقطير مياه البحر بسعة مليون جالون إمبراطوري 

.
ً
يوميا

• مناقشة مشروع شط العرب لجلب المياه العذبة من العراق إلى 
الكويت عبر األنابيب. 

• مناقشة منظومة توزيع المياه العذبة ببناء أبراج المياه وتوفير 
الشاحنات الخاصة بنقل المياه إلى المدينة وباقي المناطق.

• مناقشة مشاريع الزراعة لتوفير منتجات الفاكهة والخضار، 
وتسوير المدينة بغطاء وحزام زراعي مانع لسفي الرمال.

• مناقشة مشاريع بناء شبكة تصريف المجاري ومياه األمطار 
في أنحاء البالد. 

• مناقشة تطوير إنتاجية البالد من الكهرباء.
• مناقشة تطوير ساحة الصفاة. 
• مناقشة بناء محطة لألبحاث. 

• مناقشة بناء مسلخ ومركز لمتابعة الخدمات الصحية.
• مناقشة بناء مصانع لتوفير مــواد البناء األساسية للمنازل 

مثل األسمنت والطابوق. 
• مناقشة بناء مخيمات للمقاولين والعمالة األجنبية في منطقة 

الشويخ.
• مناقشة بناء مطار دولي من الفئة »ب« في البالد. 

• مناقشة توفير خدمات اإلطفاء بالبالد.
 في الصحراء للبحث عن المياه 

ً
• مناقشة عمليات حفر 22 بئرا

العذبة في أنحاء البالد.

الشيخ عبدالله السالم امتلك رؤية تحويل الكويت إلى أفضل دولة 
وأسعد شعب في الشرق األوسط بالخمسينيات 

عبدالله الغنيم يرحب بمحمد الصقر 

نماذج من محاضر مجلس اإلنشاء

الصقر يصافح فريق العمل

وثائق المحاضر 
كاملة جمعت 

من 5 جهات

توفير جميع 
المحاضر 

للباحثين بعد 
جمعها وتصنيفها 

وفهرستها

العمل في إنجاز 
توثيق تاريخ 

مجلس اإلنشاء 
استغرق 4 سنوات

توثيق تاريخ أول 
نهضة عمرانية 

حديثة في الكويت

الصقر في جولة بالمركز بصحبة 
د. عبدالله الغنيم وعبدالعزيز الخطيب

ــــرح مــن  ــــشـ ... ويـــســـتـــمـــع لـ
الـــغـــنـــيـــم عــــن أول مــاكــيــنــة 
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45 أو مجموعة نواب 85، بينما كان رأي النيباري هو اإلصرار 
على استمالتهم للقوى الوطنية قدر اإلمكان، وإخراجهم من 
عباءة السلطة والحكومة لينضموا إليهم ولو من باب الخجل 
وذلــك ألن أحــدا لــم يكن ليجرؤ على أن يجاهر بوقوفه ضد 
مصلحة الوطن، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ذكاء 
النيباري وعمق تجربته في العمل السياسي وطول باعه في 

هذا المضمار لبلوغ هدفه المنشود. 

دواوين االثنين

أدى الحصار الحكومي وما واكبه من ضغوطات للحد من 
نشاطنا السياسي بعد حل المجلس عــام 1986 إلــى وجود 
ــن االثــنــيــن« نتيجة  ــ أكــثــر مــن تجمع جــديــد ومـــن ذلـــك »دواويـ
تنسيق واتفاق بين نواب المجلس الذي تم حله على أن يزاول 
المجلس نشاطاته من خارج قاعة عبد الله السالم طالما لم 
يدع النتخابات جديدة خالل 60 يوما من حله، واتفقوا على أن 
يجتمعوا كل يوم اثنين في ديوانية احد النواب، وقد سجلت 
هذه الدواوين حضورا جيدا للنواب الذين كان يتجاوز عددهم 
في بعض المرات 30 نائبا من أصل 50 في كل لقاء، واعتقد أن 

أقل نسبة حضور كانت 29.
ولــأمــانــة التاريخية، فقد شكلت »دواويــــن االثــنــيــن« أداة 
ضغط على السلطة السيما مــع انتهاء مــدة الستين يوما، 
ورفض الحكومة لعودة المجلس، ما شرع وقنن لتلك القوى 
عقد اجتماعات مجلس األمة خارج المجلس كنوع من الضغط 

على الحكومة.
وفي دواوين االثنين كان يتم االتفاق دائما على موضوع 
معين، وعلى استضافة مجموعة من المشاركين والمتحدثين، 
وكان عبد الله النيباري والدكتور الخطيب وجاسم القطامي 

من أهمهم، ألن أدوارهم وتوجهاتهم كانت واضحة.
ــان د. أحــمــد الــخــطــيــب يــحــرص عــلــى إقـــامـــة ديــوانــيــتــه  وكــ
األسبوعية مــســاء كــل ثــالثــاء، فاقتحمت الشرطة الديوانية 
واعتقلته كما اعتقلت عبد الله النيباري وأحــمــد النفيسي 
والمرحوم خالد الصانع، واحــد تلو اآلخــر دون أن يتمكنوا 
 في مخفر الشويخ 

ً
حتى من لبس أحذيتهم، وقد مكثوا أسبوعا

الذي استمر مؤيدوهم بالتجمهر اليومي أمامه، إلى أن أفرج 
عنهم بــعــد ذلـــك بــأمــر مــن أمــيــر الــبــالد الــراحــل الــشــيــخ جابر 

األحمد رحمه الله.

دور مقاوم

وقــد كــان لعبد الله النيباري دور عظيم فــي أثــنــاء الغزو 
العراقي الغاشم ، ألنه كان من الصامدين في الداخل، فقد أسهم 
بشكل مباشر في مخاطبة الكثير من التجار سواء في الداخل 
أو الخارج لتوفير األموال لتوزيعها على األسر الكويتية ممن 
لم تكن تصلهم األموال التي يوزعها بعض المحسوبين على 
السلطة في الداخل والذين كانت تصلهم األموال من الخارج.
أتذكر بعد دخولي إلى الكويت في شهر نوفمبر أننا كنا 
نلتقي في بيته وفي بيت د. أحمد بشاره رحمهما الله، كما 
كان النيباري على تواصل مع بعض الشخصيات الوطنية في 
الكويت وخارجها من خالل االتصاالت الهاتفية الحذرة جدا 
من فنادق بغداد أو البصرة ومن خالل بعض الشخصيات التي 
كانت لديها القدرة على الخروج والعودة من الكويت وأذكر 
على وجه التحديد األخ نايف األزيمع. وكان النيباري يومها 
يقوم بدوره المهم كمنسق بين التجار الوطنيين الذين لديهم 
محالت ويزودون الجمعيات بالمواد التموينية واالستهالكية 
كعائلة الوزان، مستثمرا بذلك عالقاته الشخصية المتشعبة، 
فيتسلم منهم أموال التبرعات ويوزعها على عائالت كثيرة، 
كما أتذكر جيدا عندما صدرت مذكرة إلى الطائف تعبر عن 
مطالب الكويتيين بــالــداخــل، كــان لعبد الــلــه الــنــيــبــاري دور 

رئيسي في هذا الشأن. 
في هذه الفترة، وأثناء االحتالل العراقي للبالد، طرح عبد 
الله النيباري فكرة تأسيس المنبر الديموقراطي الذي تقوم 
فكرته على استثمار موضوع االحــتــالل وتحويله إلــى عمل 
سياسي ديموقراطي وأن نعمل فــي إطــار أوســـع، فعقد أول 
اجتماع مباشرة بعد التحرير، وذلك في بدايات شهر مارس 
على ما اعتقد، ولــم احضره شخصيا ألنني كنت في األسر 
حينها، لكني التقيتهم ورفيقي في األسر د. غانم النجار بعد 
اإلفـــراج عنا، حيث أخبرونا بما تم االتــفــاق عليه والصيغة 
التي قبلها المجتمعون في الداخل آنذاك للمنبر كأول تنظيم 
سياسي يعلن عنه في تاريخ الكويت السياسي. وانخرطت 
للعمل فــي المنبر مــن حينها وعملت مــع الــمــرحــوم فيصل 
المشعان، لدعوة دواويـــن الشخصيات الوطنية لالنضمام 

للمنبر. 

والدة المنبر الديموقراطي

ومن هنا، بزغت فكرة المنبر التي ضمت جماعة القطامي 
والخطيب واتحاد الشعب والشخصيات الوطنية المستقلة 

 فـــي مــســيــرة المنبر 
ً
 وأســـاســـيـــا

ً
ــان دور الــنــيــبــاري كــبــيــرا وكــ

الديموقراطي.
ويصعب التفكير في مسيرة المنبر الديموقراطي من دون أن 
نتذكر الدور الكبير للراحلين سامي المنيس وعبدالله النيباري 
في إدارة دفة المنبر كأمين عام وأمين عام مساعد، ثم تولى 

النيباري رئاسة المنبر بعد وفاة المرحوم سامي المنيس. 
وككثير مــن التنظيمات السياسية فــي الــكــويــت البــد من 
االخــتــالفــات الفكرية والسياسية بين األعــضــاء وفــي بعض 
األحيان في إدارة التنظيم، ســواء كان االختالف بشأن رغبة 
البعض لخوض االنتخابات تحت راية المنبر أو ربما ألسباب 
سياسية كالموقف من بعض القضايا المثيرة للجدل الفكري 
والسياسي كمقاطعة العملية االنتخابية بعد إقرار الصوت 
 للعمل 

ً
الواحد. وفي كل هذه الحاالت كان دور النيباري معززا

المؤسسي ومحاوال االبتعاد عن الجوانب الشخصانية، إال أن 
البعض يؤيد القرارات الديموقراطية عندما تكون لمصلحته 
ت  ويرفضها ويهاجم التنظيم السياسي أو إدارتـــه إن جــاء
النتائج لغير مصلحته، وقــد عــانــى النيباري كثيرا وطاله 
التجريح من بعض الطامحين للقفز السريع الى قمة العمل 

المؤسسي. 
وقد شهدت عن كثب مدى معاناة »أبومحمد« وتحمله جراء 
ممارسات البعض من داخل المنبر ومن الخارجين عنه، لكنه 
 ال يفصح عن مدى األذى الذي طاله خالل مسيرته 

ً
كان كتوما

السياسية، فقد كان ينظر دوما إلى المستقبل.
ــــذي دفــــع الــنــيــبــاري لــلــعــمــل مـــع الــمــجــمــوعــة  ــر الـ ــ وهــــو األمـ
المكلفة بتأسيس التحالف الــوطــنــي الــديــمــوقــراطــي كمظلة 
تجمع كل المهتمين في العمل الوطني ســواء من المنبر أو 
التجمع الوطني الديموقراطي أو المستقلين، ويحضرني 
حــوار في مكتبة »الطليعة« حين ألح النيباري على ضرورة 
مشاركتي ضمن أول مكتب سياسي للتحالف في حين كنت 
أتولى مهمة نائب رئيس تحرير الطليعة، فكان رأيي أن أعطي 
وقتي للطليعة وهو ما وافقني عليه الدكتور أحمد الخطيب، 
بينما كـــان عــبــدالــلــه يـــرى ضــــرورة أن يــشــارك كــل »الــشــبــاب« 
الذين يمتلكون بعض الخبرة في العمل السياسي، كي ينجح 

التحالف الوليد.  

محاولة االغيتال وعفو المقتدر

تعرض عبدالله النيباري وزوجته فريال الفريح في عام 
1997 إلى محاولة اغتيال أثناء عودتهما من منطقة الشاليهات 
كاد الجناة أن يقضوا على حياتهما، لكن النيباري الذي نجا 
من تلك المحاولة رغم ما تركته فيه من أثر نفسي وجسدي 
كبيرين لم يثنه ذلك عن االستمرار في نضاله ضد الفاسدين 
 أنهم لن يثنوه عن خطه السياسي والديموقراطي، وفي 

ً
مؤكدا

جلسة مجلس األمة التالية لعودته من العالج قال: »... إذا كان 
قصد الجناة في االعتداء على شخصي المتواضع هو إسكات 
صوتي ومنعي من القيام بواجبي في حماية أمــوال الشعب 
والدولة فإنني أعاهدكم بأن تلك الرصاصات لن تمنعني ولن 
 من أداء واجبي الذي حلفت اليمين أمامكم في 

ً
تعوقني أبــدا

هذا المجلس في أن أؤدي واجبي وأقوم بمسؤولياتي لحماية 
مصالح أهل الكويت والوقوف في وجه أي اعتداء عليها، سيادة 
 لكم ولــإخــوة األعــضــاء مشاعركم الفياضة 

ً
الرئيس، شــاكــرا

وألهلي في الكويت تلك المواقف الرائعة والتي أستمد منها 
 لالستمرار في أداء واجبي.. أشكركم مرة ثانية.. 

ً
قوة ونشاطا

 وألهمكم الحكمة والسداد«. 
ً
وفقكم الله جميعا

وبعد أن ُحكم على الجناة أحكام متفاوتة كل بحسب دوره 
في الجريمة وحبسوا على ذمتها، طلب أمير البالد الراحل 
الشيخ صباح األحمد رحمه الله من عبدالله النيباري العفو 
عن أحد الجناة كشرط أساس لخروجه من الحبس، وهو ما 
 في العفو 

ً
فعله النيباري في فبراير 2015 حين أعطى درسا

 بأي حقد ضد 
ً
 أنه »لم يشعر يوما

ً
والسمو على الجراح، معلنا

من حاول اغتياله«.

كــان لعبد الله النيباري معرفة وإلــمــام كبير باالقتصاد 
بشكل عام واالقتصاد النفطي خاصة، حيث مكنه عمله في 
شــركــة الــبــتــرول الوطنية الكويتية، مــن أداء دور متميز في 
فترة الستينيات عندما كــان حينها الصراع على أشــده من 
اجـــل تثبيت الــديــمــوقــراطــيــة وتــرســيــخــهــا، ألنــهــا كــانــت فكرة 
هشة وصــغــيــرة بـــدأت جــذورهــا عند اخــتــيــار الشيخ صباح 
األول حاكما للبالد، وهو أسلوب الشورى الذي واظب عليه 
الكويتيون فيما بعد الختيار حكامهم، ومن هنا جاءت فكرة 
الدستور كنتاج طبيعي لذلك التاريخ، وجــاء قــرار انتخاب 
المجلس التأسيسي ومن بعد ذلك صياغة الدستور كبداية 

لمرحلة جديدة من بناء الدولة الحديثة. 
حينها لم يكن للنيباري دور مباشر ألنــه لم يكن عضوا 
في المجلس التأسيسي وال حتى في مجلس 1963 لكن دوره 
 في العمل المجتمعي 

ً
حينها كــان واضحا وبــارزا ومباشرا

من خالل نادي االستقالل وجريدة الطليعة التي زاملته فيها 
الحقا بعد وفاة المرحوم سامي المنيس، والــدور التثقيفي 
ــــذي اضــطــلــعــت بـــه هــــذه الصحيفة  والـــتـــوعـــوي الــرئــيــســي الـ
مــن خــالل مــا كــان يقدمه الــنــادي مــن محاضرات ومــا تنشره 

»الطليعة« من آراء ومقاالت وما تتبناه من قضايا.
كان أبو محمد احد األعمدة الرئيسية فيها، ألنه كان كثير 
العطاء كما وكيفا، وكــان إلسهاماته في هــذا المجال أثرها 
البالغ على جيل الشباب والناشئة الــذيــن كــان منهم نظرا 
لصغر سنه في تلك الفترة مقارنة بأعمار رموز العمل الوطني 
الذين كانوا ينتمون إلى جريدة الطليعة ونادي االستقالل، 
ومـــن أبــرزهــم د. أحــمــد الخطيب وجــاســم الــقــطــامــي وســامــي 
المنيس وأحمد النفيسي، وكان دور النيباري متميزا بين كل 
هؤالء بسبب تخصصه في المجال النفطي، وبسبب إمكانياته 
وقـــدرتـــه عــلــى الــعــطــاء فـــي مـــجـــاالت قـــد ال يــتــخــصــص فيها 
اآلخرون، وأنا شخصيا لم أعاصر هذه المرحلة لكنني اطلعت 

عليها من خالل قراءاتي واحتكاكي بالزمالء المشاركين.

 تباين المواقف في انتخابات 1971

ويسجل لعبدالله النيباري وجيل الشباب آنذاك تصديهم 
للحدث الخطير الذي شهده مجلس 1967 حين قامت الحكومة 
بتزوير االنتخابات بطريقة مفضوحة - واعترفت الحكومة 
بذلك الحقا – غير أن الدور األقوى للنيباري كان حين خاض 
انــتــخــابــات مجلس األمـــة لــعــام 1971، فقد شــهــدت الحمالت 
 بــيــن مجموعتين 

ً
 كــبــيــرا

ً
االنــتــخــابــيــة فــي هـــذه الــفــتــرة خــالفــا

وطنيتين، هما جماعة القطامي أو التجمع الوطني وجماعه 
د. الخطيب والطليعة، أي مجموعة التقدميين الديموقراطيين 
التي كــان النيباري ينتمي إليها، والسبب في هــذا الخالف 
هـــو تــبــايــن الـــمـــواقـــف واآلراء مـــن الــمــشــاركــة فـــي انــتــخــابــات 
هــذا المجلس، ففي حين دعــا التجمع الوطني إلــى مقاطعة 
االنتخابات، ورفض المشاركة فيها حتى ال تكون المشاركة 
بمثابة قبول ما فعلته الحكومة بتزويرها انتخابات 1967، 
رأى التقدميون الديموقراطيون أنهم بعزوفهم عن المشاركة 
يكونون قد قدموا المجلس هدية طالما انتظرتها الحكومة 

لتواصل ضربها للديموقراطية.

تصديه التفاقية المشاركة النفطية 

وعليه فقد خــاضــوا انــتــخــابــات مجلس 1971 وكـــان عبد 
الله النيباري من النواب المميزين جدا السيما في تصديه 
للقضايا االقتصادية – وتحديدا ما يختص منها بالقطاع 
النفطي – إذ إن معلوماته فــي هــذا الجانب فاقت كــل وزراء 

الحكومة دون استثناء وهو الضليع والمتمرس في مجاله.
ولعل مــا يسجله التاريخ البرلماني الكويتي للنيباري 
في هذا الشأن، هو مهارته وقدرته في تلك الفترة على إقناع 
أغلبية النواب بمن فيهم الموالون للحكومة، لتأييد طرحه 
فيما يختص باتفاقية المشاركة النفطية، ورغم أنه وزمالءه 
الوطنيين كــانــوا قلة لكن تأثيرهم كــان كبيرا على قـــرارات 
المجلس، فحين اعتلى المنبر، دافع بشراسة عن ثروة الكويت 
النفطية، معتبرا أن قبول الكويت التفاقية المشاركة هي »سرقة 

علنية« لمقدرات وثروات البالد. 

 تأميم الثروة النفطية

ــام وباستخدام  وبــاســتــخــدام الــورقــة والــقــلــم، وبلغة األرقــ
اآللة الحاسبة، كان النيباري يشرح للحضور ماذا قد يحدث 
للكويت ولمستقبل األجيال ولثروات البالد ، وماذا ستخسر 
سنويا وشهريا بل وأسبوعيا ويوميا من أمــوال لو وافقت 

الحكومة الكويتية على اتفاقية المشاركة النفطية.
وقال النيباري حينها بصوت جهوري: »علينا تأميم ثروتنا 
النفطية فنمتلكها، ومــن ثــم نحن مــن يعرض عليهم العمل 
معنا ونحن مــن نجني العوائد مــن نفطنا ال هــم، وسنعمد 
حينها إلى توقيع عقود )خدمة( مع الشركات لتقدم هي لنا 
خدماتها التي نحتاجها منها مقابل أجــر، ال أن تأخذ هي 

الثروة وتعطينا الفتات«، وأمام هذا الدفاع المستميت، والشرح 
الوافي والكافي والمقنع، استجيب لطلب النيباري، فرفض 
مجلس األمــة اتفاقية المشاركة، ثــم أممت الحكومة الثروة 

النفطية في مجلس 1975.
 على 

ً
ــك، أســهــم الــنــيــبــاري إســهــامــا فـــاعـــال وإلــــى جــانــب ذلــ

ــدوات  ــنــ ــن خـــــالل الــ ــربـــي مــ ــعـ ــــن الـ ــــوطـ مـــســـتـــوى الــمــنــطــقــة والـ
والـــمـــنـــاظـــرات الـــتـــي كــــان يـــدعـــى لــلــمــشــاركــة فــيــهــا وعــالقــاتــه 
 في القرار النفطي في المنطقة، بمن 

ً
بشخصيات مؤثرة جدا

فيهم األســتــاذ عــبــدالــلــه الــطــريــقــي بــخــصــوص حــمــايــة الـــدول 
لثروتها النفطية الوطنية.

فن الممكن وكسب اآلخر

لقد كان لعبد الله النيباري قدرة هائلة على كسب اآلخر 
وهــــذا أمـــر يــحــســب لـــه، إذ إن أغــلــب الــســاســة ال يستطيعون 
تحمل العمل مع الخصوم السياسيين، لكنه كان يرى ضرورة 
التنسيق مع اآلخرين كجزء أساس من العمل السياسي، وهو 
يعرف جيدا حين يلتقي باآلخرين حدود االتفاق واالختالف، 
فيستثمر نقاط االتفاق دائما لينطلق منها لمواقف أخرى 
كثيرة متقدمة، وكان يستخدم ويسخر كل قدراته السياسية 
واالقــتــصــاديــة للعمل التنظيمي فــي محاولة منه لكسب ما 
يمكن كسبه وتحقيقه لكل القوى السياسية المؤيدة للعودة 
إلى العمل الدستوري سواء كانت مدفوعة إلى ذلك أو مقتنعة 
ومؤمنة به... فكان بذلك يحرجها ويسحبها للعمل الجماعي 
من أجل المصلحة العامة، وهو ما عبر عنه في درس سياسي 
كبير بأن »علينا أن نسحب اآلخر إلى جانبنا كي نخطو إلى 

.»
ً
األمام وال يهم بعدها إن اتجه شمااًل أو يمينا

هكذا كــان دائــمــا منطق وفكر النيباري الــرافــض إلقصاء 
اآلخر في كل المواقف، فهو يعتبر أن العمل السياسي هو »فن 
الممكن« وأن هناك دائما مجااًل لالتفاق طالما بدأ النقاش حول 
النقاط التي يلتقي بها الطرفان المتحاوران بعيدا عن مواضع 
الخالف أو االختالف، وهذا بنظره يساعد في تذليل العقبات 
وحل المشاكل متى وجدت، وهو ما حدث معنا بالفعل عند 
حل المجلس عام 1986 حين قامت مجموعة الـ 45 التي تضم 
ممثلين عن جمعيات النفع العام بجمع تواقيع المواطنين 
لرفعها لسمو أمير البالد للمطالبة بالعودة للعمل بالدستور. 
فقد كــان بعض قياديي العمل الوطني ضــد دعــوة اإلخــوان 
المسلمين )جمعية اإلصالح( للمشاركة سواء في مجموعة الـ 

الكتابة عن رجل مثل عبدالله النيباري- الذي يصادف اليوم 20 مارس ذكرى 
 ألنك تريد بها اختصار تاريخ وطن بكتابة أسطر 

ً
 كبيرا

ً
رحيله- تعد تحديا

عن رمز عاش بهذا الوطن ومن أجله، خاض تحديات وكسب بكل كياسة 
ولباقة معارك من خصوم باتوا أصدقاء حتى لتحار أيما حيرة كيف استقام له 

ذلك؟! لكنك سرعان ما تعرف السبب حينما تعرف أن همه األول واألخير كان 
االنتصار للديموقراطية، وتحقيق مصلحة الكويت، التي ال يجد معها خصمه 
 من االعتراف بأن ما كان ينادي به النيباري هو البوصلة الدقيقة تجاه هذه 

ً
بدا

المصلحة. في هذه السطور تذكير بأحد الرجال الذي يتزين بهم عقد الكويت 
 من رد االعتبار إليهم، وتعريفهم إلى ذلك 

ً
وتاريخها، لعل في كتابتها بعضا

الجيل الجديد الذي ال يجد بين يديه، فيما يدرسه بالمدارس والجامعات، أية 
إشارة ولو موجزة عن رموز جديرة أن تكتب سيرتها بمداد الفخر على صفحات 

الزمن الخالدة. 

سعود راشد العنزي

التاريخ البرلماني 
يسجل له مهارته في 
إقناع أغلبية النواب 

وفيهم موالون 
للحكومة برفض 

اتفاقية »المشاركة 
النفطية«

تصديه للقضايا 
االقتصادية كشف 

تفوق معلوماته 
النفطية على كل 

وزراء الحكومة دون 
استثناء  

 
ً
كان منطقه دائما

رفض إقصاء اآلخر 
مع رؤيته للعمل 

السياسي على أنه 
»فن الممكن«

من دروسه الخالدة في السياسة أن 
»علينا أن نسحب اآلخر إلى جانبنا 
كي نخطو إلى األمام وال يهم بعدها 

»
ً
إن اتجه شمااًل أو يمينا

كان للنيباري دور مفصلي في تأسيس 
التحالف الوطني الديموقراطي ترجمة 

لفكرة توحيد القوى المتفقة على 
الديموقراطية والحريات بإطار واحد

بندر الخيران وضاري المير وغانم النجار وسعود العنزي في لقاء مع النيباري

سمو األمير خالل زيارته للنائب السابق عبدالله النيباري

عبدالله النيباري... وطن في رجلعبدالله النيباري... وطن في رجل
»دينامو« متوقد باإلصرار والعطاء وبوصلة دقيقة لمحبي الديموقراطية»دينامو« متوقد باإلصرار والعطاء وبوصلة دقيقة لمحبي الديموقراطية

لم يكتف النيباري بتصديه التفاقية المشاركة في قاعة مجلس 
األمة والصحافة فحسب، بل قام بمناظرة وزير المالية والنفط 
آنذاك عبدالرحمن سالم العتيقي في تلفزيون الكويت عن اتفاقية 
المشاركة، حيث كانت الحكومة مؤيدة لتوقيعها باعتبارها أفضل 

من عقد االمتياز القائم.
 وقد استأثرت تلك المناظرة باعتبارها األولــى والفريدة 
مـــن نــوعــهــا فـــي تـــاريـــخ الــمــرحــلــة الــســيــاســيــة فـــي الــكــويــت أو 
الخليج باهتمام وسائل اإلعالم المحلية والخارجية العربية 
واألجنبية، وكانت حديث الدواوين والتجمعات الكويت بعد 
أن ظهر عبد الله النيباري فيها ال كسياسي فقط يندد بموقف 
السلطة التي تريد االنقضاض على الدستور، ولكن كخبير 
ومتخصص في العنصر األساسي والجوهري التي تعتمد 
عليه السلطة وهي الثروة التي تحصل عليها الدولة من النفط، 
وتوزع منها على المواطنين كاقتصاد ريعي، كمن يملك عمارة 
ويؤجرها ثم يأخذ اإليجارات وينفق على أبنائه، فال هو وال 

أبناؤه يعملون وينتجون، بل يعيشون على ريع العمارة. 
وهـــذا الــحــال نفسه هــو حـــال الــحــكــومــة الــتــي تستنزف ثــروة 
النفط وتستهلك إيراداتها في االستهالك غير المبرر وتذهب 
هذه الثروة مع الزمن لجيوب الفاسدين بينما تضيع األجيال 
القادمة ومستقبلها مقابل محاولة من الحكومة إللهاء الشعب في 
االستهالك واالعتماد على الدولة منتظرة أن يؤدي ذلك إلى ضعف 
المطالبة الشعبية بالمشاركة السياسية، واستفراد السلطة في 

الجزء األكبر من الثروة وفي مصير البالد والمواطنين.
وهذه األمور وغيرها الكثير من المواقف شارك فيها النيباري 
ليس فقط كعضو في مجلس األمة فحسب، بل من خالل مشاركاته 
المكثفة في الندوات التي كان يقدمها أو يشارك فيها عبر منابر 
جمعيات النفع العام كالجمعية االقتصادية، وجمعية الخريجين، 
ــادي االســتــقــالل قبل أن تحل الحكومة  وجمعية المعلمين، ونـ
مجلس إدارة األخير وتحول مبناه إلى نادي المعاقين في حولي.

في تاريخ 1975/12/6 بزغ عهد جديد لصناعة النفط بالكويت 
حين أعلنت الحكومة الكويتية في المجلس التالي عام 1975 
تــأمــيــم الــثــروة الــنــفــطــيــة، واســتــعــادة سيطرتها عــلــى مــواردهــا 
الطبيعية، والفضل في ذلك يعود بالطبع لجهد الحركة الوطنية 
بأكملها وعبدالله النيباري على وجه الخصوص، ألنه كان قائد 

هذه المعركة وزعيمها الحقيقي وليس الحكومة.
ومن المؤسف جدا أن يتم تغييب هذا الجهود الوطنية تماما 
 من 

ً
عن أبنائنا وبناتنا، إذا إننا - وحتى اآلن - عندما نسأل أيا

الطلبة والطالبات الذين يدرسون االقتصاد في جامعة الكويت، 
بل وبعض الحاصلين منهم على الدكتوراه، عما يعرفونه عن 
تلك الفترة وعن الذي حدث فيها، نكتشف بمنتهى البساطة أنهم 
ال يعرفون عنها شيئا، وأنهم مغيبون عن تلك المرحلة تماما، 
وهذا بنظري تزييف للحقائق وتزوير فاضح للتاريخ، وانتقاص 
من جهود وطنيين أحــرار كالنيباري استماتوا في الدفاع عن 
حقوق الوطن والمواطنين، وكنت دائما ما أسال نفسي واكرر 

تساؤلي كثيرا : »كيف يأتي أناس على هامش الحياة من حيث 
التأثير المجتمعي وينجحون في االنتخابات متسلقين على 
أمجاد ونضال عبد الله النيباري، وعلى حساب صوت المرأة 
التي ناضل هو من اجلها ودافــع عن حقوقها بشراسة إلــى أن 

حصلت عليها، فكان أن فازوا هم وخسر هو مقعده النيابي؟«.
بل إن األمر لم يتوقف عند هذا الحد، فحتى عندما تناول عبد 
الله النيباري، ومن قبله النائب حمد الجوعان قضايا الفساد 
تعرض كالهما لمحاولة اغتيال، الن الحل عند طيور الظالم كان 
فقط بالتخلص من هذين الشخصين اللذين يجيدان الحديث 
بالسياسة، واللذين أمعنا في التنقيب عن أوجه النهب والسرقة 
في البالد بشكل حثيث ودقيق قض مضاجع الفاسدين، الذين 
تتضارب مصالحهم مع المسيرة اإلصالحية والوطنية لهذين 

الشخصين في فترة حساسة ومهمة من تاريخ البالد.

تزوير فاضح للتاريخأول مناظرة في تاريخ العمل السياسي الخليجي

في إحدى المعارك االنتخابية خالل فترة 
الـ 25 دائرة  )بصوتين( تحالف النيباري مع 
أحد المرشحين الوطنيين وكانت تعليماته 
لنا نحن أعضاء الحملة االنتخابية أن ندعو 
الناخبين مــن أنــصــاره إلــى إعــطــاء الصوت 
الثاني لذلك المرشح، لكننا وفي آخر ساعة 
حيث أقفل الباب كي يسمح لمن هم داخل 
ني أحد أعضاء  المدرسة بالتصويت، جاء
ــالـــدخـــول والــــخــــروج  الــلــجــنــة الــمــخــولــيــن بـ
مـــن الــمــدرســة لــيــســأل عـــن تــقــديــرنــا لــوضــع 
النيباري فقلت له حسب تقديراتنا سيخسر 
االنـــتـــخـــابـــات بـــعـــدد ضــئــيــل مـــن األصـــــوات، 
فــقــال ولــكــن لــديــنــا 50 مــن أنــصــار عبدالله 

داخــل المدرسة لو طلبنا منهم التصويت 
لعبدالله فقط أو تشتيت الــصــوت الثاني 
فسينجح ولكن على حساب حليفه، فطلبت 
منه االنتظار حتى أسأل عبدالله، وليتني لم 
 بقوله لي: 

ً
 جدا

ً
أسأله، فقد كان رده غاضبا

»تبي الناس يقولون إني نجحت وخسرت 
حليفي؟ والله إن لم يصوت جميع الخمسين 
للحليفين فسيكون هذا فراقا بيني وبينك«. 
غضبنا نحن أعضاء الحملة والمني بعض 
الزمالء البراغماتيين على مشاورته، لكنني 
قلت لهم هذا هو النيباري سيخسر المقعد 
ويكسب نفسه، وفعال خسر بعدد قليل من 

األصوات.

الموقف المبدئي أهم من الكسب السياسيالموقف المبدئي أهم من الكسب السياسي
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أغلق الباحث حمد الحمد فــي أعماله المنشورة 
ثغرات عديدة في المكتبة الكويتية، وفي مجال التراث 
األدبــي والفني والشعبي واللغوي والشعري... على 

وجه الخصوص.
معظم مــا تـــردد أو تــراجــع الــمــؤلــفــون فــي الكويت 
عن تأليفه وتصنيفه وتجميعه وفهرسته منذ أعوام 
 وفرادى، قام به وتواله وال يزال بهمة 

ً
وعقود، جمعا

واهتمام األستاذ حمد، الذي بات يتحفنا بين الفينة 
والفينة بكتاب قّيم أو فهرس أو ببلوغرافيا ال تخطر 
على بال حتى بلغ عدد المطبوع من أعماله نحو 25 

 وموسوعة! 
ً
كتابا

العديد من مؤلفاته ذات منحى مبتكر في التأليف 
 كتابه 

ً
، ومـــن ذلـــك مــثــا

ً
واالخــتــيــار، وإن بـــدا مــألــوفــا

المعروف »حديث الديوانية« الذي جمع فيه حكايات 
وأحاديث وطرائف كان مصيرها االندثار، ومنه كذلك 

موسوعة الشعر الغنائي في الكويت... وغير ذلك.
ومن مصنفاته األخيرة، المنشورة في 2023، باقته 
الشعرية »مختارات من الشعر الكويتي«، التي تضم 
كما يقدمها »مئة قصيدة فصيحة تمثل الفترة من 
القرن العشرين حتى األلفية الثانية«... التي نحن فيها!

