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مع انطالق عجلة أول أيام الشهر الفضيل، افتتحت مدارس وزارة 
التربية أعمالها بغياب شبه كامل للطلبة، وسط التزام األغلبية 
 للنظام المرن 

ً
العظمى من معلمي الوزارة وموظفيها بدوامهم وفقا

.
ً
الذي سمح به ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية مؤخرا

وعلمت »الجريدة«، من مصادرها التربوية، أن أغلبية المدارس 
سجلت نسبة غياب عالية تجاوزت في بعضها 95 في المئة، السيما 
بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، مبينة أن هناك اتفاقات أبرمت 
بين الطلبة على الغياب في أول أيــام رمــضــان، السيما أنــه وافق 

الخميس نهاية األسبوع.
وقــالــت الــمــصــادر إن هــذا الــغــيــاب الكبير للطلبة، الــذيــن يدعي 
بعضهم أن معلميهم يحرضونهم على عدم الحضور في مثل هذه 
 أن حصص 

ً
األيام، تسبب في إرباك الجداول المدرسية، خصوصا

الــدوام المدرسي تم تقليصها هذا الشهر، ليبدأ الــدوام عند 9:30 
، وينتهي فــي الــــ 1:30 لــالبــتــدائــي، والــثــانــيــة بــعــد الظهر 

ً
صــبــاحــا

 لالبتدائي، 
ً
للمتوسط والثانوي، ليصبح مجموع ساعاته أربعا

وأربـــع ســاعــات ونصف الساعة للمتوسط والــثــانــوي، مــع وجــود 
دروس داخلة ضمن اختبارات نهاية العام، مما يستدعي استيفاء 

شرحها حتى ال تؤثر على تحصيل الطلبة.
وأعربت عن تخوفها من كثرة حاالت الغياب خالل شهر رمضان، 
وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية تربك الخطة الدراسية 
 أن ثمة مطالبات 

ً
للفترة المتبقية من العام الــدراســي، خصوصا

باعتماد عطلة دراسية خالل العشر األواخر من رمضان، وهو ما 
يقلص إلى حد خطير الفترة الدراسية خالل الفصل الثاني من العام.
 تساهم فــي تنامي ظــاهــرة الغياب عبر 

ً
وذكـــرت أن هناك أســـرا

تساهلها مع أبنائها وعــدم حثهم على االلــتــزام بالدوام 

فهد الرمضان

ترسية البنى التحتية لـ »جنوب صباح األحمد«
ً
بـ 113 مليون دينار... والتنفيذ خالل 1095 يوما

● محمد جاسم
أعــلــن وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مجلس 
ــة لــــشــــؤون اإلســـكـــان  ــدولــ ــر الــ ــ ــة وزيــ ــ األمــ
والــتــطــويــر الــعــمــرانــي عـــمـــار الــعــجــمــي، 
تـــرســـيـــة الــمــنــاقــصــة الـــخـــاصـــة بــإنــشــاء 
وإنجاز وصيانة أعمال الطرق الرئيسية، 
ــــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــــدمـ ــبــــكــــات خـ وشــ

الرئيسية، وخــزانــات مــيــاه األمــطــار في 
مـــشـــروع جـــنـــوب صـــبـــاح األحـــمـــد، على 
شــركــة »الــمــقــاولــون الـــعـــرب« الــكــويــتــيــة، 
.
ً
 و76 دينارا

ً
 و789 ألفا

ً
بمبلغ 112 مليونا

وقال العجمي، في تصريح، أمس، إنه 
تم طرح أعمال تنفيذ هذا المشروع في 
25 سبتمبر 2022، وبلغ عدد الشركات 

المتقدمة للمناقصة 14.

من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، أن مدة تنفيذ أعمال 
المشروع، الذي تصل مساحته إلى 61.5 

.
ً
كم2، ستستمر 1095 يوما

فصل دراسي خاٍل من الطالب في إحدى المدارس الثانوية بنين أمس

 في خاركيف أمس األول )أ ف ب(
ً
 مدمرا

ً
أوكرانيون يعبرون جسرا

٤:١9 ــاك:  اإلمــــســ
6:0١ اإلفــــــطــــــار: 

»المشاريع« تربح 
25.2 مليون 

دينار في 2022 
بنمو %44

تباين أداء 
مؤشرات البورصة 

والسيولة 32.5 
08مليون دينار 06

واشنطن تسحب مقاتالت حديثة من المنطقةواشنطن تسحب مقاتالت حديثة من المنطقة
وزيرا خارجية السعودية وإيران يتبادالن 
التهنئة برمضان ويتفقان على لقاء قريب

في خطوة تشير إلى أن إدارة 
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
ــكـــة بــتــقــلــيــص  ــتـــمـــسـ ال تــــــــــزال مـ
حضورها العسكري في منطقة 
الشرق األوسط رغم بروز الصين 
ــر كــمــنــافــس مــحــتــمــل فــي  ــيــ األخــ
منطقة لطالما كــانــت محسوبة 
ــيـــركـــي، ذكـــرت  عــلــى الـــنـــفـــوذ األمـ
صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
في تقرير لها أمس، أن الواليات 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــل طـ ــرســ ــتــ ــدة ســ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
هجومية قديمة من طراز »إيه 10« 
لتحل مــحــل الــطــائــرات القتالية 
 في الشرق األوسط، 

ً
األكثر تطورا

فــي إطــار جهودها لنقل المزيد 
ــة إلـــى  ــثـ مــــن الـــمـــقـــاتـــالت الـــحـــديـ
المحيط الــهــادي وأوروبـــا لــردع 

الصين وروسيا.
ونــقــل التقرير عــن مسؤولين 
أميركيين قولهم إن نشر طائرات 
»إيــه 10« المقرر في أبريل يأتي 
 
ً
ضمن خطة أوسع تتضمن أيضا
اإلبقاء على قوات بحرية وبرية 
محدودة بمنطقة الشرق األوسط.

ــادة الـــوســـطـــى  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وكـــــانـــــت الـ
األميركية، التي تندرج المنطقة 
الــمــذكــورة فــي نــطــاق عملياتها، 
 أنها بدأت تعتمد 

ً
أعلنت سابقا

على أسطول كبير من الطائرات 
والسفن المسيرة لمراقبة منطقة 

الخليج. 
جــــــاء ذلـــــــك، فــــي وقــــــت بــــــدا أن 
قـــطـــار الــمــصــالــحــة الـــســـعـــودي ـ 
اإليــرانــي ال يــزال على السكة، إذ 
اتفق وزير الخارجية السعودي 
األمير فيصل بن فرحان ونظيره 
اإليراني حسين أمير عبداللهيان 
عــلــى عــقــد لــقــاء ثــنــائــي بينهما 
 »لتمهيد األرضية إلعادة 

ً
قريبا

فتح السفارات والقنصليات بين 
البلدين، وذلك عبر اتصال هاتفي 

تـــبـــادال خــاللــه التهنئة 
مقاتالت إيه 10 القديمة الخفيفة التي تنوي واشنطن إحاللها محل مقاتالتها الحديثة في المنطقة 

تصعيد إسرائيلي في أول أيام رمضانموسكو: توقيف بوتين إعالن حرب نووية
قتيل في »الضفة«... ودعوات لشد الرحال إلى »األقصى«

رغــم دخـــول شهر رمــضــان الــمــبــارك، حافظ 
خط العنف المتصاعد في األراضــي المحتلة 
على مساره أمس، مع سقوط شاب فلسطيني 
برصاص الجيش اإلسرائيلي، واقتحام مئات 
المستوطنين للمسجد األقصى، وسط الدعوات 

إلى شد الرحال إليه.
وفي اليوم األول من الشهر الكريم، أعلنت 
وزارة الصحة الفلسطينية استهداف قوات 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، خـــالل عــدوانــهــا على 
طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، الشاب 
أمير أبوخديجة برصاصة في الرأس، أدت إلى 
تهتك كامل في الجمجمة، وخــروج للدماغ، 
باإلضافة إلى رصاص في األطراف السفلية، 

ما أدى إلى استشهاده.
ونعت »كتيبة طولكرم« الشاب أبوخديجة، 
مؤكدة أن »أحد قادتها ومؤسسيها ارتقى إثر 

عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة في 
عزبة شوفة« المجاورة لطولكرم.

وأكد الجيش اإلسرائيلي أن »المشتبه فيه 
 فــي عمليات إطـــالق الــنــار على 

ً
كــان مــتــورطــا

 
ً
بــلــدات إســرائــيــلــيــة وقــــوات األمــــن«، موضحا

ــه  ــ ــمــــة شـــقـــتـــه وّجـ أنــــــه »أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــيـــة مــــداهــ
نيران مسدسه لقواتنا، فتم الــرد بالذخيرة 
الــحــيــة، واعــتــقــال مــســاعــده الــرئــيــســي، ونقله 

لالستجواب«.
وبعد المباحثات التي جمعت الجانبين 
الفلسطيني واإلسرائيلي، بمشاركة مسؤولين 
أردنيين ومصريين وأميركيين في منتجع 
شـــرم الــشــيــخ، ونــاقــشــت »اســتــعــادة الــهــدوء«، 
اقــتــحــم مــئــات المستوطنين أمـــس المسجد 
األقصى، من باب المغاربة، بحماية مشددة 

من شرطة االحتالل اإلسرائيلي، تلبية 
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غياب شبه كامل في...

واشنطن تسحب مقاتالت حديثة...
تصعيد إسرائيلي في أول أيام...

الــمــدرســي، داعــيــة جميع األســر إلــى القيام بمسؤوليتها الكبيرة 
وتشجيع أبنائها على الدوام والمذاكرة وتوعيتهم بأهمية العلم 
والمعرفة في زمن باتت المعرفة والعلوم أحد أهم أركان النهضة 

والتقدم. 
وأكــدت المصادر أن تعليمات صــدرت إلــى اإلدارات المدرسية 
من قياديي التعليم العام بتسجيل غياب الطلبة في سجل الطالب 
وإرسال إشعارات التغيب إلى أولياء األمور عبر برنامج »سهل«، 
لكي يعلم أولــيــاء األمـــور بوضع أبنائهم، الفتة إلــى أن الــمــدارس 
ملتزمة باحتساب اليوم ضمن أيام الغياب للطالب والتي حددتها 
 
ً
 للحاالت المرضية العادية و60 يوما

ً
الوثائق التعليمية بـ 25 يوما

لألمراض المستعصية خالل العام، ليرفع األمر في حال تجاوزها 
إلى المدير العام للمنطقة التعليمية، الذي يملك قرار حرمان الطالب 

.
ً
وعدم إكماله للعام الدراسي واعتباره راسبا

واتفقت السعودية وإيران، في وقت سابق من الشهر الجاري، 
على استعادة العالقات برعاية بكين، في وقت يقول محللون 
إن الجانبين سيستفيدان من خفض التصعيد، إذ تسعى إيران 
إلــى تقويض الجهود األميركية لعزلها في المنطقة، بينما 

تحاول السعودية التركيز على التنمية االقتصادية.
إلــى ذلــك، قــال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 
 على 

ً
ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي بطهران أمس تعليقا

بيان االجتماع الوزاري الخليجي في الرياض أمس األول الذي 
دعا إلى تحسين العالقات مع إيران: »نعرب عن أملنا أن تلعب 
 فعااًل في زيادة االستقرار 

ً
االتفاقية بين إيران والسعودية دورا

والسالم اإلقليمي والتنمية وتعزيز النهج القائم على الحوار 
في منطقة الخليج«.

ــاًء عــلــى رؤيـــتـــنـــا االســتــراتــيــجــيــة  ــنــ  وأضــــــاف كــنــعــانــي: »بــ
وسياساتنا المبدئية لطالما اعتبرنا التفاعل والتعاون مع 
 
ً
دول الجوار أفضل طريقة لحل المشاكل اإلقليمية«، مشددا

على أن بالده »ترفض االتهامات الموجهة لها بخصوص ملف 
اليمن وتشدد على ضــرورة الواقعية وتطوير حل سياسي 

إلنهاء األزمة الطويلة هناك«.
إلى ذلــك، بحث األمين العام لـ »حــزب الله« اللبناني حسن 
نصرالله مع رئيس مجلس العالقات الخارجية في إيران كمال 

للشهر الفضيل.
ودعــا مجلس اإلفــتــاء األعــلــى فــي فلسطين إلــى شــد الرحال 
خــالل شهر رمــضــان إلــى مدينة الــقــدس، ومسجدها األقصى 
 أنه بأمّس الحاجة إلى ذلك في ظل ما يتعرض 

ً
المبارك، مؤكدا

لــه مــن حملة شرسة تستهدف وجـــوده وقدسيته ووحــدتــه بـ 
»التدنيس والعدوان«.

وفي إسرائيل، أصبح اآلن إعالن أن رئيس الوزراء غير مالئم 
لمنصبه أكثر صعوبة، بعدما مرر الكنيست أمس تعديل قانون 

مثير للجدل، بعد نقاش استمر طوال الليل. 
 على 

ً
ة األخــيــرة صـــّوت 61 مــن أصــل 120 نــائــبــا وفــي الــقــراء

الــقــانــون، الــذي ينص على اإلعـــالن عــن تعذر اســتــمــرار رئيس 
الـــوزراء في أداء مهام منصبه ألسباب صحية ونفسية فقط، 
بشرط مصادقة ما ال يقل عن 80 عضو كنيست يمثلون نسبة 
الثلثين على ذلك، مما سيقلل التأثير المحتمل للمحكمة العليا 

أو مكتب النائب العام.
وهــذا هو أول تغيير للقانون، الــذي يأتي ضمن إصالحات 
قضائية أوسع مخططة من جانب الحكومة اليمينية، برئاسة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تسببت في نزول اآلالف إلى 

 عليها، وجذبت انتقادات واسعة النطاق.
ً
الشوارع احتجاجا

خرازي وهو مستشار للمرشد األعلى اإليراني علي خامنئي، 
آخر التطورات السياسية في المنطقة. 

وأشارت تقارير إلى أن نصرالله لم يكن يعلم بالمحادثات 
السعودية ـ االيرانية، إذ إنه قال في خطاب قبل أيام قليلة من 
إعالن االتفاق إن »من ينتظرون تسوية بين إيران والسعودية 

 .»
ً
سينتظرون طويال

 مــن دمــشــق، بينما قالت 
ً
وكـــان خــــرازي زار بــيــروت قــادمــا

 منصب وزير 
ً
مصادر إن المسؤول اإليراني الذي شغل سابقا

الخارجية في حكومة اإلصالحي محمد خاتمي أطلع نصرالله 
على تفاصيل االتفاق.

ــال نــائــب األمـــيـــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الشيخ  مـــن نــاحــيــتــه، قـ
نعيم قاسم: »بدأت المنطقة تتحرك بعكس االتجاه األميركي 
 أن »االتــفــاق اإليــرانــي السعودي أسقط 

ً
اإلسرائيلي«، مضيفا

 عن إسرائيل«. وأكد أن »محاولة 
ً
 بديال

ً
مشروع جعل إيران عدوا

ترتيب العالقة مع سورية من قبل اإلمارات وتركيا والسعودية، 
فيها خير لكل هذه الدول«.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حسبما أعلنت وكالة 
لدعوات »منظمات الهيكل« المزعوم للتصعيد منذ اليوم األول »واس« الرسمية السعودية.
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ولي العهد يهنئ باكستان 
بعيدها الوطني

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس الباكستاني، د. عارف علوي، ضّمنها سموه خالص تهانيه 

بمناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له دوام الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ 
باكستان بالعيد الوطني

بعث رئــيــس مجلس الــــوزراء سمو الشيخ أحــمــد نــواف 
األحــمــد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس الباكستاني د. عــارف 

علوي بمناسبة العيد الوطني لبالده.

وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان 
العالقات والعمل الخليجي

التقى وزير الخارجية الشيخ 
سالم الصباح نظيره السعودي، 
األمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، على 
هامش اجتماع المجلس الوزاري 
لـــــــــوزراء خـــارجـــيـــة دول مــجــلــس 
التعاون في دورته الـ 155،  التي 
عــقــدت أمـــس األول بمقر األمــانــة 
العامة لمجلس التعاون بمدينة 

الرياض.
ــدد الــصــبــاح، فـــي مستهل  وجــ
اللقاء، التهنئة باالتفاق الثالثي 
الذي تم التوصل إليه بين المملكة 
ــادرة مــــن الــرئــيــس  ــبـ ــمـ وإيـــــــــران، بـ
الــصــيــنــي، الســتــئــنــاف الــعــالقــات 
الدبلوماسية بين البلدين، والذي 
يعد خطوة إيجابية لحفظ األمن 

واالستقرار في المنطقة.

ــــر  ــلــــقــــاء أواصـــ كــــمــــا تـــــنـــــاول الــ
ــة  ــقـ ــيـ ــوثـ الـــــعـــــالقـــــات األخـــــــويـــــــة الـ
الــتــي تــربــط الــبــلــديــن والشعبين 

الــشــقــيــقــيــن، ومــنــاقــشــة عــــدد من 
القضايا المعنية بدعم وتعزيز 
مسيرة العمل الخليجي المشترك، 

ــرز الــمــســتــجــدات على  ــ وبـــحـــث أبـ
الساحتين اإلقليمية والدولية.

العنزي يقدم أوراق اعتماده 
 لدوقية لوكسمبورغ

ً
سفيرا

قّدم السفير نواف العنزي، 
أمــس األول، أوراق اعتماده 
الى الــدوق األكبر في دوقية 
لوكسمبورغ، هنري، سفيرا 
فوق العادة ومفوضا محاال 

لديها.
وذكــــــرت ســـفـــارة الــكــويــت 
لـــدى بلجيكا، فــي بــيــان، أن 
»السفير العنزي نقل تحيات 
ــبــــالد الــشــيــخ  ســـمـــو أمـــيـــر الــ
نـــواف األحــمــد، وســمــو ولــي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نــواف األحمد 
إلــى صاحب السمو الملكي 

الدوق األكبر هنري«.
وأعــــرب الــســفــيــر الــعــنــزي، 

ــع 
ّ
ــان، عــــن تــطــل ــيــ ــبــ حـــســـب الــ

ــت إلــــــــى الــــعــــمــــل مــع  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
دوقية لوكسمبورغ لتعزيز 
ــة عــلــى  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الــــعــــالقــــات الـ
مختلف الصعد، بما يخدم 

المصالح المشتركة.
مــن جــانــبــه، أعــــرب الـــدوق 
ــر هـــنـــري عــــن تــقــديــره  ــبــ األكــ
لـــدور الــكــويــت فــي المنطقة، 
وتطلعه لبناء شراكات أكبر 

بين البلدين الصديقين.