يقع الكتاب في 308 صفحات، ويضم قصائد نحو 
 من الراحلين والباقين بيننا مستمرين في 

ً
40 شاعرا

العطاء األدبي، ويقول في المقدمة »مادة كتابي هذا 
هي مشروع تطوعي للتعريف بــاألدب والثقافة في 
الكويت وبالتعاون مع »د. محمد بن ناصر«، األستاذ 
 بترجمة 

ً
بجامعة الكويت، حيث سيقوم بدوره مشكورا

مختارات من القصائد إلى اللغة اإلنكليزية، وليصدر 
في كتاب منفصل الحقا«.

لست بالشاعر أو الــنــاقــد األدبـــي الــمــحــتــرف، غير 
 مـــن الــشــعــراء 

ً
أن الــمــؤلــف »الـــحـــمـــد« لـــم يــتــجــاهــل أيــــا

والشاعرات، وهو بذلك قدم »أنثولوجي« أو »مقتطفات« 
تغطي كل العطاء الشعري الكويتي، وربما امتلكُت 
حرية أكبر من النقاد واألدباء في التعليق على بعض 

القصائد وإبداء بعض الماحظات الذاتية عليها.
خرجت أواًل بانطباع إيجابي مــن مجمل العطاء 
الــشــعــري الكويتي الـــذي لــم أكــن أتــصــور أن فيه هذا 
الكم من القصائد الجيدة والصور الشعرية والخيال 
األدبي، وإن كان العديد من الصور الشعرية ال يوفق 
أحيانا في الغوص العميق داخل التجربة اإلنسانية 
ونــبــش الــبــؤس ودخــــول دنــيــا الــمــتــمــرد، كــالــذي نــراه 
في أشعار نزار قباني أو بدر شاكر السياب وفدوى 
 األشـــعـــار كــمــا قــلــنــا مــن جمال 

ُ
طـــوقـــان، وإن لــم تــخــل

اذ وصور معبرة في قصائد نجمة إدريس 
ّ

لغوي أخ
 
ً
وخليفة الوقيان وخالد سعود الزيد، إذ يقول متحدثا

عن التمزق:

»لقد مزق الليل أوصالنا..
وبّدد في الكون أشاءنا 

فا أنِت أنِت وال ذا أنا
ألمِلُم من خلفك الذكريات«. )ص 132(

ــي قـــصـــيـــدة »عـــــودة   ومـــــن الـــمـــعـــانـــي الـــمـــبـــتـــكـــرة فــ
الماضي«، د. يعقوب غنيم:

فّرقنا األيام تفريق ظالم 
ُ
»ت

 وتجمعنا األحام بالليل إن نمنا« 
أو قول د. الوقيان في قصيدة »لقاء«:

»فقلت كم في الناس من عوسج 
تخاله في ثوبه سوسنا«.

أما قصيدته عن تفجير المقاهي الشعبية، يوليو 
1985، فمزيج من مشاعر األلــم واالستياء واالبتعاد 
عـــن ضــغــوط الــلــحــظــة ومــشــاعــرهــا، وإن كـــان عــنــوان 
القصيدة »مذبحة الفواكه« يحجب أو ربما يقلل من 
مــشــاعــر االســتــنــكــار الــتــي ينجح الــشــاعــر فــي تعبئة 

!
ً
القارئ بها الحقا

 وأحسن »الحمد« اختيار القصيدة المتمردة »امرأة 
با سواحل« للشاعرة د. سعاد الصباح التي تعبر عن 

موقفها الشديد االنتقاد لألعراف االجتماعية:
»يا سيدي.. 

مشاعري نحوك، بحٌر ماله سواحل.. 
وموقفي في الحب.. ال تقبله القبائل

ياسيدي:
أنت الذي أريد

«. )ص 212(
ُ

ال ما تريد تغلٌب ووائل
ومــــن جــمــيــل الـــصـــور الــشــعــريــة حـــديـــث الــشــاعــرة 
»عنيمة زيــد الــحــرب« عن مدينة لندن في قصيدتها 

»ألق التراب« وتقول:
»الشمس في لندن

بخيلة 
تخفي الكنوز وتختفي خلف الضباب

وتفرُّ من شبح الضرائب في الضحى«. )ص238(
وتعبر الشاعرة »نجمة إدريس« عن حالة حزن في 
قصيدة كتبتها عــام 1978 بــعــنــوان »عــنــدمــا ينتصر 

 عن شباكها قائلة:
ً
الحزن«، حيث تطرد طائرا

»ألنني حزينة
سأطرد العصفور عن نافذتي

ولن أدع تغريَدُه
ينقر في باهة

على جدار وحدتي
ً
هيا وطر مبتعدا

تغريدك اليوم سدى
هيا وطر يا طائري

فإن قلبي مجدب«. )ص251(

ويباغتك جمال الشعر الفصيح والتعبير الجزل 
ْي الشاعر »رجا القحطاني« وهما بعنوان 

َ
في قصيَدت

ً»صحراء قلبها أخضر« و»تحت سقف قيس وليلى«!
»هل المستَك حكايا البيد موغلة

 في رقة العشق، هل أشجتك إحداها
تراجعْت وسديم الصمت يحجبها 

 وإن رنت تتمنى العذر عيناها!« )ص286(
وذلك من ديوان »سموات لمطر أخير«، في قصيدة 
»مــوظــف الــبــنــك« نــقــد خــاطــف رشــيــق، وذم فــي لباس 
ــــدح، واخــتــيــار مـــوفـــق، مـــن أشـــعـــار »إبــراهــيــم  ثــنــاء ومـ
الخالدي« الذي يتحدث في القصيدة عن هذا الموظف 
 »ذكريات 

ً
الذي تحاور مع الشاعر إبراهيم، مستعيدا

نا في المقبرة لتدخين  المراهقة البعيدة« و»اختباء
 
ً
السجائر«، ثم تتوالى ومضات الخالدي مستعرضا
شخصية الــمــوظــف المسكين وتــعــامــل الــشــاعــر معه 
بــا مــبــاالة حتى أنــه رمــى رقمه فــي سلة المهمات... 
»هــذا الــذي كــان يخاطبني باسم رجــل آخــر ربما كان 

يشبهني«! )ص295(
شــاعــر كــويــتــي آخــــر وريــــث لــلــكــثــيــر مــمــا هـــو جيد 
ومعبر في إبداعات شعراء الكويت »سامي القريني« 
في قصيدة »تنامين في أبجدية صمتي«، وهو بالطبع 

عنوان حالم لكلمات بالغة الرقة يقول فيها:
ً
 تنامين في أبجدية صمتي شموسا

 إليها المساء
ّ
يحن

تمرين تنقيط شمع شهي
 وأنشودة يشتهيها الغناء

أنِت خيال...
وعشقي هباء«. )302(

»مختارات من الشعر الكويتي« تثبت أن األستاذ 
حمد الحمد بعيد عن الجفاف واآللية التي قد يشعر 
بهما من يطالع الجداول والفهارس التي سهر على 
إعــدادهــا وجمعها فــي بعض كتبه، وإن كــان قــد قدم 
خدمة عظيمة بذلك للتراث الكويتي، وهي كذلك خير 
برهان على أن الشعر باق في ثقافة الكويت األدبية، 

مهما صالت الرواية في الميدان إلى حين!
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االنتقاد العلني الــذي يقوم على أســس شرعية ودستورية 
ويــدعــو إلــى المصلحة الــعــامــة أمــر فــي غــايــة األهــمــيــة لكل بلد 
ينشد التقدم ويريد التخلص من المعوقات التي تؤخر نهضته 
شر هــذه األيـــام مقاالت 

ُ
وتقدمه، ولــذلــك ليس بمستغرب أن تن

كــثــيــرة مــتــمــيــزة تنتقد أداء الــحــكــومــة ومــجــلــس األمـــة وبعض 
أولــويــاتــه، ومنها مــقــاالت د.مــحــمــد المقاطع ود.عبدالمحسن 

حمادة، ود.عبداللطيف بن نخي وغيرهم.
 وقـــد ســعــدت بــقــراءة هـــذه الــمــقــاالت الــنــاقــدة الــتــي تــؤكــد ما 
 فــي مــقــاالت كــثــيــرة، فــفــي مــقــالــي األخــيــر 

ً
ذهــبــت إلــيــه شخصيا

شــرحــت اخـــتـــاف تــصــرفــات بــعــض الـــنـــواب والــســيــاســيــيــن في 
المجلس الحالي عن تصرفاتهم التصعيدية السابقة رغم وحدة 
الموضوعات، وكذلك بعض المخالفات الدستورية والائحية 
التي وقعوا فيها والتي يعتبرها بعض اإلخوة بطوالت لألسف. 
وفي المقاالت السابقة لم أغفل، بحمد الله، عن ذكر أخطاء 
الحكومة السابقة بعدم ذهابها للمحكمة الدستورية في مواجهة 
دمت لرئيسها، وكذلك 

ُ
االستجوابات المخالفة للدستور التي ق

كتبت عــن أخــطــاء الــحــكــومــة الــحــالــيــة وأخــطــرهــا أنــهــم شــرعــوا 
ألنفسهم مــعــاشــات استثنائية فلكية مــن أول يـــوم تعيينهم 
ــه يــجــب إلــغــاؤه  إلـــى مــوعــد وفــاتــهــم مــمــا ال يــجــوز قــبــولــه، وأنــ
وإلغاء المادة )80( من قانون التأمينات التي تجيز مثل هذه 
ات، وفــي هــذا المقام أشير بالثناء والتقدير إلــى أن  االستثناء
بعض اإلخوة األعضاء رفضوا أن ترسل أسماؤهم إلى مجلس 
الوزراء للحصول على هذا االستثناء وهم )حمد العبيد ومبارك 
الطشة ومهند الساير وعبدالله المضف وعبدالوهاب العيسى 

وسعود العصفور(. 
ولم أغفل بفضل الله عن ذكر االقتراحات والبدائل والنصائح 
ألعضاء المجلس إلى جانب النقد، وذلك من أجل ترشيد عمل 
المجلس ووضعه على طريق اإلصاح فشرحت القوانين التي 
تقضي، بإذن الله، على الفساد وضرورة أولويتها، وذكرت أهمية 
البديل االستراتيجي للرواتب، وكذلك أشرت إلى أهم األخطار 
التي تتربص بشباب الكويت ومستقبلهم في أكثر من مقال، مثل 
أحادية الدخل وخطورة الهدر وأهمية اإلصاح االقتصادي من 
أجل توظيف األعداد الهائلة المقبلة إلى سوق العمل وإصاح 
التركيبة السكانية، وأشــرت إلــى مخالفة بعض أطــروحــات ما 
يسمى اإلصاح السياسي لنصوص واضحة في الدستور من 

أجل تقويم وترشيد هذه األطروحات. 
وقد هذا كان دأبــي منذ البداية، حيث انتقدت بعض أعمال 

المجلس الماضي والذي قبله، فكنت أول من كتب في بيان عدم 
دستورية قانون تعارض المصالح السابق الذي أبطلته المحكمة 
الــدســتــوريــة وانــتــقــدت قــانــون الــطــعــن الــمــبــاشــر أمـــام المحكمة 
الدستورية، كما بينت خطورة تقارير لجنة اإلعام البرلمانية 
بشأن قانون المطبوعات، وكذلك كتبت عن عدم دستورية قرار 
 خطورة 

ً
المجلس بتأجيل االستجوابات المزمع تقديمها، وأيضا

قوانين الصرف المالي االستنزافية والربوية وعدم العدالة فيها، 
وكذلك اقتراحات الكوتة النسائية، وكل ذلك على ضوء الشريعة 
اإلسامية وأحكام الدستور بعد مراجعة المتخصصين في كل 
مجال، دون أخذ أي اعتبار للصراعات الحالية سواء بين أبناء 
 
ْ
األسرة أو مختلف األجنحة السياسية وصراعاتها، ولم أنحز

إلى قيادات المجلس الماضي أو المجلس الحالي وتصنيفاتهم 
إال بقدر أخطائهم أو صوابهم. 

وبحمد الله تصلني دائما رسائل اتفاق وتأييد كثيرة من 
 مــن المتخصصين الــحــريــصــيــن على 

ً
الــمــتــابــعــيــن، خــصــوصــا

مصلحة الباد، ولكن من المؤسف أن قلة قليلة من ردود الفعل 
ذهبت إلــى التصنيف البغيض والطعن الشخصي وابتعدوا 
عن الجوانب الشرعية والعلمية، وليتهم قرأوا االنتقادات التي 
ذكرتها أعاه للحكومة والمجلس، وليتهم رجعوا إلى الفقهاء 
الشرعيين والدستوريين قبل طعن وتصنيف اآلخرين، ولكن 

الى الله المشتكى. 
 واآلن وبعد حكم الدستورية الــذي أكد على عدم دستورية 
مــرســوم حــل مجلس 2020 هــنــاك عـــدة أســئــلــه مهمة ال بــد من 

طرحها: 
• هل سيتم احترام حكم المحكمة الدستورية؟ 

ــراجـــع وتـــــــدرس الـــحـــكـــومـــة قـــانـــونـــيـــة الــمــراســيــم  ــتـ • هــــل سـ
ودستوريتها قبل إصدارها؟ 

 • هـــل سيستفيد األعـــضـــاء مـــن األخـــطـــاء الــســابــقــة بــعــد أن 
تـــم بــيــانــهــا وشــرحــهــا فـــي مـــقـــاالت عــلــمــيــة ومـــن قــبــل كــثــيــر من 

المتخصصين والمتابعين؟ 
• هل سيقوم بعض األعضاء بالتصعيد واالعتصام الذي 

شاهدناه في المجلس السابق؟ 
 • هل ستستجيب الحكومة لتصعيد النواب هذا المرة كما 

فعلت في السابق؟ 
نحن اآلن في مرحلة ترقب، ونسأل الله أن يهدي الحكومة 
والنواب إلى أكبر قدر من التوافق واإلصاح وفق األولويات التي 

تحقق مصلحة الباد وتدرأ عنها الفساد واالختاف.

رياح وأوتاد: فلنراقب الحكومة والمجلس بعد انتقاد المصلحين وحكم الدستورية

أحمد باقر

 فقد عرفته البشرية 
ً
 مستحدثا

ً
بيع وتجارة المياه ليسا أمرا

والمنطقة منذ زمن بعيد، فأكثر مشاريع البيع شهرة وإثارة 
للجدل كان مشروع أنابيب مياه السام التركي الذي اقترحه 
الرئيس تورغوت أوزال عام 1987 يرمى إلى تحويل 6 مايين 
 من نهري سيحان وجيحان إلى كل 

ً
متر مكعب من المياه يوميا

من سورية واألردن، إضافة إلى دول الخليج العربي من خال 
خط يبلغ طوله 6600 كلم.

 هــذا الــمــشــروع أثـــار الــعــديــد مــن االنــتــقــادات والــرفــض ألنه 
سيستخدم كوسيلة للضغط أو للقطع من قبل الدول المصّدرة 

ولذلك فشل االقتراح ودفن في مهده.
 اليوم قرأنا أن إحدى الشركات الكويتية ترغب في استيراد 
كــمــيــات مــن الــمــيــاه مــن طاجيكستان عــبــر الــبــحــر، عــن طريق 
باكستان، وذلك لقرب المسافة البحرية بين البلدين إليصالها 

إلى الكويت؟
 من الناحية التجارية ليس هناك ما يمنع، لكن المسألة 
الــيــوم تطرح مــن زاويـــة أخـــرى، وهــي أن تتحول الكويت على 
 إلى دول مستهلكة للمياه 

ً
سبيل المثال أو الدول الفقيرة مائيا

تعتمد على هذا النوع، بهدف تأمين احتياجاتها الكاملة من 
مياه شرب وصناعة وزراعة وإنتاج طاقة.

 بــيــع وتــجــارة الــمــيــاه فــي عـــدد مــن الــــدول أمـــر تخطى هــذه 
الحدود ودخل في صلب الموضوع، وفي أميركا أدرجت أسعار 
حاويات النقل والكميات في البورصة وصار الحجز لسنوات 
 وفي واليات 

ً
قادمة، وبأسعار أرخص من أكثر عقود البيع رواجا

تعاني التصحر والقحط.
 الموضوع في حالة الكويت وبلدان الخليج العربي مازال 
في طور االقتراحات والمشاريع والمبادرات ولم تعتمد أي دولة 
خليجية بعد الذهاب إلى استيراد المياه بالحاويات والسفن 
 لمخاطرها أواًل وتكلفتها 

ً
أو بواسطة خطوط األنابيب، نظرا

السياسية والــســيــاديــة، وباعتبارها تــدخــل فــي جــوهــر األمــن 
المائي القومي للدولة، وهــي مسألة سيادية بالغة األهمية، 
وهــذا بخاف نقل كمية تجارية بواسطة الناقات الضخمة 
من هذا البلد أو ذاك وبيعها في السوق الخليجي فتلك حالة 
تجارية محضة، قد تجد لها زبائن أو يتم القبول بها من باب 

التجربة،
 دول الخليج العربي تعتمد في حياتها وبقائها على تحلية 
المياه من البحر بنسبة 99 في المئة، وهذا عنصر أمان لها ال 
ينازعها فيه أو يشاركها أحد في ذلك، دع عنك موضوع التلوث 
الذي قد تعرض إليه البحار أو اإلشعاع النووي الذي قد يأتيها 

من إيران أو غيرها.
ــــدون الـــدخـــول فـــي الــجــوانــب الــمــالــيــة وحــســبــة التكلفة   وبـ
االقتصادية والمفاضلة بين سعر برميل المياه المحلى من 
البحر وبين آخر ينقل بواسطة السفن أو عبر خطوط األنابيب، 
تبقى المسألة األكثر أهمية، هي من يتحكم في هذا المورد، أو 
يترك هكذا ويخضع لحركة العرض والطلب في السوق العالمي 

للمياه أم يتعرض للتهديدات واالبتزاز من الدولة المصدرة؟
 أسئلة قــد يعترض عليها البعض ويعقد مــقــارنــة بينها 
وبين سلعتي الغاز والنفط، وغيرهما من الــمــوارد الحيوية 
التي باتت تتداول وتنقل بين من يملك تلك الموارد وبين من 
يستهلكها ويحتاج إليها، فإذا كان النفط يصدر إلى أسواق 
العالم وينقل بواسطة السفن والحاويات فلماذا ال ينطبق هذا 
األمر على نقل المياه وبيعه في السوق العالمي ضمن ضوابط 

واتفاقيات دولية وخافه؟
 الـــواقـــع أن الــمــيــاه بـــاتـــت ســلــعــة ذات قــيــمــة اســتــراتــيــجــيــة 
 من المياه ستعزز قوتها 

ً
وعالمية، فالدول التي تملك فائضا

االقتصادية وموقعها في المحيط الجغرافي، وأقرب دولتين 
هما تركيا وإثيوبيا، فهما من الدول الغنية بالمياه وبوسعهما 
التحكم في هذه السلعة، ونحن هنا ال نتحدث عن مياه األنهار 
المشتركة والعابرة للحدود مع جيرانها، بل عن دول تتساقط 
 
ً
 جوفية وأنهارا

ً
فيها األمطار وتحوي في باطن أرضها مياها

تفيض عن حاجتها تسعى إلى االستثمار فيها واالستفادة 
من هذه الثروة.

 للرئيس تورغوت أوزال، وبما 
ً
 أتذكر في هذا الشأن خطابا

معناه عندما أثيرت قضية المياه في الثمانينيات من القرن 
الماضي، قال »لكم نفطكم ولنا مياهنا، وإذا كنتم ترفضون أن 
يشارككم أحد في ثروتكم النفطية القابعة تحت األرض ولديكم 
سيادة عليها فنحن في موضوع المياه نفعل الشيء ذاتــه«، 

وكان يقصد مياه األنهار المشتركة.

كوميض الــبــرق وغفلة النعسان تعاودنا 
ذكرى رحيل الرمز الوطني عبدالله النيباري، 
صـــاحـــب الـــقـــلـــب الــكــبــيــر واألخــــــــاق الــرفــيــعــة 
واالبتسامة الــدائــمــة، خالط الــراحــل الطبقات 
والــــطــــوائــــف االجــتــمــاعــيــة بــــا تــمــيــيــز، وفــيــر 
 
ً
األصدقاء، يلبي دعوات القوى السياسية محليا

 للمشاركة في فعالياتها المتنوعة، 
ً
وخارجيا

بالرغم من كثرة مشاغله والتزاماته بعضوية 
ل فيه الشعب لخمسة 

ّ
مجلس األمـــة الـــذي مث

فــصــول تــشــريــعــيــة، بــاإلضــافــة لــكــونــه األمــيــن 
العام للمنبر الديمقراطي الكويتي الــذي هو 
 على 

ً
أحد مؤسسيه بعد تحرير الكويت، عاوة

تــرؤســه لتحرير جــريــدة »الــطــلــيــعــة«، الصوت 
الوحيد للتيار الوطني المعارض.

 
ً
 فريدا

ً
 لنا الراحل النيباري نموذجا

َ
ل

ّ
لقد َمث

للمناضل المثقف، فقد تميز بثقافة سياسية 
ودستورية واسعة، مع تملكه خبرة اقتصادية 
 
ً
مهنية ثرية في المجال االقتصادي كونه خبيرا

 في العديد من 
ً
 وعضوا

ً
 دوليا

ً
 نفطيا

ً
ومستشارا

الجمعيات الدولية للنفط والطاقة.
لــــم يــقــتــصــر الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي لــلــراحــل 
 بمتابعة 

ً
على الــشــأن المحلي، فــكــان شغوفا

 
ً
األحــداث الدولية والقضايا العالمية، مطلعا
 لــلــتــقــاريــر الــســيــاســيــة والـــنـــشـــرات 

ً
ومـــتـــابـــعـــا

االقــتــصــاديــة والــصــراعــات فــي شتى األرجــــاء.
ألّم الراحل النيباري بأدق تفاصيل التاريخ 
 في 

ً
 دسما

ً
السياسي الكويتي، وتــرك لنا إرثــا

مجاالت شتى بثها في افتتاحياته ومقاالته 
عــلــى صــفــحــات جــريــدة »الــطــلــيــعــة« ولــعــشــرات 
الــســنــيــن، دافــــع فــيــهــا الــنــيــبــاري عـــن الــحــقــوق 
السياسية للمواطن وحقوق المرأة والعدالة 
االجتماعية ومبادئ العدالة والمساواة أمام 

القانون.
يــعــتــبــر الــــراحــــل الـــنـــيـــبـــاري أحـــــد حــصــون 
 للتفرد بالسلطة ومركزية 

ً
الدستور وماذه، ندا

 مــن أن يكون قــانــون االنتخاب 
ً
الــقــرار، مــحــذرا

 لطرح عضوية مجلس األمة في بورصة 
ً
مدخا

األصــوات االنتخابية والفوز لمن يدفع أكثر، 
يدعو إلقرار قانون هيئة االنتخابات وتعديل 
قانون االنتخاب البرلماني على أساس الدائرة 
الواحدة والتصويت للقوائم )النظام النسبي(، 
ومن الداعين الستكمال شروط نجاح النظام 
االنتخابي بإقرار قانون التنظيمات السياسية 
»األحزاب«، والدعوة لبرلمان توافقي يعبر عن 

اإلرادة الحقيقية للشعب.
إن الــمــســيــرة النضالية لــلــراحــل النيباري 
ال يمكن تجاوزها دون االنعطاف على أعظم 
إنجازاته ونجاحاته ودوره المؤثر والفاعل 

بــرفــقــة زمــائــه مــن الـــنـــواب الوطنيين عندما 
تصدوا عام 1975م للشركات النفطية األجنبية، 
فكان هو أحد النواب الخمسة الموقعين على 
طلب تأميم الشركات النفطية األجنبية العاملة 
في الكويت، وبفضله تم تأميم ثروتنا النفطية 

بالكامل.
إن التاريخ ليشهد على الــدور الوطني في 
تصدي النيباري لمحاوالت تعطيل الدستور 
ومشاركاته في دواوين االثنين المطالبة بعودة 
تطبيق الدستور، هذا قبل الغزو الغاشم، أما 
بعد التحرير فقد كاد أن يقدم حياته وحياة 
 لمواقفه الثابتة 

ً
زوجته- لوال فضل الله- ثمنا

والشرسة ضد الفاسدين من سراق المال العام 
بمحاولة اغتياله عام 1997م وإصابته بإعاقة 
دائــمــة بــيــده، ومـــع ذلـــك لــم يــفــّت االعـــتـــداء في 
 على 

ً
عضد المناضل النيباري، بل زاده إصرارا

مواجهة منظمة الفساد مهما كانت التضحيات 
من جانبه.

بــفــقــد الــمــنــاضــل عــبــدالــلــه الــنــيــبــاري كانت 
خــســارتــنــا جــســيــمــة، والــتــمــنــيــات أن نعوضه 
بأجيال تخطو بخطاه، تلتزم منهجه وتتبنى 
 راودته بوطن آمن سعيد 

ً
أفكاره وتنجز أحاما
.
ً
كما كان يأمل دائما

* أمين عام المنبر الديموقراطي الكويتي.

مختارات »الحمد« الشعرية

في ذكرى الراحل المناضل عبدالله النيباري

خليل علي حيدر

عبدالهادي السنافي*

كيف أنتم مع العتمة؟ بعضنا ينطقها ظلمة أو ظاما حسب 
البلد أو المنطقة، لكن السؤال نفسه وتتبعه أسئلة ومــن غير 
إنترنت أحيانا وال ماء؟ نعم يأتي الماء بعد النت في األهمية 
لدى الكثيرين من مدمني التجول المستمر في زوايــا الفضاء 
المفتوح على مصراعيه، والمشرع أذرتــعــه فــي مشهد يوحي 
لوهلة أننا منفتحون على الكون بكل حرياته واحترامه لكثير من 
القيم والمبادئ والحقوق، لكنه وهم آخر كما كل األوهام األخرى 

التي كبرنا عليها أو ربما تعلمناها مع تقدم العمر أو تأخره!!
المثير أن السؤال عن بيروت أو لبنان وانقطاع الكهرباء بل 
 بين كل العرب، ربما 

ً
تدهور الحياة ككل فيها هو األكثر تكرارا

لمحبة خاصة لهذا البلد، أو هي لكثرة ما يرون ويسمعون عبر 
 من االنحدار سواء على 

ً
نشرات األخبار التي ال تحمل إال مزيدا

مستوى المعيشة أو سعر صرف الدوالر الذي يتغير أحيانا في 
اليوم الواحد أكثر من مرة، أو هي عدم القدرة على التوصل إلى 
اتفاق حول رئيس للجمهورية، سواء داخليا أو خارجيا، أو هو 
أخبار حول اقتحام المودعين الغاضبين ألحد فــروع البنوك، 
أو ربما انعدام األدوية الضرورية في الصيدليات، أو وجودها 
بأسعار خيالية، كلها تثير لدى العديد من العرب الذين لطالما 
كانت بيروت بالنسبة إليهم مدينة النور ومنارة للثقافة والعلم.
كيف هي بيروت دون كهرباء؟ واإلجابه ال تأتي على شكل 
كلمة، بل هي ككل شيء في تفاصيل هذا البلد بحاجه إلى تفسير 

طويل حتى يستطيع أي إنسان عادي أن يستوعب. 
 توصل البعض إلــى االستعانة في اإلجابة عن هذه 

ً
مؤخرا

األسئلة وتوابعها عبر المرور على يوم أو أسبوع من الحياة في 
بيروت، مثل أنه يبدأ بلقاء حول التراث الا مكتوب في المنطقة 
العربية في متحف سرسق وبعده منتدى حول حق المرأة في 
منح الجنسية ألبنائها، وهو أحد أكثر البرامج واألنشطة في 
الجامعة األميركية ومساء في الجامعة نفسها وفي مبنى الوست 
هول تعرض المخرجة اللبنانية- الفلسطينية كارول منصور 
فيلمها »عايدة عائدة«، وهو فيلم تسجيلي عن كيفية قيام كارول 
بإعادة والدتها لتنثرها في يافا التي هجرت منها في عام 1948.

 وال ينتهي األسبوع هنا، فايزال هناك المزيد فيما تسمع 
من بعض الصديقات المهتمات بالمطاعم والمقاهي الجديدة 
بـــأن هــنــاك صــعــوبــة فــي الــعــثــور عــلــى طــاولــة لــلــعــشــاء فــي ذاك 
المطعم الجديد، وقائمة االنتظار تطول، ألم يؤكد ذاك اللبناني 
المخضرم أن هناك أكثر من لبنان في البلد نفسه؟! فحيث تبحث 
بعض النسوة في القمامة مساء في حماية العتمة من فضائح 
نشر المستور، هناك آخرون، حتى لو كانوا قلة، ما زالوا يدمنون 
االستهاك المفرط في الغاء في اللبس والسكن واألكل والشراب. 
يستمر األسبوع لتختمه رائدة طه في مسرح المدينة بعرض 
مسرحيتها الرائعة ككل أعمالها السابقة »شجرة التين«، حيث 
تروي كما كتبت عنها جريدة »األخبار« اللبنانية، »معاناتها 
مع الفقد والحرمان واالغتراب في دول الشتات، واصفة البحث 

عن الجذور في مدينة القدس المحتلة«.
فـــي حــيــن يــســتــمــر مـــهـــرجـــان فـــنـــدق الــبــســتــان فـــي عــروضــه 
الموسيقية المتنوعة تغني أميمه الخليل وزيــاد األحمد في 
الــرابــطــة الثقافية بمدينة طــرابــلــس، حيث يــذهــب ريــع الحفل 
للعائات التي تضررت من الــزلــزال، وهناك كثير في »بــدارو« 
وتــتــحــول الجميزا الــتــي التـــزال تــرمــم جــراحــاتــهــا منذ انفجار 
»االرت هـــب« أو مساحة  الــمــيــنــاء فـــي 2020، الـــى مـــا يــعــرف بـــــــ
للمعارض الفنية، حيث زحفت كثير من »الغالريات« الفنية، 
وافتتحت مساحات جديدة لعرض اللوحات ومعارض الصور 
الفوتوغرافية والمنحوتات... الجميزا تشهد محاولة إلعادة 
الــحــيــاة مــن جــديــد عــبــر الــفــن وكــثــيــر مــن الــمــقــاهــي والــمــطــاعــم 

والبارات.
»ســرســق« فــي األعلى  أمــا األدراج المتعددة التي تربطها بـــ
فهذه بمجملها أصبحت مساحات للفن والغناء والموسيقى 
والغرافيتي الذي يزين جدرانها المتشققة، إما بفعل الزمن أو 
االنفجار أو حتى بقايا لحروب ومعارك كانت هنا وهناك او 

مرت من هنا وهناك 
هذه بضع إجابة لسؤال مكرر ربما يستطيع أن ينقل صورة 
ال تنقلها نشرات أخبار المحطات اللبنانية الملوثة مثلها مثل 
كل األجواء السياسية العامة في هذا البلد، والباحثة عن كثير 
من اإلثارة وقليل من الحب لبلد بقي طويا منارة لكثيرين منا 

نحن العرب وال يزال... بيروت منورة بأهلها وبكم.

* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

بيروت منورة بأهلها *

خولة مطر

»لكم نفطكم ولنا مياهنا«

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

تصويب
نــقــلــنــا فـــي مــقــالــنــا الـــســـابـــق، 15/ 3/ 2023 عن 
 world Almanac2022 الكتاب السنوي األميركي
أن حجم الناتج القومي اإلجمالي للصين GDP هو 
3 تريليونات دوالر والصحيح هو 24.3 تريليون 
دوالر. نــعــتــذر لــلــقــراء الــكــرام عــن هـــذا الــخــطــأ غير 
المقصود... مع خالص الشكر لألستاذ االقتصادي 

عامر التميمي الذي نبهني لذلك.
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ارتفاع مؤشرات البورصة... والسيولة 31.9 مليون دينار
علي العنزي

بدأت تعامالت بورصة الكويت 
هذا األسبوع أمس على ارتفاعات 
جيدة للمؤشرات الرئيسية، وربح 
مؤشر السوق العام نسبة 0.23 في 
المئة، أي 16.34 نقطة، ليقفل على 
مستوى 7062.17 نقطة، بسيولة 
بلغت 31.9 مليون دينار، تداولت 
104.5 مــاليــيــن ســهــم عــبــر 6632 
صفقة، وتم تداول 107 أسهم، ربح 
منها 65 سهما، وخسر 34، بينما 

استقر 8 أسهم دون تغير.
وحـــقـــق مـــؤشـــر الـــســـوق األول 
ارتــفــاعــا قــريــبــا مـــن ســابــقــه، كــان 
بنسبة 0.20 في المئة، أي 15.80 
نــــقــــطــــة، لـــيـــقـــفـــل عــــلــــى مـــســـتـــوى 
7855.35 نقطة بسيولة هي أغلب 
سيولة الجلسة كانت 27.6 مليون 
ديــنــار، تــداولــت 76 مــلــيــون سهم 
عبر 4750 صفقة، وربح 18 سهما 
فــي الــســوق األول مقابل خسارة 
ــرار 3 أســهــم  ــقــ ــتــ ــم، واســ ــهــ 10 أســ

دون تغير.
وسجل السوق الرئيسي نموا 
أكبر بلغ نسبة 0.37 في المئة، أي 
19.98 نقطة، ليقفل على مستوى 
5444.48 نقطة، بسيولة محدودة 

هــي 4.2 مــاليــيــن ديـــنـــار، تــداولــت 
28.4 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 1882 
صفقة، وتم تداول 76 سهما، ربح 
منها 47 سهما، وخسر 24، بينما 

استقرت 5 أسهم دون تغير.