وزير الخارجية ونظيره السعودي

العجمي: ترسية مناقصة خدمات وبنى 
تحتية بـ »جنوب صباح األحمد«

ً
»المقاولون العرب« فازت بأقل العروض ومدة التنفيذ 1095 يوما

● محمد جاسم
ــر الــدولــة لــشــؤون  أعــلــن وزيـ
مـــجـــلـــس األمـــــــة وزيـــــــر الــــدولــــة 
لـــشـــؤون اإلســـكـــان والــتــطــويــر 
الــعــمــرانــي عــمــار الــعــجــمــي، أن 
ــة لــلــرعــايــة  ــامـ ــعـ الـــمـــؤســـســـة الـ
ــيـــة  ــــت بـــتـــرسـ ــامــ ــ ــيــــة قــ ــنــ ــكــ الــــســ
الــمــنــاقــصــة الــخــاصــة بــإنــشــاء 
وإنجاز وصيانة أعمال الطرق 
الــرئــيــســيــة وشــبــكــات خــدمــات 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــرئــيــســيــة 
وخـــــــــزانـــــــــات مــــــيــــــاه األمــــــطــــــار 
ــاح  ــبــ بــــــمــــــشــــــروع جــــــنــــــوب صــ

األحمد.
وقال العجمي، في تصريح 
صــحــافــي، إنــه تــم طــرح أعمال 
تنفيذ الطرق وخدمات البنية 
الــتــحــتــيــة وخــــزانــــات األمـــطـــار 
للمدينة في 25 سبتمبر 2022، 
ات  وأقفل تاريخ تقديم العطاء
وفتح المظاريف في 12 يناير 
ــمــــاضــــي، حـــيـــث اســتــجــابــت  الــ
17 شــركــة لــشــراء المستندات 
الــخــاصــة بــهــا، فيما بــلــغ عــدد 
الشركات المتقدمة في الوقت 

14 شركة فقط.
ــه بــعــد الــدراســة  وأضــــاف أنـ
تـــــمـــــت الـــــتـــــرســـــيـــــة عـــــلـــــى أقـــــل 
األســعــار التي تقدمت بها 14 
شركة، حيث انتهى االختيار 
على شركة المقاولون العرب 
ــدره 112  الكويتية، بمبلغ وقـ
.
ً
 و76 دينارا

ً
 و789 ألفا

ً
مليونا

ويـــقـــع الــــمــــشــــروع الـــخـــاص 
بالمدينة الــجــديــدة على ُبعد 

 جــنــوب مــديــنــة 
ً
80 كــيــلــومــتــرا

الــكــويــت، بــمــســاحــة تــصــل إلــى 
61.5 كم2. وأشــارت المؤسسة 
ــال  ــمـ ــدة تــنــفــيــذ األعـ ــ ــــى أن مـ إلـ
، وتشمل 

ً
تستمر 1095 يــومــا

تنفيذ طبقات األسفلت األولى 
والثانية والثالثة )السطحية( 
لــكــامــل الـــطـــرق الــرئــيــســيــة في 
الــمــشــروع عــلــى مــســاحــة أكثر 
من مليون متر مسطح أسفلت، 
بـــعـــد أن تـــتـــم إزالـــــــة الــبــحــيــرة 
ــا يـــلـــزم من  الــقــائــمــة، وعـــمـــل مـ
معالجة للتربة من ِقبل الشركة 

الفائزة.
ولــفــت الــعــجــمــي إلـــى أن من 
ــــروع كــــذلــــك:  ــــشـ ــمـ ــ مــــكــــونــــات الـ
تنفيذ شبكات خدمات البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــطــرق الــرئــيــســيــة، 

ومنها شبكة األمطار، وشبكة 
ــي، وشــبــكــة  ــحــ الـــــصـــــرف الــــصــ
الري، وشبكة المياه المعالجة، 
ــاه الــــمــــالــــحــــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــكــ ــبــ وشــ
وشبكة المياه العذبة، إضافة 
إلــى تنفيذ األعــمــال الــمــروريــة 

الالزمة للمشروع.
وذكـــــــــر أنـــــــه ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ 
األعـــــمـــــال الـــمـــدنـــيـــة لــشــبــكــات 
ــارات الــكــيــبــالت  ــبــ الـــهـــاتـــف وعــ
الــكــهــربــائــيــة جــهــد 132 ك ف 
ــي 

َ
و400 ك ف، وتــنــفــيــذ خــزان

أمطار.
ــــك، ستكلف  ــــالوة عــلــى ذلـ عـ
الشركة الفائزة في المناقصة 
بأعمال مؤقتة، مثل: إشــارات 
الوميض، وكاميرات المراقبة، 
ــرق، والـــمـــطـــبـــات  ــ ــطـ ــ وإنـــــــــارة الـ

الصناعية للطرق الرئيسية، 
 على سالمة رواد الطرق 

ً
حفاظا

الرئيسية للمدينة.
ــة بــــأن  ــمــــؤســــســ وأفــــــــــــادت الــ
ــتـــوفـــت  ــزة اسـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الــــشــــركــــة الـ
شروط »أقل األسعار، والشروط 
الحسابية والفنية والقانونية«، 
ــر االعــتــمــاد  ــوافـ عـــــالوة عــلــى تـ
المالي للسنة المالية 2022/ 

.2023

مشروع جنوب صباح األحمد

أدى المصلون في مختلف مساجد البالد صالة التراويح، مساء 
األربعاء، وسط أجواء إيمانية وروحانية وفرحة غامرة باستقبال 

شهر رمضان المبارك.
وتوافد المصلون من الرجال والنساء واألطفال ألداء هذه السنة 

النبوية في خشوع وتضرع، راجين الله عز وجل أن يتقبل منهم 
الصيام والقيام وصالح الدعاء.

وفي الصورة المصلون في المسجد الكبير بالليلة الرمضانية 
األولى

 في الدفاع عن العدالة
ً
»المحامين«... 60 عاما

 لممارستها
ً
الشريان: الجمعية تتطلع إلى إرساء آلية قبول أكثر تطورا

ــــزوغ فجر  يــقــف عــــام 1963 شـــاهـــدا عــلــى بـ
جــمــعــيــة الــمــحــامــيــن الــكــويــتــيــة، ذلــــك الــكــيــان 
الحقوقي المعني بالعاملين في سلك القضاء 

الواقف.
وفي ذكرى إشهارها الستين، التي تصادف 
اليوم، تبرز أعمال الجمعية التي تمحورت حول 
تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن 
أدائها، وترتيب شؤون العاملين بها ورعاية 

مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
وقــــال رئــيــس الــجــمــعــيــة الــمــحــامــي شــريــان 
الــشــريــان، لـــ »كــونــا«، أمـــس، إن الجمعية تعتز 
بوجود نخبة من المحامين الكويتيين، وقد 
تــوالــوا عــلــى مجلس إدارتـــهـــا عــلــى مـــدى هــذه 
الــســنــوات، وأثــــروا فــي مجال المهنة، ودفعوا 
بـــإقـــرار عـــدة تــعــديــالت جــوهــريــة عــلــى قــانــون 
تنظيم مهنة المحاماة، وتتطلع الجمعية إلى 

إقرار وإرساء آلية قبول أكثر تطورا لممارستها.
وأضاف الشريان أن جمعية المحامين ككيان 
تفتخر بــوجــود أعــضــاء مشرعين فــي مجلس 
األمة بالكويت ممن ينتمون إلى مهنة المحاماة 
الــعــريــقــة، وبعضهم ســبــق أن تــولــى مناصب 

إدارية في مجلس إدارة الجمعية.
ــار نــائــب رئــيــس الجمعية  مــن ناحيته، أشـ
المحامي عدنان أبل إلى امتالك الجمعية أكبر 
مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين 
في العالم، وأرشيفا مكتبيا ورقمنة إلكترونية 
تحتوي على ما يفوق 120 ألف كتاب، والمراجع 
واألحــــكــــام الــقــانــونــيــة الــتــي يــمــكــن تصفحها 
واالســتــدالل عليها وفــق نظام عالمي متطور 
جدا هو مدعاة للفخر، السيما أنه في متناول 

جميع المحامين وأيضا متاح ألهل الكويت.
ولفت أبل إلى توجه عدة جهات حكومية إلى 

افتتاح مكاتب تمثيلية لها في مبنى الجمعية 
الرئيسي، مثل مكتب التصديقات التابع لوزارة 
الخارجية، ومكتب للمعلومات المدنية، ومكتب 
مــركــز الــمــحــامــي لــخــدمــات الــتــقــاضــي، التابع 
لــــوزارة الــعــدل، وأيــضــا مكتب وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة، ومـــركـــز خــدمــة الـــمـــواطـــن الــتــابــع 
لوزارة الداخلية، وجميعها في خدمة المحامين 

والمواطنين.
بدوره، أفاد نائب رئيس جمعية المحامين 
لشؤون العالقات الدولية المحامي عبدالرحمن 
الـــطـــاحـــوس بـــأنـــه مـــن خــــالل مـــركـــز الــتــقــاضــي 
الــتــابــع لــــوزارة الــعــدل فــي الجمعية ستتم كل 
اإلجراءات التي تكون بالمحكمة العادية تماما، 
مــن رفـــع الـــدعـــوى وفــتــح مــلــف التنفيذ وعمل 
التوكيل ومعارضات الجنح والقيام بالتمييز 

واالستئناف واالستعالم عن القضايا.