تداوالت متباينة

ومـــال أداء الــشــركــات القيادية 
إلى اإليجابية أمس، ومنذ بداية 
ــعـــت  ــفـ تــــعــــامــــالت األســـــــبـــــــوع، ارتـ
السيولة خالل الدقائق األولى التي 
تذبذب خاللها سهم بيتك قبل أن 
يرتفع ويحقق نموا بنسبة بلغت 
1 في المئة، تراجع بعدها واكتفى 
بنمو محدود بنسبة ُعشر نقطة 
مئوية، بينما سجل زين خسارة 
كــبــيــرة تـــجـــاوزت 1.1 فـــي الــمــئــة، 
وارتـــد سهم هيومن سوفت بعد 
خــســارة يــوم الخميس الماضي، 

واستعاد نسبة 0.7 في المئة.
وكان النمو األكبر من نصيب 
ــان بـــنـــســـبـــة 3.1 فــي  ــ ــيــ ــ ــم أعــ ــهــ ســ
المئة، مقابل تراجع سهم الغانم 
ــارات بـــنـــســـبـــة مـــــحـــــدودة،  ــيــ ــلــــســ لــ
وحقق سهم استثمارات وطنية 

قـــفـــزة ســعــريــة كــبــيــرة بــلــغــت 6.8 
في المئة، وربح سهما بنك وربة 
ومــيــزان نسبة 1.4 فــي المئة لكل 
منهما، وكــانــت مكاسب الوطني 
والـــدولـــي واجــيــلــيــتــي بنسب اقــل 
من 1 في المئة، وتراجع سهم بنك 
بــوبــيــان مـــن جــديــد وفــقــد نصف 

نقطة مئوية.
ــــح ســهــم  ــيـــســـي« ربـ ــرئـ ــي »الـ ــ وفـ
المتحد وســهــم مــصــريــة قابضة 
ــارة الـــبـــنـــك األهـــلـــي،  ــســ مـــقـــابـــل خــ
لتنتهي الجلسة خضراء بانتظار 
أخــبــار عــالــمــيــة ومــحــلــيــة جــديــدة 
بعد إبطال مجلس األمــة الحالي 
والـــــعـــــودة لــمــجــلــس عـــــام 2020، 

برئاسة مرزوق الغانم.
خليجيا، تباين أداء مؤشرات 
األســــــواق الــمــالــيــة بــــدول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، حيث سجل 
مــؤشــر الـــســـوق الـــســـعـــودي نــمــوا 
واضـــحـــا بــنــســبــة 1.5 فـــي الــمــئــة، 
رافقه مؤشرا الكويت والبحرين، 
بينما تراجع مؤشرا قطر وعمان، 
ــار الـــنـــفـــط تـــتـــداول  ــعــ ــانــــت أســ وكــ
بحدود 72.5 دوالرا للبرميل مساء 

الجمعة الماضي.

مسح شامل لكل عمليات قطاع الوساطة
تحّول نحو الوسيط المؤهل وتدقيق على عقود المتداولين وغسل األموال

• محمد اإلتربي
بشكل سنوي، تشهد عمليات التفتيش والتدقيق 
والمسح الشامل على قطاع الوساطة تطورات جديدة 
وأنماطا حديثة فــي أعــمــال الفحص على كــل أعمال 
وعمليات القطاع من واقع المستجدات والمالحظات 
التي تطرأ سنويا تحت نظر الجهات الرقابية، ممثلة 
في هيئة أسواق المال. وقد أطلقت الهيئة، أخيرا، حملة 
تفتيش موسعة تعتبر األكبر من نوعها على القطاع 
منذ الترخيص لــه، حيث تمضي فــرق التفتيش في 
بعض الشركات أكثر من 3 أسابيع متواصلة وبشكل 

مستمر طوال أيام العمل. 
ــريـــدة« إن أعــمــال  وتـــقـــول مـــصـــادر مــعــنــّيــة لــــ »الـــجـ
التفتيش انطلقت على قطاع الوساطة ويستهدف كل 
شركة فريق فني على أعلى مستوى، حيث يتم مراجعة 
كل كبيرة وصغيرة تمت خالل العام المالي المنتهي. 

ومن الملفات األكثر تدقيقا ما يلي: 
1 -  مطابقة األعمال والعمليات لصحيح القانون 

واللوائح المنظمة للقطاع.
2 -  مراجعة االلتزام بالعقود والملحقات الخاصة 

بها.
3 -  الــتــأكــد مــن تــحــديــث بــيــانــات الــعــمــالء بشكل 
مستمر، والــتــي كــانــت مــحــل طــلــب تخفيفها لتكون 
كل ثــالث سنوات بسبب حجم العمالء وعــدم تغيير 

البيانات خالل عام. 
4 -  عــمــلــيــات االلـــتـــزام بالتصنيف للمعرضين 

سياسيا.
5 -  الملف األهــم إجـــراءات الشركات فيما يخص 
بعة 

ّ
مكافحة عمليات غسل األموال وجودة النظم المت

والمعمول بها، وكــذلــك التأكد مــن الــتــعــاون فــي هذا 
الــصــدد مــع التعليمات والتعاميم الــخــاصــة بحظر 

أفراد أو كيانات. 

6 -  مراجعة التزام الشركات بعمليات التسجيل 
الصوتي، واالحتفاظ بها للمدد الزمنية المنصوص 

عليها. 
7 -  أيضا فحص ومراجعة ومطابقة البيانات التي 
تقوم شــركــات الوساطة برفعها إلــى هيئة األســواق 

بشكل مستمر. 
8 -  االطالع على شكاوى العمالء وآليات التعامل 

معها. 
9 -  إدارة المخاطر والمسؤوليات المنوطة بالهيكل 

التنفيذي لكل شركة.
10 -  فحص إجراءات تدشين الحسابات الخاصة 
بالتداول وتصنيف العمالء وسجالت تصنيف العمالء 

والتنفيذ األمثل ألوامر العمالء.
ــا لــلــمــصــادر، تـــولـــي هــيــئــة األســـــــواق قــطــاع  ــقـ ووفـ
ل 

ّ
الوساطة أهمية وأولوية قصوى، خصوصا أنه يمث

بوابة أساسية لتطوير السوق ومحور ارتكاز أساسي، 

لكونها الواجهة األولى للتعاون والتعاطي مع العمالء. 
وتبدأ عملية تسويق السوق وجــذب العمالء من 
بــوابــة قــطــاع الــواســطــة، حيث يعتبر مــحــور تحقيق 
األربــاح لكل األطــراف المتشاركة معه في العموالت، 
بالرغم من تحّمله أكــالف التطوير والبنية التحتية 

وكل المخاطر على عمليات التداول. 
ويــتــحــّمــل الــقــطــاع مــســؤولــيــة كــبــيــرة فــي مكافحة 
عمليات غسل األمـــوال، وكذلك مسؤولية في حماية 
بـــيـــانـــات ومـــعـــلـــومـــات الـــعـــمـــالء مــــن الــمــســتــثــمــريــن 

والمتداولين. 
ووفقا لمصادر، فإنه بعد عملية المسح الشامل 
التي تقوم بها الهيئة حاليا، ستكون نقطة تحّول 
رئيسية فــي ملف الــوســيــط الــمــركــزي الــمــؤهــل الــذي 
أجــريــت عليه العديد مــن االخــتــبــارات، وبــات القطاع 
مــؤهــال حاليا لــهــذا االســتــحــقــاق، والــمــؤمــل أن تكون 

السنة الحالية نقطة فاصلة نحو الهدف.

السوق السعودي
يرتفع %1.8

أنهى مؤشر الــســوق الــســعــودي جلسة أمــس على ارتفاع 
بــنــســبــة 1.8%، لــيــغــلــق عــنــد 10158 نــقــطــة )181+ نــقــطــة(، 

وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 3.4 مليارات ريال.
وارتفع سهما مصرف الراجحي، واألهلي السعودي، بنسبة 
3% عند 72.90 رياال، و42.75 رياال على التوالي، وأنهت أسهم 
السعودي الفرنسي، ومصرف اإلنماء، وبنك البالد، وسابك 
للمغذيات، والسعودي لالستثمار، وسليمان الحبيب، وبنك 

الرياض، تداوالتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين 3 و%5.
وصعد سهم جبل عمر بنسبة 7% عند 20.36 رياال، وسط 
تداوالت بلغت نحو 5 ماليين سهم، وأغلق سهم أمالك عند 
15.12 رياال )+ 6%(، عقب إعالن الشركة توزيعات نقدية على 

المساهمين.
في المقابل، تراجع سهما الحفر العربية، والسيف غاليري، 
عند 136 رياال )- 4%( لألول و83 رياال )- 2%(، عقب اإلعالن عن 

النتائج المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2022.
وفيما يخص الصناديق المتداولة، أغلق صندوق المعذر 

ريت، عند 8.51 رياالت )- 2%(، عقب نهاية أحقية توزيعات.

أخبار الشركات

بنك »UBS« يعرض شراء »كريدي سويس« مقابل مليار دوالر
كــشــفــت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــال 
تايمز« البريطانية عن عرض بنك 
ــريــــدي ســويــس«  ــراء »كــ ــ »UBS« شــ
مقابل مليار دوالر، حيث تخطط 
الــســلــطــات الــســويــســريــة لتغيير 
قــوانــيــن الــبــالد لــتــجــاوز تصويت 
المساهمين على الصفقة بينما 
ــــرام صفقة قبل  يــســارعــون إلـــى إبـ

اليوم االثنين.
ــقــــرر تـــوقـــيـــع صــفــقــة  ــمــ ومــــــن الــ
جميع األسهم بين أكبر بنكين في 
سويسرا، وسيتم تسعيرها بجزء 
بــســيــط مـــن ســعــر إغــــالق »كــريــدي 

سويس« يوم الجمعة.

وقــــــال أشــــخــــاص مــطــلــعــون إن 
الشروط الحالية غير عادلة لبنك 
ــيـــه.  ــــويـــــس ومـــســـاهـــمـ كـــــريـــــدي سـ
وانــتــقــد آخــــــرون الــخــطــط إلبــطــال 
قــواعــد حوكمة الــشــركــات العادية 
عبر منع تصويت المساهمين في 
 لتقرير نشرته صحيفة 

ً
»UBS«، وفقا

»فاينانشال تايمز« واطلعت عليه 
»العربية. نت«.

وكان هناك اتصال محدود بين 
المقرضين وتأثرت شروط الصفقة 
بــشــدة مـــع تــدخــل الــبــنــك الــوطــنــي 
 للمصادر التي 

ً
السويسري، وفقا

أضـــافـــت أن مــجــلــس االحــتــيــاطــي 

الفدرالي األميركي أعطى موافقته 
على تقدم الصفقة.

وفي حين تقدر الشروط الحالية 
قيمة أســهــم »Credit Suisse« بما 
يصل إلــى 1 مليار دوالر، فــإن هذا 
ــم ال يـــعـــكـــس الــمــخــصــصــات  ــ ــرقـ ــ الـ
اإلضــافــيــة الــتــي سيتخذها البنك 
الوطني السويسري لضمان إتمام 

الصفقة.
ودخــل الجانبان في مناقشات 
مــع المنظمين منذ يــوم األربــعــاء، 
عندما طلب بنك كريدي سويس من 
البنك الوطني السويسري تزويده 
بخط ائتمان طارئ قيمته 50 مليار 

فرنك سويسري )54 مليار دوالر(. 
وعندما فشل هــذا الدعم في وقف 
االنخفاض في سعر سهمه ومنع 
الـــعـــمـــالء الـــمـــذعـــوريـــن مــــن سحب 
أمـــوالـــهـــم، تــدخــل الــبــنــك الــمــركــزي 
 
ً
لفرض االندماج بعد أن أصبح قلقا
بــشــأن جــــدوى ثــانــي أكــبــر مقرض 

في البالد.
وأفــــــادت »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« 
بــأن تدفقات الــودائــع الخارجة من 
ــاوزت 10  ــ ــجـ ــ ــــدي ســــويــــس« تـ ــريـ ــ »كـ
مليارات فرنك في اليوم في أواخر 
األســـبـــوع الــمــاضــي. وقــــام العمالء 
بسحب 111 مليار فرنك سويسري 

من المجموعة في األشهر الثالثة 
األخيرة من العام الماضي.

ــــت، اجـــتـــمـــع  ــبـ ــ ــــسـ وفــــــــي لـــيـــلـــة الـ
مــجــلــس الــــــــوزراء الــســويــســري في 
وزارة الـــمـــالـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
سلسلة مـــن الـــعـــروض التقديمية 
من المسؤولين الحكوميين والبنك 
الوطني السويسري، وهيئة تنظيم 
السوق Finma، وممثلين عن القطاع 

المصرفي.
وقـــــــال أشــــخــــاص مـــطـــلـــعـــون إن 
الـــحـــكـــومـــة تـــعـــد إجــــــــــراءات طـــارئـــة 
لتسريع عملية االستحواذ وتخطط 
إلدخــــال تــشــريــعــات تــتــجــاوز فترة 

التشاور العادية التي مدتها ستة 
 »UBS« أسابيع المطلوبة لمساهمي
حتى يمكن إبرام الصفقة على الفور.
وتــم تصميم إطـــار الصفقة من 
قبل المنظمين السويسريين لتوفير 
أقــصــى قــدر مــن االســتــقــرار للنظام 
المصرفي في البالد، حسبما أفاد 
األشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــــم إطـــالعـــهـــم 
عــلــى األمـــــــر. وحــصــلــت الــســلــطــات 
السويسرية بالفعل على موافقة 
مــســبــقــة مـــن الـــجـــهـــات التنظيمية 
ذات الصلة في الــواليــات المتحدة 
ــن الــمــتــوقــع أن  ــتـــي مـ وأوروبــــــــا والـ

تصدر بيانات منسقة اليوم.

وقال اثنان من األشخاص إن »يو 
بي إس« سيقلص بشكل كبير بنك 
كريدي سويس االستثماري ، بحيث 
ال يشكل الــكــيــان الــمــدمــج أكــثــر من 

ثلث المجموعة المندمجة.
 »UBS« ــــى مــــجــــمــــوعــــة ــعـ ــ ــــسـ وتـ
للحصول عــلــى تـــنـــازالت وحماية 
مــــن الـــحـــكـــومـــة، ال ســـيـــمـــا مــــن أي 
قضايا قانونية معلقة وتحقيقات 
تنظيمية في »Credit Suisse« والتي 
قــد تــؤدي إلــى غــرامــات أو خسائر، 
حسبما ذكرت صحيفة »فاينانشيال 
تــايــمــز«، واطــلــعــت عليه »الــعــربــيــة.
نــــت«، ومـــع ذلــــك، مــن غــيــر المرجح 

أن تــحــصــل عــلــى تــعــويــض مـــن أي 
خسائر في األصــول، على حد قول 

أحد األشخاص المعنيين.
 أن ُيسمح له 

ً
ويريد »UBS« أيضا

بالتدرج في أي مطالب إضافية قد 
يواجهها بموجب القواعد العالمية 
لرأس المال التي تحكم أكبر البنوك 
فــي العالم. ورفـــض البنك الوطني 
السويسري و«يو بي إس« و«كريدي 

سويس« التعليق.
وتواجه محادثات حل أزمة الثقة 
في »كريدي سويس« عقبات كبيرة، 
وقد يتعين إلغاء 10 آالف وظيفة إذا 

جرى دمج البنكين.

 
ً
 % نقدا
ً
»التقدم«: توزيع »التقدم«: توزيع 2020% نقدا

حققت شركة التقدم التكنولوجي أرباحا 
قدرها 701 مليون دينار بواقع 46.75 فلسا 
للسهم خــالل عــام 2022، مقابل تحقيقها 
ارباحا بقيمة 5.3 ماليين دينار بما يعادل 
35.33 فلسا للسهم خالل عام 2021، وأوصى 
مجلس اداراتها بتوزيع ارباح نقدية بواقع 

20 في المئة نقدا عن اداء العام الماضي. 

... و»نابيسكو« توزع ... و»نابيسكو« توزع %5050  %  
ربحت الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
)نابيسكو( 6.82 ماليين دينار بواقع 70.35 
فلسا للسهم خالل عام 2022، مقابل تحقيقها 
ارباحا بقيمة 4.83 ماليين دينار بما يعادل 
49.84 فلسا للسهم خالل عام 2021، وأوصى 
مجلس اداراتها بتوزيع اربــاح نقدية بواقع 

50 في المئة عن عام 2022. 

»جي إف إتش«: زيادة أسهم »جي إف إتش«: زيادة أسهم 
الخزينة إلى الخزينة إلى %5.275.27 % 

أعلنت مجموعة »جي إف إتش« المالية، 
شراء ما يعادل 4 ماليين سهم من أسهمها 
»أسهم خزينة« في بورصتي دبي والبحرين. 
وأوضــحــت الشركة، أنــه بذلك ترتفع أسهم 
الخزينة لديها إلــى 201.8 مليون سهم ما 
يعادل 5.27 في المئة من األسهم الصادرة، 

حتى تاريخ 15 مارس 2023. 

عمومية لـ »ضمان« عمومية لـ »ضمان« 33 أبريل النتخاب مجلس جديد  أبريل النتخاب مجلس جديد 
اســتــجــابــت وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة لــطــلــب شــركــة 
مجموعة عربي القابضة بشأن عقد الجمعية العمومية 
الــعــاديــة لــشــركــة مستشفيات الــضــمــان الــصــحــي، ويــكــون 
جدول أعمالها مناقشة انتخاب مجلس ادارة جديد تنفيذا 
لألحكام الصادرة لمصلحتها، حيث حددت االثنين 3 أبريل 
2023 موعدا لذلك، علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب 
القانوني يتم تأجيل الجمعية العمومية إلى االثنين 10 

أبريل 2023.

»بتروجلف«: اتفاقية تعاون في العراق.. »بتروجلف«: اتفاقية تعاون في العراق.. 
وتسوية مديونيةوتسوية مديونية

 
وافق مجلس إدارة الشركة الخليجية لالستثمار البترولي 
)بتروجلف(، على توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى 
الشركات في الجمهورية العراقية لتسويق وتشغيل حفارات 

الشركة داخل العراق وخارجها مدة 5 سنوات. 
وكذلك الموافقة على العرض االستثماري المقدم من أحد 
األطــــراف ذات الــعــالقــة مــقــابــل تــســويــة مديونيته مــع إحــدى 
الشركات التابعة، من خالل تملكها ألسهم في إحدى الشركات 

المساهمة الكويتية بقيمة 1.11 مليون دينار.
وتمت الموافقة أيضا على تملك حصة إضافية ليبلغ 
إجــمــالــي قــيــمــة الــتــســويــة واألســـهـــم اإلضــافــيــة نــحــو 1.6 
مــلــيــون ديـــنـــار، مــع تــفــويــض الــمــجــلــس لــلــشــركــة التابعة 

بتوقيع العقد.
وأوضــحــت الشركة أن األثـــر المالي يتمثل فــي انخفاض 
المستحق من أطراف ذات عالقة والمدرجة ضمن بند المدينين 
بـ 1.1 مليون دينار، مقابل ارتفاع في بند االستثمارات بـ 1.6 
مليون دينار، وارتفاع في بند الدائنين ألطراف ذات عالقة بـ 

0.5 مليون دينار.

»هيئة األسواق« توافق»هيئة األسواق« توافق
على نشرة اكتتاب »عربي القابضة« على نشرة اكتتاب »عربي القابضة« 

وافقت هيئة أسواق المال على نشرة االكتتاب في أسهم 
شركة مجموعة عربي القابضة، علما بأنه جــار تحديد 

الجدول الزمني الستحقاقات األسهم.

»استثمارات«: »استثمارات«: 1.51.5 مليون دينار مليون دينار
حصتنا من أرباح شركة زميلةحصتنا من أرباح شركة زميلة

 أعلنت شركة االستثمارات الوطنية، تسلم شركة السكب 
الكويتية »شــركــة زميلة« توزيعات أربـــاح نقدية بقيمة 23 
مليون دوالر )ما يعادل نحو 7 ماليين دينار(؛ وذلك من إحدى 
الشركات غير المدرجة المملوكة لألخيرة. وقالت الشركة إن 
االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح النقدية سيتم بالبيانات 
المالية لشركة السكب الكويتية في الربع األول المنتهي في 
31 مارس 2023، مشيرة الى أن التوزيعات سيكون لها تأثير 
إيجابي على المركز المالي لشركة االستثمارات الوطنية، إذ 
سيؤدي ذلك إلى زيادة صافي الربح بقيمة 1.5 مليون دينار. 
وأشــارت إلى إدراج هذا المبلغ في حصة الشركات الزميلة 

للشركة للربع األول المنتهي 31 مارس 2023.

إلغاء تسجيل »ثروة«إلغاء تسجيل »ثروة«
صانع سوق على »نور« صانع سوق على »نور« 

وافقت بورصة الكويت على إلغاء تسجيل شركة ثروة 
لالستثمار كصانع سوق على سهم شركة نور لالستثمار 
المالي )نور(، اعتبارا من نهاية فترة التداول ليوم االحد 

2023 /4 / 30 بناء على طلب صانع السوق »ثروة«.

تابعة لـ »إس تي سي« تحصل على حكم قضائيتابعة لـ »إس تي سي« تحصل على حكم قضائي

قــالــت شــركــة االتـــصـــاالت الــكــويــتــيــة »اس تي 
ســـي« إن شــركــة كــوالــيــتــي نــت لــلــتــجــارة العامة 
والـــمـــقـــاوالت »تــابــعــة لــهــا«، حــصــلــت عــلــى حكم 
قضائي لصالحها في دعوي رد غير المستحق، 
رقـــم 2019/20 تــجــاري مــدنــي كــلــي حــكــومــة، إذ 
قضى منطوق حكم أول درجـــة بــإلــزام المدعي 
عليها بصفتها بالتضامن فيما بينها أن يؤديا 
ــار، بــاإلضــافــة إلــى  ــنـ لــلــمــدعــيــة 1.44 مــلــيــون ديـ

الفوائد القانونية على المبلغ وبواقع 7 في المئة 
 من تاريخ القضاء النهائي.

ً
سنويا

ورفـــضـــت الــمــحــكــمــة مـــاعـــدا ذلــــك مـــن طــلــبــات 
الــمــدعــيــة، وألــزمــت الــمــدعــى عليها مــصــروفــات 
الــدعــوى و200 ديــنــار مقابل أتــعــاب المحاماة، 
علما بأن أطراف الدعوى تتمثل في وكيل وزارة 
الــدولــة لشؤون الخدمات بصفته )وكيل وزارة 

( وآخرين.
ً
المواصالت بصفته سابقا

صدور حكم من »مشورة التمييز« صدور حكم من »مشورة التمييز« 
لمصلحة »أوريدو«لمصلحة »أوريدو«

 
ذكـــرت الــشــركــة الــوطــنــيــة لــالتــصــاالت المتنقلة انها 
حصلت على حكم لمصلحتها من غرفة مشورة محكمة 
التمييز ضــد المدير الــعــام للهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية المعلومات ووزير المواصالت بصفته، إذ قضت 

المحكمة بعدم قبول الطعن في غرفة المشورة.
وكان منطوق حكم أول درجة قد قضى بإلزام المدعى 
عليها األولى أن تؤدي للمدعية مبلغ قدره 4.59 ماليين 
مته في الفترة من 1 فبراير 2016 حتى 

َّ
دينار، والذي تسل

1 أغسطس 2016 بدون وجه حق.
كما تم إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي 
مه من 

َّ
للمدعية مبلغ 39.22 مليون دينار، والــذي تسل

المدعية من 1 أغسطس 2011 حتى 31 يناير 2016 بدون 
وجه حق، وألزمتهما المصروفات و500 دينار أتعاب 

المحاماة الفعلية.
وكــانــت بــورصــة الــكــويــت أعلنت وقــف الــتــداول على 
أسهم »أوريـــدو« بناًء على طلب الشركة لحين اإلعــالن 

على الحكم الصادر.

»نور«: تمويل بـ »نور«: تمويل بـ 9.59.5 ماليين  ماليين 
دينار من الشركة األم لتقديم دينار من الشركة األم لتقديم 

تمويل لطرف ذي صلة تمويل لطرف ذي صلة 

ــركــــة نـــور  اعـــتـــمـــد مـــجـــلـــس ادارة شــ
لالستثمار الــمــالــي فــي اجتماعه أمس 
الحصول على تمويل قصير األجل من 
الــشــركــة األم بمبلغ 9.5 ماليين ديــنــار، 
وتــقــديــم تــمــويــل الـــى طـــرف ذي صــلــة – 
شركة االختيار المميز للتجارة العامة 
والمقاوالت )شركة محل التسوية( قصير 
األجل بمبلغ ال يتجاوز 15 مليون دينار.
وقــالــت الــشــركــة إن اتــمــام التعامالت 
الـــــمـــــذكـــــورة ســـــيـــــؤدي الـــــــى زيــــــــــادة فــي 
المطلوبات بمبلغ 9.5 ماليين ديــنــار، 
وزيـــــــادة فـــي الـــذمـــم الــمــديــنــة بــمــبــلــغ ال 
يــتــجــاوز 15 مــلــيــون ديــنــار، وانــخــفــاض 
في صافي القيمة بمبلغ ال يتجاوز 5.5 

ماليين دينار.

https://www.aljarida.com/article/18318
https://www.aljarida.com/article/18316
https://www.aljarida.com/article/18314
https://www.aljarida.com/article/18271
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الحوطي: »طفل المستقبل« ربحت
1.2 مليون دينار في 2022

 نقدية
ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 6% أرباحا

صرح الرئيس التنفيذي لشركة طفل 
المستقبل الترفيهية العقارية )فيوتشر 
كيد( فيصل الحوطي بأن الشركة حققت 
صافي أرباح عائدة لمساهمي الشركة 
األم عـــن الــســنــة الــمــالــيــة المنتهية في 
2022/12/31، بلغ 1.2 مليون دينار، وبلغ 
ربح السهم الواحد 11.22 فلسا، مقارنة 
بخسائر بلغت 1.1 مليون عــن السنة 

المالية 2021.
كما أظــهــرت النتائج اســتــمــرار قوة 
الشركة، مع نمو في اإليرادات التشغيلية 
المحققة عــن السنة المالية المنتهية 
مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة مــن عـــام 2021، 
حيث بلغ صافي اإليــرادات التشغيلية 
7.9 ماليين ديــنــار، مقارنة بــاإليــرادات 
التشغيلية 4.8 ماليين، أي بنسبة زيادة 

قدرها %64.
وأرجــــــع الـــحـــوطـــي الــســبــب فـــي ذلــك 
إلــى توجه الشركة والتخطيط لنظرة 
مستقبلية، خاصة بعد إعـــادة افتتاح 
النشاط الترفيهي، وستواصل الشركة 

أداءهـــــــــا الــتــشــغــيــلــي والـــمـــالـــي الـــقـــوي 
خالل الفترات المقبلة وتحقيق طفرات 
نوعية في األداء، من خالل اتخاذ المزيد 
مــن إجــــــراءات الــتــطــويــر الــنــوعــيــة التي 
تصب في مصلحة مساهمي الشركة، 
وتحقيق أربــــاح تشغيلية عبر تنفيذ 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــجـــديـــدة والــــــرؤى 
المستقبلية، والتي ترتكز على االرتقاء 
بـــمـــســـتـــوى األداء فــــي ســـــوق الــتــرفــيــه 

العائلي.
وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
بنسبة 6% نــقــدا مــن القيمة االسمية 
بـــواقـــع 6 فــلــوس لــكــل ســهــم عـــن السنة 
الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة فـــي 2022/12/31، 
علما أن هذه التوصية تخضع لموافقة 
الجمعية العمومية والجهات المختصة.
وتوقع الحوطي أن تواصل الشركة 
أداءها التشغيلي والمالي القوي خالل 
الفترة المقبلة، مؤكدا أن مجلس إدارة 
الشركة والجهاز التنفيذي يطمح إلى 
تــحــقــيــق مـــصـــالـــح الــمــســاهــمــيــن، عبر 

تنفيذ االستراتيجيات الجديدة والرؤى 
المستقبلية، والتي ترتكز على االرتقاء 
بـــمـــســـتـــوى األداء فــــي ســـــوق الــتــرفــيــه 
الــعــائــلــي المحلي واإلقــلــيــمــي، وتأكيد 
الريادة في مجال الترفيه اآلمن، وتحقيق 
الــتــمــيــز فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــة وتــطــويــر 
المواقع، وخلق منظومة ترفيه متكاملة.

العدواني: مليون دينار أرباح »الكويتية 
للمنتزهات« في العام الماضي

صرح رئيس مجلس اإلدارة للشركة الكويتية للمنتزهات 
عدوان العدواني بأن الشركة حققت صافي ربح قدره 1.014 
مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، بعائد 5.18 فلوس، مقارنة بـ961 ألفا عن السنة المالية 
المنقضية 2021 وبعائد 4.82 فلوس بزيادة قدرها 7.5% 
تقريبا، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين %4 تقريبا، 

والعائد على األصول %3.

وبــاعــتــبــار الــنــتــائــج المحققة فــقــد أوصـــى مجلس إدارة 
الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة االسمية 
للسهم، وأسهم منحة 3% من أسهم الخزينة، بواقع 3 أسهم 
لكل 100 سهم. كما يود مجلس إدارة الشركة شكر مساهميها 
على ثقتهم، والتأكيد على الوضع المتين ألصول الشركة 
واستثماراتها، ووعدهم بالعمل على تنمية هذه األصول 

والعوائد عليها في السنوات القادمة.

 و3% أسهم منحة
ً
مجلس اإلدارة يقر توزيع 3% نقدا

الروضان: »زين« حريصة على تمكين النساء في التكنولوجيا واالبتكار الرقمي
شاركت في فعالية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و»التخطيط« وجامعة الكويت

أعلنت شركة زين مشاركتها في الفعالية التي أقامتها منصة تمكين 
المرأة االقتصادي، والتي شهدت تنظيم حلقة نقاشية بالتزامن مع 
اليوم العالمي للمرأة، شارك فيها نخبة من المسؤولين من القطاعين 
العام والــخــاص، واستضافها بيت األمــم المتحدة في منطقة مبارك 

العبدالله.
وأتت الفعالية بتنظيم مشترك بين مكتب برنامج األمم المتحدة 
اإلنــمــائــي فــي الــكــويــت، واألمــانــة الــعــامــة للمجلس األعــلــى للتخطيط 
والتنمية، ومركز دراســات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت، واحتفى 
الحضور بانضمام العضو السادس واألربعين التفاقية مبادئ األمم 

 .)WEPs( المتحدة لتمكين المرأة
وشهد الحفل حضور الرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت إيمان 
الروضان، ووزيرة الشؤون االجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية سابقا هند الصبيح، واألمين العام للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، وعالية الخالد، والممثل المقيم لدى 
الكويت لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي هيديكو هادزيالك، ورئيسة 
مركز دراســات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت د. لبنى القاضي، 
وعدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء والدبلوماسيين وممثلي 

القطاع الخاص.
وخالل الكلمة االفتتاحية التي ألقتها في الحفل، قالت الروضان: 
»إنه دائما لمن دواعي سروري أن أنتهز الفرصة للتأكيد على موقفنا 
الثابت كداعم رئيسي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الكويت تحت 
مظلة مبادئ األمــم المتحدة لتمكين المرأة )WEPs(«، متابعة: »نحن 
ككويتيين يملؤنا الفخر بــأن نــرى المكانة التي وصــل إليها وطننا 

العزيز في قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي الرحلة 
التي بدأت في ستينيات القرن الماضي مع تأسيس دستور الكويت«.
وأضافت: »اليوم، تنعكس استراتيجية الدولة لتمكين المرأة في 
العديد مــن الــبــرامــج والــمــبــادرات والــقــوانــيــن الــتــي تــؤّمــن فــرصــا أكبر 
للمساواة للنساء في المجتمع وسوق العمل، ولعل أحد أبرز األمثلة 
على ذلك تأسيس منصب وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مؤخرا، 

وهي الخطوة التي نتأمل من خاللها الكثير«. 
ا من  وتـــابـــعـــت: »بــكــونــهــا شــركــة وطــنــيــة رائــــــدة، تــعــتــبــر زيــــن جــــزء
استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، ونحن نفخر بالمرحلة التي وصلنا 
إليها من النضج والتقدم بهذا الشأن، وبالخطوات التي اتخذناها 
لترجمة رؤيتنا نحو حقائق وإنجازات ملموسة، منها كون زين أول 
شركة في الكويت تنضم إلــى مبادئ تمكين الــمــرأة )WEPs( في عام 

2018، والوصول إلى نسبة 31% من النساء في اإلدارة التنفيذية العليا، 
وتحقيق نسبة 14% من النساء في المناصب القيادية واإلدارية«.

واستدركت الروضان: »منذ توقيعنا على تلك المبادئ، حذت المزيد 
من الشركات والهيئات حذو زين بالتوقيع عليها، وهو األمر الذي نفخر 
به كثيرا، ونرى أنه يمثل رغبة القطاعين العام والخاص في معالجة 

قضية الفجوة بين الجنسين في الكويت«.
وأردفـــت: »فــي يونيو من العام الماضي، أصبحت زيــن أيضا أحد 
المؤسسين لمنصة تمكين المرأة االقتصادي في الكويت التي نجتمع 
تحت مظلتها اليوم، وأؤمــن شخصيا بــأن هــذه اإلنــجــازات ال تعكس 
حرصنا والتزامنا بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
في بيئة العمل لدينا فحسب، بل وفي سوق العمل والمجتمع الذي 

نعمل فيه أيضا«.
واختتمت بتأكيدها أن »زيــن« تؤمن بقوة بالدور الهام والحيوي 
الـــذي تلعبه الــمــرأة فــي المجتمع وبيئة الــعــمــل، وتــحــرص على دعم 
ــيـــادة لــــدى الـــنـــســـاء والــفــتــيــات في  ــقـ وتـــعـــزيـــز الــمــوهــبــة واإلبـــــــداع والـ
المجتمع الكويتي وتمكينها في شتى المجاالت، وباألخص العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واالبتكار الرقمي.
وتــحــرص »زيـــن« على المشاركة الفعالة فــي المشاريع والــبــرامــج 
المحلية واإلقليمية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق مختلف 
األهــداف التنموية للدولة، ولن تدخر الشركة جهدا في دعم أي جهة 
تخدم األهداف العالمية المستدامة وتسهم في تطور ورفعة المنطقة، 
وبــاألخــص الــهــدف الخامس للتنمية المستدامة المتعلق بتحقيق 

المساواة بين الجنسين.

إيمان الروضان تتوسط د. خالد مهدي وهيديكو هادزيالك وعددًا من المسؤولين والسفراء

الصالح: »المعامل« أنجزت تنقيب ونقل وفرز 1.2 
مليون طن من التربة الملوثة في الصابرية والروضتين

ً
خالل احتفال أقيم في »نفط الكويت« بمناسبة إنجاز النسب المقررة زمنيا

 لــدورهــا المميز فــي مجال 
ً
تــأكــيــدا

ــاوالت واألعــــــمــــــال اإلنـــشـــائـــيـــة،  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
 من حرصها على الحفاظ على 

ً
وانطالقا

البيئة المستدامة في الكويت وااللتزام 
بتنظيف التربة الملوثة، بسبب حرق 
آبار النفط خالل الغزو العراقي الغاشم، 
جاءت نتائج أعمال الشركة الكويتية 
لبناء المعامل والمقاوالت )المعامل( 
مبشرة، واستطاعت تحقيق إنجازات 
مميزة من حيث االلتزام بالمدة الزمنية 
الــمــقــررة فــي عقدها مــع نفط الكويت 
بإعادة تأهيل البيئة، والتي كانت أول 
مقاول يجتاز االختبار التجريبي داخل 
الكويت كجزء من المرحلة األخيرة من 
برنامج االنسكاب النفطي لمعالجة 
20.6 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن الــتــربــة 
الملوثة، بعد الــكــارثــة البيئية األكبر 
التي شهدها العالم بسبب حرق آبار 
النفط حتى تحقق إطفاء آخر بئر في 

6 نوفمبر 1990.
ــة نــفــظ  ــركــ ــــي شــ ــفــــال فـ ــتــ ــم احــ ــ ــيـ ــ وأقـ
الكويت لتكريم الجهات المشاركة بهذه 
اإلنجازات، وكان في مقدمة الحضور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي في »المعامل« مؤيد الصالح، 
الــذي أكــد أهمية الحفاظ على البيئة 
الكويتية نظيفة، وأثر تنظيف التربة 
من الملوثات وإعادة تأهيلها في البيئة 

المستدامة.
ــي كــلــمــتــه خـــالل  ــالـــح فــ ــال الـــصـ ــ ــ وقـ
الحفل إن هذا المشروع الفريد والمهم 

من نوعه، الذي يتم تنفيذه بالتعاون 
ببن األمـــم المتحدة ونقطة االرتــبــاط 
الــكــويــتــيــة لــمــشــاريــع الــبــيــئــة وشــركــة 
نفط الكويت، كان ساحة جديدة مليئة 
بــالــتــحــديــات الــمــتــنــوعــة، وقــــد رحــبــت 
»المعامل« بدخولها مع شريكها »إي 
تــي ســـي«، مــشــروع مليء بالتحديات 
قبلته »المعامل« وتميزت بإضافته إلى 
سجلها الحافل بالنجاح واإلنجازات 
فـــي مــجــال مــشــاريــع الــبــنــيــة التحتية 

والطرق والجسور.
ــان هـــذا  ــ وأضـــــــاف الـــصـــالـــح: لـــقـــد كـ
الــمــشــروع حلما للجميع، وهـــا نحن 
اليوم نجعله حقيقة على أرض الواقع، 
وبعون الله لن نتوقف عند هذا الحد، 

وستستمر إنجازاتنا.
ونــيــابــة عــن تحالف »إي تــي ســي / 

المعامل«، أعلن بفخر أنه في 23 فبراير 
2023، حقق التحالف »الكونسورتيوم« 
ــــو: أعــمــال  أول إنـــجـــاز لــلــمــشــروع، وهـ
 من تاريخ 

ً
التمكين، وذلك بعد 17 شهرا

البدء، ووفقا للجدول الزمني للمشروع.
وحـــقـــيـــقـــة إن الـــــوصـــــول إلــــــى هـــذا 
ــــذي يــعــتــبــر بــمــنــزلــة عنق  ــاز الــ ــجــ اإلنــ
الزجاجة الرئيس أمام تقدم المشروع 
 للفخر، حــيــث إنـــه يشكل 

ً
يــعــد مبعثا

أســاس المشروع، ألنه يحدد البرامج 
والخطط والبيانات المنهجية، وهو 
ــريـــق لــبــدء  ــطـ الــعــتــبــة الـــتـــي مـــهـــدت الـ
االســتــهــداف، والتركيز على الجوهر 
الــرئــيــســي لــلــمــشــروع، وهــــو معالجة 
التربة الملوثة وإعادتها إلى طبيعتها 

الصديقة للبيئة.
وأوضح الصالح أن هذا اإلنجاز هو 
األول، وبعد تحديد المناطق الملوثة 
وتصنيف النسب والكميات الملوثة 
ــدء أنــشــطــة  ــ الــمــخــتــلــفــة، تــمــكــنــا مــــن بـ
)التنقيب والنقل( على نطاق كامل عن 
طريق التنقيب والنقل والــفــرز، ألكثر 
من 1.2 مليون طن من التربة الملوثة 
في منطقة الصابرية، وجزء من منطقة 
الروضتين، منها 700 ألف طن تم نقلها 
إلى منطقة ما قبل المعالجة و350 ألف 
طــن تــم فحصها ونقلها إلـــى منطقة 
الــمــعــالــجــة، قــبــل 4 أشــهــر مــن الموعد 

المحدد بالجدول الزمني للمشروع.
 لتجاوز التوقعات، ففي 

ً
واستمرارا

8 فبراير 2023، أطلقنا أرض المنطقة 

الفرعية B )175000 1 متر مربع( لشركة 
نفط الكويت مــع 7 منصات آبـــار إلى 
قسم العمليات لطرحها لالستثمار، 
قبل ثالثة أشهر من الموعد المحدد 

بالجدول الزمني للمشروع.
ــزء هو  ــد الــصــالــح أن أفــضــل جـ وأكــ
ــا مــعــالــجــة وإعـــــــادة تــأهــيــل  أنـــنـــا بـــدأنـ
ــــع بتطبيق  الـــتـــربـــة عــلــى نـــطـــاق واســ
تقنية المعالجة المعتمدة، بعد سلسلة 
ــات والــتــجــارب واألبــحــاث  ــدراسـ مــن الـ
الــنــاجــحــة الــتــي أجـــراهـــا شــريــكــنــا في 
االتحاد )إي تي سي(، وقبل شهرين من 
الجدول الزمني للمشروع، ولم يكن من 
الممكن أن يتم ذلك كله من دون العمل 
الــــدؤوب والــجــهــود المبذولة مــن قبل 
اإلدارة المدنية في »المعامل«، باإلضافة 
إلى الخبرة الفنية لشركة »إي تي سي«.

مؤيد الصالح يلقي كلمته

»المال« ترعى منتدى »فوربس - القبس« 
ألفضل رواد أعمال في الكويت

جانب من الرعاية

ضمن عــدد مــن مؤسسات األعمال 
الــرائــدة بــالــكــويــت، تتصدر مجموعة 
ــمـــال الــطــلــيــعــة فــــي تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة  الـ
لــــ »مــنــتــدى فـــوربـــس الـــشـــرق األوســـط 
ــال في  ــمـ ــدة الــقــبــس لـــــرواد األعـ ــريـ وجـ
ــو الــحــدث  الـــكـــويـــت لـــعـــام 2023«، وهــ
األول من نوعه بالكويت الذي نظمته 
فـــوربـــس الـــشـــرق األوســـــط بــالــتــعــاون 
مع »القبس«، لتعزيز مبادرات ريادة 
األعــمــال للشباب الكويتي نحو بناء 
اقــتــصــاد مــتــنــوع بــالــقــطــاع الـــخـــاص. 
وخــالل المنتدى تــم إعــالن أفضل 20 
 فــي حــفــل خــاص 

ً
رائـــد أعــمــال كــويــتــيــا

أقيم بفندق سانت ريجيس- الكويت.
حرصت مجموعة المال على رعاية 
هـــذا الـــحـــدث الـــهـــادف إلـــى مــنــح رواد 
األعمال من الشباب الكويتي الطموح 
فرصة مميزة لعرض رؤيتهم التجارية 
ــي تــأســيــس  ــة فــ ــيــ ــداعــ ــم اإلبــ ــارهــ ــكــ وأفــ
أعـــمـــال تــجــاريــة وفــــرص اســتــثــمــاريــة 
ناجحة، لدعم عجلة التقدم واالزدهار، 

والسير بخطى ثابتة نحو مستقبل 
واعـــد لــهــم بــالــكــويــت. وحــضــر الحفل 
 لالحتفال 

ً
الــخــاص الـــذي أقــيــم أخــيــرا

بــالــفــائــزيــن ألفـــضـــل 20 رائـــــد أعــمــال 
 لــمــجــمــوعــة الــمــال، كل 

ً
 مــمــثــال

ً
كــويــتــيــا

مــــن: الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة 
ــمــــال، والـــرئـــيـــس  الـــمـــال طـــــالل أنــــــور الــ
ــــي لــــمــــجــــمــــوعــــة الـــمـــال  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
دانــــة أنــــور الـــمـــال، والـــرئـــيـــس اإلداري 
لمجموعة المال عبدالله نجيب المال، 
ورئـــيـــس مــجــمــوعــة الـــمـــال الــهــنــدســيــة 

أنفال نبيل المال. 
وفــي تعليق لــه عــلــى هــذه الــرعــايــة 
االستراتيجية، قال طالل المال: »بناًء 
ــة الـــشـــركـــات  ــمـ ــلـــى ســــيــــاســــات حـــوكـ عـ
والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة الــراســخــة 
في مجموعة المال، يسرنا رعاية هذا 
الحدث، الذي قدم لعشرين رائد أعمال 
ــابـــات الــكــويــتــيــيــن  مـــن الـــشـــبـــاب والـــشـ
الــفــرصــة لـــعـــرض رؤيــتــهــم الــتــجــاريــة 
ــي تــأســيــس  ــة فــ ــيــ ــداعــ ــم اإلبــ ــارهــ ــكــ وأفــ

أعـــمـــال تــجــاريــة وفــــرص اســتــثــمــاريــة 
ناجحة لتحقيق أحالمهم في مستقبل 
مــــــزدهــــــر«. وأضــــــــــاف: »شــــراكــــتــــنــــا مــع 
مـــؤســـســـة فــــوربــــس الــــشــــرق األوســـــط 
و«القبس« بنيت على هدفنا المشترك، 
المتمثل في تعزيز األفكار المبتكرة 
بالكويت، ونتطلع إلى رؤية النتائج 
الــمــثــمــرة لــهــذه الـــمـــبـــادرة الــمــشــتــركــة 
تترجم إلى أعمال ناجحة لدعم رؤية 
بــنــاء اقــتــصــاد مــســتــدام بــمــســاهــمــات 

متنوعة من القطاع الخاص«.
وبـــنـــاًء عــلــى ســيــاســة الــمــســؤولــيــة 
ــة لــــلــــشــــركــــات، حـــرصـــت  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
مجموعة المال عبر السنوات الماضية 
على تبني ورعاية مجموعة متنوعة 
ــبـــادرات الـــهـــادفـــة إلــــى تمكين  مـــن الـــمـ
وتــطــويــر الــمــواهــب الكويتية الشابة 
عــبــر تـــزويـــدهـــم بــالــمــعــرفــة والــخــبــرة 
العملية التي نقدمها من خالل برامج 

التدريب الميدانية الصيفية. 
 

عمومية »اتحاد التأمين«: ضرورة إعادة 
النظر في مخالفات »تنظيم التأمين«

اقترحت إنشاء لجنة جديدة لمتابعة قرارات الوحدة

ــاد الــكــويــتــي لــلــتــأمــيــن حصة المطيري عــقــد االتــــحــ
الجمعية العمومية العادية، برئاسة 
ــيـــس مــجــلــس اإلدارة أنــــور  ــائـــب رئـ نـ
بوخمسين، وحضور عدد من أعضاء 
ــمـــت تــزكــيــة  »عـــمـــومـــيـــة االتـــــحـــــاد«. وتـ
مجلس إدارة جديد لــلــدورة الحالية 
)2023-2026(، حيث تمت المصادقة 
ــــدول األعــــمــــال،  ــنـــود جــ عـــلـــى جــمــيــع بـ
والــتــقــريــر اإلداري الــســنــوي، وإقــــرار 
البيانات المالية لسنة 2022، وتمت 
 
ً
تــزكــيــة كــل مــن خــالــد الــحــســن رئــيــســا
لمجلس اإلدارة، وأنــــور بوخمسين 
 لــلــرئــيــس، وعـــضـــويـــة كـــل مــن: 

ً
نـــائـــبـــا

ــال، وبـــــــــراك الـــصـــبـــيـــح،  ــتــ ــعــ حـــســـيـــن الــ
ومــحــمــد الــســعــد، وفـــــواز الـــمـــزروعـــي، 

وحسين آرتي.
وطــــــــالــــــــب بــــوخــــمــــســــيــــن أعـــــضـــــاء 
»الـــعـــمـــومـــيـــة« بــتــقــديــم مــقــتــرحــاتــهــم، 
لرفعها إلى الجهات الرقابية ووحدة 
تنظيم التأمين، لتنقيح أي قرار يراه 

األعضاء ضرورة للتعديل.

ــه، أكــــــد خــــالــــد الــحــســن  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
حرص االتحاد على بذل كل الجهود 
ــدوره فـــي خـــدمـــة الــشــركــات  ــ لــلــقــيــام بــ
األعــــضــــاء، والــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــم، 
ــــدى الـــجـــهـــات  ــــالل تــمــثــيــلــهــم لــ مــــن خــ
الرسمية، والقيام بتقديم اقتراحات 
متعددة شكلت بعض وثائق التأمين 
الجديدة لزيادة التغطيات التأمينية، 
وما يترتب عليها من إيــرادات مالية، 
والقيام بعمل عدد من البرامج وورش 
العمل، واستضافة خبراء من خارج 
الكويت للمشاركة فيها، والتعامل مع 
المختصين لالستفادة من خبراتهم 

العملية.
وخالل الجمعية، دعا األعضاء إلى 
ضــرورة إعــادة النظر في المخالفات 
الــتــي يــتــم فــرضــهــا مــن وحـــدة تنظيم 
التأمين على الشركات، حيث ال يوجد 
بها تدرج في العقوبة، سواء باإلنذار 
أو التحذير، كما يوجد عدم تساٍو بين 

حجم المخالفة وقيمة العقوبة.

كما تم اقتراح إنشاء لجنة جديدة 
لمتابعة قرارات وحدة تنظيم التأمين، 
ــعـــاون بين  ــتـ لــمــزيــد مـــن الــتــفــاهــم والـ
االتــحــاد والــوحــدة، للنهوض بقطاع 

التأمين في الكويت.
ــدم تـــوافـــر  ــ ونـــاقـــشـــت الـــجـــمـــعـــيـــة عــ
الخبير االكتواري الكويتي، والشروط 
التي قد تكون مبالغا فيها لترخيص 
الخبير االكتواري، حيث يتم التصريح 
لخبير واحد فقط لكل شركة. وطالب 
ــدارس،  ــ ــمـ ــ الـــبـــعـــض بـــالـــتـــوعـــيـــة فــــي الـ
ألهمية مهنة الخبير االكتواري بشكل 
خاص، والمهن التأمينية بشكل عام، 
وقـــدم األعــضــاء آراء مختلفة ومهمة 
بهذا الشأن. وطالبوا بإقامة معارض 
لتوظيف الــكــوادر الوطنية في قطاع 
 بعد نجاح مشاركة 

ً
التأمين، خصوصا

اتــحــاد الــكــويــتــي للتأمين مــع الــقــوى 
العاملة ووزارة الشباب في المشاركة 
ببرنامجين للتوظيف، بمشاركة 13 

شركة.

جانب من »العمومية«

فيصل الحوطي
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ــل بــنــك بــوبــيــان تــربــعــه  ــ واصـ
ــمـــاء فــي  ــعـ عـــلـــى قـــمـــة خـــدمـــة الـ
الكويت، بحصوله على جائزتين 
مــــن مـــؤســـســـة ســـيـــرفـــس هــيــرو 
العالمية المتخصصة في قياس 
مستوى رضاء العماء، كأفضل 
بنك إسامي في خدمة العماء 
للعام الثالث عشر على التوالي 
منذ عام 2010، واألول في خدمة 
الـــعـــمـــاء عــلــى مــســتــوى جميع 
القطاعات االقتصادية بالكويت.
تم تسليم الجائزة بحضور 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة 
الخدمات الخاصة والشخصية 
والــرقــمــيــة عــبــدالــلــه الــتــويــجــري، 
ورئـــيـــس الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة 
الخاصة والخدمات المصرفية 
الــشــخــصــيــة عــبــدالــلــه الــمــجــحــم، 
والــرئــيــس التنفيذي لمؤسسة 

سيرفس هيرو فاتن أبو غزالة.
ــال  ــ ــة، قـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـــــــهـــــــذه الـ
 على استمرار 

ً
المجحم تعقيبا

الــبــنــك فــي قــمــة خــدمــة الــعــمــاء: 
»نفتخر بتحقيق هــذا اإلنــجــاز، 
الـــــذي يـــؤكـــد الــتــزامــنــا فـــي بنك 
بـــوبـــيـــان لـــلـــوصـــول إلـــــى أعــلــى 
ــــن رضــــــا عـــمـــائـــنـــا،  ــتـــوى مـ ــسـ مـ
الذين نتواصل معهم باستمرار، 
ــات  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــم خـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــان تـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــضـ ــ لـ

ومــنــتــجــات مــصــرفــيــة مــتــمــيــزة 
ــلـــعـــاتـــهـــم وتـــلـــبـــي  ــاســــب تـــطـ ــنــ تــ
ــا رفـــع  ــ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، وهــــــو مـ
سقف التحديات أمامنا لتقديم 
مــســتــويــات مــمــيــزة مــن الــخــدمــة 

تفوق توقعاتهم«.
وأضاف المجحم: »حصولنا 
ــلـــعـــام الـــثـــالـــث  ــزة لـ ــائــ ــلـــى الــــجــ عـ
عــشــر عــلــى الــتــوالــي يــؤكــد مــدى 
الثقة التي أوالهــا عماؤنا لنا، 
ورضاهم عن الخدمة المقدمة، 
ــاع  ــفـ ــم ارتـ ــ ــتــــي لــــم تـــتـــأثـــر رغـ والــ
عدد العماء المستمر، وهو ما 

 لموظفينا، 
ً
 جــديــدا

ً
ُيعد تحديا

للحفاظ على نفس مستويات 
الخدمة«.

ــابـــع: »نــحــن اآلن بمرحلة  وتـ
تــــــحــــــديــــــات، الســــيــــمــــا فــــــي ظــل 
ــــدة الــتــنــافــســيــة بــيــن  ــاع حـ ــفــ ارتــ
ــال لــتــحــســيــن  ــ ــمــ ــ ــات األعــ ــاعــ ــطــ قــ
أدائــنــا بمساعدة أدوات البحث 
ــفــــضــــل تــطــبــيــق  والــــتــــقــــيــــيــــم. بــ
ــهــــم الــنــتــائــج  ــلـــك األدوات وفــ تـ
 ،

ً
 صــحــيــحــا

ً
والـــمـــؤشـــرات فــهــمــا

يــمــكــنــنــا الــــوصــــول إلــــى تــصــور 
واضــــــــــح لــــتــــوقــــعــــات عـــمـــائـــنـــا 

واحتياجاتهم، ويتيح ذلــك لنا 
أواًل وقبل كل شيء إدارة توقعات 
الــعــمــاء بــمــســتــوى مــثــالــي، من 
ــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمــ ــتــ خــــــال اعــ
مدروسة والنجاح في تطبيقها«.

وأردف: »عـززت استراتيجيتنا 
لــلــتــحــول الــرقــمــي وتــفــوقــنــا في 
ــلــــول  ـــات والــــحــ ـــدمــ ــخــ ــ ــم الـ ــديــ ــقــ تــ
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة الــــرائــــدة 
ــا عـــمـــائـــنـــا عــمــا  ــ مـــســـتـــوى رضــ
نــقــدمــه مــن خـــدمـــات، وســاهــمــت 
في نجاح تجربتهم المصرفية، 
وأثـــبـــتـــت ضــــــــرورة االســـتـــثـــمـــار 

والتوسع في الخدمات الرقمية«، 
 إلى أن »بوبيان« يتواصل 

ً
مشيرا

بــصــورة دائــمــة مــع عــمــائــه من 
خــــــــال دراســــــــــــــات واســــتــــطــــاع 
آراء وتــحــلــيــل بــيــانــات لضمان 
الــوصــول أعــلــى درجــــات الــرضــا 
ــا وفـــــــق الـــمـــعـــايـــيـــر  ــهـ ــقـ ــيـ ــبـ وتـــطـ

الدولية.
وأشـــار إلــى أن أكثر مــا يميز 
»بــوبــيــان«، أنــه رغــم ارتــفــاع عدد 
عمائه المستمر، فإن مستويات 
الـــخـــدمـــة لـــديـــه لـــم تــنــخــفــض أو 
تتأثر نتيجة هذه الزيادة، التي 
 مــا يــقــابــلــهــا تــحــدٍّ جديد 

ً
دائـــمـــا

للموظفين، للحفاظ على نفس 
مستويات الخدمة.

وأكـــــــــد الـــمـــجـــحـــم أن خـــدمـــة 
الــــعــــمــــاء تـــتـــطـــلـــب مـــــن جــمــيــع 
العاملين بالبنك االستمرار في 
تقديم أعلى مستويات الخدمة، 
مع تطويرها بصورة مستمرة 
ــمــــاء،  ــعــ ــة الــ ــقــ ــى ثــ ــلــ ــافــــظ عــ ــحــ تــ
 األفـــضـــلـــيـــة، 

ً
ــا ــ ــمـ ــ وتــمــنــحــهــم دائـ

مــقــارنــة بــالــمــؤســســات الــمــالــيــة 
 إلى أن التحديات 

ً
األخرى، الفتا

الـــتـــي تــتــعــلــق بــخــدمــة الــعــمــاء 
ــوم، وتــضــع   بــعــد يــ

ً
ــزداد يـــومـــا ــ تـ

على عاتق مختلف إدارات البنك 
مسؤوليات جديدة.

في إطار حرصه على تعزيز 
الثقافة المالية لــدى مختلف 
شرائح المجتمع، يواصل بنك 
الخليج دعمه لحملة التوعية 
المصرفية »لنكن على دراية«، 
لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، 
مـــن خــــال بـــث ونـــشـــر الـــمـــواد 
الـــتـــوعـــويـــة والــتــثــقــيــفــيــة عــبــر 
وســائــل التواصل االجتماعي 
والــمــوقــع اإللــكــتــرونــي للبنك، 
 عـــــن وســـــائـــــل اإلعــــــام 

ً
فــــضــــا

األخرى.
وتــــــهــــــدف الــــحــــمــــلــــة، الـــتـــي 
يـــشـــرف عــلــيــهــا بـــنـــك الــكــويــت 
المركزي بالتعاون مع اتحاد 
مـــصـــارف الـــكـــويـــت، إلــــى نشر 
الثقافة المالية في المجتمع، 
ــادة الــوعــي بـــدور القطاع  ــ وزيـ
المصرفي، وكيفية االستفادة 
مــن الــخــدمــات المتنوعة التي 
تــقــدمــهــا الــبــنــوك عــلــى الــوجــه 

األمثل لعمائها.
وفي هذا اإلطار، أكد مسؤول 
االتـــــصـــــاالت الـــمـــؤســـســـيـــة فــي 
»الخليج« عبدالمحسن النصار، 
ات  أن الــبــنــوك اتـــخـــذت إجـــــراء
وتــدابــيــر عــديــدة مــنــذ ســنــوات 
لضمان أقصى درجات األمان، 
أثـــنـــاء قـــيـــام الـــعـــمـــاء بتنفيذ 
ــاقـــات  ــبـــطـ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم عـــبـــر الـ
ــع  ــ ــواقــ ــ ــمــ ــ الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة أو الــ

اإللكترونية.
وقـــــــــــــــــال إن الــــــبــــــطــــــاقــــــات 

ــنـــي الــعــمــيــل  ــغـ الـــمـــصـــرفـــيـــة تـ
ـــل  ــمــــل الــــنــــقــــود وتـــحـــمُّ عـــــن حــ
األعــبــاء المصاحبة، فبإمكان 
ــل تـــعـــبـــئـــة وتــــحــــويــــل  ــيــ ــمــ ــعــ الــ
وصــــرف األمـــــوال ودفــعــهــا من 
خـــال الــبــطــاقــات الــمــصــرفــيــة، 
والقيام بعمليات شراء السلع 
والــخــدمــات أو سحب النقود، 
داخـــــل الـــكـــويـــت أو خــارجــهــا، 
وتمتاز بسهولتها، وسّريتها 

وأمانها الشديد.
واســتــعــرض النصار أنــواع 
الـــبـــطـــاقـــات الــمــصــرفــيــة، الــتــي 

تتمثل فيما يلي:

 بطاقات السحب اآللي
 
ً
عرف هــذه البطاقات أيضا

ُ
ت

بالبطاقات المدينة، كما ُيشار 

 بــبــطــاقــات أجــهــزة 
ً
إلــيــهــا أيــضــا

الصراف اآللي أو بطاقات كي– 
نــت، وهــي البطاقات المرتبطة 
بحسابك المصرفي، وبالتالي 
ــلـــغ  ــبـ ــمـ فـــــــــإن حــــــــدودهــــــــا هـــــــو الـ

المتوافر في حسابك.

البطاقات مسبقة الدفع 
بــطــاقــات تــحــتــوي فــقــط على 
الـــمـــبـــالـــغ الــــتــــي يــــقــــوم الــعــمــيــل 
بتحويلها إلــى الــبــطــاقــة، حتى 
تتمكن مــن التحكم برصيدها، 
وال يــتــرتــب عــلــى اســتــخــدامــهــا 
أي مــديــونــيــة، ومـــن خـــال عــدم 
تـــحـــويـــل مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة إلــيــهــا 
يمكنك حماية أموالك في حال 

تعرضت لاختراق.

 البطاقات االئتمانية 
بطاقات تمنح العميل خيار 
تـــقـــســـيـــط الـــــدفـــــع )أي يـــتـــرتـــب 
ــا مــديــونــيــة  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــلـــى اسـ عـ
يــتــم تــقــســيــطــهــا(. تــتــمــتــع هــذه 
البطاقات بقدرة شرائية عالية، 
ســواء عبر اإلنترنت أو أجهزة 
نقاط البيع، إضافة إلى السحب 

النقدي في الكويت وخارجها.
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»الوطني«: نجاح الفت لتطبيق برنامج Bankee في المدارس
• في زيارة لإلدارة التنفيذية للبنك ومسؤولي وزارة التربية و»نزاهة« لمدرسة البيان ثنائية اللغة

• الفليج: تطوير التعليم والشمول المالي يستلزمان تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

يلتزم بنك الكويت الوطني 
بــأداء مسؤولياته االجتماعية، 
خــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــدعــم 
التعليم وتعزيز الشمول المالي. 
وفي هذا اإلطار، يواصل البنك، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة الــتــربــيــة 
ــة الــــعــــامــــة لـــمـــكـــافـــحـــة  ــئــ ــيــ ــهــ والــ
ــاد »نـــــــــزاهـــــــــة«، مـــتـــابـــعـــة  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
المرحلة التجريبية من برنامج 
»Bankee«، حــيــث نــظــم الــبــنــك 
ــارة لــمــدرســة الــبــيــان ثنائية  زيــ
اللغة، فــي إطــار جــوالت اإلدارة 
الــتــنــفــيــذيــة لــمــتــابــعــة تــطــبــيــق 

البرنامج في المدارس.
وشــارك في الــزيــارة ممثلون 
مـــن وزارة الــتــربــيــة و»نــــزاهــــة«، 
بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لبنك الكويت الوطني – الكويت 

صاح الفليج، والموجهة العامة 
فــــي اإلدارة الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم 
الــخــاص بـــوزارة التربية عــذراء 
ــراك، ومــراقــبــة الــتــعــاون مع  ــعـ الـ
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
في »نزاهة« ياسمين الشرهان، 
والــــمــــديــــرة الـــعـــامـــة لــمــؤســســة 
كـــريـــيـــتـــف كـــونـــفـــيـــدنـــس ســمــيــة 
الـــجـــاســـم، ورئـــيـــســـة مــجــمــوعــة 
ــي فـــي  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــمــ ــ ــ االتــــــــــصــــــــــال ال

»الوطني« منال المطر.
واطلع المشاركون في الزيارة 
عــلــى كـــل الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
بتطبيق برنامج Bankee، من 
تجربة البنك االفتراضي الذي 
يــســمــح لـــهـــم بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
حــســاب مــالــي يتم الــتــداول فيه 
 »Bankos« بـــاســـتـــخـــدام عــمــلــة

االفــتــراضــيــة، وكــيــفــيــة حــصــول 
الطلبة عــلــى الــمــكــافــآت نتيجة 
ــم عـــمـــلـــة الــــبــــرنــــامــــج فــي  ــ ــراكــ ــ تــ
حساباتهم، حيث زاروا الفصول 
الــدراســيــة لــاطــاع على كيفية 
ا  تحول البرنامج ليصبح جزء
ــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لــلــطــلــبــة  مــــن الـــحـ
داخل الفصول، كما اطلعوا على 
كيفية حــصــولــهــم عــلــى جــوائــز 
مقابل األداء الدراسي والسلوك 

المتميز. 
واســــتــــمــــع الــــــــــزوار إلــــــى آراء 
ومقترحات العديد مــن الطلبة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــكـــل تــفــاصــيــل 
البرنامج، وناقشوا المعلمين 
والــمــعــلــمــات حـــول أثـــر تطبيق 
ــى الـــتـــحـــصـــيـــل  ــلــ الــــبــــرنــــامــــج عــ
الــدراســي والعملية التعليمية 

في الفصول بشكل يومي.
بهذه المناسبة، قال الفليج: 
»نواصل االستثمار في تطوير 
ــن أجــــــل تــحــقــيــق  ــ مــجــتــمــعــنــا مـ
تــــنــــمــــيــــة مـــــســـــتـــــدامـــــة، ويـــمـــثـــل 
االســتــثــمــار فــي تنمية مــهــارات 
أبنائنا التي تعزز جهود تطوير 
التعليم أبرز السبل لتحقيق تلك 

األهداف«.
ــيـــج: »يــعــكــس  ــلـ ــفـ وأضــــــــاف الـ
برنامج Bankee جانبا مهما 
مـــن اســتــراتــيــجــيــتــنــا المتعلقة 
ــا  ــنـ ــتـ ــيـ بـــكـــيـــفـــيـــة أداء مـــســـؤولـ
االجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــــيــــث نــعــطــي 
األولــويــة لقطاعات حيوية من 
بينها التعليم، وتحقيق الشمول 
الــمــالــي ورفـــع مــســتــوى الثقافة 
الــمــالــيــة مــع الــتــركــيــز عــلــى دعــم 

مــســاعــي الــدولــة وبــنــك الكويت 
المركزي في ذلك الصدد«.

وأشــار إلى أن مسار تحقيق 
الطموحات الكبيرة يحتاج إلى 
تضافر جهود الحكومة والقطاع 
الـــخـــاص والــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
ونسعى في الوطني إلى تقديم 
نموذج ُيحتذى لدور مؤسسات 
القطاع الخاص في تعزيز ذلك 

المسار.
 :

ً
واختتم الفليج حديثه قائا

ــا رأيــــتــــه الــــيــــوم مــــن تــفــاعــل  ــ »مــ
الـــطـــاب والــمــعــلــمــيــن والــتــأثــيــر 
المتميز للبرنامج على العملية 
التعليمية وكل أطرافها بشكل 
فــــاق تــوقــعــاتــنــا يــجــعــلــنــا أكــثــر 
 للتوسع في تطبيقه، 

ً
استعدادا

كــمــا يــعــكــس الــمــجــهــود الكبير 

الذي يبذله جميع القائمين على 
البرنامج«.

ــلــــق  وكــــــــــــان »الـــــــوطـــــــنـــــــي« أطــ
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة الــتــربــيــة 
 »Bankee« و»نــــزاهــــة« بــرنــامــج
فــي مـــدارس مختارة بالكويت، 
والذي يهدف إلى زيادة الوعي 
ــمــــدارس  ــدى طــلــبــة الــ ــ ــالـــي لـ الـــمـ
الحكومية والخاصة، من خال 
تـــعـــريـــفـــهـــم بـــالـــثـــقـــافـــة الــمــالــيــة 

بأسلوب عملي وتفاعلي.
ويــعــد »Bankee« الــبــرنــامــج 
ــذي يــقــدمــه  ــ ــه الــ األول مــــن نـــوعـ
ــــي إلــــى  ــنـ ــ ــــوطـ ــــت الـ ــــويـ ــكـ ــ ــك الـ ــنــ بــ
المجتمع، بهدف إثراء الشمول 
الـــمـــالـــي وخـــاصـــة بــيــن الــطــلــبــة 
ــمـــدارس، لــضــمــان تحسن  فــي الـ
مستويات الثقافة المالية بين 
أبناء المجتمع بشكل مستدام 

في المستقبل.
ويهدف البرنامج إلى تعريف 
الطلبة بالمفاهيم والممارسات 
االقتصادية األساسية، كالكسب 
والصرف والتوفير وااللتزامات 
المالية، من خال تطبيق نظام 
فــي الــفــصــل الــمــدرســي ُيــحــاكــي 
ــادي الــواقــعــي  ــتـــصـ الـــنـــظـــام االقـ
من خال أساليب عملية وبيئة 

تفاعلية.
وتستمر المرحلة التجريبية 
Bankee طـــــــوال  لـــــبـــــرنـــــامـــــج 
ــدراســــي 2023-2022،  ــام الــ ــعـ الـ
بمشاركة 9 مدارس من مختلف 
الــمــحــافــظــات لــلــذكــور واإلنــــاث، 

بينهم 6 مــــدارس حكومية و3 
ــهـــدف إلــى  ــة، وتـ ــدارس خـــاصـ مــــ
تقييم إعدادات تطبيق البرنامج 
ــــال إشــــــــراك الــمــعــلــمــات  مــــن خــ
والطلبة في ورش عمل تمهيدية 
ــز خــصــائــص  ــزيــ ــعــ لـــفـــحـــص وتــ
التطبيق وتعديلها لتنسجم مع 

المنهج التعليمي القائم.