األمير تلقى اتصاالت قادة البحرين ومصر واألردن وتونس
تلقى سمو أمير البالد الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، اتــصــاال هاتفيا، 
مساء أمــس األول، من أخيه ملك 
األردن عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي، تــبــادل 
خــاللــه التهاني بمناسبة حلول 
ــبـــارك، ســائــال  ــمـ شــهــر رمـــضـــان الـ
 أن يــعــيــد هــذا 

ّ
الــمــولــى عـــز وجــــل

الـــشـــهـــر الــفــضــيــل عـــلـــى الــبــلــديــن 
الشقيقين والشعبين الكريمين 
وعلى األمتين العربية واإلسالمية 
بــوافــر الخير واليمن والــبــركــات، 
ومتمنيا لسموه موفور الصحة 
والــعــافــيــة ولــلــكــويــت الــمــزيــد من 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

الحكيمة لسموه.
ــاال  ــوه اتــــصــ ــ ــمـ ــ ــا تـــلـــقـــى سـ ــمــ كــ
هاتفيا مــن أخــيــه مــلــك البحرين 
ــبـــادل خــاللــه  حــمــد بـــن عــيــســى، تـ
التهاني بهذه المناسبة، سائال 
سموه المولى عز وجل أن يعيد 
هذا الشهر الفضيل على البلدين 
الشقيقين والشعبين الكريمين 
وعلى األمتين العربية واإلسالمية 

بــوافــر الخير واليمن والــبــركــات، 
ومتمنيا لسموه موفور الصحة 
والــعــافــيــة ولــلــكــويــت الــمــزيــد من 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

الحكيمة لسموه.
وتلقى سموه اتصاال هاتفيا 
من أخيه الرئيس التونسي قيس 
ــبــــادل خـــاللـــه الــتــهــانــي  ســـعـــّيـــد تــ
بــالــمــنــاســبــة الـــمـــبـــاركـــة، ســائــال 
 أن ُيــعــيــد هــذا 

ّ
الــمــولــى عـــز وجــــل

الـــشـــهـــر الــفــضــيــل عـــلـــى الــبــلــديــن 
الشقيقين والشعبين الكريمين 

وعلى األمتين العربية واإلسالمية 
بــوافــر الخير والــُيــمــن والــبــركــات، 
ومتمنيا لسموه موفور الصحة 
والــعــافــيــة، ولــلــكــويــت الــمــزيــد من 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 

الحكيمة لسموه.
وقد شكر سموه مهنئيه على 
ــتــــواصــــل األخــــــــوي وهــــذه  هـــــذا الــ
الـــمـــبـــادرة الــكــريــمــة الــتــي تجّسد 
عـــمـــق الــــعــــالقــــات بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــيــن، مبتهال إلـــى الــبــاري 
ــم عـــلـــيـــهـــم دوام  ــديــ تـــعـــالـــى أن يــ

الصحة والعافية، ويحقق لألردن 
والبحرين وتونس كل ما تتطلع 
إليه من رفعة ورقّي وازدهــار في 

ظل القيادة الحكيمة لهم.
وتلقى صاحب السمو اتصاال 
من الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، تــبــادل خالله التهاني 
بــمــنــاســبــة حــلــول شــهــر رمــضــان 
المبارك، وتمنى السيسي أن يعيد 
الله الشهر الفضيل على البلدين 
الــشــقــيــقــيــن وشــعــبــيــهــمــا، وعــلــى 
ــيـــة،  األمـــتـــيـــن الــعــربــيــة واإلســـالمـ
بــوافــر الخير واليمن والــبــركــات، 
متمنيا لــألمــيــر مــوفــور الصحة 
والعافية، ولدولة الكويت المزيد 
ــقـــدم واالزدهــــــــــار فــــي ظــل  ــتـ مــــن الـ

قيادته الحكيمة.
ــيـــس  وقـــــــد شــــكــــر ســــمــــوه الـــرئـ
ــذا الـــتـــواصـــل  ــ ــلـــى هــ الـــمـــصـــري عـ
األخـــوي، وهــذه الــبــادرة الكريمة، 
التي تجسد عمق العالقات بين 

البلدين الشقيقين.

سموه هنأ باكستان بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس الباكستاني د. عارف علوي، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية ولجمهورية باكستان وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

 المصلون يؤدون صالة التراويح في أول ليلة رمضانية
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فــي أول يـــوم اخــتــبــار لـــ »الــــدوام 
المرن«، اتضح أنه نجح في تخفيف 
ه 

ّ
الزحام خالل بعض األوقات، لكن

فـــشـــل فــــي الـــقـــضـــاء نـــهـــائـــيـــا عــلــى 
االختناق المروري، خصوصا في 
اوقــات الــذروة خالل شهر رمضان 

المبارك.
وفيما القى نظام الدوام الجديد 
سالسة في التطبيق باليوم األول، 
ــول مــوظــفــي الــدولــة  مـــن خـــالل دخــ
وخروجهم إلى الدوام و»البصمة«، 
وعدم وجود أي شكاوى بشأنه، فقد 
ادى الغياب الكبير لطلبة المدارس 
أمس، والذي تجاوز 90% في كثير 
من المدارس، الى مزيد من االنفراج 
فـــي الـــمـــرور، عــلــمــا ان »الــداخــلــيــة« 
ــيــــة أمـــس  ــيــــر اضــــافــ ــــذت تــــدابــ ــــخـ اتـ
لتفادي االختناقات التي شهدتها 

طرقات البالد أمس االول.
وتــعــكــف وزارة الــداخــلــيــة على 
ــة مــتــكــامــلــة  إعــــــداد دراســــــة مــــروريــ
حول سلبيات وإيجابيات »الدوام 
الـــمـــرن« بــعــد تــطــبــيــقــه، لمناقشته 
مع الجهات الحكومية المسؤولة، 
ومدى استفادة القطاعات المرورية 

الميدانية من النظام الجديد.
وقـــــال ضـــابـــط إدارة الــعــالقــات 
ــة  ــ ــــروريـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
بـــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور الـــرائـــد 
عبدالله بوحسن إن قيادات اإلدارة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور تـــرصـــد وبــشــكــل 
يومي وعلى مدار الساعة الحركة 
الـــمـــروريـــة عــلــى الـــطـــرقـــات لحظة 
دخــول وخــروج الموظفين وطلبة 
ــدارس والـــجـــامـــعـــات، لتقييم  ــ ــمـ ــ الـ
ــمـــروريـــة ومــعــرفــة مــدى  الــحــالــة الـ
مساهمة الدوام المرن في تخفيف 

االختناقات المرورية.
وأضـــــــاف بـــوحـــســـن أن الــخــطــة 
األمنية المرورية الخاصة بشهر 

رمضان قسمت الى 4 أقسام إلحكام 
ــة فــــي جــمــيــع  ــروريــ ــمــ الـــســـيـــطـــرة الــ
المناطق بالبالد، الفتا إلى أن 300 
دوريــة مرورية تشرف على تنفيذ 
الــخــطــة بــالــتــعــاون والتنسيق مع 
الجهات االمنية المساندة، وأوضح 
ــــرف عـــمـــلـــيـــات ثــابــتــة  أن هــــنــــاك غــ
ومتحركة لرصد الحالة المرورية 

في بعض المواقع.
ــن أن الـــخـــطـــة بــــــــدأت قــبــل  ــيــ وبــ
أسبوع من بداية الشهر الفضيل، 
ــيـــة  ــنـ وتــــــركــــــزت الــــتــــوزيــــعــــات األمـ
والـــمـــروريـــة فـــي مــحــيــط الــمــنــاطــق 
الــتــجــاريــة، الفــتــا إلـــى أن األســبــوع 
الثاني من الشهر الفضيل يشهد 
ليالي الــقــرقــيــعــان، والــتــي تتطلب 
معها أخذ الحيطة والحذر، خاصة 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــجـــول األطــــفــــال 
ــدام في  ــ ــداث ســيــرا عــلــى األقـ ــ واألحــ
المناطق الداخلية، مما يستوجب 
ــة مـــــن قــــبــــل قــــائــــدي  ــطـ ــيـ أخـــــــذ الـــحـ

المركبات.
وأشار إلى أن العشر األواخر من 
الشهر الفضيل تشهد أيضا إقباال 
كثيفا على المساجد إلحياء هذه 
الليالي المباركة، وكذلك المجمعات 
الـــتـــجـــاريـــة واألســـــــــواق اســـتـــعـــدادا 
لعيد الفطر، مما يتطلب تجهيزات 
مرورية وأمنية للتعامل مع الزحام.