جانب من الشرح مشاركة الطابجانب من البرنامج

جانب من الزيارة

أبوغزالة تسلم الجائزة إلى التويجري والمجحم

نقاش بين معلمات ومسؤولي »الوطني« ووزارة التربية و»نزاهة«صاح الفليج يستمع إلى شرح معلمة

»التجاري«: خصومات لدى »روبيرتو 
كوين« بمناسبة عيد األم

ــال بــعــيــد األم،  ــفـ ــتـ بــمــنــاســبــة االحـ
ــق الـــبـــنـــك الــــتــــجــــاري الـــكـــويـــتـــي  ــلــ أطــ
حملة ترويجية خاصة تحت شعار 
»اهـــديـــهـــا لـــتـــتـــألـــق«، لــجــمــيــع عــمــاء 
الخدمات المصرفية الشخصية في 
البنك التجاري وحاملي بطاقة الفيزا 
انفينيت والماستركارد وورلد، وذلك 
بــتــقــديــم عــــرض حـــصـــري عـــبـــارة عن 
خصم 20% مع مجوهرات روبيرتو 
كوين في مجمع األفنيوز، حتى 21 

مارس 2023.
وصرحت رئيسة إدارة التسويق 
فــي الــبــنــك الــتــجــاري الــكــويــتــي بــدور 
بوخمسين بـــأن هـــذا الــعــرض يتيح 
لجميع عماء الخدمات المصرفية 

الــشــخــصــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى خــصــم 
20% عــلــى مشترياتهم من  بنسبة 
بــوتــيــك روبــيــرتــو كــويــن، وذلــــك عند 
اســتــخــدامــهــم بطاقاتهم االئتمانية 
الــمــؤهــلــة للحملة فــي إتــمــام عملية 

الشراء.
ــيـــن أن هــــذا  وأضــــــافــــــت بـــوخـــمـــسـ
 مـــن 

ً
الـــــــعـــــــرض الــــــمــــــقــــــدم حــــــصــــــريــــــا

الــبــنــك الـــتـــجـــاري الــكــويــتــي لمحبي 
الـــمـــجـــوهـــرات يـــأتـــي لــتــوفــيــر فــرصــة 
ــاء الــــــخــــــدمــــــات الــــمــــصــــرفــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لـ
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــاحـــتـــفـــال بــمــنــاســبــة 
ــراء الــهــدايــا المناسبة  عــيــد األم وشــ
بخصومات مميزة، تقديرا وعرفانا 

لمكانة األم في المجتمع. 

عبدالمحسن النصار

بدور بوخمسين

... ويعلن الفائز بسحب
»النجمة« األسبوعي

أجرى البنك التجاري، أمس، سحبه األسبوعي على 
حساب النجمة في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 

عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.  
وقــام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وجــــاءت نتيجة الــســحــب على 

النحو التالي:
سحب حــســاب النجمة األســبــوعــي – جــائــزة 5,000 

دينار كويتي من نصيب الفائز دانيال مازندراني.
يذكر أن جوائز حساب »النجمة« مميزة بحجم مبالغ 
الجوائز المقدمة، باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، 
والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5.000 دينار، 
وشهرية بقيمة 20.000 ديــنــار، باإلضافة الــى جائزة 
نــصــف ســنــويــة بقيمة 500.000 ديـــنـــار، وســحــب آخــر 
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي 

بالعالم بقيمة 1.500.000 دينار. 

»الخليج« يواصل دعم »لنكن على دراية« »بوبيان« األفضل في خدمة العمالء بالكويت
 لمؤشر »سيرفس هيرو لرضا العمالء« للعام الـ 13 على التوالي

ً
وفقا

 »Bankee«
يعكس تركيز 

استراتيجيتنا 
في أداء 

مسؤوليتنا 
االجتماعية 
على تحقيق 

التنمية 
المستدامة

نتائج الفليج
البرنامج 

فاقت 
توقعاتنا 

وتفاعل 
الطاب 

يجعلنا أكثر 
 على 

ً
حرصا

التوسع في 
تطبيقه

الفليج

»طيران الجزيرة« تطلق رحالت 
إلى 5 وجهات في أوروبا

 لموسم الصيف لعام 2023، أعلنت 
ً
استعدادا

طــيــران الــجــزيــرة، أمـــس، إطــاقــهــا رحـــات إلـــى 3 
وجهات أوروبــيــة جديدة تشمل مدينة ميونيخ 
األلمانية، وبلغراد الصربية، وتيرانا األلبانية، 
هــذا بــاإلضــافــة إلــى إعـــادة تشغيل رحاتها إلى 
كل من عاصمة التشيك، براغ، وعاصمة البوسنة 

والهرسك، سراييفو. 
وبهذه الوجهات الجديدة، يرتفع عدد الوجهات 
الــتــي تخدمها طــيــران الــجــزيــرة ضــمــن شبكتها 
إلى إجمالي 62 وجهة، تغطي أبــرز مدن أوروبــا 
والشرق األوسط ووسط وجنوب آسيا وإفريقيا. 
ــدادات الـــشـــركـــة لــمــوســم  ــعــ ــتــ  عـــلـــى اســ

ً
تــعــلــيــقــا

الصيف، قال الرئيس التنفيذي لـ«طيران الجزيرة«، 
روهيت راماشاندران: »تركز طيران الجزيرة على 
ر 

ّ
التوّسع بشبكتها وإطاق خطوط جديدة توف

خـــيـــارات أوســـع ومــمــيــزة للمسافرين وبــأســعــار 
مناسبة للسفر مباشرة من الكويت إلى الوجهات 
الــتــرفــيــهــيــة والــســيــاحــيــة الــجــديــدة الــتــي سنبدأ 
بــخــدمــتــهــا فـــي أوروبـــــــا خــــال مـــوســـم الــصــيــف، 
بــاإلضــافــة إلـــى ربـــط الـــركـــاب بــهــا عــبــر شبكتنا، 
ومن المتوقع أن تشهد هذه الوجهات الجديدة 

 .»
ً
إقبااًل كثيفا

وتبدأ طيران الجزيرة بتسيير رحاتها إلى 
سراييفو فــي 20 أبــريــل 2023، وإلـــى بـــراغ فــي 8 
يونيو 2023. وستوفر طيران الجزيرة رحات ربط 
من تلك المدن إلى وجهات أخرى ضمن شبكتها 

عبر الكويت.

https://www.aljarida.com/article/18291
https://www.aljarida.com/article/18288
https://www.aljarida.com/article/18287
https://www.aljarida.com/article/18286
https://www.aljarida.com/article/18305
https://www.aljarida.com/article/18312
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»بيتك« ُيطلق برنامج رمضان »تواصل بالخير في شهر الخير«
فعاليات ومبادرات مجتمعية متنوعة واهتمام باألنشطة الرياضية والصحية وتفاعل يومي مع الجمهور

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك(، إطالق 
برنامج رمضان »تواصل بالخير في شهر الخير« 
لــعــام 2023، الــحــافــل بــالــمــبــادرات المجتمعية 
والتطوعية، التي تركز على األنشطة الرياضية 
واالهتمام بالتوعية الصحية والتفاعل اليومي 

مع المجتمع.
ويحمل بــرنــامــج »تــواصــل بالخير فــي شهر 
ــار الـــصـــائـــم،  ــطــ ــاه حــمــلــة إفــ ــايـ ــنـ ــر« بـــيـــن ثـ ــيـ الـــخـ
وفعاليات قرقيعان، وأنشطة رياضية وشبابية، 
ــز، وفـــيـــديـــوهـــات تــوعــويــة،  ومــســابــقــات وجــــوائــ
بالتعاون مع اختصاصيي تغذية وأطباء، وكذلك 
فيديوهات عن التوعية المرورية، وتعزيز ثقافة 
عـــدم الــســرعــة خـــالل مــوعــد اإلفـــطـــار، بــالــتــعــاون 
مــع وزارة الــداخــلــيــة، إضــافــة إلـــى تنظيم غبقة 
للموظفين، وتنظيم زيـــارات للموظفين الذين 
يواصلون تقديم الخدمة للعمالء أثناء موعد 

اإلفطار. 
كــمــا يتضمن بــرنــامــج »بــيــتــك« تــقــديــم خدمة 
الضيافة فــي المساجد، ومــشــاركــة اإلفــطــار مع 
العديد مــن الجهات التي تــؤدي واجبها أثناء 
موعد اإلفطار، في تأكيد جديد على ريادته في 
المسؤولية االجتماعية، ودوره فــي المشاركة 

بمختلف المناسبات االجتماعية. 
وقـــال نــائــب الــمــديــر الــعــام لــلــعــالقــات العامة 
واإلعالم للمجموعة في »بيتك« يوسف الرويح، 
 على أن يكون برنامج 

ً
إن »بيتك« يحرص دائما

ــل بــالــخــيــر فـــي شــهــر الــخــيــر«  رمـــضـــان »تــــواصــ
 يضم أنشطة وفعاليات تشمل مختلف 

ً
متنوعا

شــرائــح الــمــجــتــمــع، وتــعــزز مــفــهــوم المسؤولية 
 من 

ً
االجتماعية والتنمية المستدامة، وشبابيا

خــالل مواكبته للتكنولوجيا، واالعــتــمــاد على 
االبتكار في عــدد من الفعاليات عبر استخدام 
تـــطـــبـــيـــقـــات الـــمـــوبـــايـــل وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــواقــــع 

االفتراضي.

إفطار صائم وماجلة رمضان

وأضـــاف الــرويــح أن فريق »بيتك« التطوعي 
ســيــقــوم خـــالل رمــضــان بتجهيز وتــوزيــع آالف 
وجــبــات إفــطــار الصائم على الصائمين بشكل 
يومي في مختلف محافظات الكويت، كما سيقوم 
بتوزيع السلة الغذائية )ماجلة رمضان( وكسوة 

العيد على األسر المتعففة، بالتعاون مع جمعية 
الهالل األحمر الكويتي.

ن أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز  وبيَّ
المسؤولية المجتمعية، وتضافر الجهود الرامية 
لــمــســاعــدة الــمــحــتــاجــيــن، ومـــشـــاركـــة المجتمع 
 أن هــذه المبادرة، 

ً
مختلف المناسبات، مــؤكــدا

، تعزز 
ً
التي دأب »بيتك« على تنفيذها ســنــويــا

الــروح التطوعية، وتساهم في غــرس وتعميق 
مفهوم العطاء.

خدمة الضيافة في المساجد

وقال إن »بيتك« يقدم ضمن برنامج رمضان، 
خدمة الضيافة في مساجد عدة بمناطق مختلفة 
في الكويت أثناء صالة التراويح، وكذلك أثناء 

صالة القيام في العشر األواخر من رمضان.

V-FIT تحدي المشي االفتراضي

وأوضح الرويح أن »بيتك« تعاون مع تطبيق 

V-Thru، لتنفيذ تحدي المشي للجمهور عبر 
 أن التحدي، الذي يستمر 

ً
خاصية V-FIT، مبينا

طيلة رمضان، لتشجيع المجتمع على ممارسة 
الرياضة، واتباع نمط حياة صحي ضمن إطار 

حملة »صحة أفضل... لحياة أفضل«.
وأضاف أن تحدي المشي يتيح الحصول على 
رصيد في تطبيق V-FIT مقابل خطوات المشي، 
بحيث يمكن اســتــخــدام الــرصــيــد فــي الطلبات 
الـــشـــرائـــيـــة، أو الــمــســاهــمــة فـــي حــمــلــة تشجير 
وتخضير الكويت ضمن إطــار مــبــادرة »بيتك« 

)Keep it Green( لتحقيق بيئة مستدامة.

فعاليات القرقيعان

وأضـــــاف الـــرويـــح أن »بــيــتــك« ســيــنــفــذ ضمن 
برنامج »تواصل بالخير في شهر الخير« عدة 
فعاليات قرقيعان لألطفال في مواقع مختلفة، 
 أن هـــذه الــمــبــادرة تــســاهــم فــي إدخـــال 

ً
مــوضــحــا

البهجة والـــســـرور فــي نــفــوس األطـــفـــال، وكــذلــك 
تحافظ على التراث الكويتي في هذا اإلطار. 

مسابقات وجوائز قّيمة 

وأشـــار إلــى أن برنامج »تــواصــل بالخير في 
شــهــر الــخــيــر« يتضمن الــعــديــد مــن المسابقات 
ـــاط  ــبــ ــ ــفـــاعـــل واالرتـ ــتـ والــــجــــوائــــز الــــتــــي تــــعــــزز الـ
بــالــجــمــهــور والــعــمــالء عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
 أن الــمــســابــقــات ســتــكــون 

ً
االجـــتـــمـــاعـــي، مــبــيــنــا

متنوعة وبــجــوائــز قــّيــمــة للعمالء والموظفين 
عــلــى حــســابــات »بــيــتــك« عــلــى قــنــوات الــتــواصــل 

االجتماعي.

مسابقة »قّراء بيتك« 

وأضاف الرويح أن »بيتك« سينظم خالل شهر 
رمضان مسابقة »قّراء بيتك« لتالوة القرآن الكريم 

 أن النسخة 
ً
للعام التاسع على التوالي، مبينا

 من 
ً
األخــيــرة من المسابقة شهدت إقــبــااًل كبيرا

المتسابقين، الذين وصل عددهم في التصفيات 
 للفئة العمرية 

ً
النهائية إلى أكثر من 80 متسابقا

 مــن الــذكــور واإلنــــاث، وفـــاز منهم 
ً
دون 25 عــامــا
 .

ً
26 متسابقا

تطبيق القرآن إهداء من »بيتك« 

ولفت إلى أن »بيتك« يقدم للجمهور تطبيق 
القرآن الكريم، إهداء منه، الفتا إلى أن التطبيق 
الذي أطلقه على أجهزة الـ IOS واألندرويد حقق 
 في عدد المستخدمين، حيث تخطى 

ً
 قياسيا

ً
رقما

حاجز الـ 10 ماليين مستخدم.

قنوات »بيتك« على وسائل التواصل 
االجتماعي

وأوضـــح الــرويــح أن »بيتك« يــواصــل جهوده 
فــــي تـــوظـــيـــف قـــنـــواتـــه عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
للتفاعل مع الجمهور والمتابعين في مختلف 

المناسبات.
وذكر أن »بيتك« سيطلق سلسلة من حلقات 
ــدة مــــجــــاالت تـــحـــمـــل نــصــائــح  ــ ــة فــــي عــ ــيـ ــتـــوعـ الـ
وإرشـــــــادات تــوعــيــة، بــالــتــعــاون مـــع كــوكــبــة من 
المشايخ األفاضل، ونصائح صحية بالتعاون 
مع أطباء واختصاصيي تغذية، ورسائل توعية، 
ي الصحة والداخلية، إضافة 

َ
بالتعاون مع وزارت

، وتغطية 
ً
إلـــى اإلمــســاكــيــة الــرمــضــانــيــة يــومــيــا

لفعاليات وأنــشــطــة »بــيــتــك« المتعلقة بالشهر 
الفضيل.

فريق »بيتك« التطوعي

ولفت إلى أن فريق »بيتك« التطوعي يضطلع 
بدور مجتمعي كبير، من خالل تنفيذ واإلشراف 
على كل مبادرات برنامج رمضان بالشكل األمثل، 
مما يسهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى 
الــشــبــاب، وبــالــتــالــي يسهم فــي غـــرس وتعميق 
 
ً
الــمــودة والــعــطــاء بــيــن أبــنــاء المجتمع، مشيرا
إلــى أن »بــيــتــك« يتميز بسجل حــافــل فــي العمل 
الــتــطــوعــي وبــصــمــة واضـــحـــة فـــي الــمــســاهــمــات 

 في شهر رمضان.
ً
االجتماعية، خصوصا

ركيزة في التنمية المستدامة

 في المساهمات 
ً
ــدمــا

ُ
وأكــد الــرويــح الُمضي ق

المجتمعية والــمــبــادرات االستراتيجية، ودعم 
جميع مبادرات العمل التطوعي، بما يؤكد ريادة 
»بيتك« في المسؤولية االجتماعية التي تشكل 
ركيزة أساسية في التنمية المستدامة بمختلف 
الـــجـــوانـــب الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

والتعليمية والرياضية. 

يتضمن برنامج »تواصل 
بالخير في شهر الخير« 

تقديم خدمة الضيافة في 
المساجد، ومشاركة اإلفطار 
مع العديد من الجهات التي 

تؤدي واجبها أثناء موعد 
اإلفطار، في تأكيد جديد 

على ريادته في المسؤولية 
االجتماعية، ودوره 

في المشاركة بمختلف 
المناسبات االجتماعية.

 سجل حافل 
بالعمل 

التطوعي 
وبصمة 

واضحة في 
المساهمات 
االجتماعية

الرويح

 يقوم فريق »بيتك« 
التطوعي، خالل رمضان، 
بتجهيز وتوزيع آالف من 

وجبات إفطار الصائم 
، كما سيقوم 

ً
يوميا

بتوزيع »ماجلة رمضان« 
وكسوة العيد على األسر 
المتعففة، بالتعاون مع 

جمعية الهالل األحمر 
الكويتية

 ينظم »بيتك« خالل شهر 
رمضان مسابقة »قّراء 

بيتك« لتالوة القرآن 
الكريم، للعام التاسع على 

التوالي

فريق »بيتك« التطوعييوسف الرويح

مسابقة قراء »بيتك«

توزيع القرقيعان

فريق »بيتك« التطوعي مع مسؤولين من »الهالل األحمر« الكويتية واألردنية اإلفطار الجماعي في األردن

توزيع سلة مواد غذائية واستهالكية

إفطار الصائم

https://www.aljarida.com/article/18262
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»العربي«... رحلة الشاي 
األخضر والسجاد الشرقي

صــــــــدر الــــــعــــــدد الــــجــــديــــد 
ــربـــي لــشــهــر  ــعـ مــــن مــجــلــة الـ
ــة  ــارس 2023 فــــي إطـــالـ ــ ــ مـ
ثــقــافــيــة وأدبــــيــــة مــتــجــددة. 
ويــســتــهــل رئــيــس الــتــحــريــر 
إبـــراهـــيـــم الــمــلــيــفــي بــمــقــالــه 
الــشــهــري )حـــديـــث الــشــهــر(، 
ــيــــط الـــــــضـــــــوء عـــلـــى  ــلــ ــتــــســ بــ
ــّوة  ــ ــهــ ــ ــيــــر الــ ــة تــــجــــســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
بــيــن المبدعين مــن األدبـــاء 
 
ً
والمثقفين الــعــرب، مشيرا
إلى أنه منذ سنوات ليست 
بــالــبــعــيــدة، وقـــبـــل اخـــتـــراع 
شبكات اإلنــتــرنــت والبريد 
ــل  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــي ووسـ ــ ــرونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ اإللـ
التواصل االجتماعي، كانت 
ــاء  هــنــاك شــكــوى لـــدى األدبـ
ــــدم الـــتـــواصـــل مــع  ــشـــأن عـ بـ
ــبــــعــــض، وعــــدم  بـــعـــضـــهـــم الــ
معرفة األدباء والُكتاب في 
بــلــد بـــإنـــتـــاج نــظــرائــهــم فــي 

البلد العربي اآلخر.
ــــاع  ــــطـ ــتـ ــ وفــــــــــي بــــــــــاب اسـ
ــــق صــــالــــح  ــ

ِّ
ــل ــ ــحــ ــ الـــــــــعـــــــــدد، يــ

أبـــوعـــســـر بــقــلــمــه وعــدســتــه 
ــة إلــــى هــانــغــتــشــو  ــلـ فــــي رحـ
الــصــيــنــيــة، مـــديـــنـــة الـــشـــاي 
األخضر وعاصمة اقتصاد 
ــتــــرنــــت وبــــيــــت الـــحـــريـــر  اإلنــ
والــــمــــكــــتــــظــــة بـــالـــمـــتـــاحـــف 
والـــجـــامـــعـــات والــمــكــتــبــات 
والـــــــــمـــــــــعـــــــــابـــــــــد وكـــــــلـــــــيـــــــات 
ــي  ــ ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ

وصــــــــــفــــــــــهــــــــــا ابــــــــــن 
بطوطة بأنها أكبر 
مـــديـــنـــة رآهــــــا عــلــى 

وجه األرض. 
وتــــــكــــــتــــــب دالل 
الــــــــمــــــــطــــــــيــــــــري فــــي 
ر  تــــحــــقــــيــــق مــــصــــوَّ
ــزل  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ جــــــــــــــــــري بـ

ُ
أ

عـــــــــايـــــــــدة مـــــــيـــــــرزا، 
إحــــــدى الــمــحــبــيــن 
لــلــســجــاد الــشــرقــي 
ــع  ــ ــمـ ــ وهـــــــــــــــــــــــــواة جـ
القطع التاريخية 
والنادرة، لتحكي 
ــقــــهــــا  ــلــ ــعــ ــة تــ ــ ــ ــــصـ ــ قـ
بالسجاد والقطع 

التي تقتنيها.
وفــي بــاب »فكر 
وقــضــايــا عــامــة«، 
يكتب د. محمود 

حــــداد عــن »الــديــمــوقــراطــيــة 
الــعــربــيــة الـــمـــغـــدورة«، كــمــا 
يــــــطــــــرح صــــــالــــــح لـــبـــريـــنـــي 
رؤيته حول »التكنولوجيا 
 
ً
والــمــأزق الــكــونــي«، مــشــيــرا
إلى انتشار ثقافة التسليع 
والـــتـــبـــضـــيـــع، إذ أصــبــحــت 
 يهيمن 

ً
الكماليات هاجسا

على تفكير الناس ويؤجج 
الرغبات واألهواء.

وتـــــــــواصـــــــــل »الــــــعــــــربــــــي« 
ــكـــل مــــا يــفــيــد  اهـــتـــمـــامـــهـــا بـ
»الــبــيــت الـــعـــربـــي« ويــثــريــه، 
ــلـــه  ــبـــدالـ ــتـــب أمـــــانـــــي عـ ــكـ ــتـ فـ
ــــي عـــــــن الـــــــعـــــــادات  ــمـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
الـــرمـــضـــانـــيـــة فــــي صــنــعــاء، 
ــة  ــ ــجـ ــ ــديـ ــ وتـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض خـ
ــفــــنــــون  ــــوي أحــــــــد الــ ــيـ ــ ــاجـ ــ حـ
الــشــعــبــيــة فــــي مــقــالــهــا عــن 
»الــزربــيــة الــمــغــربــيــة«، وفــي 
»مـــســـاحـــة ود« تــســتــعــرض 
وفــــــــاء شــــهــــاب أمــــــثــــــااًل مــن 
ــاتـــت ال تــصــلــح  الـــمـــاضـــي بـ

للحاضر.
 عــــن 

ً
كــــــــــل هـــــــــــــذا فــــــــضــــــــا

األبــــــواب الــثــابــتــة والــثــريــة 
بــمــعــلــومــاتــهــا مـــن الــمــفــكــرة 
الــثــقــافــيــة ومــكــتــبــة الــعــربــي 
وكــلــمــات مــصــورة وغــيــرهــا 
تهديها »الــعــربــي« لقرائها 

ومحبيها.

جمهور مركز اليرموك الثقافي يبحر 
على بساط الريح إلى الهند

عالية الخالد: الثقافة أساس بناء الدولة والقناة التي تقرب بين الشعوب

ــات وُبـــعـــد  ــغـ ــلـ ــتــــاف الـ رغـــــم اخــ
الـــمـــســـافـــات، فـــــإن جـــمـــهـــور مــركــز 
اليرموك الثقافي تفاعل بشكل رائع 
مــع عـــزف وألـــحـــان وغــنــاء ورقــص 
 عن ذلك 

ً
را ثــاث فــرق هندية، معبِّ

بتصفيقه الحار وتلويحه بأياديه 
 عن 

ً
المرتفعة فــي الــهــواء، تعبيرا

انسجامه باألمسية الموسيقية 
ــــذت جــمــهــور الــمــركــز في  الــتــي أخـ
ــلــــة عـــلـــى بــــســــاط ريـــــــح، ســافــر  رحــ
 
ً
خــالــهــا مــن شــمــال الــهــنــد، مــــرورا
ــواًل إلـــى جنوبها،  بوسطها، وصــ

خال ساعتين.
فـــخـــال »مــــهــــرجــــان الـــهـــنـــد في 
الـــكـــويـــت«، الــــذي نظمته الــســفــارة 
مـــت ثــــاث فــــرق أتــت  ــدَّ الــهــنــديــة، قـ
 من الهند، هي: »أنيرود 

ً
خصيصا

فــــارمــــا كــولــكــتــيــف« الـــتـــي أمــتــعــت 
الحاضرين بمزيج من الموسيقى 
الكاسيكية والمعاصرة، وحسن 
ــات  ــ م روايـ ــدَّ ــ ــــذي قـ ــان وفــريــقــه الـ خــ
قصصية عبر مجموعة من األغاني 
والموسيقى والــرقــص من التراث 
الثقافي الغني لراجستان، الوالية 
الــتــي تشتهر بتقاليدها الملونة 
وثـــقـــافـــتـــهـــا الـــشـــعـــبـــيـــة الــنــابــضــة 
 فــرقــة »األخــــوان 

ً
بــالــحــيــاة، وأخـــيـــرا

قطبي«، الــذيــن قــدمــوا أحــد أشكال 
الموسيقى الدينية الصوفية، التي 
تتخطى الحدود واللغات، وتجمع 

 وتوحدهم.
ً
الناس معا

وفي نهاية الحفل، قالت عالية 
الخالد، في تصريح للصحافيين، 
إن »الثقافة هي أساس بناء الدولة 
وبناء المجتمعات بالدرجة األولى، 
ومــــن ثـــم هـــي الـــقـــنـــاة الـــتـــي تــربــط 
ب الشعوب فيما بينها«، الفتة  وتقرِّ
إلى أن »الثقافة هي ركيزة أساسية 
في الوجود اإلنساني، والحضارات 

أجمع، ُبنيت على أساس الثقافة«.
واعتبرت الخالد أن »ما رأيناه 
مــن الــثــقــافــة والــحــضــارة الهندية 
، ويبعث على 

ً
 جدا

ً
 ممتعا

ً
ُيعد أمرا

ــراثــهــا 
ُ
أن تــحــافــظ كــل دولــــة عــلــى ت

وثقافتها، ألن هذه الرسالة تتناقلها 
 بــعــد جـــيـــل، ومــن 

ً
األجــــيــــال، جـــيـــا

غيرها من الصعب أن يكون هناك 
وجود للبقاء اإلنساني«.

روابط ثقافية وثيقة

ــتـــاح  ــتـ ــبــــل افـ ــة لـــــه قــ ــمـ ــلـ وفـــــــي كـ
المهرجان، نقل الوكيل المساعد 
لــإعــام الــخــارجــي بالتكليف في 

ــازن األنـــصـــاري  ــ وزارة اإلعـــــــام مــ
ــر اإلعــــام  ــ تــحــيــات وتــمــنــيــات وزيـ
عــبــدالــرحــمــن الـــمـــطـــيـــري، ووكــيــل 
الوزارة ناصر المحيسن، وموظفي 
»اإلعـــــــام«، بمناسبة هـــذا الــحــدث 
ــافـــي، الـــــــذي يــمــثــل الــــروابــــط  ــقـ ــثـ الـ
الثقافية الوثيقة التي تربط الكويت 

والهند.
وقــــــــال األنـــــــصـــــــاري: »إنــــــــه لــمــن 
دواعـــــــــي ســـــــــروري أن أكـــــــون بــيــن 
ــواتــــي من  زمـــائـــي وإخـــوتـــي وأخــ
أمــة الهند العظيمة، الذين باركوا 
ــم، ويــســعــون  بــــادنــــا بـــحـــضـــورهـ
جــاهــديــن لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــاريــخ 
الطويل للعاقات النموذجية التي 
أقيمت منذ سنوات عدة، من خال 
العمل الــدؤوب والمخلص آلبائنا 

وأجدادنا«. 
وتـــابـــع: »الــعــاقــات التاريخية 
ــمـــرت ما  بــيــن الــهــنــد والـــكـــويـــت أثـ
نــــراه الـــيـــوم، إذ يعمل الكويتيون 
 بيد، وفي اجتهاد 

ً
والهنود بجد، يدا

متناغم، ونحن نجهز هذه األمة لكل 
التحديات والمفاجآت التي قد تطرأ 

في المستقبل«.
وأردف: »إضـــافـــة إلـــى الــروابــط 
الــثــقــافــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، تــشــتــرك 
 فــي تاريخ 

ً
الهند والــكــويــت أيــضــا

طويل وغني من العاقات التجارية 
واالقتصادية، والتي تمتد إلى ما 
قبل اكتشاف النفط، وتستمر اليوم 
بحماسة ونمو كبيرين. دعونا أال 
ننسى أن الــروبــيــة الهندية كانت 
العملة القانونية في الكويت حتى 

عام 1961«.
وأوضــــــــح األنـــــصـــــاري أنـــــه »تـــم 
تــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
تتمتع بها دولتنا على مر السنين، 
مــن خــال هــذا الــتــبــادل السياسي 

الــرائــع للسفراء والدبلوماسيين، 
ــع كــــل ســفــيــر بصمته  ــ حــيــث وضـ
المميزة والفريدة من نوعها خال 
فترة عمله، لتضاف إلــى الجدول 
ــنــــي الــــتــــاريــــخــــي لــعــاقــاتــنــا  الــــزمــ

المتميزة«.
 أن نكون 

ً
وأضاف: »يشرفنا حقا

هنا اليوم، لنشهد العرض الثقافي 
)مهرجان الهند في الكويت( الذي 
 إلى أن 

ً
تنظمه سفارة الهند«، مشيرا

»هذا المهرجان هو احتفال بالتراث 
الثقافي الغني والمتنوع للهند، 
 على هـــذه الــروابــط 

ً
وُيــعــد شــاهــدا

الثقافية القائمة بين الشعبين«.
ــتـــم األنـــــصـــــاري: »يـــجـــب أن  وخـ
 لـــتـــقـــويـــة أواصــــــر 

ً
نـــســـعـــى دائـــــمـــــا

الصداقة، وزيادة التفاعل الثقافي، 
وإظـــــــهـــــــار االحــــــــتــــــــرام والـــتـــفـــاهـــم 
والــتــســامــح لــأديــان والمعتقدات 
المتنوعة الموجودة بين بلدينا 

العظيمين«.

جسر يربط الشعوب

ــــف د. ولــيــد  مـــن نــاحــيــتــه، وصـ
الــســيــف، رئــيــس لجنة الــتــراث في 
العالم اإلسامي، التابعة للمنظمة 
اإلسامية للتربية والثقافة والعلوم 
)ايسيسكو(، المهرجان بأنه تحفة 
جميلة وثقافية وتراثية بامتياز، 
تمكنت من تغطية قطاعات عدة في 
 بوسطها، 

ً
الهند من شمالها، مرورا

وصواًل إلى جنوبها، وقد »أخذتنا 
الفرق الثاث في رحلة موسيقية 
على أنــغــام أجــمــل الــفــنــون لديهم، 
إضـــافـــة إلــــى الـــرقـــص الكاسيكي 
في راجستان، وهو أمر من النادر 

أن نراه«.
وأضاف: »هذا النوع من الثقافات 

هو كجسر يربط الشعوب بعضها 
بــبــعــض، فمثلما الــكــويــتــي يحب 
أن يشاهد ويــتــعــرف على الــتــراث 
الهندي في الكويت، كذلك الهنود 
ــــدوا الــــتــــراث  ــاهـ ــ ــــشـ يــــحــــبــــون أن يـ
الــكــويــتــي فــي الــهــنــد، ونــحــن دولــة 
لديها اإلمكانيات كافة، ليس لتقديم 
ــد، بـــل لــلــقــيــام بجولة  ــ عــــرض واحــ
ــاء الـــهـــنـــد، للتعريف  ــ ــ فـــي كـــل أرجـ
بفلكلورنا وتــراثــنــا وثقافتنا في 

الهند«.
وتابع: »لدينا وزير إعام ووزير 
 بالمجال 

ً
خــارجــيــة مهتمان جــــدا

الــتــراثــي، ولــديــنــا ســفــارة كويتية 
في دلهي وقنصلية في مومباي، 
ويـــحـــتـــاج قــاطــنــو هــــذه الــمــنــاطــق 
لــلــتــعــرف عــلــى الــــتــــراث الــكــويــتــي، 
وأنــا بـــدوري مستعد للدفع بهذه 
ــــام  الـــنـــشـــاطـــات مــــن نـــاحـــيـــة اإلعــ

والمحاضرات«.
من ناحيته، قال السفير الهندي 
لدى الباد آدارش سوايكا إن »هذا 
الــمــهــرجــان هـــو احــتــفــال بــالــتــراث 
الثقافي الغني للهند، وشهادة على 
العاقة القوية والطويلة األمد بين 

الهند والكويت«.
وأضاف سوايكا: »تشترك الهند 
 في االحترام العميق 

ً
والكويت دائما

لثقافة وتقاليد بعضهما البعض، 
ولم يؤِد تبادلنا الثقافي إلى إثراء 
روحنا الثقافية وتقاليدنا فحسب، 
 في تعزيز 

ً
 مهما

ً
 دورا

ً
بل لعب أيضا

 إلــى أن 
ً
عاقاتنا الثنائية«، الفــتــا

»األفـــام الهندية تحظى بشعبية 
كبيرة فــي الــكــويــت، حيث ال تــزال 
عرض على قناة تلفزيون الكويت 

ُ
ت

، كما أن الجيل الكويتي 
ً
أسبوعيا

مــن الــشــبــاب يــعــرف ويــتــابــع أفــام 
.»

ً
بوليوود ونجومها كثيرا

حسن خان وفريقه يقدمون تراث راجستان

● ربيع كالس

أعلنت شركة سين لإنتاج 
تحييه  كبيرا  تنظيمها حفا 
الفنانة الشهيرة َكــوَكــوش في 
قاعة األرينا كويت، أكبر قاعة 
مغطاة متعددة االستخدامات 
بــالــكــويــت فــي 6 مــايــو المقبل، 
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
ــاط الـــتـــي  ــ ــمــ ــ الـــفـــعـــالـــيـــات واألنــ
تــقــدمــهــا ســـيـــن بـــالـــشـــراكـــة مــع 
مجموعة التمدين الرائدة في 

تطوير المشاريع.
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وبــهــذا الــصــدد عــّبــر الــمــديــر 
الــــعــــام لـــشـــركـــة ســـيـــن لــإنــتــاج 
ــن تـــرحـــيـــبـــه  ــ ــيـــصـــل خــــاجــــة عـ فـ
بـــعـــودة الــفــنــانــة كـــوكـــوش إلــى 
جــــمــــهــــورهــــا بــــالــــكــــويــــت بـــعـــد 
ــلـــى  انــــــقــــــضــــــاء 6 ســــــــنــــــــوات عـ
زيــارتــهــا األخــيــرة للكويت في 
ــتــــي شــهــدت  مـــايـــو 2017، والــ
ــن الـــحـــفـــات  تـــقـــديـــم واحـــــــدة مــ
ــي مــــركــــز الـــشـــيـــخ  ــ ــلـــة فـ الـــجـــمـــيـ
جابر األحمد الثقافي، وبلغت 
ــور 100  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــبــــة الـ بــــهــــا نــــســ
بـــالـــمـــئـــة، مـــعـــلـــنـــا أن الـــكـــويـــت 
ســتــكــون الــمــحــطــة األولـــــى فــي 

ــة  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ جـــــولـــــة َكــــــــوَكــــــــوش الـ
2023 الــــتــــي ســتــشــمــل  لــــعــــام 
البحرين، وتورنتو، وفانكوفر، 
 عــن 

ً
ــا، كــــاشــــفــــا ــيــ ــورنــ ــفــ ــيــ ــالــ وكــ

حرصهم على أن تتميز حفلة 
ــقــــديــــم اإلضـــــافـــــة  ــتــ ــــت بــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ

اإلبداعية والتنظيمية.

أيقونة الغناء... والسعادة!

وفــــــــــور إطـــــاقـــــهـــــا األلـــــبـــــوم 
 ،1970 لـــغـــنـــائـــي األول عــــــام  ا

الــذي حمل عــنــوان »نــافــذتــان«، 
نــالــت فــائــقــة )االســــم الحقيقي 
 ،

ً
لــــــَكــــــوَكــــــوش( شـــــهـــــرة فــــائــــقــــة

 صـــــــــــدارة الـــمـــشـــهـــد 
ً
مــــتــــربــــعــــة

الــغــنــائــي اإليــــرانــــي الــمــعــاصــر 
لــتــتــوالــى عـــشـــرات األلـــبـــومـــات 
ــه مــن  ــوتــ ــتــ الـــغـــنـــائـــيـــة بــــمــــا احــ
ــيــــزة بـــألـــحـــانـــهـــا  ــمــ أغــــنــــيــــات مــ
العصرية ومعانيها المتعددة 
 بأدائها 

ً
المواضيع، مصحوبة

ــتـــي  ــزة الـ ــيــ ــمــ ــمــ وإطــــالــــتــــهــــا الــ
 لــلــجــمــال، 

ً
جــعــلــت مــنــهــا رمــــــزا

وعــلــى الــرغــم مــن تــقــديــم أغلب 
أغــنــيــاتــهــا بــالــلــغــة الــفــارســيــة، 
ــا  ــارهــ ــشــ ــتــ فـــــــإن نــــجــــاحــــهــــا وانــ
تــــعــــدى مــحــيــطــهــا الـــجـــغـــرافـــي 
ــر  ــهــ ــــون واحـــــــــــــدة مـــــــن أشــ ــكـ ــ ــتـ ــ لـ
أيــقــونــات الغناء على اإلطــاق 
بمختلف الــقــنــوات اإلعــامــيــة؛ 
 مــن األســطــوانــات، مــرورا 

ً
ا بـــدء

بــأشــرطــة الــكــاســيــت، ووصـــواًل 
إلـــى الــمــنــصــات الــحــديــثــة مثل 
ــا  ــهــ ــــوب« بــــمــــشــــاهــــداتــ ــ ــيـ ــ ــ ــوتـ ــ ــ »يـ
الــمــلــيــونــيــة، والــتــي تتصّدرها 

أغنيتها األشهر »من آمده أم«، 
ــا مــقــبــلــة عــلــى  ــ الـــتـــي تــعــنــي )أنـ
انتفاضة الحب(، والتي ال تزال 
حاضرة في الذاكرة بنغماتها 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ وكـــلـــمـــاتـــهـــا، عـــلـــى الـ
انقضاء نحو نصف قرن على 

ظهورها األول.
 

عروض مشتركة بين 
»التمدين« و»سين«

ــذا الـــحـــفـــل هــو  ــ ُيــــذكــــر أن هــ
ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة الـــفـــعـــالـــيـــات 
التي يشترك فــي تقديمها كل 
من مجموعة التمدين وشركة 
سين فــي قــاعــة األريــنــا كويت، 
ــم عـــرضـــيـــن  ــديــ ــقــ والـــــتـــــي تـــــم تــ
منهما في العام الماضي، كان 
األول للموسيقار عمر خيرت 
خــــال أكـــتـــوبـــر، فـــي احــتــفــالــيــة 
ــوّيـــة  ــهـ ــت الــــمــــوســــيــــقــــار بـ ــ ــّدمـ ــ قـ
بصرية جديدة مستوحاة من 

نشأة تلك األلحان.
وكان الحفل الثاني بعنوان 
ألــف ليلة ولــيــلــة فــي ديسمبر، 
وقـــد أحـــيـــاه كـــل مـــن الــنــجــمــيــن 
مــــــــروان خـــــــوري ومـــــي فـــــاروق 
احـــــــتـــــــفـــــــاًء بــــالــــكــــاســــيــــكــــيــــات 
ــة، وحــــظــــي الـــحـــفـــان  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــيــــري مـــرتـــفـــع  ــاهــ ــمــ ــنــــجــــاح جــ بــ
ــنــــــســــــب اإلقــــــــبــــــــال  مـــــتـــــمـــــثـــــل بــــ
ــــرض  ــــون عـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــة، لـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ الـ
َكــوَكــوش هــو الــعــرض الــتــالــي، 
الذي سيتبع بعروض متنوعة 

.
ً
سيتم اإلعان عنها قريبا

وش تغني بـ »األرينا« في مايو
َ
وك

َ
ك

فيصل خاجة
بوستر فعالية َكوَكوش

»ألف ليلة وليلة - ديسمبر ٢٠٢٢«
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● طهران - فرزاد قاسمي 
ــاق اســتــئــنــاف  ــفـ ــوٍة تـــعـــزز مـــســـار اتـ ــطـ فـــي خـ
ــم الــتــوصــل  ــذي تـ ــ الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، الـ
إليه بين القوتين اإلقليميتين برعاية صينية 
الجمعة قبل الماضي، كشف محمد جمشيدي 
المساعد السياسي للرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي أمس، أن األخير تلقى دعوة رسمية من 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
 عبر »تويتر«، إن رئيسي 

ً
لزيارة الرياض، مضيفا

قبل الدعوة »وأكد استعداده لتعزيز التعاون«.
 
ً
بيل هــذا اإلعـــان، الـــذي لــم يــحــدد مــوعــدا

ُ
وق

للزيارة، قــال وزيــر الخارجية اإليــرانــي حسين 
 وزيــر 

ً
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، إنـــه سيلتقي قــريــبــا

 إلى 
ً
الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الفتا

أن إيران اقترحت ثاث دول الستضافة اللقاء، 
هي، بحسب مصادر، العراق والصين وُعمان، 
وهي الدول التي توسطت بين طهران والرياض.

وذكر أن الطرفين اتفقا على قيام وفود فنية 
من البلدين بتفقد السفارتين للتحضير إلعادة 
 إلى أن الجانبين تبادال رسائل 

ً
فتحهما، مشيرا

عبر سويسرا، التي ترعى المصالح السعودية 
فــي إيـــران، لتفعيل »اتــفــاق بكين«. وعــن الملف 
اليمني، اعتبر عبداللهيان أنه »مرتبط باألطراف 
اليمنية، وعلى هذه األطــراف أن تقرر بشأنه«، 
 أن األمن واالستقرار بالمنطقة كانا على 

ً
مؤكدا

أجندة المفاوضات في بكين.
كما تــحــدث عبداللهيان عــن ترحيب بــاده 
بترقية العاقات مع األردن ومصر إلى مستوى 
 إلـــى أن الــعــاهــل األردنــــي أبــدى 

ً
الــســفــراء، الفــتــا

رغبته في زيارة طهران، وكشف عن محادثات 
أولية إلعادة العاقات مع البحرين.

وبــــشــــأن الــــمــــفــــاوضــــات الـــمـــتـــعـــثـــرة إلحـــيـــاء 
ــــاق الـــــنـــــووي، أوضــــــح وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــفـ ــ االتـ
اإليــــرانــــي، أن الـــتـــواصـــل مــســتــمــر مـــع مــســؤول 
السياسة الخارجية لاتحاد األوروبي جوزيب 

ــــى مــوســكــو.  ــارة لــــه إلـ ــ ــ بــــوريــــل، كـــاشـــفـــا عــــن زيـ
ولفت إلى أنه رغم عاقات باده مع روسيا، 
لــم تعترف بضم موسكو الــقــرم أو بالمناطق 

األوكرانية األربع.
ع أمين المجلس األعلى 

ّ
في هذه األثناء، وق

ــرانــــي عــلــي شــمــخــانــي مع  لـــأمـــن الــقــومــي اإليــ
مستشار األمن القومي العراقي قاسم األعرجي، 
بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
 يــهــدف إلـــى حــمــايــة الــحــدود المشتركة 

ً
اتــفــاقــا

بين البلدين وتوطيد التعاون في عدة مجاالت 
أمنية.

وأكد السوداني، خال استقباله شمخاني، 
موقف باده الثابت الرافض ألن تكون األراضي 
 لــاعــتــداء على أي مــن دول 

ً
الــعــراقــيــة »منطلقا

 للجماعات 
ً
الجوار«، أو أن يكون العراق »مسرحا

ــارة إلـــى الــفــصــائــل الــكــرديــة  الــمــســلــحــة« فــي إشــ
اإليرانية المتمردة.

وفي وقت يبدو أن السلطات اإليرانية تسعى 

ــارات بــعــد أشــهــر  إلـــى تــهــدئــة عــلــى عـــدة مـــسـ
مــن االضــطــرابــات واالحــتــجــاجــات الشعبية 
التي بــدأت في سبتمبر الماضي، أكد البنك 

المركزي اإليراني أن التوافق مع السعودية 
 في مجال النقد 

ً
 جيدا

ً
واإلمارات أتاح انفتاحا

األجنبي.
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أظهر استطاع للرأي نشرته 
صحيفة لو جورنال دو ديمانش 

أن شعبية الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، تراجعت 

إلى أدنى مستوى لها منذ أيام 
احتجاجات »السترات الصفراء« 

في مطلع عام 2019، في ظل تزايد 
معارضة قانون إصاح نظام 

التقاعد. ووفق االصتطاع، فإن 
28 باملئة ممن شملهم االستطاع 

راضون عن أداء ماكرون، وذلك 
بانخفاض قدره 4 نقاط باملقارنة 

مع الشهر املاضي. يأتي ذلك، فيما 
شهدت فرنسا، أمس، يومًا جديدًا 

من التظاهرات احتجاجا على 
القانون الذي أقره ماكرون وفق 
املادة 49.3 من الدستور، أي من 

دون تصويت الجمعية الوطنية، 
وينص خصوصا على رفع سن 

التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك 
عشية اقتراع حاسم في الجمعية 
الوطنية )مجلس النواب( لحجب 
الثقة عن حكومة إليزابيت بورن، 
التي سيتحدد مصيرها في هذه 

الجلسة.

أفادت وسائل إعام ليبية، 
أمس، بأن وفدًا دبلوماسيًا رفيع 

املستوى من وزارة الخارجية 
األميركية برئاسة باربرا ليف 

مساعدة وزير الخارجية لشؤون 
الشرق األدنى وصل إلى بنغازي 

لاجتماع مع قيادات عسكرية 
ونيابية. وذكرت منصة »فواصل« 

أن الزيارة تشمل لقاء عدد من 
املسؤولني، أبرزهم قائد »الجيش 

الوطني الليبي« خليفة حفتر، 
ورئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح. 
وأضافت أن الوفد سيبحث 

املستجدات السياسية في الباد 
»وفرص إجراء االنتخابات 

الرئاسية والبرملانية نهاية العام 
الجاري«.

سلة أخبار

شعبية ماكرون تتدهور 
ومصير حكومته يتحدد اليوم

وفد من »خارجية« أميركا 
يزور حفتر وصالح

أعلن مسؤول السياسة الخارجية 
باالتحاد األوروبي جوزيب 
بوريل، ليل السبت ـ األحد، 

الوصول إلى اتفاق بشأن تطبيع 
العاقات بني كوسوفو وصربيا، 

بعد أكثر من عقدين على حرب 
دامية. وقال بوريل بعد محادثات 
مع قادة كوسوفو وصربيا: »لقد 

توصلنا إلى اتفاق بشأن سبل 
تنفيذ الصفقة التي يدعمها 

االتحاد لتطبيع العاقات«، مشيرًا 
إلى أن الجانبني أكدا »التزامهما 

الكامل باحترام جميع بنود 
االتفاقية، التي اقترحها االتحاد 

وتضمنت 11 بندا، وتنفيذ 
االلتزامات سريعًا وبحسن نية«.

اتفاق على التطبيع 
بين صربيا وكوسوفو

أعلن النائب العام في قطر، أمس، 
إحالة وزير املالية السابق علي 

العمادي وآخرين إلى محكمة 
الجنايات بتهم عدة، منها 

الرشوة واالستياء على املال 
العام وغسل األموال.

وأشارت النيابة إلى انتهاء 
التحقيقات الازمة في القضية 
»من خال استجواب املتهمني 

وسماع الشهود واالطاع على 
التقارير الفنية«.

وأضافت: »وحيث توافرت أدلة 
اإلثبات املستخلصة من أوراق 
القضية على ارتكاب املتهمني 

للجرائم فقد أصدر النائب العام 
األمر بإحالة املتهمني إلى محكمة 
الجنايات ملعاقبتهم على الجرائم 

املسندة إليهم«.

قطر: إحالة وزير المالية
السابق لمحكمة الجنايات

إطالق نار في حوارة يهدد اجتماع شرم الشيخ
طيارون إسرائيليون ينضمون لالحتجاجات ضد »االنقالب القضائي« ونتنياهو يدعو الجيش للتصدي لـ »العصيان«

بددت عملية إطالق نار جرت 
في بلدة حوارة الفلسطينية 

بالضفة الغربية المحتلة اآلمال 
بالتوصل الى تهدئة خالل 

شهر رمضان، والتي تزامنت 
مع اجتماع خماسي عقد في 

شرم الشيخ المصرية، لمتابعة 
توصيات اجتماع العقبة، في 
محاولة لعدم انفجار الوضع 

خالل الشهر الفضيل.

إسرائيل تغتال 
خبير صواريخ في 

»الجهاد« بدمشق... 
والمحكمة العليا 
اإلسرائيلية تمنع 

بن غفير من التدخل 
بعمل الشرطة 

اشتباكات بين محتجين وعناصر أمنية خال تظاهرة ضد خطة »إصاح القضاء« في تل أبيب ليل السبت ـ األحد )أ ف ب(

اطلق مسلح فلسطيني النار 
أمس على سيارة للمستوطنين 
ــوارة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ــلـــدة حـ فــــي بـ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت فــــــي االســــابــــيــــع 
الــــمــــاضــــيــــة اعـــــــتـــــــداءات واســــعــــة 
ــيـــن بــعــد  ــنـ ــتـــوطـ ــمـــسـ ــل الـ ــبــ ــن قــ ــ مــ
عملية ادت الـــى مــقــتــل شقيقين 
اســـرائـــيـــلـــيـــيـــن.واصـــاب الــمــســلــح 
ســيــارة المستوطنين بأكثر من 
20 رصاصة، ما ادةى الى اصابة 
ركابها االربعة باصابات إحداها 

خطرة.
ــلـــن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي  واعـ
تصفية المنفذ الذي غادر موقع 

 على األقدام.     
ً
الهجوم سيرا

وجـــاء اطـــاق الــنــار، بالتزامن 
مــن انــعــقــاد مــبــاحــثــات خماسية 
في مدينة شرم الشيخ المصرية  
بمشاركة ممثلين عــن إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية، وبحضور 
بريت ماكغورك، منسق شؤؤون 
الشرق االوسط في إدارة الرئيس 
األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، ووزيــــري 
خـــارجـــيـــة مـــصـــر ســـامـــح شــكــري 
واألردن أيــمــن الــصــفــدي، لبحث 
ــة  ــعـ ــريـ ســــبــــل إقــــــــــــرار تــــهــــدئــــة سـ
للحيلولة دون انـــزالق األوضــاع 
ــرة بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــوتــ ــتــ ــمــ الــ
المحتلة وقطاع غزة، إلى مواجهة 
عسكرية واســعــة مــع قــرب حلول 
ــان يــــــوم الــخــمــيــس  ــ ــــضـ شـــهـــر رمـ

المقبل. 
وناقش الجانبان اإلسرائيلي 
والفلسطيني، بــعــمــق، القضايا 
التي نوقشت في اجتماع العقبة 
باألردن، مع التركيز على المسائل 
األمنية، بما في ذلك تعزيز قدرة 
السلطة الفلسطينية على محاربة 
العمليات التي تنطلق من مناطق 
ســيــطــرتــهــا، فـــضـــا عــــن تــطــويــر 

المشاريع المشتركة.
ــط تـــوقـــعـــات مــتــواضــعــة  ــ ووسـ
بــإمــكــانــيــة نــجــاح اجــتــمــاع شــرم 
ــيــــخ، دانــــــــت حــــركــــة حـــمـــاس  الــــشــ
ــة الــســلــطــة فـــيـــه، ودعــــت  ــاركـ مـــشـ
إلى إنهاء جميع أوجه التنسيق 
األمــنــي بين رام الــلــه وإســرائــيــل، 
»والذي منذ قمة العقبة ال يؤدي 
إال إلى زيادة التصعيد في الضفة 

الغربية«.
ــي االجــــتــــمــــاع الـــجـــديـــد  ــ ـــأتـ ويــ
ــام الــحــالــي  ــعــ فــــي وقـــــت اتـــســـم الــ
بــــــالــــــدمــــــويــــــة، بـــــعـــــد مــــقــــتــــل 14 
إسرائيليا وإصابة 30 بعمليات 

ذها فلسطينيون، فيما لقي 89 
ّ
نف

فلسطينيا فــي الــضــفــة والــقــدس 
الشرقية حتفهم، مــن بينهم 16 
طفا تقل أعمارهم عن 17 عاما 

برصاص إسرائيلي.
فــــــي الــــــســــــيــــــاق، أكــــــــد مـــصـــدر 
عسكري إسرائيلي أن المشاركة 
ــر عــلــى  ــؤثـ ــرم لــــن تـ ــ بـــاجـــتـــمـــاع شـ
الــتــزامــهــا بــمــواصــلــة عملياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أرجــــــــاء الــضــفــة 
الغربية »بهدف إحباط أي عملية 

فلسطينية«.
من جانب آخر، اتهمت »سرايا 
القدس« )الجناح العسكري لحركة 
الجهاد( إسرائيل بقتل علي رمزي 
األسود، أحد قيادييها إثر عملية 
ذها »عماء إسرائيليون« بوابل 

ّ
نف

من الرصاص بمحيط منزله في 
ريف دمشق بالعاصمة السورية.
وفــي حين أفـــادت تقارير بأن 
القيادي المستهدف، )31 عاما(، 
ــان مــهــنــدســا وخـــبـــيـــرا بــمــجــال  كــ
الصواريخ والطائرات المسّيرة، 
غــــّرد نتنياهو بــعــد اإلعــــان عن 
الــواقــعــة بــســاعــات عــبــر »تــويــتــر« 
بــالــقــول: »إســرائــيــل ستصل إلــى 
اإلرهابيين ومهندسي اإلرهــاب 

أينما كانوا«.
ولــيــل الــســبــت ـ األحــــد، انفجر 
صـــاروخ أطــلــق مــن غــزة بمنطقة 
مـــفـــتـــوحـــة، وتـــســـبـــب فــــي تــفــعــيــل 
ــلــــدات  ــبــ ــالــ صـــــــافـــــــرات اإلنـــــــــــــذار بــ

اإلسرائيلية المحاذية للقطاع.
نتنياهو 

ــر، ومــــع دخـــول  ــ فـــي ســـيـــاق آخـ
ــئـــات مــــن الــطــيــاريــن  ــمـ تـــهـــديـــد الـ
ــــاط  ــبـ ــ ــو والـــــضـ ــ ــجــ ــ ــــي ســـــــــاح الــ ــ فـ
والجنود االحتياطيين، إلى حّيز 
الــتــنــفــيــذ، وذلــــك بــعــدم امتثالهم 
ألوامـــــــــــر االســــــتــــــدعــــــاء لـــلـــخـــدمـــة 
 لــمــواصــلــة 

ً
ــة، رفــــضــــا ــكـــريـ الـــعـــسـ

االئتاف اليميني الحاكم خطته 
الــرامــيــة لــتــمــريــر قـــانـــون اصـــاح 
ــــذي يصفع  الــســلــطــة الـــقـــضـــاء، الـ
ــقــــاب عــلــى  مـــعـــارضـــون بـــأنـــه انــ
النظام السياسي والقضائي في 
اســرائــيــل، دعـــا رئــيــس الحكومة 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
ــــوات  ــقـ ــ ــيـــــس أركــــــــــان الـ ــ أمـــــــــس، رئـ
المسلحة واألجهزة األمنية إلى 
أن يــقــاومــوا ويمنعوا العصيان 
فــــي الـــــشـــــوارع وداخــــــــل صــفــوف 

الجيش بالقوة. 
وجـــــــــــــاءت دعـــــــــــوة نـــتـــنـــيـــاهـــو 

ــتــــصــــدي لـــاحـــتـــجـــاجـــات  إلــــــى الــ
ــــات  ــاعـ ــ ــــد سـ ــعـ ــ الـــــمـــــتـــــصـــــاعـــــدة، بـ
مــــن إعـــــــان عــــشــــرات الـــطـــيـــاريـــن 
ــرات  ــائـ الــحــربــيــيــن وُمـــشـــغـــلـــي طـ
مــن دون طــيــار أنــهــم لــن يمثلوا 
ــيــــاطــــي خـــال  ــتــ ــــي خــــدمــــة االحــ فـ
األسبوعين المقبلين كي يتمكنوا 
مـــن الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــتــظــاهــرات 
الرافضة للمساس بديموقراطية 

الدولة العبرية.
ـــع عليها 

ّ
ــاء فــي رســالــة وق وجـ

مــشــاركــون بالعصيان، أنــه على 
 
ّ
ــــوء مـــواصـــلـــة الـــحـــكـــومـــة ســـن ضـ

القوانين والتشريعات إلضعاف 
ــاء، فــــإنــــه ابــــتــــداء  ــ ــــضـ ــقـ ــ جــــهــــاز الـ
ــنـــوون  مــــن الــــيــــوم )أمــــــــس( فــــا يـ
االلـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة 
ــك »يــعــنــي   ذلــ

ّ
واالحـــتـــيـــاطـــي، ألن

إلـــغـــاء الــديــمــوقــراطــيــة والـــذهـــاب 
نحو حكم دكتاتوري«.

وأفــــــــاد الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي 
ـــ »يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت«، بـــأن  ــ ل
ــديــــث يــــــــدور عـــــن تـــهـــديـــد لـــ  ــحــ الــ
450 ضابطا وجــنــديــا مــن قــوات 
ــي مــــمــــن يــــخــــدمــــون  ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ
بوحدات العمليات الخاصة في 
شعبة المخابرات، إلى جانب 200 

آخرين من جنود االحتياطي في 
النظام »السيبراني الهجومي«، 
الــذيــن أعــلــنــوا أنــهــم لــن يمتثلوا 
ألوامـــــــــــــر االســـــــتـــــــدعـــــــاء لـــخـــدمـــة 
االحـــتـــيـــاطـــي، وذلــــــك احــتــجــاجــا 
على تشريع القانون الذي يمنع 
عــزل رئيس الحكومة، ويحّصن 
نتنياهو، الـــذي ُيــحــاكــم بملفات 

فساد.
ــك، أعــلــن 180  وإضــافــة إلـــى ذلـ
مـــن الــطــيــاريــن فـــي ســــاح الــجــو 
في خدمة االحتياطي، وأكثر من 
50 وحدة تحّكم وحوالي 40 من 
لي الــطــائــرات المسّيرة من 

ّ
مشغ

معظم األسراب، أنهم سيكّرسون 
فــتــرة الــخــدمــة بــاالحــتــيــاطــي في 
األســــبــــوع الــمــقــبــل، فـــي مختلف 
ــم  ــ ــهــ ــ ــداتــ ــ الـــــــــــوحـــــــــــدات وفـــــــــــي وحــ
للدعوة إلــى الحوار والــدفــاع عن 
الــديــمــوقــراطــيــة، حــيــث إنـــهـــم لن 
يــحــضــروا إلــــى الـــتـــدريـــبـــات ولــن 
يشاركوا بها، لكنهم سيستمرون 
ــلــــيــــة  فـــــــــي األنـــــــشـــــــطـــــــة الــــتــــشــــغــــيــ

والعملياتية.
وذكــــرت صحيفة هــارتــس أن 
ثــمــة تــوجــســا فـــي هــيــئــة األركــــان 
ــورات الــــقــــريــــبــــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــبــــب الـ بــــســ

أال يـــــطـــــول الــــعــــصــــيــــان جـــنـــود 
االحتياطي وحسب، وإنما يمتد 
إلــى صفوف ضباط وجــنــود في 

الخدمة النظامية والدائمة.
ــد خـــرج  ــ ــ ولــــيــــل الـــســـبـــت ـ األحـ
عشرات اآلالف من اإلسرائيليين 
ــوارع عـــدة مـــدن رئيسية،  إلـــى شــ
فـــي مــقــّدمــتــهــا تـــل أبـــيـــب، بــهــدف 
تصعيد االحتجاجات ضد الخطة 

القانونية.
وأمـــــــــس، أصـــــــــدرت الــمــحــكــمــة 
 يــلــزم وزيــــر األمـــن 

ً
ــرارا ــ الــعــلــيــا، قــ

الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، بعدم 
ــنــــاصــــر  الــــــتــــــدخــــــل فــــــــي عـــــمـــــل عــ
الشرطة الميداني، خاصة خال 
ــرات واالحــــتــــجــــاجــــات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـ
ضــــد الـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، فــيــمــا 
شهدت االحتجاجات األسبوعية 
 فـــي الــعــنــف 

ً
 مــلــحــوظــا

ً
تــصــعــيــدا

ــــة ضـــد  ــيـ ــ ــــظـ ــفـ ــ ــلـ ــ واإلســـــــــــــــــــــــاءات الـ
المتظاهرين من قبل متظاهرين 
مضادين لهم، حيث قــام مؤيدو 
ــة بـــــــدهـــــــس وضــــــــرب  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
وشتم ومهاجمة منتقدي خطة 
»اإلصاح القضائي« التي أثارت 
موجة قلق غربية وتسببت في 

انخفاض قيمة الشيكل.

بن زايد يؤكد لألسد أهمية عودة سورية إلى محيطها العربي
الرئيس بشار يجري زيارة لإلمارات ترافقه زوجته في أول رحلة رسمية لهما منذ أكثر من عقد

أجرى الرئيسان اإلماراتي الشيخ محمد بن زايد والسوري 
بشار األسد محادثات في أبوظبي، في ثاني زيارة يقوم بها 
األســد إلــى الخليج منذ الــزلــزال الــذي وقــع الشهر الماضي، 

وسط جهود إلعادة عاقات دمشق مع دول المنطقة.
وجــــاءت زيــــارة األســـد لـــإمـــارات، وهـــي الــثــانــيــة لــه خــال 
عامين، بعد رحلة إلى سلطنة عمان الشهر الماضي. وهذان 
هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان زارهما األســد منذ 
بداية النزاع السوري في عام 2011. كما جاءت بعد أيام من 
زيارة الرئيس السوري الى موسكو وأشاد فيها بالسعودية 
 انها غيرت سياستها تجاه سورية منذ سنوات، كما 

ً
مؤكدا

اشاد باتفاق المصالحة السعودي ـ اإليراني الذي وقع في 
بكين.

ورافقت األسد إلى اإلمــارات زوجته أسماء في أول رحلة 
رسمية لهما معا منذ أكثر من عقد.  وقالت وزارة اإلعــام 
الــســوريــة، إن طــائــرات حربية رافــقــت طــائــرة الرئيس األســد 
ــواء اإلمـــــــارات، وأن الــمــدفــعــيــة أطــلــقــت21  ــ لـــدى دخــولــهــا أجـ

طلقة خال مراسم االستقبال الرسمية له في قصر الوطن. 
ــارات )وام(، رحــب الشيخ محمد  ووفـــق وكــالــة أنــبــاء اإلمــ
ــد، فــي بــدايــة جلسة الــمــحــادثــات بالرئيس الــســوري  بــن زايـ
 بأن الزيارة توافق 

ً
في »بلده الثاني دولة اإلمــارات«، مذّكرا

الشهر ذاته للزيارة التي قام بها األسد لإمارات خال شهر 
مارس من العام الماضي. وأعرب رئيس اإلمارات عن خالص 
تعازيه إلى األسد والشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي 
 »ثقته في قدرة سورية وهمة أهلها 

ً
شهدته سورية، مؤكدا

على تجاوز هذه المحنة والتحدي واالنتقال بسورية إلى 
مرحلة جــديــدة«. ووفــق الــوكــالــة الــســوريــة لأنباء ) سانا(، 
تــنــاولــت الــمــبــاحــثــات »الــتــطــورات اإليــجــابــيــة الــحــاصــلــة في 
المنطقة وأهمية البناء عليها لتحقيق االستقرار لدولها 
ــار،  وشعوبها الــتــي تتطلع إلــى المزيد مــن األمـــان واالزدهــ

وتطرقت للتعاون االقتصادي بين البلدين«.
 كانت عقانية 

ً
واعتبر األســد أن »مواقف اإلمــارات دائما

وأخاقية، وأن دورها في الشرق األوسط دور إيجابي وفعال 

 على أن »هذا 
ً
لضمان عاقات قوية بين الدول العربية«، مشددا

الدور يتقاطع مع رؤية سورية في ضرورة تمتين العاقات 
الــثــنــائــيــة بــيــن الــــدول الــعــربــيــة وصــــواًل إلـــى الــعــمــل العربي 
المشترك، والذي يشكل االنعكاس المنطقي لما يجمع بين 

هذه الدول وشعوبها ويحقق مصالحها«.
 على أن »التنافر وقطع العاقات هو مبدأ 

ً
وشــدد أيضا

غير صحيح في السياسة، وأن الطبيعي أن تكون العاقات 
بين الدول العربية سليمة وأخوية«.

ووفقا للوكالة السورية، أكد بن زايد »أهمية عودة سورية 
لمحيطها العربي وبناء الجسور وتمتين العاقات بين كل 

الدول العربية، لفائدة وصالح شعوبها«.
 ،

ً
 وقــالــبــا

ً
ــارات تــقــف مــع ســوريــة قــلــبــا ــ ولــفــت إلـــى أن »اإلمــ

وستستمر في التضامن والوقوف مع الشعب السوري فيما 
تعرض له جراء الحرب وجراء الزلزال، وفي تقديم مختلف 
أنــواع المساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في هذا 
المجال«.   وكتب المستشار الدبلوماسي الرئاسي اإلماراتي 

أنور قرقاش على »تويتر« أن »موقف اإلمارات واضح بشأن 
ضرورة عودة سورية إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، 
وهــذا ما أكــده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايــد خال 

استقباله الرئيس بشار األسد«.
وتــابــع: »يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والــدمــار، 
وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان 

استقرار وازدهار المنطقة«.
 »نهج اإلمارات وجهودها نحو سورية الشقيقة 

ّ
وأكد أن

جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز االستقرار 
العربي واالقليمي وتجاوز سنوات صعبة من المواجهة، 
فقد أثبتت األحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن 
 عن 

ً
عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيدا

التدخات اإلقليمية والدولية«.
د الشهر المقبل قمة عربية في الرياض، 

َ
عق

ُ
ومن المقرر أن ت

ولم يتضح إذا كانت الجامعة العربية ستقرر إعادة عضوية 
قة منذ سنوات.

ّ
سورية المعل

إيران تعلن قبول دعوة من الملك سلمان لرئيسي لزيارة الرياض

شمخاني واألعرجي يوقعان اتفاقًا أمنيًا بين إيران والعراق في بغداد بحضور 
السوداني أمس )أ ف ب(

العراق والصين وُعمان مقترحة الجتماع عبداللهيان وبن فرحان 

https://www.aljarida.com/article/18320
https://www.aljarida.com/article/18323
https://www.aljarida.com/article/18324
https://www.aljarida.com/article/18322
https://www.aljarida.com/article/18239
https://www.aljarida.com/article/18238
https://www.aljarida.com/article/18321


رياضة

العدد 5288 / االثنني 20 مارس 2023م / 28 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
sports@aljarida●com

باختصار

يبدأ منتخب مصر األول 
لكرة القدم بقيادة البرتغالي 

روي فيتوريا اليوم معسكره، 
استعدادًا ملواجهة منتخب 

ماالوي في الجولتني الثالثة 
والرابعة ضمن تصفيات 

إفريقيا املؤهلة ألمم 2024 
بكوت ديفوار.

وينضم العبو الفراعنة 
املحترفني تباعًا للمعسكر 
من اليوم األول، إذ سيصل 

الثنائي أحمد حجازي وطارق 
حامد العبا فريق اتحاد جدة 

السعودي، على أن يكتمل 
وصول الالعبني املحترفني 

بحد أقصى مساء غد الثالثاء.
يذكر أن منتخبي مصر 
وماالوي يتواجدان في 
املجموعة الرابعة التي 

تضم إلى جوارهما إثيوبيا 
وغينيا، وتشهد املجموعة 

تساوي الفرق برصيد 3 
نقاط بعد خوض كل منها 

مباراتني.