حضور 98% بـ »الصحة«

ــن نحو 2000 
ّ

وفي السياق، دش
ي يعملون في 

ّ
موظف وإداري وفن

الديوان العام لوزارة الصحة، أمس، 
دوام شهر رمضان المبارك، والذي 
بــدأ مــن الساعة العاشرة صباحا 
وحــتــى الــثــانــيــة والــنــصــف ظــهــرا، 
بخالف عشرات اآلالف من األطباء 
والموظفين واإلداريــيــن والفنيين 

ــيــــن فــــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــلــ الــــعــــامــ
والمستوصفات والمرافق الصحية 
األخـــــــرى، والــــذيــــن يــعــمــلــون خــالل 
شهر رمضان من التاسعة صباحا 
ــــدة والـــنـــصـــف بعد  ــــواحـ ــتـــى الـ وحـ

الظهر.
ــادر  ــا، أكـــــــدت مـــصـ ــهـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
صحية مسؤولة أن حضور والتزام 
موظفي وزارة الصحة في أول أيام 
شهر رمضان المبارك بلغ أكثر من 

98 بالمئة. 
وأوضحت المصادر لـ »الجريدة« 
أن الـــتـــزام الــمــوظــفــيــن يـــرجـــع إلــى 
النظام الرقابي الصارم من جانب 
الـــوزارة وديـــوان الخدمة المدنية، 
إلى جانب إلزام الموظفين العاملين 
فــي الــديــوان الــعــام لــلــوزارة بنظام 

التسجيل اآللي اليومي.
وذكــرت أنه يتم رصد اإلجــازات 
المرضية واالنقطاع عن العمل أوال 
فأوال، من خالل نظام السجل اآللي 

لنظام البصمة اإللكتروني.

4 ساعات ونصف

مــن جهتها، أكـــدت مــصــادر في 
وزارة األشــغــال أن الــــدوام فــي أول 
يــــوم مـــن شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك 
كان طبيعيا ومرنا إلى حد كبير، 
مشيرة إلى أن نسبة الحضور كان 
مرتفعة وتـــجـــاوزت 70 فــي المئة 
ــل الــمــبــنــى الــرئــيــســي، خاصة  داخــ
مع إصدار وكيلة »األشغال«، م. مي 
المسعد، تعميما إداريـــا منذ أيام 
أشـــارت فيه إلــى أن الـــدوام لجميع 
ــوزارة 4 ســاعــات  ــ ــ الــعــامــلــيــن فـــي الـ

ونصف الساعة يوميا. 
وبين التعميم، الذي بدأ تطبيقه 
ـــدوام يــبــدأ مــن الساعة  أمـــس، أن الـ
10.15 صــبــاحــا ويــنــتــهــي الساعة 

ــقــــرار  2.45 ظــــهــــرا، وال يــــســــري الــ
عـــلـــى الـــعـــامـــلـــيـــن بـــنـــظـــام الـــنـــوبـــة، 
نــظــرا لطبيعة عــمــلــهــم المختلفة 
والـــمـــرتـــبـــطـــة بـــمـــواعـــيـــد الـــنـــوبـــات 

المختلفة. 
بـــدورهـــا، أكــــدت مــصــادر وزارة 
الكهرباء والماء حضور الموظفين 
في أول أيام رمضان بما يتجاوز 80 
في المئة، مشيرة إلى أن دوام جميع 
الموظفين يبدأ عند الساعة 9.45 
صــبــاحــا، مــع الــســمــاح بالحضور 
حتى الساعة العاشرة، والفتة إلى 
ــوزارة  أن جميع اإلدارات داخـــل الــ
تعمل بكامل قــوتــهــا، دون وجــود 

أي خلل.
وأشــــــارت إلــــى أنــــه بــرغــم زحـــام 
الــشــوارع في بعض المناطق، فإن 
الــوصــول إلــى الـــوزارة مع اختالف 
مواعيد الحضور كان سلسا، دون 
وجــود زحــام يعرقل حركة السير؛ 

سواء للمراجعين أو الموظفين.

جامعة الكويت

كما شهدت جامعة الكويت في 
اليوم األول من دوام شهر رمضان 
المبارك التزام الموظفين بشرائح 
الدوام المرن، التي طّبقتها األمانة 
العامة للمرة األولى ضمن 4 فئات، 
وذلــك عبر اختيار الموظف للفئة 
التي يرغب بها مــن خــالل النظام 
اآللـــي للموظف، مــع تحديد الفئة 
األولى للموظفين الذي لم يختاروا 

فئات حضورهم.
ا من  وقسمت فئات الـــدوام بــدء
 وحتى الساعة 

ً
الساعة 9:15 صباحا

1:45 ظهرا، فيما كانت الفئة الثانية 
 وحتى 

ً
مــن الــســاعــة 9:45 صــبــاحــا

الساعة 2:15 ظهرا، في حين كانت 
 
ً
»الثالثة« من الساعة 10:15 صباحا

وحتى الساعة 2:45 ظهرا، وكانت 
الفئة األخــيــرة مــن الــســاعــة 10:45 
.
ً
 وحتى الساعة 2:15 عصرا

ً
صباحا

كما شددت األمانة العامة على 
أال تــزيــد ســاعــات اإلذن بالتغيب 
الجزئي عــن ساعتين حــدا أقصى 
ــــى، مـــع الــســمــاح  ــدا أدنــ وســاعـــــة حــ
للموظفات باالنصراف قبل الموعد 

المحدد بربع ساعة.
وســاهــمــت زيــــادة الــشــرائــح في 
ــام  الــــدوام الــمــرن بتخفيف االزدحــ
ــواء في  ــ ــروري لــلــمــوظــفــيــن، سـ ــمــ الــ
الحضور أو االنــصــراف، من خالل 
مواقع الجامعة المختلفة، وخاصة 
مدينة صــبــاح الــســالــم الجامعية، 
التي كانت تشهد ازدحاما مروريا 

خالل األشهر الماضية.

»التطبيقي«

من جانب آخر، لم تطّبق الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
آلــيــة الــــدوام الــمــرن المطّبق خالل 
شهر رمضان المبارك في مختلف 
الــمــؤســســات التعليمية، واكتفت 
بتحديد بداية الـــدوام في الساعة 

10.15 صباحا حتى 2.45 ظهرا.
وشهدت الشوارع المؤدية إلى 
مواقع العمل في مختلف قطاعات 
»التطبيقي« ازدحــامــا خــالل فترة 

الساعة العاشرة صباحا.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــزام أغــلــب 
الــمــوظــفــيــن بــمــواقــع عــمــلــهــم، فــإن 
اإلدارات اتسمت بالهدوء النسبي 
بالنسبة إلــى المراجعين، خاصة 
يـــوم أمـــس الــــذي صــــادف أول يــوم 
رمضان، فضال عن أخذ بعض من 
الــمــوظــفــيــن اســتــئــذانــات الــخــروج 
بسبب التأخير، والذي يعتبر حقا 

من حقوقهم.

االختبار األول لـ »الدوام المرن«... نجاح محدود باحتواء الزحام
 حول جدوى الدوامات الجديدة

ً
إجراءات »الداخلية« حّدت من اختناقات فترات الذروة... ودراسة متكاملة الحقا

محمد الشرهان وعادل سامي وسيد القصاص وأحمد الشمري وحمد العبدلي

البغلي: التزام موظفي »الشؤون« بدوام رمضان
• جورج عاطف

استقبلت وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية 
والــتــنــمــيــة والــمــجــتــمــعــيــة، وزيـــــرة الـــدولـــة 
لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، أمس، 
الموظفين المهنئين بحلول شهر رمضان 
المبارك، بحضور وكيل الـــوزارة باالنابة 

عبدالعزيز ساري، وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة، رفعت البغلي أسمى 
ــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات لــســمــو أمــيــر  آيــ
الــبــالد الشيخ نــواف األحــمــد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، وسمو رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ أحـــمـــد الـــنـــواف، 

والشعب الكويتي والمقيمين بحلول الشهر 
الفضيل، سائلة المولى، عز وجل، أن يعيد 
ــذا الــشــهــر الــكــريــم عــلــى الـــبـــالد والــعــبــاد  هـ
ا 

ّ
بمزيد من التقدم والرخاء، وأن »يتقبل من
 الصيام والقيام وصالح األعمال«.

ً
جميعا

وقــالــت الــبــغــلــي، فــي تــصــريــح صحافي 
 
ً
على هــامــش االســتــقــبــال، إن »ثــمــة الــتــزامــا
 من موظفي الــوزارة بالدوام خالل 

ً
واسعا

أول أيام رمضان، السيما مع مباشرة العمل 
بالتعميم اإلداري الخاص بتحديد مواعيد 
 لنظام 

ً
العمل الرسمية خالل رمضان وفقا

الدوام المرن، والمحدد بـ 4 ساعات ونصف 
 خـــالل 3 أوقــــات للحضور 

ً
الــســاعــة يــومــيــا

 حتى 
ً
واالنصراف من الساعة 9:45 صباحا

 حتى 
ً
، ومن الـ 10:15 صباحا

ً
الـ 2:15 ظهرا

 حتى الـ 
ً
، ومن الـ 10:45 صباحا

ً
2:45 ظهرا

«، الفتة إلى أن الهدف من وراء 
ً
3:15 عصرا

تقسيم أوقات الدوام تسهيل عملية حضور 
وانصراف الموظفين خالل الشهر الفضيل.

ــك، قـــامـــت الــبــغــلــي بــجــولــة على  ــ إلــــى ذلـ
بعض إدارات الوزارة داخل مجمع الوزارات، 
تفقدت خاللها سير العمل. ومن المتوقع 
أن تــزور مجمع دور الرعاية االجتماعية 
خالل األيام المقبلة، لتهنئة النزالء بالشهر 

الكريم واإلفطار برفقتهم.
البغلي وساري والرشيدي خالل استقبال موظفي »الشؤون« أمس

البحوه: القضاء على الدرن بتضافر الجهود
• عادل سامي

أكــــدت مـــديـــرة إدارة تــعــزيــز الــصــحــة د. عبير 
ــبـــحـــوه، أن هـــنـــاك 74 مــلــيــون شــخــص أنــقــذت  الـ
ــام 2000،  ــــدرن مــنــذ عـ ــم بــســبــب مـــرض الـ ــهـ أرواحـ

بفضل الجهود العالمية للقضاء على المرض.
ـــ »الـــجـــريـــدة«:  وقـــالـــت الـــبـــحـــوه، فـــي تــصــريــح لـ
 مع يوم الدرن العالمي لعام 2023، والذي 

ً
»تزامنا

يصادف 24 مــارس، هناك 10.6 ماليين شخص 
أصيبوا بمرض السل عام 2021، من بينهم 1.6 
مليون شخص توفوا بسبب المرض خالل نفس 

العام«.
 
ً
وأوضــحــت أن 4400 شخص يموتون يوميا

بسبب مرض الدرن.
وأشارت إلى أنه باإلمكان القضاء على مرض 
الدرن من خالل تضافر الجهود بحلول عام 2030، 
ومن ثم الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.

 مــن 
ً
ــــت د. الـــبـــحـــوه أن هـــنـــاك عــــــــددا ــــحـ وأوضـ

المجاالت الرئيسية التي يتم التركيز عليها، من 
بينها البحث والتطوير ألدوات جديدة، بما في 
ذلك لقاح جديد للسل، والوصول إلى التشخيص 
الجزيئي السريع، وعالج جديد يكون أقصر مدة 

وأكثر كفاءة.

وذكـــــرت أن إدارة تــعــزيــز الــصــحــة استكملت 
ــدرن، بــالــشــراكــة  ــ خطتها فــي الــتــوعــيــة بــمــرض الـ
مــع وحـــدة مكافحة الــــدرن، حيث تــم تنظيم يوم 
توعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المرض 
فــي مــركــز مــنــاحــي العصيمي الــصــحــي بمنطقة 

الفروانية الصحية. 
وأشــــارت إلــى أن الــيــوم العالمي للسل 2023، 
ــــذي ُوضــــع لـــه شــعــار »نـــعـــم! يــمــكــنــنــا الــقــضــاء  والـ
عــلــى الـــســـل!«، يــهــدف إلـــى بــث األمــــل، والتشجيع 
على انخراط القادة على أعلى مستوى، وزيــادة 
ــثــــمــــارات، وتـــســـريـــع تــطــبــيــق الــتــوصــيــات  ــتــ االســ
الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، 
واألخذ باالبتكارات، وتسريع اإلجراءات، والتعاون 

المتعدد القطاعات لمكافحة وباء الدرن.

ــثـــر  ــد أحـــــــد أكـ ــ ــعـ ــ وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن الـــــــــــدرن ُيـ
 في العالم، الفتة إلــى أن الجهود 

ً
األمـــراض فتكا

العالمية لمكافحة الــدرن أنقذت أرواح نحو 74 
مليون شخص منذ عــام 2000، بيد أن جائحة 
»كوفيد19-«، وما تسببت به، نسفت سنوات من 
التقدم المحرز في مكافحة الدرن، وزادت من ثقل 
األعــبــاء الملقاة على المصابين بــه، السيما من 

.
ً
الفئات األكثر ضعفا

 لجمع التبرعات بالشهر الكريم
ً
»الشؤون«: 90 مندوبا

• »رفض إصدار الهويات للمشاركين مع أكثر من جمعية«
• الوزارة تطلب من الجمعيات تزويدها ببيانات كياناتها المرخصة

علمت »الجريدة« من مصادرها أن وزارة 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، مــمــثــلــة فـــي إدارة 
الجمعيات الخيرية والــمــبــرات، أصــدرت 
هــويــات لنحو 90 مندوبا للمشاركة في 
المشروع الـ 20 لجمع التبرعات خالل شهر 
رمــضــان، عــقــب مخاطبة وزارة الداخلية 
ــة الــجــنــائــيــة  ــالـ ــراج صـــحـــف الـــحـ ــتــــخــ واســ
لهم، مشددة على رفــض اصــدار الهويات 
لمندوبي الجمعيات الخيرية المشاركين 
فــي عــمــلــيــات الــجــمــع تــحــت اســـم أكــثــر من 

جمعية.
وأوضــحــت المصادر أن الحد األقصى 
ــدار الــهــويــات للجهات الــخــيــريــة هو  الصــ
20 مندوبا، في حين حددت الوزارة الحد 
األدنى بهويتين، مشيرة إلى أن الهدف من 
ذلك ضبط التبرع، ومنع تكالب المندوبين 
 أنــهــم 

ً
عــلــى عــمــلــيــات الـــجـــمـــع، خـــصـــوصـــا

يحصلون على نسبة من إجمالي المبالغ 
المحّصلة، مشددة على ضرورة أن يلتزم 
المندوبون بحمل الهويات وإبرازها فور 
طلبها من فرق العمل المكلفة بالتفتيش 

والمتابعة من الوزارة.
 
ً
إلى ذلك، أكدت المصادر أن ثمة توجها
ــوزارة بــزيــادة مــشــروعــات توطين  ــ لـــدى الـ
العمل الــخــيــري خــالل الــمــشــروع الحالي، 
ــل فـــــي مــــــــوازاة  ــ ــداخــ ـــ ــى الـ ــ ــ وتـــوجـــيـــهـــهـــا إلـ
للمشروعات الخيرية الخارجية المتنوعة 
التي تنفذها الجمعيات في دول وبلدان 
عـــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، مــوضــحــة أنــه 
بتعليمات مــبــاشــرة مــن وزيــــرة الــشــؤون 
ــيــــل الـــــــــوزارة بـــاإلنـــابـــة  مــــي الـــبـــغـــلـــي، ووكــ
عبدالعزيز ساري، سيتم إطالق العديد من 
الجمعيات مشروعات خيرية داخلية، منها 
عــلــى سبيل الــمــثــال ال الــحــصــر لمساعدة 

األسر المتعففة، واطالق سراح الغارمين 
المسجونين على ذمة قضايا مالية.

بيانات الكيانات الخيرية
فــــي مــــوضــــوع اخـــــــر، أصــــــــدرت الــــــــوزارة 
 عــلــى مــجــالــس إدارات الجمعيات 

ً
تعميما

الخيرية بضرورة تزويدها ببيانات جميع 
الكيانات الخيرية التابعة لها والحاصلة 
على التراخيص القانونية من قبل الجهات 
ــة لــمــمــارســة  الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة والــــالزمــ
أنشطتها وفقا لقرارات اشهارها وبموجب 
الــنــظــام األســاســي والــلــوائــح المنظمة لها 
ســواء كانت منتهية الترخيص أو سارية 
حــتــى تــاريــخــه، مطالبة الــجــهــات الخيرية 
التي لم تزودها بالبيانات السالف ذكرها 
بضرورة انجاز ذلك على وجه السرعة حتى 

يتسنى اتخاذ الالزم بهذا الصدد.

محافظ األحمدي وسفيرة 
كندا بحثا التعاون

استقبل محافظ األحمدي، 
الشيخ فواز الخالد، في مكتبه 

بالديوان العام المحافظة، 
سفيرة كندا لدى الكويت، 

عليا مواني، حيث جرى بحث 
العالقات الوثيقة التي تربط 

ي وشعَبي البلدين 
َ
قيادت

الشقيقين، وسبل تعزيزها في 
جميع المجاالت.

 كما تطّرق اللقاء إلى الفرص 
المتاحة لتطوير التعاون 

المشترك القائم وتبادل 
الخبرات بين البلدين إجمااًل، 

وعلى مستوى األنظمة 
اإلدارية المحلية والمحافظات 

والمناطق على وجه 
الخصوص، وفي ختام اللقاء 

أهدى الخالد السفيرة درعا 
تذكارية، معربا عن تمنياته لها 

بالتوفيق والنجاح في الدفع 
بعالقات الصداقة بين البلدين 

الى آفاق أرحب.
 من جهتها، أعربت مواني عن 

سعادتها وامتنانها لحفاوة 
االستقبال، وتقديرها البالغ 

للرعاية التي تحظى بها 
البعثة الدبلوماسية لبالدها، 

ومواطنو كندا على الصعيدين 
الرسمي والشعبي في الكويت.

»تراحم« تطلق حملتها 
الخيرية للشهر المبارك

تقدم المدير التنفيذي لجمعية 
تراحم لألعمال الخيرية 
واإلنسانية عبدالحميد 
الدوسري، بأسمى آيات 

التهاني والتبريكات للقيادة 
السياسية وألهل الكويت 

واألمة اإلسالمية بقدوم شهر 
رمضان المبارك.