منتخب مصر يبدأ 
االستعداد لماالوي

يسعى مجلس إدارة نادي 
الزمالك إلى الوصول 

لصيغة اتفاق مع البرتغالي 
جوسفالدو فيريرا، مدرب 
الفريق الكروي األول لكرة 

القدم، على فسخ عقده 
بالتراضي، وإسناد املهمة 
ملدرب محلي خلفًا له خالل 

الفترة املقبلة.
ويواجه مجلس الزمالك 

أزمة في ظل رفض فيريرا 
الرحيل والتمسك بالحصول 

على قيمة الشرط الجزائي 
في عقده بالكامل، والبالغ 3 

أشهر من راتبه.
ويتقاضى فيريرا راتبا 

قدره 175 ألف دوالر شهريًا، 
باإلضافة إلى مستحقات 

متأخرة، وهو ما دفع اإلدارة 
إلى التفاوض مع املدرب 

البرتغالي، خصوصًا في ظل 
األزمة املالية الصعبة التي 
يمر بها النادي في الفترة 

األخيرة.

فيريرا يرفض الرحيل
عن الزمالك

بدأ النادي األهلي املصري 
مخاطبة وزارة الداخلية، 

للحصول منها على 
موافقات لحضور 30 ألف 
مشجع كحد أدنى ملباراة 

الفريق األول الحاسمة، 
والتي ستجمعه بضيفه 

الهالل السوداني في الجولة 
األخيرة لدور املجموعات 

لبطولة دوري األبطال.
يأتي ذلك بعدما تجددت 

آمال الفريق األحمر في 
التأهل للدور ربع النهائي، 

بعد فوزه على القطن 
الكاميروني، وتعادل الهالل 

السوداني مع صن داونز 
الجنوب إفريقي.

األهلي يطلب حضور
30 ألفًا من جمهوره 

تشهد بطولة كأس الرابطة 
لألندية املصرية إقامة 

مباراتني اليوم )االثنني(، 
إذ يستضيف فريق غزل 

املحلة نظيره اإلسماعيلي، 
في الخامسة مساء، بتوقيت 
الكويت، ضمن مباريات دور 

الـ16 من عمر املسابقة.
وفي الثامنة مساء، يلتقي 

االتحاد السكندري مع 
فاركو، لحساب منافسات 

الجولة ذاتها.

المحلة يواجه اإلسماعيلي 
واالتحاد مع فاركو في 

كأس الرابطة

الفنيني والرشيدي لحظة دخول التدريب

علي عاشور

7 مباريات بختام الدور األول 
لكأس زين اليوم

ــتـــار عــلــى  ــيــــوم الـــسـ ــدل الــ يـــسـ
منافسات الـــدور األول لبطولة 
كـــــأس زيـــــن الــتــنــشــيــطــيــة لــكــرة 
القدم، بإقامة 7 مباريات، يلتقي 
فـــيـــهـــا الـــســـالـــمـــيـــة مــــع الـــكـــويـــت 
عــلــى اســتــاد عــبــدالــلــه الخليفة، 
والــــــيــــــرمــــــوك مــــــع الـــفـــحـــيـــحـــيـــل 
ــر، وكـــاظـــمـــة  ــ ــامـ ــ ــاد ثـ ــ ــتـ ــ ــلـــى اسـ عـ
مـــع بـــرقـــان عــلــى اســـتـــاد محمد 
الحمد، والقادسية مع خيطان 
على اســتــاد الــصــداقــة والــســالم 
)المجموعة األولـــى(، والجهراء 
مــع النصر على اســتــاد صباح 
الــــســــالــــم، والــصــلــيــبــيــخــات مــع 
ــــاد نـــاصـــر  ــتـ ــ ــلـــى اسـ الــــشــــبــــاب عـ
الــــعــــصــــيــــمــــي، والــــــعــــــربــــــي مـــع 
التضامن على اســتــاد الكويت 

)المجموعة الثانية(.
وتــقــام مــبــاريــات المجموعة 
االولى في توقيت واحد الساعة 
ــة«  ــيـ ــانـ ــثـ 5:10 ومـــنـــافـــســـات »الـ
 لــمــبــدأ 

ً
الـــســـاعـــة 7:30 تــطــبــيــقــا

تكافؤ الفرص.
ــمـــن الـــقـــادســـيـــة الــتــأهــل  وضـ
ــائــــي عــن  ــهــ ــنــ ــدور نــــصــــف الــ ــ ــلــ ــ ــ ل

المجموعة األولـــى التي يتربع 
على قمتها برصيد 16 نقطة، 
ــاج الــــســــالــــمــــيــــة  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــا يـ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الـــوصـــيـــف بـــرصـــيـــد 11 نــقــطــة 
إلــى الــفــوز على الكويت لحجز 
بطاقة التأهل الثانية، إذ إن أي 
نتيجة أخــرى ستؤهل خيطان 
الثالث وله 10 نقاط في مباراته 

األصفر.
كــمــا ضــمــن الــعــربــي الــتــأهــل 
ــن الـــمـــجـــمـــوعـــة األولـــــــى الــتــي  عــ
تـــصـــدرهـــا بـــرصـــيـــد 13 نــقــطــة، 
وفــوز أو تــعــادل النصر الثالث 
 ،

ً
ولـــه 10 نــقــاط سيؤهله أيــضــا

ــنــــمــــا الــــــخــــــســــــارة ســـتـــؤهـــل  ــيــ بــ
الساحل الوصيف برصيد 11 
نقطة، والذي لن يشارك في هذه 

الجولة.

حازم ماهر

يتابع مدرب األزرق، 
البرتغالي روي بينتو، 

ومساعده أحمد عبدالكريم، 
مباريات مسجلة 

حديثة لمنتخبي الفلبين 
وطاجيكستان، للوقوف على 

أبرز نقاط القوة والضعف 
لديهما.

١٨

• أحمد حامد
خاض فريق الكويت لكرة القدم 
تدريباته في مدينة وهــران الجزائرية، 
ــلـــى فـــتـــرتـــيـــن صـــبـــاحـــيـــة ومـــســـائـــيـــة،  أمـــــــس، عـ
 لمواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائري، 

ً
استعدادا

، فــي إيـــاب الــــدور األول، لــكــأس الــمــلــك سلمان 
ً
ــدا غــ

)البطولة العربية لألندية األبطال(، والتي انتهت 
مباراة الذهاب فيها بفوز »األبيض« بهدف دون رد، 

سجله المحترف البحريني محمد مرهون.
وكان وفد الكويت وصل أمس األول إلى الجزائر 
على متن رحلة طيران خاصة، إال أن الوصول جاء 
ل معه الجهاز الفني، بقيادة 

َّ
، وهو ما فض

ً
متأخرا

الــمــدرب البحريني علي عــاشــور، عــدم خوض 
تدريب مسائي، والخلود للراحة.

وشــمــل تـــدريـــب أمـــس الــصــبــاحــي، تــمــريــنــات 
استشفائية لفك العضالت، وتهيئتها لألحمال 
التدريبية في التدريب المسائي، كما عمل الجهاز 
الفني على وضع اللمسات النهائية على خطة المواجهة 

الجزائرية.
ومن المقرر أن يختتم »األبيض« تدريباته مساء اليوم على 

 المؤتمر الصحافي للجهازين 
ً
ملعب المباراة، كما ُيقام أيضا

الفنيين في الجانبين.
وطالب الجهاز اإلداري للكويت، بقيادة رئيس الوفد خالد 
الغانم، الالعبين بنسيان نتيجة مباراة الذهاب، والعمل على 
تحقيق الفوز في مواجهة الغد، والعودة للكويت ببطاقة التأهل 
للمرحلة الثانية مــن التصفيات، والــتــي ستجمع بين الفائز 
من مواجهة الكويت وشبيبة ســاورة ومواجهة شباب األردن 

ونواذيبو الموريتاني.
من جانبه، قال مدرب »األبيض« علي عاشور إن الفريق بحالة 

بدنية جيدة، رغم الجهد المبذول خالل الفترة الماضية.
وأكد عاشور، في تصريح لـ »الجريدة«، ثقته الكبيرة بالعبيه، 

وقدرتهم على تقديم مستويات الئقة خالل مباراة الغد.
ولفت إلــى أن األوراق مع الــســاورة باتت مكشوفة وواضحة 
 أن الفريق الجزائري 

ً
بصورة كبيرة، بعد مباراة الذهاب، مؤكدا

يملك العبين جيدين، وهو ما ينبئ بمواجهة قوية بين الفريقين.
وعن دخول بعض العناصر الجديدة على تشكيلة الكويت، 
مثل: طــه الخنيسي وفهد حــمــود، شــدد عــاشــور على أن قائمة 
»األبيض« تحظى بجاهزية كبيرة، وهو ما يعطي الجهاز الفني 

األريحية المطلوبة الختيار العناصر المناسبة للمباراة.

الروضان بطل الجولة 
السابعة لدوري الفروسية

تــوج الــفــارس عبدالله الــروضــان بلقب الجولة السابعة من 
بطولة دوري االتحاد الكويتي للفروسية التي أقيمت في مضمار 

نادي الصيد والفروسية بمنطقة صبحان.
وفاز الروضان باللقب بعد تصدره شوط الجائزة الكبرى 
على ارتفاع 140-145 سم، بعد جولة تمايز بزمن 45:61 ثانية 
وبــــدون نــقــاط جــــزاء، تـــاله غــــازي الــجــريــوي الــــذي قـــدم شوطا 
مميزا وبدون نقاط جزاء، ثم علي الخرافي وعبدالله العوضي 
واإليــطــالــي أنــطــونــيــو مــــوروزو وعــبــدالــرحــمــن الــفــزيــع وشــاكــر 

الكاظمي وفواز السبيعي.
وعلى ارتفاع 130-135 سم، جاء الفارس الدولي علي الخرافي 
أوال، تاله عبدالله العوضي في المركزين الثاني والثالث، وحل 

الفارس خالد الزبيد رابعا.
وشــهــدت منافسات الــيــوم األول تألق الــفــارس الــدولــي علي 
الخرافي بالمركز األول في الشوط الخامس على ارتفاع 135-
140 سم، متفوقا على الفرسان عبدالرحمن الفزيع وعبدالله 

العوضي وماضي الخميس.
يذكر أن بنك برقان هو الراعي الرسمي والرئيسي لدوري 

االتحاد الكويتي للفروسية.

»العابر« بطل كأس ختام سباقات الهجن
ــر لـــبـــلـــولـــه  ــ ــابـ ــ ــعـ ــ ــذلـــــــول الـ تــــــــوج الـــــ
 لكأس الــنــادي السادس 

ً
النور بطال

والعشرين لهذا الموسم المخصص 
ــلـــســـودانـــيـــات عـــلـــى مـــســـافـــة 6 كـــم،  لـ
بعد منافسة مثيرة مع الذلول نجم 
لربيح العجمي والذلول الركن لنفل 

العجمي. 
ــواط، فـــاز الــذلــول  ــ وفـــي بقية األشـ
شواهين ملك سطام السهلي بالمركز 
األول لشوط الحيل والثنايا ابكار 
عــلــى مــســافــة 6 كــــم، واحـــتـــل الــذلــول 
شواهين لعلي المري المركز الثاني، 
والذلول الشاهينية لحسين الدواس 

المركز الثالث.
وفــي الشوط المخصص للثنايا 
قــعــدان زائـــد الــفــحــول على مسافة 4 
كم فاز الذلول مكرم لفالح العجمي، 
ــالـــم الـــمـــري  ــنـــصـــور لـــسـ ــول مـ ــ ــذلــ ــ والــ
ــاز الـــذلـــول  بــالــمــركــز الـــثـــانـــي، كــمــا فــ
الــــمــــاركــــه لـــربـــيـــح الـــعـــجـــمـــي بــشــوط 

الـــلـــقـــايـــا ابــــكــــار عـــلـــى مـــســـافـــة 6 كـــم، 
واحتل الذلول الواعي لحمد المري 
المركز الثاني، وجــاء الــذلــول كاحل 

لعلي المري في المركز الثالث.
وفــي الشوط المخصص للجذاع 
قعدان على مسافة 5 كم، فاز الذلول 

مذيار لحسين الدواس، وجاء الذلول 
المسيلة لــربــيــح الــعــجــمــي بالمركز 
الثاني، في حين احتل الذلول مكلفة 

لسعد الرشيدي بالمركز الثالث.

الدواس والعجمي ومسفر يسلمون كأس الختام للهجن

برقان يحافظ على موقعه 
في »ممتاز الطائرة«

حسم فريق برقان قمة الـــدورة الثالثية )الصعود 
والهبوط(، وحافظ على موقعه في الــدوري الممتاز 
للكرة الطائرة في الموسم الجديد برصيد 15 نقطة، 
رغم خسارته أمام الجهراء الثاني بـ 10 نقاط، بثالثة 
أشـــــواط مــقــابــل ال شــــيء، فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي جمعت 
الــفــريــقــيــن، أمـــس األول، عــلــى صــالــة االتــحــاد بمجمع 
الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه، ضــمــن الــجــولــة األخــيــرة من 
الدورة الثالثية، وجاءت نتائج األشواط كالتالي: 25-

.22-25 ،18-25 ،19
 لالئحة حصل برقان على المركز الخامس في 

ً
وطبقا

الدوري الممتاز، وحافظ على مكانه بدوري األضواء 
في الموسم الجديد، فيما سيلعب ثاني الدورة فريق 
الجهراء مع ثاني دوري الدرجة األولى فريق الشباب 
ثــالث مــبــاريــات، والــفــائــز فــي مباراتين يحجز مكانه 
بــالــدوري الــمــمــتــاز، والــخــاســر يهبط لــلــدرجــة األولــى 
فــي الــمــوســم الــجــديــد، بــجــانــب فــريــق الــســاحــل، ثالث 
الدورة الثالثية بنقطتين، والذي صعد بداًل منه فريق 

الصليبيخات بطل الدرجة األولى.

أزرق »يد« الشواطئ 
ثامن آسيا

احتل المنتخب الوطني 
لـــــــكـــــــرة الـــــــيـــــــد لــــلــــشــــواطــــئ 
المركز الثامن في البطولة 
اآلسيوية التاسعة لكرة اليد 
لــلــشــواطــئ، الــتــي اختتمت 
ــرة بــــالــــي  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــي جـ ــ ــ أمـــــــــس فـ
اإلندونيسية، بعد خسارته 
أمــــــــــام نــــظــــيــــره الـــمـــنـــتـــخـــب 
اإلنــــدونــــيــــســــي الـــمـــضـــيـــف، 
الــذي احتل المركز السابع 

بشوطين مقابل ال شيء.
ونــجــح منتخب قطر في 
إحــــــراز لــقــب الــبــطــولــة بعد 
فــوزه على نظيره العماني 
2-0، وتـــأهـــال مــعــا لبطولة 
العالم في أغسطس المقبل، 
ــران المركز  بينما احــتــل إيــ
ــالــــث وفـــيـــتـــنـــام الــــرابــــع  ــثــ  الــ
بـــــــــــ2-0، واحــــتــــلــــت الــفــلــبــيــن 
المركز الخامس والسعودية 
السادس وكوريا الجنوبية 
الــتــاســع والــصــيــن الــعــاشــر 
وهـــــــونـــــــغ كــــــونــــــغ الــــمــــركــــز 
الـــــــحـــــــادي عــــشــــر واألخـــــيـــــر 

للبطولة.

الكويت بطل دوري شباب 
»الطائرة« وكاظمة للبراعم

• محمد عبدالعزيز
تــوج فــريــق الــكــويــت بلقب دوري 
تــحــت 20 ســنــة لــلــكــرة الــطــائــرة بـــ33 
نقطة، إثر فوزه في الجولة األخيرة 
على فريق القادسية، الذي حل ثانيا 
بــــ20 نــقــطــة، بنتيجة ثــالثــة أشـــواط 
لشوط، وجاء فريق كاظمة في المركز 
الثالث بـــ19 نقطة، بعد تغلبه على 
برقان بنتيجة ثالثة أشــواط مقابل 

ال شيء.
وقــــام نــائــب رئــيــس اتــحــاد الــكــرة 
الـــطـــائـــرة نـــايـــف الــخــمــيــلــي بــتــوزيــع 

الــمــيــدالــيــات الــتــذكــاريــة على العبي 
الفرق الثالثة، وتسليم كأس البطولة 

لقائد نادي الكويت.
من جانب آخر، أحرز فريق كاظمة 
لقب دوري البراعم تحت 13 للكرة 
الــطــائــرة بــــ32 نقطة، إثــر فـــوزه على 
ــر بــنــتــيــجــة شــوطــيــن  ــنـــصـ ــريــــق الـ فــ
مقابل ال شيء، واحتل فريق اليرموك 
ــا بـــفـــارق  ــقـــدمـ ــتـ ــي مـ ــانــ ــثــ ــز الــ ــركــ ــمــ الــ
األشــــواط عــن الــكــويــت الــثــالــث ولكل 
منهما 28 نــقــطــة، بــعــد فـــوز األخــيــر 
بشوطين مقابل شــوط أمــس األول، 

في الجولة األخيرة للبطولة. األميركي ريكتور شاني

يواصل منتخب الكويت الوطني لكرة 
القدم تدريباته اليوم االثنين على فترتين 
 بــصــالــة الــحــديــد 

ً
الــســاعــة 11:00 صــبــاحــا

بمقر معسكر الفريق في فندق كراون بالزا 
الفروانية، والساعة السادسة مساء باستاد 
ي 

َ
جابر األحمد الدولي، استعدادا لمواجهت

الفلبين وطاجيكستان المقرر لهما 24 و28 
الجاري، ضمن فترة التوقف الدولية.

وتــأتــي المباراتان ضمن االســتــعــدادات 
للتصفيات اآلسيوية، المؤهلة لنهائيات 
كـــأس الــعــالــم 2026 بــالــواليــات الــمــتــحــدة، 

وكأس آسيا 2027 بالسعودية.
ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة 
المدرب البرتغالي روي بينتو، ومساعده 
أحمد عبدالكريم للوصول بالالعبين إلى 
أفــضــل مــســتــوى ممكن مــن أجـــل الــفــوز في 
المباراتين، لالرتقاء بالتصنيف الشهري 

الصادر عن االتحاد الدولي لكرة القدم.
وشــاهــد بينتو وعــبــدالــكــريــم مــبــاريــات 
 لـــمـــنـــتـــخـــبـــي الـــفـــلـــبـــيـــن 

ً
ــلـــة حــــديــــثــــا مـــســـجـ

وطاجيكستان، للوقوف على المستويين 
 بأن أبرز ما يميزهم 

ً
الفني والبدني، علما

السرعة في االرتداد من الدفاع للهجوم.
إلــى ذلـــك، تلقى االتــحــاد الكويتي لكرة 
 من نظيره الطاجيكي، تم من 

ً
القدم كتابا

خالله تحديد موعد وصول الوفد يوم 26 
الجاري، في المقابل، ينتظر االتحاد وصول 

كتاب مماثل من قبل االتحاد الفلبيني.

المجمد: الالعبون على قدر المسؤولية
وأكد مدير المنتخبات الوطنية سعود 
المجمد أن الهدف من المباراتين تحقيق 
 في 

ً
الــفــوز لــالرتــقــاء بالتصنيف، مضيفا

تصريح له على موقع االتحاد أن الالعبين 

على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، 
وتقديم مستوى يحقق النتائج التي ترضي 

عشاق األزرق.

إبراهيم: التركيز يقتصر على المباراتين
بدوره، لفت قائد المنتخب خالد محمد 
إبراهيم إلى أن تركيز الالعبين يقتصر على 
تدريباتهم مع المنتخب ومباراتي الفلبين 
وطاجيكستان فقط، مضيفا في تصريح 
لوسائل اإلعــالم ان الالعبين عقدوا العزم 
على تقديم مستويات جيدة في المباراتين.

مشيرا إلى أن الالعبين قدموا مستويات 
جــيــدة فــي بــطــولــة خليجي 25 بالبصرة، 
لذلك حرص الجهاز الفني على ضم أغلب 

العناصر التي شاركت في البطولة.

 على البشائر العماني في »سلة آسيا«
ً
كاظمة ضيفا

• جابر الشريفي
 على نظيره البشائر العماني عند 

ً
يحل فريق كاظمة ضيفا

السابعة من مساء اليوم في العاصمة العمانية )مسقط(، ضمن 
منافسات الجولة األخيرة للمجموعة األولى في دوري أندية غرب 
آسيا لكرة السلة، والتي تشهد لقاء آخر يجمع الهالل السعودي 

مع ضيفه شباب األهلي اإلماراتي.
ويتصدر الهالل وشباب األهلي ترتيب المجموعة برصيد 9 
نقاط لكل منهما، بعدهما كاظمة بـ 7 نقاط، ثم البشائر 5 نقاط.

ــي الـــجـــولـــة الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى شـــبـــاب األهـــلـــي  ورغــــــم فــــــوزه فــ
)المتصدر(، فإن »البرتقالي« فقد األمل في المنافسة على بطاقة 
الــتــأهــل الــمــبــاشــرة الــتــي ســتــتــحــدد الــيــوم بــعــد مـــبـــاراة الــنــادي 
اإلماراتي مع نظيره السعودي، إضافة إلى بقية المراكز التي 
على اثرها سيتحدد مركز كاظمة والفريق الذي سيقابله خالل 

الدور الثاني.
وتقام البطولة بنظام الذهاب واإليــاب ألول مــرة في تاريخ 

بطوالت كرة السلة اآلسيوية.
ومن المرجح أن يحقق كاظمة انتصاره الثاني على التوالي 
 
ً
 على ما يقدمه الفريق في الفترة األخيرة، خصوصا

ً
اليوم، قياسا

بعد تدعيم صفوفه بمحترفين على مستوى عاٍل، هما: التونسي 
صالح الماجري، واألميركي ريكتور شاني، إلــى جانب تميز 
العبيه المحليين، مثل: عبدالعزيز الحميدي، وأحمد البلوشي.
وعــانــى »البرتقالي« ســوء حــظ فــي بــدايــة البطولة، إذ خسر 
مباراتيه األوليين أمــام الهالل وشباب األهلي بفارق بسيط، 
وهو ما تسبب في فقدانه فرصة المنافسة على التأهل مباشرة 

إلى الدور الثاني من البطولة القارية.

عاشور: األوراق مكشوفة مع شبيبة الساورة
وثقتي كبيرة بالالعبين     

تتويج فريق الكويت بلقب دوري الشباب

األزرق يواصل تدريباته على فترتيناألزرق يواصل تدريباته على فترتين
وفد طاجيكستان يصل وفد طاجيكستان يصل 2626 الجاري الجاري
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سيتي للمربع الذهبي في كأس االتحاد
ســجــل الـــقـــنـــاص الــنــرويــجــي 
الـــشـــاب إيــرلــيــنــغ هـــاالنـــد ثــاثــة 
أهــداف )هاتريك(، ليقود فريقه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الكـــتـــســـاح 
ضيفه بيرنلي 6 - صفر، السبت 
في دور الثمانية لكأس االتحاد 

اإلنكليزي لكرة القدم. 
وأحرز هاالند أهدافه الثاثة 
في الدقائق 32 و35 و59، وتكفل 
ــز بــتــســجــيــل  ــ ــاريـ ــ ــفـ ــ ــان الـ ــيــ ــولــ جــ
الهدفين الــرابــع والــســادس في 
الدقيقتين 62 و73، في حين جاء 
الهدف الخامس بواسطة كول 
بالمير في الدقيقة 68، ليقودوا 
سيتي إلى بلوغ المربع الذهبي 

للبطولة. 
وســجــل هـــاالنـــد الـــهـــدف رقــم 
41 هذا الموسم خال المباراة 
رقم 37 له مع مانشستر سيتي 
عــلــى مــســتــوى كــل المسابقات، 

بواقع 28 هدفا خال 26 مباراة 
ــالـــدوري اإلنــكــلــيــزي الــمــمــتــاز،  بـ
وعــــشــــرة أهـــــــداف يـــتـــصـــدر بــهــا 

ــمـــة هــــدافــــي دوري أبـــطـــال  ــائـ قـ
أوروبا، وثاثة أهداف في كأس 

االتحاد اإلنكليزي. 

ونــال هــاالنــد لقب »هاتريك« 
لــلــمــرة الـــســـادســـة فـــي الــمــوســم 

األول له مع مانشستر سيتي.

أوسيمين نجم نابولي يحرز هدفه في مرمى تورينو

فنسان كومباني

فودين وهاالند يحتفان بأحد األهداف

كومباني: هاالند سيصبح من العظماءكومباني: هاالند سيصبح من العظماء
أعرب المدير الفني لفريق بيرنلي اإلنكليزي 
لكرة القدم، البلجيكي فنسان كومباني، عن ثقته 
بأن مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي الشاب 

إيرلينغ هاالند، سيصبح أحد عظماء اللعبة. 
وقــــال كــومــبــانــي، الــمــدافــع والــقــائــد األســبــق 
لمانشستر سيتي: »لعبت أمام عدد من العظماء 
خـــال مسيرتي الــكــرويــة، مــثــل ليونيل ميسي 

ورونالدينيو وزين الدين زيدان وكريستيانو 
رونالدو«. 

وأوضح: »في النهاية، هم جزء من نخبة 
خــاصــة للغاية، ألنــنــي أرى أنــه حتى أفضل 

الاعبين يجدون صعوبة بالغة في إيقافهم. 
وشخص مثل إيرلنغ )هاالند( سيجد طريقه«. 

وأشـــــــــار: »أبــــــــرز شـــــيء بــالــنــســبــة لــــي أنـــه 
يــســتــطــيــع تــطــويــر مـــســـتـــواه، وربـــمـــا يــكــون 

هذا هو الفارق عن بقية النجوم بشكل 
عام. بالنسبة لي، هاالند نجم لديه 

ــي تـــطـــويـــر مـــســـتـــواه،  الـــرغـــبـــة فــ

ــر رائــــع ومــثــيــر«.  وأضـــــاف: »أعــتــقــد أن  وهـــو أمـ
ســجــلــه الــتــهــديــفــي بــشــكــل عـــام يــضــعــه فـــي فئة 
معّينة. لسُت بحاجة إلى شيء أكثر من إظهار 
ــه الــتــهــديــفــي... هـــذا هــو أصــعــب جـــزء في 

ّ
ســجــل

الــلــعــبــة، ولــكــنــنــي أرى أن 
الــــمــــســــتــــوى يـــتـــحـــســـن. 
تــحــّســن مــســتــواه منذ 
ــه مـــع  ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــــسـ بــــــــــدء مـ
مانشستر سيتي قبل 

6 أشهر«.

موريانتس: بيدري أفضل موهبة 
شابة في إسبانيا

امــتــدح اإلســبــانــي فــرنــانــدو 
مــوريــانــتــس، الــاعــب الــســابــق 
الــــــــذي ســـجـــل 100 هــــــدف مــع 
ريال مدريد، بيدري )20 عاما( 
العــب وســط برشلونة، مؤكدا 
أنه »يحب« طريقته في اللعب، 
واعــتــبــره أفضل موهبة شابة 

في كرة القدم اإلسبانية.
ــتـــس، بـــأن  ــانـ وصــــــرح مـــوريـ
ــان الــظــهــور األكــثــر  »بـــيـــدري كــ
 الــــذي رأيـــتـــه فـــي العــب 

ً
إبـــهـــارا

شاب في اآلونة األخيرة. أحب 
بيدري، طريقته في رؤيــة كرة 
ـــدوء الـــــــذي يــلــعــب  الـــــقـــــدم، الـــــهــ
بــــه. عــنــدمــا يــكــون بـــيـــدري في 
الملعب، يلعب برشلونة بشكل 

أفضل«.

ماركينيوس وريتشارليسون خارج قائمة السيليساو
اســتــبــعــد الــــمــــدرب الـــمـــؤقـــت لمنتخب 
الــبــرازيــل لكرة الــقــدم، رامـــون مينيزيس، 
الاعبين ماركينيوس وريتشارليسون 
من قائمة الفريق لودية المغرب المقررة 

في 25 الجاري بسبب اإلصابة.
ــازال مــاركــيــنــيــوس، العـــب بــاريــس  ــ ومــ
سان جرمان، يتعافى من إصابة عضلية 
ستحرمه من المشاركة في الودية المقررة 
أمـــــام الـــمـــغـــرب فـــي طــنــجــة الــســبــت 
ــبـــل، بـــحـــســـب مــــا أعــلــنــه  ــقـ الـــمـ
ــلـــي لــكــرة  ــبـــرازيـ ــاد الـ ــحــ االتــ

القدم في بيان.
وأضــــــــــاف الــــبــــيــــان أن 
ريــتــشــارلــيــســون مهاجم 
توتنهام تعرض إلصابة 
ــــال مـــواجـــهـــة فــريــقــه  خـ
أمـــــــام ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
السبت وغــادر الملعب 

باكيا.
وأبلغ الجهاز الطبي 
الـــــــخـــــــاص بــــتــــوتــــنــــهــــام 

طـــبـــيـــب مـــنـــتـــخـــب الـــــبـــــرازيـــــل رودريـــــغـــــو 
السمار أن حالة ريتشارليسون ال تسمح 
لــه بخوض الــوديــة التي ستكون األولــى 
لــمــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل بـــعـــد خــــروجــــه مــن 
مــونــديــال 2022 فــي قــطــر بــربــع النهائي 

على يد كرواتيا.
ــزيــــس  ــنــ ــيــ وأوضـــــــــــــــــح الـــــــبـــــــيـــــــان أن مــ
ــان ســيــســتــدعــي  ــ مـــــــازال يــبــحــث مــــا إذا كـ
ــيـــوس  ــنـ ــيـ ــاركـ ــل مـ ــن مــــحــ ــ ــريــ ــ ــيــــن آخــ ــبــ العــ

وريتشارليسون.
ويغيب عن قائمة الودية أيضا نيمار، 

مهاجم باريس سان جرمان لإلصابة.
ويــــبــــرز فــــي الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي تـــضـــم 23 
العبا، فينيسيوس جونيور، ورودريغو، 
وكــاســيــمــيــرو ومــيــلــيــتــاو، بــجــانــب تسعة 
العــبــيــن يـــشـــاركـــون مـــع الــمــنــتــخــب األول 

للمرة األولى.
)إفي(

فرناندو موريانتس

سلتيكس يحسم بطاقة الـ »بالي أوف«
حسم بوسطن سلتيكس بطاقته إلــى األدوار 
اإلقصائية »بــاي أوف« رغم خسارته أمــام يوتا 
جــــاز 117 - 118 الــســبــت فـــي دوري كــــرة الــســلــة 
 من خسارة ميامي 

ً
األميركي للمحترفين، مستفيدا

هيت أمام شيكاغو بولز 99 - 113.
ــات سلتيكس ثــانــي الــمــتــأهــلــيــن  لــــ »بـــاي  وبــ
أوف« في المنطقة الشرقية بعد ميلووكي باكس، 
والثالث بالمجمل بعد دنفر ناغتس الذي سقط 

السبت على أرض نيويورك نيكس 110 - 116.
وبات فيادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يحتل 
المركز الثاني في المنطقة الشرقية أمام سلتيكس 
لكنه خــاض مباراتين أكثر مــن األخــيــر، بحاجة 

 بعدما 
ً
الــى فــوز وحــيــد كــي يضمن تأهله أيــضــا

، مــعــاداًل 
ً
حــقــق الــســبــت انــتــصــاره الــثــامــن تــوالــيــا

أطول سلسلة له هذا الموسم، وجاء على حساب 
إنديانا بايسرز 141 - 121 بفضل الكاميروني 
جويل إمبيد )31 نقطة مع 7 متابعات و7 تمريرات 

حاسمة( وتايريس ماكسي )31 نقطة(.
وفاز نيويورك نيكس على ضيفه دنفر ناغتس 

.110 - 116
ــرز  وتــواصــلــت مــعــانــاة غـــولـــدن ســتــايــت ووريــ
حامل اللقب خارج الديار بتلقيه الهزيمة الحادية 
 عن جمهوره، وجاءت على يد 

ً
 بعيدا

ً
عشرة تواليا

ممفيس غريزليز 119 - 133.

ًكونتي: أظهرنا أننا
لسنا فريقا

انتقد أنطونيو كونتي المدير 
الفني لفريق توتنهام اإلنكليزي 

لكرة القدم، بعد أن أضاع 
الفريق فرصة الصعود للمركز 

الثالث بعد التعادل 3-3 مع 
ساوثهامبتون السبت. 

وقال كونتي: »إذا كنا سنناقش 
ركلة الجزاء، فهذا يعني أننا 
ال نريد أن نشاهد المواقف 

األخرى«. 
وأضاف: »أعتقد أنه من األفضل 

أن ندخل في صلب المشكلة، 
ألن المشكلة هي أنه لمرة أخرى 

أظهرنا أننا لسنا فريقا«. 
وأردف: »نحن 11 العبا يدخلون 

للملعب. أرى العبين أنانيين، 
أرى العبين ال يريدون أن 

يساعدوا بعضهم البعض وال 
يلعبون بشجاعة«. وأوضح: 

»لماذا؟ ألنهم اعتادوا على فعل 
هذا هنا. اعتادوا على هذا األمر. 
ال يلعبون من أجل شيء مهم. ال 
يريدون أن يلعبوا تحت ضغط«. 
 )د ب أ(

اإلصابة تبعد ساليبا 
عن منتخب فرنسا

لن يشارك وليام ساليبا، 
مدافع أرسنال متصدر الدوري 
اإلنكليزي، مع منتخب فرنسا 

في مستهل تصفيات كأس 
أوروبا 2024 بعد االصابة التي 

تعرض لها مع فريقه في الدوري 
االوروبي »يوروبا ليغ« منتصف 

االسبوع، وفق ما أفاد مصدر 
مطلع السبت.

وكان مدرب »الديوك« ديدييه 
ديشان استدعى الاعب 

للتصفيات األوروبية، لكن قلب 
الدفاع غادر الملعب بعد ساعات 

قليلة وهو يعرج في الدقيقة 
21 خال المباراة التي خسرها 
أرسنال بركات الترجيح ضد 

سبورتينغ البرتغالي وودع 
المنافسات من ثمن النهائي.

وأفادت تقارير عدة بأنه تعرض 
إلصابة في ظهره.

شتيغن: هدفي أن أكون 
الحارس األول للمنتخب

جدد حارس المرمى األلماني 
الدولي مارك أندري تير شتيغن 

تحديه لمواطنه مانويل نوير، 
مؤكدا أن هدفه هو أن يصبح 

الحارس األول لمرمى المنتخب 
األلماني لكرة القدم.