وقال الدوسري، في تصريح له، 
إن »تراحم« تفتح خالل الشهر 

الفضيل من كل عام أبواب 
ونوافذ الخير للمحسنين 

والمتصدقين، و»ننوب عنهم 
في تنفيذ المشاريع الخيرية«، 

 أن الجمعية أنهت 
ً
مضيفا

استعداداتها لشهر رمضان 
عبر خطة متكاملة من 

المشاريع المتعددة والمتنوعة، 
والتي تنفذ داخل الكويت 

 على تلبية 
ً
وخارجها، حرصا
رغبات المتبرعين.

وأشار إلى إتاحة التبرع 
للمحسنين من خالل الموقع 
اإللكتروني للجمعية، أو من 

خالل التواصل عبر الخطوط 
الساخنة لها، ليقوم المتبرع 

باختيار المشروع الذي يرغب 
بالمساهمة فيه.

»التراث« تنظم مسابقات 
رمضانية بحفظ القرآن

انطلقت، ابتداء من أمس، في 
جمعية إحياء التراث اإلسالمي 

مسابقات رمضانية في حفظ 
القرآن الكريم، ومن ذلك تنظيم 

مركز التراث لتحفيظ القرآن 
الكريم في محافظة الجهراء 

التابع للجمعية مسابقات 
الشيخ عبدالعزيز الهدة 

ي سالم العصيدان 
َ
ومسابقت

وعامر العصيدان، يرحمهما الله.
وقد تم تقسيم هذه المسابقات 

الى عدة أجزاء وفئات، وسيكون 
موعد التسميع لجميع 

المسابقات أيام 14 و15 و16 
رمضان، حيث تم تخصيص 
جوائز مالية قيمة للفائزين 

ول من كل 
ُ
بالمراكز الخمسة األ

فئة. وقد أهابت الجمعية بأولياء 
األمور إلى تسجيل أبنائهم في 

هذه األنشطة التي تقوم بها 
 من دعمها لكل ما يخدم 

ً
انطالقا

أفراد المجتمع، وذلك لما لهذه 
األنشطة من أهمية في تحفيظ 

كتاب الله تعالى وسنة نبيه، 
صلى الله عليه وسلم، وتنمية 

المواهب والقدرات.

حضور محدود للطلبة  )تصوير عوض التعمري( تراجع حدة االختناقات المرورية )تصوير نوفل إبراهيم(

التزام موظفي 
الجامعة 

بمواعيد العمل... 
و»التطبيقي« لم 

تطّبق »المرن«

ازدحام في الطرق 
المؤدية إلى 

قطاعات عمل 
»الهيئة« خالل 

ً
العاشرة صباحا

نوا 
ّ

2000 موظف دش
دوام رمضان في 
»الصحة« بنسبة 

حضور %98

جميع اإلدارات 
تعمل بكامل 

قوتها دون 
وجود أي خلل
»الكهرباء«

العاملون 
بنظام النوبة 

ال يطّبق 
عليهم الدوام 

المرن لطبيعة 
عملهم

»األشغال«

https://www.aljarida.com/article/18874
https://www.aljarida.com/article/18869
https://www.aljarida.com/article/18867
https://www.aljarida.com/article/18873
https://www.aljarida.com/article/18872
https://www.aljarida.com/article/18779
https://www.aljarida.com/article/18871
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سلة أخبار

ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــأ رئــ ــنـ هـ
جمعية صندوق إعانة المرضى 
د. محمد الــشــرهــان ســمــو أمير 
البالد وسمو ولي عهده األمين 
والــحــكــومــة والــشــعــب الكويتي 
ــة اإلســالمــيــة بحلول شهر  واألمـ
 الله عز 

ً
رمضان المبارك، داعيا

وجل أن يجعله شهر خير وبركة 
على الجميع. وأكد الشرهان، في 
تصريح، أن شهر رمضان فرصة 
من أعظم الفرص التي يتضاعف 
ــالــــح،  ــل الــــصــ ــمــ ــعــ ــا أجـــــــر الــ ــهـ ــيـ فـ
 أن مساعدة المريض 

ً
موضحا

المحتاج ضرورة إنسانية حثت 
عليها الشريعة اإلسالمية.

وأشـــار إلــى أن آالف الــحــاالت 
المرضية الموجودة على أرض 
الــكــويــت تنتظر تــوفــيــر الــعــالج، 
مبينا أنــه يتقدم للجمعية أكثر 
 
ً
ــريــــض ســـنـــويـــا ــن 25 ألــــــف مــ ــ مـ

بطلبات لإلدارة الطبية بالجمعية 
طلبا للمساعدة. ووجه الشكر إلى 
الشركات والمؤسسات الداعمة 
لمشاريع الجمعية والمحسنين 
وأهل الخير على مساهمتهم في 
دعم الدور اإلنساني للجمعية في 
مساعدة المرضى داخل الكويت.

هــنــأ مــركــز الــكــويــت لتوثيق 
العمل اإلنساني )فنار( الكويت 
وقيادتها وشعبها والمقيمين 
عــلــى أرضــهــا بــمــنــاســبــة حلول 
شهر رمضان المبارك. وبهذه 
المناسبة، أعلن رئيس المركز، 
ــد الـــشـــطـــي، أن الــمــركــز  ــالـ د. خـ
شارك في معرض »يوم كريش... 
ــمــه 

ّ
ــــذي نــظ ــة«، الــ ــ ــــرحـ تـــكـــافـــل وفـ

معهد الــمــرأة للتنمية والسالم 
وجــمــعــيــة مـــشـــرف الــتــعــاونــيــة 
بمجموعة من إصــداراتــه إلبراز 
ــت وعـــــاداتـــــهـــــا  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ تــــــاريــــــخ الـ
وتقاليدها الجميلة وأعمالها 
التطوعية واإلنسانية، كما أصدر 
العدد 20 من مجلته »فنار« ربع 
السنوية المتخصصة في مجال 
ــانــــي والـــخـــيـــري،  الـــعـــمـــل اإلنــــســ
والــــــــذي يـــتـــنـــاول أهـــــم األعـــمـــال 
ا 

ً
الخيرية الكويتية قديًما وحديث

فــي الشهر الفضيل، فهو بحق 
شهر الخير الذي أنزل فيه القرآن، 

ر أعمال البر.
ُ
وفيه تكث

»إعانة المرضى«: نستقبل 25 
ألف طلب مساعدة سنويًا

»فنار« يصدر مجلته
عن األعمال الخيرية

»الدرون« حددت هوية مستهتر 
الجهراء مرعب األطفال

محمد جاسم

الجامعة األميركية نظمت اللقاء 
السنوي للخريجين

م مكتب شــؤون الخريجين 
ّ
نظ

والتطوير الوظيفي في الجامعة 
األميركية بالكويت اللقاء السنوي 
ــالـــحـــرم الــجــامــعــي  لــلــخــريــجــيــن بـ
بالسالمية، حيث شهدت االحتفالية 
حــــضــــور عـــــــدد مـــــن الـــخـــريـــجـــيـــن، 
بهدف إعادة التواصل مع مجتمع 

»تعاونية مشرف« تطلق مهرجان رمضان»تعاونية مشرف« تطلق مهرجان رمضان

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة في افتتاح المهرجان

ــحــــت جـــمـــعـــيـــة مـــشـــرف  ــتــ ــتــ افــ
ــة، بـــحـــضـــور رئـــيـــس  ــيــ ــعــــاونــ ــتــ الــ
ــلـــــس اإلدارة،  ــ ــــجـ وأعـــــــــضـــــــــاء مـ
ــع الـــرمـــضـــانـــيـــة  ــلـ ــسـ مــــهــــرجــــان الـ
ــن 15 الــــــى 31  ــ ــرة مـ ــتــ ــفــ خــــــالل الــ
ــيـــضـــات تــصــل  ــفـ ــتـــخـ ــاري بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
إلــــــــى 50 فــــــي الــــمــــئــــة بــــالــــســــوق 
الــمــركــزي فــي مــشــرف وضــاحــيــة 
مبارك العبدالله، باإلضافة إلى 
تخفيضات بالنسبة نفسها في 

مركز لوازم العائلة.
ــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــ وقـ
الــجــمــعــيــة خــالــد الــفــضــالــة، على 
ــتـــاح، ان الــجــمــعــيــة  ــتـ هـــامـــش االفـ
أعــــدت بــرنــامــجــا تــســويــقــيــا غير 
مسبوق من المنتجات واألصناف 
المشاركة في المهرجان، اذ بلغ 
ــدد األصــــنــــاف أكـــثـــر مـــن 1200  عــ
صنف، بنسبة خصم تصل إلى 
50 فـــي الــمــئــة، مــوضــحــا أنــــه تم 
اخــتــيــار الـــشـــركـــات والــمــنــتــجــات 
المشاركة لتقديم أجود األصناف 
من الماركات العالمية والمحلية 

للمستلزمات الرمضانية والسلع 
االستهالكية ذات الطلب العالي 
ــيـــن والـــمـــتـــســـوقـــيـــن  ــمـ ــاهـ ــمـــسـ ــلـ لـ
ــــوق الـــــمـــــركـــــزي بـــمـــشـــرف  ــــسـ ــالـ ــ بـ