وقبل أيام قليلة على فترة 
التوقف الدولي المرتقبة، 

والتي تشهد الجولة األولى 
للمباريات الدولية عام 2023، 

أكد تير شتيغن أن هدفه أن 
يصبح الحارس األول للمنتخب 
األلماني على حساب نوير، الذي 

يعاني حاليا من اإلصابة. 
وقال تير شتيغن: »كان هذا 
وال يزال هدفي... ال تتواجد 
في حراسة المرمى فقط من 

أجل خوض المباريات الودية. 
الجميع شاهدوا كيف عملت من 

أجل هذا على مدار سنوات«. 

إبراهيموفيتش أكبر 
هدافي الدوري اإليطالي

أصبح السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش السبت أكبر 

 في تاريخ دوري 
ً
الهدافين عمرا

الدرجة األولى اإليطالي وذلك 
بعدما سجل هدفا لفريقه ميان 

أمام أودينيزي في الجولة 
الـ27 من »سيري آ« على ملعب 

»الفريولي«.
وبعمر الـ41 عاما و166 يوما 
نجح المهاجم المخضرم في 

إحراز هدف من ركلة جزاء 
وفي المحاولة الثانية، فبعد 

أن سدد الركلة في المرة األولى 
وتصدى لها الحارس أمر 

حكم اللقاء دانييلي دوفيري 
بإعادتها ونجح إبراهيموفيتش 

في تسجيلها. وأصبح 
إبراهيموفيتش أكبر العب 

يسجل في تاريخ »سيري آ« 
بعدما تخطى الاعب أليساندرو 
كوستاكورتا، الذي كان قد سجل 

بعمر الـ41 عاما و25 يوما في 
شباك أودينيزي أيضا عندما 

كان العبا لميان في مباراة 
خسرها الروسونيري عام 2007.

ويــزور موريانتس، الذي لعب 
ــاراة رســـمـــيـــة مــــع ريــــال  ــ ــبـ ــ 272 مـ
مــدريــد، وتــوج مــع الملكي دوري 

ــال أوروبـــــــــا ثـــــاث مـــــرات،  ــطــ أبــ
الــعــاصــمــة المكسيكية كــأحــد 
سفراء الليغا الذين سيشاركون 
فـــــي مــــهــــرجــــان الـــمـــشـــجـــعـــيـــن، 
حــيــث ســيــشــاهــد الــمــشــجــعــون 
المحليون كاسيكو كرة القدم 
اإلســــبــــانــــي، ويــــشــــاركــــون فــي 
األنــشــطــة الــتــي أعــدتــهــا رابــطــة 

الدوري اإلسباني.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، قــــال 
الــمــهــاجــم الــســابــق إنـــه فوجئ 
بـــأن ريــــال مـــدريـــد هـــو الــفــريــق 
اإلسباني الوحيد الــذي تأهل 
ــع نـــهـــائـــي دوري أبـــطـــال  ــربــ لــ
أوروبـــــــــا وإشـــبـــيـــلـــيـــة الــوحــيــد 
فـــي نــفــس الــــــدور فـــي الـــــدوري 

األوروبي.

نابولي يقسو على تورينو برباعية... ويعزز صدارته
ــــدوري  عــــزز نــابــولــي تــفــوقــه فـــي صـــــدارة الـ
اإليطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 
أمــام مضيفه تورينو، وتغلب عليه 4 - صفر 
أمـــس فـــي الــمــرحــلــة الــســابــعــة والــعــشــريــن من 

المسابقة. 
وسجل األهداف األربعة لنابولي في شباك 
تــوريــنــو، فيكتور أوســيــمــيــن )الــهــدفــان األول 
والــثــالــث( وخفيشا كفاراتسخيليا وتانجي 
نــدومــبــيــلــي فــي الــدقــائــق الــتــاســعــة و35 و51 
و68 وجـــاء هـــدف كفاراتسخيليا مــن ضربة 
جزاء. وارتفع رصيد نابولي إلى 71 نقطة في 
الـــصـــدارة، بينما تجمد رصــيــد تــوريــنــو عند 

37 نقطة. 
وتغلب فيورنتينا على ليتشي بهدف وحيد 
سجله أنتونينو جالو العب ليتشي بالخطأ 

في مرمى فريقه في الدقيقة 27. 
وارتفع رصيد فيورنتينا بذلك إلى 37 نقطة 
في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد 
ليتشي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر. 

ــلـــى هــيــاس  كــــذلــــك تـــغـــلـــب ســـمـــبـــدوريـــا عـ
فيرونا 3-1 ليرفع األول رصيده إلى 15 نقطة 
في المركز التاسع عشر قبل األخير، وتجمد 
رصيد هياس فيرونا عند 19 نقطة في المركز 

الثامن عشر. 

أودينيزي يهزم ميالن

حــقــق أوديــنــيــزي انــتــصــارا مستحقا على 
ضــيــفــه مـــيـــان حـــامـــل الــلــقــب 3 - 1 فـــي ليلة 
حـــمـــل فـــيـــهـــا الــــســــويــــدي الـــمـــخـــضـــرم زالتـــــان 

.
ً
إبراهيموفيتش شارة القيادة أساسيا

 إلــــى الــتــســجــيــل 
ً
ــيـــزي ســـّبـــاقـــا ــنـ ــان أوديـ ــ وكـ

في الدقيقة التاسعة عن طريق األرجنتيني 
روبرتو بيرييرا، قبل أن ُيدرك إبراهيموفيتش 
التعادل من ركلة جزاء أهدرها في المرة األولى 
وأعادها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية حكم 
الفيديو المساعد )فــي إيــه آر( بسبب دخــول 
العبي أودينيزي إلــى منطقة الجزاء )4+45( 

وسط غضب مدرب أودينيزي أندريا سوتيل 
الذي طرد من المباراة.

وحمل إبراهيموفيتش شــارة القيادة في 
أول مشاركة له كأساسي مع ميان منذ أكثر 
 منذ يناير 2022، في تشكيلة 

ً
من عام وتحديدا

ــدعــي 
ُ
الــمــدرب ستيفانو بــيــولــي، بــعــدمــا اســت

 للعب مع المنتخب السويدي عن عمر 
ً
مؤخرا

.
ً
يناهز 41 عاما

ولم يهنأ ميان بتقّدمه، إذ سّجل البرتغالي 
 بــعــد دقــيــقــتــيــن 

ً
بــيــتــو هــــدف الـــتـــقـــدم مــــجــــددا

.)6+45(
وفــي الــشــوط الثاني، زاد أصــحــاب األرض 
تهم التهديفية بهدف ثالث عبر الهولندي 

ّ
غل

كينغسلي إيزيبوي )70(.
وفي مباراتين أخريين، تعادل مونتسا مع 
ضيفه كريمونيزي 1 - 1، وبولونيا مع مضيفه 

ساليرنيتانا 2 - 2.
)د ب أ(

عزز فريق أرسنال صدارته 
للدوري اإلنكليزي الممتاز 

لكرة القدم، بفوزه على ضيفه 
كريستال باالس 4- 1، خالل 
المباراة التي جمعتهما األحد 
في الجولة الثامنة والعشرين 

من المسابقة.

ــــن غــيــاب  اســــتــــفــــاد أرســـــنـــــال مـ
ماحقه مانشستر سيتي حامل 
ــلــــقــــب الــــمــــوســــم الــــمــــاضــــي عــن  الــ
المرحلة الثامنة والــعــشــريــن من 
الــــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي النــشــغــالــه 
بمسابقة الكأس، وابتعد 8 نقاط 
 
ً
في الصدارة بفوزه السادس تواليا

عندما تغلب على جاره كريستال 
باالس 4-1 األحد.

ــده فــي  ــ ــيـ ــ ــال رصـ ــ ــنــ ــ ورفــــــــع أرســ
الصدارة إلى 69 نقطة.

صحيح أن أرســنــال فــي وضع 
 لكن الطريق مــا زال 

ً
مريح حاليا

، إذ عليه أن يواجه 
ً
 وطويا

ً
شاقا

ليفربول )المرحلة 30( ومانشستر 
سيتي )المرحلة 33( ونيوكاسل 
الـــخـــامـــس )الـــمـــرحـــلـــة 35( خـــارج 
ملعبه وجــاره تشلسي )المرحلة 
34( على أرضه، إضافة الى لقائه 
جــــاره وســــت هــــام )الــمــرحــلــة 31( 

 عن »استاد اإلمارات«.
ً
بعيدا

ــم فـــريـــق »الــمــدفــعــجــيــة«  وحـــسـ
الــفــوز فــي الــشــوط األول الـــى حد 
 بهدفين 

ً
كبير بعدما أنهاه متقدما

نــظــيــفــيــن، األول عــبــر الــبــرازيــلــي 
المتألق غابريال مارتينيلي بعدما 

افتتح التسجيل فــي الدقيقة 28 
من زاويــة صعبة إثر عرضية من 
بوكايو ساكا الذي أضاف بنفسه 
الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد 

تبادل جميل للكرة مع بن وايت.
وأضــــاف الــســويــســري غرانيت 
تــشــاكــا الــثــالــث مــع بــدايــة الــشــوط 

الثاني )55(.
ص باالس النتيجة بفضل 

ّ
وقل

الغاني جيفري شلوب )63(.
ــم الـــمـــهـــاجـــم الــبــرايــلــي  ــاهــ وســ
ــريــــال جــــيــــزوس فــــي الـــهـــدف  ــابــ غــ
الرابع بعدما اخترق بالكرة التي 
وصــلــت الـــى االســكــتــلــنــدي كــيــران 
تــيــرنــيــيــه عـــلـــى الـــجـــهـــة الــيــســرى 
فمررها أرضيه لساكا الذي تابعها 
مباشرة في الشباك )74(، في ثاني 
أهـــدافـــه الشخصية فــي الــمــبــاراة 

والحادي عشر هذا الموسم.
من جانب آخر، تعثر توتنهام 
في صراعه على المراكز المؤهلة 
ــــدوري أبــطــال أوروبــــــا، بــعــد أن  لـ
ســـقـــط بــــهــــدف فــــي الــــوقــــت بـــدل 
ــن الـــضـــائـــع بــفــخ الـــتـــعـــادل مع  مـ
مــضــيــفــه ســاوثــامــبــتــون متذيل 

الترتيب 3-3.

وبـــعـــد أن تـــقـــدم 3-1 بـــأهـــداف 
االســبــانــي بــيــدرو بـــورو )1+45(، 
ــديــــل  ــبــ ــــن )65( والــ ــايـ ــ وهـــــــــــاري كـ
الكرواتي إيفان بيريتشيتش )74(، 
وآخر لتشي آدمز ألصحاب االرض 
ص ثيو والكوت النتيجة 

ّ
)46(، قل

فـــي الــدقــيــقــة 77 قــبــل أن يسجل 
جيمس وورد براوز هدف التعادل 

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع من ركلة جزاء.

 
ً
 تشلسي يتعثر مجددا

وعاد جاره تشلسي المتخبط 
في المركز العاشر إلهدار النقاط 
بتعادله 2-2 مع ايفرتون بعد تلقيه 

 في الدقيقة 89.
ً
هدفا

وتقدم تشلسي عبر البرتغالي 
جــواو فيليكس الــذي أحــرز هدفه 
ــلـــى مـــلـــعـــب ســـتـــامـــفـــورد  االول عـ
بــريــدج بتسديدة يسارية زاحفة 
مــن مــشــارف المنطقة على يسار 

الحارس )52(.
ــــدوالي  ــبــ ــ وعـــــــــــــادل الـــــمـــــالـــــي عــ
دوكوريه برأسية من أمام المرمى 

)69( قبل أن يعيد االلــمــانــي كاي 
هافيرتس التقدم للبلوز من ركلة 

جزاء )76(.
ــكـــن الـــكـــلـــمـــة االخـــــيـــــرة كــانــت  لـ
للبديل إلــيــس سيمز الـــذي نجح 
فــي التخلص مــن دفـــاع تشلسي، 
وســدد كرة من الجهة اليمنى من 

داخل المنطقة )89(.

غابريال وساكا يحتفان بالهدف الثاني

أرسنال يكتسح كريستال باالس

سيميوني: الفريق استعاد طموحه وقوته
أكــد دييغو سيميوني مــدرب أتلتيكو مدريد 
أن الفريق »استعاد أسلوب لعبه وطموحه وقوته 
وشكله« بعد مونديال 2022، مبرزا أهمية األداء 
»الجماعي« داخل الملعب، في تصريحات أدلى بها 

عقب الفوز 3 - 0 على فالنسيا السبت.
وقال سيميوني »أفضل ما فعلناه منذ العودة 
من المونديال هو استعادة الفريق ألسلوب لعبه 
وطموحه وقوته وشكله وهذا شيء جيد«، خال 
مؤتمر صحافي إثر االنتصار على فالنسيا في 
الليجا، مضيفا أن الموسم انتقل من »معتاد إلى 

سيئ« ثم من »معتاد إلى جيد«.
وأضاف »يعتمد األمر على الطريقة التي ينهي 

بها الفريق هذا الموسم ومواصلة العمل كفريق. 
حــيــن تــكــون الــمــجــمــوعــة بــخــيــر، يــبــدع الــفــريــق«، 
متطرقا إلى الدفع بألبارو موراتا وتوماس ليمار 
وبابلو بــاريــوس وأنــخــل كــوريــا وأكــســل فيتسل 
أمــس، وكــذلــك عــدم ظهور جيوفري كوندوجبيا 

منذ خمس مباريات.
وأوضح المدرب األرجنتيني »ال نستطيع اللعب 
بكوندوجبيا بعد ألن هناك منافسة شديدة في 
خط الوسط، لكننا نعلم أننا ال نعتمد عليه منذ 
عدة مباريات ومن الصعب التدرب مع ذلك. يلعب 
في فريق حافل بالتنافسية ونحتاج لاستمرار 
دييغو سيميونيعلى نفس النسق في المجموعة فيما هو مقبل«.

ريتشارليسون
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وفيات

فلك مراد تركي أرملة: جاسم محمد دشتي
79 عاما، شيعت، الرجال: بيان، مسجد اإلمام الحسن، النساء: الرميثية، 

حسينية القائم، ت: 98898777
محمد حرفان محمد الهاجري

70 عاما، شيع، الدوحة، ق1، ش5، م20، ديوان محمد حرفان الهاجري، 
ت: 99639594

مستوره سعد فالح غريب أرملة: صالح عايض الغريب
72 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: العمرية، ق5، 

ش6، م35، ت: 99765334، 99752600
خالد عبداللطيف أحمد الناصر

64 عاما، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 97975266
عيد جهيم عوض الجهيم

67 عاما، شيع، الرجال: الصباحية، قطعة 2، شارع 8، قسمية 15، ديوان 
الجهيم، النساء: العدان، قطعة 2، شــارع 20، منزل1، ت: 23628567، 

96085777 ،98855424 ،97409992
فيصل إبراهيم أحمد الناصر

59 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: أبوفطيره، قطعة 3، 
شارع 223، منزل 437، ت: 66619548، 55855737، 66030015، 50166396

نجالء سالم محمد العجمي أرملة: سعدون سالم سعيد العجمي
64 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 66201144

سيد علي سيد حسين السيد قاسم العلوي
80 عاما، شيع، الرجال: حسينية سيد علي الموسوي، شرق، شارع 
الميدان، النساء: حسينية العلوية بيبي هاشمية، الدسمة، ق6، شارع 

االنباري، م13، ت: 99580063، 66544888، 66551100، 99056523
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  26
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ً
11:44 ظـــــــــــــهـــــــــــرا
 10:57 مــــــســــــــــــــــاًء
ً
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05:12 مــــــســــــــــــــــاًء

تمساح يطرق بابه ويعض قدمه قهوة و»غوجيا« توقفان طياَرْين عن العمل
 
ً
كان رجل أميركي يعيش في والية فلوريدا جالسا
فــي منزله يشاهد التلفزيون، عندما سمع صوت 

شيء اصطدم بالباب الرئيسي لمنزله.
(، الــذي 

ً
ــر ســكــوت هولينغسورث )56 عـــامـــا وذكـ

يعيش بمدينة دايتونا بيتش بفلوريدا، في تصريح 
نقله مــوقــع »ســكــاي نــيــوز« أمـــس، أنــه بعدما سمع 
الصوت قفز من مكانه واتجه إلــى الــبــاب، ومــا كاد 
يخرج من باب منزله حتى باغته تمساح راح يعض 

إحدى قدميه.
قل سكوت إلى المستشفى، حيث تلقي العالج 

ُ
ون

من إصابات قالت وسائل إعالم محلية إنها لم تهدد 
حياته. وأكدت السلطات المعنية بالحياة البرية أن 

الحادث وقع في مطلع مارس الجاري.
 إلى المنزل لإلمساك 

ً
وقالت إنها أرسلت صيادا

 بـــأن طـــول الــتــمــســاح كــان 
ً
بــالــتــمــســاح وقــتــلــه، عــلــمــا

2.7 متر.
ووالية فلوريدا موطن لنحو 1.3 مليون تمساح، 
تنتشر في مقاطعاتها الـ 67. وتذكر السلطات أنها 
تقتل »التماسيح المزعجة«، التي يبلغ طولها نحو 

1.2 متر أو أكثر، ألنها تهدد حياة البشر.

أوقفت شركة الطيران الهندية 
الــمــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة »ســبــيــس 
جيت« اثنين مــن طياريها، بعد 
ــنــــاوال الــقــهــوة  عــــــم أنـــهـــمـــا تــ

ُ
أن ز

والمعجنات داخــل قمرة القيادة 
خــــالل اســـتـــراحـــة لــتــنــاول وجــبــة 
خفيفة كان من الممكن أن تشّكل 
كارثة لو انسكب أحد المشروبات 

الساخنة.
وقـــال مــوقــع سبوتنيك، أمس 

 
ً
ــــورة تــظــهــر كـــأســـا األول، إن صــ

مــكــشــوفــة تــحــمــل شـــعـــار شــركــة 
الطيران موضوعة بشكل خطير 
بالقرب من أدوات التحكم داخل 
 بين 

ً
قمرة القيادة، أثــارت غضبا

مجتمع الطيران في الهند وعلى 
اإلنترنت.

 
ً
وكان الطياران يحمالن أيضا
»غوجيا«، وهي معّجنات مقلية 
 خــالل 

ً
ــادة حــلــوة يــتــم تــنــاولــهــا عــ

مهرجان هولي الهندوسي، الذي 
أقيم في 8 الجاري.

وصرح متحدث باسم الشركة 
بـــأن كــال الــطــيــاريــن اســتــبــعــد من 
قـــائـــمـــة الـــطـــيـــاريـــن، فــــي انــتــظــار 

التحقيق.

طوفان أسماك نافقة في أسترالياطوفان أسماك نافقة في أستراليا
مــشــاهــد مــخــيــفــة وثــقــتــهــا 
عــدســة الــكــامــيــرا، ظــهــر فيها 
»طوفان« من ماليين األسماك 
الــنــافــقــة، وهــي تغطي سطح 
الــمــيــاه فــي نــهــر بــأســتــرالــيــا، 
ــأنـــه مــقــطــع من  ــدا وكـ فــيــمــا بــ

فيلم خيال علمي.
وأوضــحــت حكومة واليــة 
ــلـــز، الــجــمــعــة  ــــاوث ويـ نــيــو سـ
الماضي، في تصريح لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، نقله 
مــــوقــــع ســــكــــاي نــــيــــوز أمـــس 
األول، أن مــاليــيــن األســـمـــاك 
نفقت في نهر دارلينغ بالقرب 
مــــن قــــريــــة مـــيـــنـــيـــنـــدي، وهـــو 
ثالث نفوق واسع النطاق في 

المنطقة منذ عام 2018.
وأدت األســــمــــاك الــنــافــقــة 
المتحللة إلـــى انـــســـداد جــزء 
كــبــيــر مـــن الــنــهــر الـــواقـــع في 
الـــمـــنـــطـــقـــة الـــنـــائـــيـــة جـــنـــوب 
ــيـــا. ونــشــرت  شـــرقـــي أســـتـــرالـ

مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى مــواقــع 
ــــرت قــــــوارب  ــهـ ــ الــــتــــواصــــل أظـ
وســط مجموعات كثيفة من 
ــفـــت عــلــى  ــتــــي طـ األســـــمـــــاك الــ
ــة أنــهــا  ــدرجــ ــاء، لــ ــ ــمـ ــ ســـطـــح الـ

حجبت رؤية سطح النهر.
وعــزت الحكومة الظاهرة 
إلــى أن »عــدد أسماك الرنجة 
ــارب فــــي الـــنـــهـــر ارتـــفـــع  ــ ــكـ ــ والـ
بشكل كبير بعد الفيضانات 
األخـــيـــرة، لــكــن الــمــيــاه عــادت 
وانـــــحـــــســـــرت، ونـــــفـــــوق هــــذه 
األسماك عائد إلى انخفاض 
مــــســــتــــوى األكــــســــجــــيــــن فــي 
ــاء، بــفــعــل انــحــســار مــيــاه  ــمـ الـ
 عــن 

ً
الــــفــــيــــضــــانــــات«، فــــضــــال

مــوجــة حــر ضــربــت المنطقة 
أدت إلى تفاقم الظاهرة.

رون« ونوم مالكي الكالب مضطرب
ّ
أصحاب القطط »ُيشخ

شرت في مجلة التفاعالت 
ُ
كشفت دراسة جديدة ن

بين اإلنسان والحيوان، ونقلها موقع روسيا اليوم، 
أمـــس األول، أن الــحــيــوانــات األلــيــفــة قــد تــكــون هي 
جات الساق 

ّ
المسؤولة عن اضطرابات النوم وتشن

طوال الليل.
وركـــزت الـــدراســـة، بــقــيــادة األســتــاذة المساعدة 
ــاء بــجــامــعــة  ــمــ ــتــ ــبـــحـــث واالنــ ــة والـ ــامـ ــعـ لــلــصــحــة الـ
لينكولن ميموريال بالواليات المتحدة، د. لورين 
، على ملكية الحيوانات 

ً
ويسنيسكي، خــصــوصــا

األليفة في الواليات المتحدة. واستندت إلى بيانات 
مـــن الــمــســح الــوطــنــي لــفــحــص الــصــحــة والــتــغــذيــة 

)NHANES( الذي أجري في 2005 - 2006.
وشملت الدراسات بيانات 5 آالف شخص، 51.7 
في المئة منهم كانوا من اإلنــاث و48.3 في المئة 

من الذكور.
والحظت ويسنيسكي أن امتالك كلب، ترتبط 
به احتماالت أكبر لإلصابة باضطراب في النوم 
ومشاكل في أثناء النوم، ووجــود قطة يرتبط به 
جات الساق )رعشة 

ّ
احتمال أكبر لإلصابة بتشن

الـــســـاق(، الفــتــة إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن االعــتــراف 
 باألمان 

ً
بــأن الحيوانات األليفة توفر »إحــســاســا

والــرفــقــة‹‹، مما قــد يــريــح أصحابها، فقد أظهرت 
النتائج بوضوح أنها أدت إلى تدهور جودة النوم 

بشكل عام.
وبشكل عــام، تبّين أن أصحاب الكالب يعانون 
مشاكل واضــطــرابــات فــي الــنــوم، وتــوقــف التنفس 
ــة، والـــحـــاجـــة إلــى  ــراحــ ــه، والـــشـــعـــور بـــعـــدم الــ خـــاللـ
النعاس، وعدم الحصول على قسط كاٍف من النوم، 
والحاجة إلى حبوب للنوم، وتشنجات في الساق، 

.
ً
مقارنة بأولئك الذين ال يملكون كالبا

وفـــي هـــذه األثـــنـــاء، كـــان أصـــحـــاب الــقــطــط أكــثــر 
 للشخير، ويــواجــهــون صــعــوبــة فــي الــنــوم 

ً
ُعــرضــة

 بالذين ال يملكون القطط.
ً
جات الساق، مقارنة

ّ
وتشن
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يومية سياسية مستقلة

احودخلنا الطوفه...
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

ــنــــا وال نـــمـــلـــك وســـيـــلـــه ــْربــــكــ تــــشــ
ــادي ــرمــ ــع الــ ــن الــــوضــ ــعــنــا مــ

ّ
تــطــل

قــــرف! وانــفــوســنــا صــــارت عليله
ــى الــيــاس عــادي

ّ
وكــثــر الــيــاس خــل

ــره بــديــلــه ــفــ ــره إلــــــى حــ ــفــ ومــــــن حــ
ــــادي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــي والـ ــ

ّ
ــن ــجــ ــتــ ـــبـــلـــنـــا الــ

ّ
تـــق

ـــه ونــســحــبــهــا ب ِغــيــلــه
ّ
كـــمـــا جـــث

ي بصْبحها »تحيا بالدي«!
ّ
ونغن

وجــوٌم... وجــوٌه منبهرة ومتسائلة، كيف صرنا 
لهذه الفوضى القانونية العارمة؟ وما الذي ستؤول 

إليه األمور؟
ــابـــة عن  أظــــن، وأنــــا أمــضــي ألجـــل مــحــاولــة اإلجـ
هذين السؤالين، أنني ال بّد أن أوضح أن العاصفة 
التي نعيشها نتيجة منطقية لمتواليات معروفة 
بــمــســاهــمــة كـــل األطـــــــراف فـــي الــمــشــهــد الــســيــاســي 
الحالي؛ السلطة، والحكومة، ومجلس 2022، وعلى 
األخص أقطابه وزعاماته، والمحكمة الدستورية، 
ــفـــاســـدون بــكــل مــكــونــاتــهــم،  والــــدولــــة الــعــمــيــقــة، والـ
، بال استثناء.

ً
فالمسؤولية والتقصير عليها جميعا

ـــرت الـــنـــاس بعهد 
ّ

فــالــســلــطــة الــســيــاســيــة قـــد بـــش
 مجلس األمة والعودة إلى 

ّ
جديد، بدايته قرار بحل

األمة، بعد دراسة الجوانب الدستورية والقانونية 
ات أو ثغرات في ذلك، وبعد فترة  ب أية إجراء

ّ
لتجن

 
ً
مناسبة جاء حل المجلس، لكن يبدو أن هناك خلال

في عمل البطانة والمستشارين أورث إجراءات كانت 
واضحة اصابتها بأكثر من عوار دستوري، قد يكون 
أبعدها عن مثل هــذا الــعــوار أسباب حل المجلس 

وتأسيسه على المادة 10٧ من الدستور. 
أما الحكومة، التي لم يزد عمرها في كل مراحل 
هذا المشهد على 8 أشهر، فهي لم تكن ماسكة بزمام 

األمــور، وتتقاذفها جميع األطــراف الضاغطة بكل 
حسن بناء 

ُ
االتجاهات المتناقضة في آن واحد، ولم ت

فريقها السياسي والقانوني المستقل، فاستعانت 
بفرق ليست من خياراتها وال تدين لها بالوالء وال 
ضح 

ّ
بُحسن النصح أو سالمة المساندة، وهو ما ات

مــن وجـــود أوجـــه مــتــعــددة لــلــعــوار الــدســتــوري في 
الكثير من قراراتها وقوانينها، ولم يسلم سيناريو 
الحل ومرسومه من هنات - رغم صغرها - مهدت 
لــلــمــشــهــد الـــحـــالـــي، ووضـــعـــت الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
أمــام موقف مــحــرج، ولــم تسعفها بُحسن التدبير 

االحترافي.
أما مجلس 2022، فإنه كّرر األخطاء والممارسات 
السلبية، وعاش في حالة نشوة الغلبة السياسية، 
شد السياسي، فتخّبط في خطواته،  التي أفقدته الرُّ
وتــشــرذمــت مــكــونــاتــه، وتــســابــقــت مــجــهــوداتــه، بل 
ــاعــــت أولــــويــــاتــــه، فـــضـــّيـــع مـــســـاره  وتــــضــــادت وضــ
ومسار الرشد السياسي في آن واحد، فسلك طريق 
االبتزاز، والتهديد، والتصفية، والتصعيد، وتكرار 
الــمــمــارســات غير الــدســتــوريــة لمجلس 2020 رغم 
 
ً
انتقاده الالذع لها، وصار زعامات متنافرة وأفرادا

متناثرة ضّيعت أهم مطلب كانوا يرفعون شعاراته 
وينادون به، أال وهو اإلصالح السياسي، فال نظام 

انــتــخــاب أقـــّر، وال هيئة وطنية عليا لالنتخابات 
صدرت، وال قانون للمحكمة الدستورية أنجز، وال 
حماية للحريات تحققت، فمضى مــا يــقــارب ستة 
أشهر من عمره وكأنه بضعة أيــام، فضاع وضّيع 

مكانته ودوره.
وأمــــا الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، فــهــي فـــي حكمها 
الــــصــــادر أمـــــس، قـــد جــانــبــت الــــصــــواب الــقــانــونــي، 
 
ً
وتنّكبت طريق السداد الدستوري، وأوردت ضربا

 والتسبيب الواهن في 
ً
من االستدالل الفاسد قانونا

بنائه القانوني وتماسكه المنطقي.
فهي أواًل تجاهلت أنها محكمة طعون انتخابية 
- محكمة موضوع - فتصّدت للفصل في الموضوع 
الدستوري الخاص بالمرسوم رقم 12٦ لسنة 2022 
)مرسوم الحل(، وكأنه طعن بعدم الدستورية، وهو 

ما لم ُيثره الطاعن ولم يورده في حيثياته.
ــّدم إلــيــهــا مــن أوراق ومــن  ــ

ُ
وهـــي لــم تحكم بــمــا ق

طــلــبــات، وتـــجـــاوزت فــي حكمها ذلـــك كــلــه، حينما 
أوردت فـــي ســـيـــاق حــيــثــيــاتــهــا عـــالقـــة الـــنـــزاع بين 
الحكومة السابقة والمجلس المنحل، وهو أمر غير 
 لتقصر 

ً
، بل واتخذته مدخال

ً
مطروح عليها أساسا

أسباب الحل على ذلك النزاع الذي كان بين الحكومة 
والمجلس، وهو غير مطروح، بل جعلت غياب ذلك 

الــخــالف فــي عــالقــة الحكومة الــجــديــدة بالمجلس 
 لعدم دستورية مرسوم الحل، 

ً
 وحيدا

ً
 وسببا

ً
سندا

ووصفت ذلك بعدم ابتناء الحل على سبب مشروع، 
رغم خلّو مرسوم الحل من أية إشارة لذلك من جهة، 
 
ً
ــــراده ألكــثــر مــن ســبــب آخـــر يكفي لــيــكــون ســنــدا وإيـ

يحمل الحل على أسبابه.
، تجاوزت المحكمة في حيثيات الحكم 

ً
وأخيرا

العديد من الحدود الدستورية، وأبرزها تقريره أن 
 لنص 

ً
المجلس المنحل يستكمل كامل مدته، خالفا

 
ً
 وقطعا

ً
المادة 10٧ من الدستور التي تحدد جزما

أن استرداد المجلس المنحل سلطته، وكأن الحل 
لم يكن، مقّيد بإجراء االنتخابات للمجلس الجديد.
وهــنــا ينبغي أال يغيب عــن الجميع أن الــدولــة 
ــنـــواب والــشــخــصــيــات  الــعــمــيــقــة والــفــاســديــن مـــن الـ
السياسية كــانــوا حاضرين بالمشهد السياسي، 
ويقحمون أنفسهم فيه ويحّركون أدواتهم السياسية 
والقانونية في كل المواقع، وصواًل إلبطال المجلس، 
وهو دور ليس مجهواًل وال يخفى على كل حصيف.

وها نحن نجد أنفسنا وسط عاصفة من الفوضى 
القانونية العارمة، التي تستدعي بصيرة وُحسن 
ــن الــمــتــوالــيــات  تــدبــيــر لــمــنــع حـــالـــة ال مــتــنــاهــيــة مـ

.
ً
الخاطئة قانونيا

أ.د. محمد المقاطع الكويت... وعاصفة الفوضى القانونية

»غوغل« تتوقف عن بيع نظاراتها»غوغل« تتوقف عن بيع نظاراتها
أعلنت شركة غوغل أنها 
ستتوقف عن بيع النظارات 
الـــذكـــيـــة، ألنـــهـــا تــتــطــلــع إلــى 

خفض التكاليف.
ــكـــة ســـــي إن  ــبـ وقـــــالـــــت شـ
إن، فــي الــخــبــر الــــذي نقلته 
»الحرة نت«، أمس، إن إعالن 
الشركة هــذا األســبــوع »أدى 
 إلى القضاء على خط 

ً
فعليا

إنتاج مبتكر، لكنه فاشل )...( 
والــعــديــد مــن المستهلكين 
ــه )الــمــنــتــج( قد  اعـــتـــقـــدوا أنــ

انتهى منذ فترة طويلة«.
ــــة عــلــى  ــــركـ ــــشـ وذكـــــــــــرت الـ
مــوقــعــهــا »اعـــتـــبـــارا مـــن 15 
ــدار ــ الــــجــــاري لــــن نــبــيــع إصـ
 Glass Enterprise Edition
بعد اآلن، وسنواصل دعمه 

حتى 15 سبتمبر المقبل«.
 Google وتم الكشف عن
Glass ألول مــرة عــام 2013 
للمستهلكين عــامــة، ولكن 
تــم إيــقــاف إنــتــاج الــنــظــارات 

الــذكــيــة عـــام 2015، بــعــد أن 
فشلت اإلصدارات التجريبية 
في اكتساب قوة دفع، بسبب 
ارتفاع سعرها وتصميمها، 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ والـــــــمـــــــخـــــــاوف الـ

بالخصوصية.
ثــــــــم حــــــــّولــــــــت »غـــــــوغـــــــل« 
الــتــركــيــز مـــن المستهلكين 
إلـــى الــمــؤســســات، حــيــث تم 
اإلعــــالن عــن اإلصــــدار األول 
من Enterprise عــام 2017، 
الســتــخــدامــهــا فـــي مــجــاالت 
الــــتــــصــــنــــيــــع والــــــخــــــدمــــــات 
اللوجستية. وكان اإلصدار 
ــي عــــــام 2019، آخـــر  ــانــ ــثــ الــ
محاولة من »غوغل« لحفظ 
 المنتج 

ّ
مــنــتــج Glass، لــكــن

 
ً
الذي يبلغ سعره 999 دوالرا

فشل في االستمرار.
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