وضاحية مبارك العبدالله.
 وذكــر الفضالة أنــه تم اطالق 
ــع الـــرمـــضـــانـــيـــة  ــلـ ــسـ مــــهــــرجــــان الـ
بمركز لـــوازم العائلة تزامنا مع 
مــهــرجــان »الـــمـــركـــزي«، الفــتــا إلــى 
أنـــه تــم تــقــديــم مجموعة منتقاة 
من األجهزة الكهربائية والمنزلية 
ــع احــتــيــاجــات  الـــتـــي تــتــنــاســب مـ

الشهر الكريم. 
وأضــــاف أن الجمعية عــودت 
مساهميها فــي الشهر الفضيل 
ــيـــــص مـــــفـــــاجـــــآت  ــ ــــصـ ــــخـ عــــــلــــــى تـ
تــســويــقــيــة خـــاصـــة، فــقــدمــت لهم 
رصيد مشتريات 75 دينارا لكل 
بطاقة عائلة صالحة لالستخدام 
بــمــهــرجــانــات الـــســـوق الــمــركــزي 
ومــركــز لـــوازم العائلة؛ ليستفيد 
الــمــســاهــم بــاألســعــار المخفضة 
للمهرجان، باإلضافة الى رصيد 

»بيئة البلدي« ناقشت مبادرة جمع المخلفات 
وتنظيف الشواطئ بـ »الذكاء الصناعي«

الفارسي: إحالتها إلى »الجهاز التنفيذي« إلبداء الرأي الفني
اجتمعت لجنة شـــؤون البيئة 
ــدي، أمـــــس،  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي الـــمـــجـــلـــس الـ
لمناقشة دعـــم مـــبـــادرات الشباب 

الكويتيين.
 وقالت رئيسة اللجنة، م. علياء 
الفارسي، إن اللجنة التقت إحدى 
المبادرات، وهي مختصة بمراقبة 
ــمــــع الـــمـــخـــلـــفـــات وتــســهــيــلــهــا  جــ
بـــاســـتـــخـــدام الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
وتــنــظــيــف الــشــواطــئ بــشــكــل آلــي، 
مبينة أنــهــا إحــــدى المساهمات 
للوصول إلى االستدامة البيئية. 

وذكــرت الفارسي، في تصريح 
ــه تـــمـــت الــتــوصــيــة  صــــحــــافــــي، أنــــ
بإحالة معاملة المبادرة للجهاز 
التنفيذي، لتقديم تقرير مفصل 
ورأي فــنــي لــلــمــوضــوع، مضيفة: 
»ندعم ونشجع المبادرات المقّدمة 
مــن األفــــراد، والــتــي تدعم النظافة 
ص 

ّ
واالستدامة البيئية وآلية التخل
من النفايات بشكل مستدام«. 

وأوضـــــــحـــــــت أنــــــــه »مــــــــن خــــالل 
ــقـــة بــلــجــنــة  ــابـ ــتــــمــــاعــــات الـــسـ االجــ
شؤون البيئة واالطالع على أهداف 
استراتيجية الهيئة العامة للبيئة، 
تــم بــيــان أهمية قــيــاس النفايات، 
والـــتـــي مـــن خــــالل الــتــكــنــولــوجــيــا 
تــجــعــل مـــن إدارة هــــذه الــنــفــايــات 
عملية أسهل وأكثر كفاءة، ونحن 
اآلن باللجنة الــمــشــتــركــة بصدد 
إعـــــداد الئــحــة الــنــظــافــة الــجــديــدة 

وتحويلها الئحة خاصة بـــإدارة 
نفايات بلدية صلبة«. 

وقالت إن رؤيــة كويت جديدة 
2035 تضمنت ركــيــزة أســاســيــة 
محورها بيئة معيشية مستدامة، 
ــا لــتــحــقــيــق  ــهــ ــعـــى مـــــن خــــاللــ ــسـ تـ
االستدامة البيئية، والتي تدعو 
إلــى تــعــاون مؤسسات المجتمع 
الــــمــــدنــــي والــــشــــعــــوب واألفــــــــــراد، 
مبينة أن الكويت تسعى إلى بناء 

ســـيـــاســـات تــنــمــويــة مــبــنــيــة على 
اســتــراتــيــجــيــات قــابــلــة لتحقيق 
االســتــدامــة عــلــى الــمــدى البعيد، 
ــة مـــن خــالل  حــيــث تــســعــى الــــدولــ
مشاريعها اإلسكانية التنموية 
الـــجـــديـــدة إلــــى أن تـــكـــون مــدنــهــا 
الـــجـــديـــدة مــدنــا ذكــيــة ذات بيئة 
حـــضـــريـــة نـــظـــيـــفـــة ومـــســـتـــدامـــة، 
ــيـــش الـــكـــريـــم  ــعـ ــل الـ ــبـ لـــتـــوفـــيـــر سـ

لمواطنيها.

جانب من اجتماع لجنة شؤون البيئة أمس

●   محمد الشرهان
تمّكن رجال قسم مباحث المرور التابع إلدارة العمليات المرورية في 
اإلدارة العامة للمرور من إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو 
على مواقع التواصل وهو يقوم بعمليات استهتار ورعونة وبرفقته 
طفالن بــدت عليهما مشاعر الــخــوف والرهبة وكــان يصورهما أثناء 

استعراضه بالمركبة في منطقة الجهراء.
وقال ضابط إدارة العالقات العامة والتوعية المرورية الرائد عبدالله 
بوحسن إن المدير العام للمرور الــلــواء يوسف الخدة طلب من إدارة 
العمليات المرورية سرعة تحديد هوية قائد المركبة وضبطه بعد أن 
القى المقطع المصور حالة كبيرة من االستياء بسبب الرعب الذي بدا 
على الطفلين المرافقين له. وأضاف بوحسن ان رجال مباحث المرور 
بــذلــوا جهدا كبيرا فــي تحديد المركبة المستخدمة فــي االستعراض 
باستخدام الطائرات المسيرة »الدرون«، حتى تمكنوا من العثور عليها 
في إحــدى المناطق البرية وتحديدا بأحد المخيمات، مشيرا الــى ان 
رجال مباحث المرور ومن خالل اللوحات المعدنية للمركبة تمكنوا من 
تحديد هوية قائدها الذي ظهر في مقطع الفيديو وتمكنوا من ضبطه 
 إلحالته الى 

ً
والقاء القبض عليه وإيداعه بنظارة حجز المرور تمهيدا

محكمة المرور.

الــمــشــتــريــات بــالــبــطــاقــة كــمــا تم 
تقديم نصف ذبيحة بسعر دينار 

واحد فقط.
ــد أن »الــمــســؤولــيــة الــتــي   وأكــ
تقع على عــاتــق إدارة الجمعية 
تــجــاه مساهميها تحتم علينا 
 في سبيل تقديم 

ً
أال ندخر جهدا

ــات تـــســـويـــقـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة،  ــ ــدمـ ــ خـ
وهذا ما تقدمه اإلدارة على مدار 

العام إذ تقدم أنشطة تسويقية 
تــــتــــنــــاســــب مـــــــع الــــمــــنــــاســــبــــات 
الخاصة ومتطلبات وتطلعات 
المساهمين، سواء كانت سالال 
أو مـــهـــرجـــانـــات تـــســـويـــقـــيـــة أو 
مجموعات تسويقية خاصة، أو 
رصــيــد مــشــتــريــات الــــذي بـــدوره 
ــرة  ــعـــبء عـــن رب االســ يــخــفــف الـ

ومواجهة موجة الغالء«.

الجامعة، وخلق حلقة وصــل بين 
الجامعة والخريجين في فعالية 

ترفيهية وفنية مميزة.
وقـــالـــت رئــيــســة الــمــكــتــب عبير 
التنير، إن لقاء خريجي الجامعة 
لــعــام 2023 نــجــح نــجــاًحــا بــاهــًرا، 
حــيــث اجــتــمــع خــريــجــو الــســنــوات 
ــــاع ذكــــريــــات  ــــرجـ ــتـ ــ الـــســـابـــقـــة السـ
ــال  ــفــ ــتــ ــي الـــجـــمـــيـــل واالحــ ــاضــ ــمــ الــ
ــم، مــبــيــنــة أن جميع  ــهـ ــازاتـ ــجـ ــإنـ بـ
الخريجين قــد استمتعوا بطابع 
ــواء  ــ ــم أجــ ــ ــ الــتــســعــيــنــيــات الـــــــذي ّع

االحتفالية.
وأضـــافـــت الــتــنــيــر أن الفعالية 
تضمنت مجموعة مــن األنشطة، 
 عديدة للتواصل، 

ً
وأتاحت فرصا

وقد أعرب الخريجون عن امتنانهم 
ــادة الـــتـــواصـــل مـــع األصـــدقـــاء  ــ إلعــ
القدامى ومع المجتمع الجامعي 
النابض بالحياة، متوجهة بالشكر 
إلى جميع الذين حضروا وساعدوا 

فـــي نـــجـــاح الــفــعــالــيــة، ومــضــيــفــة: 
»نتطلع إلــى تعزيز التواصل مع 
خريجينا في جميع أنحاء العالم«.

وتــمــّيــزت االحــتــفــالــيــة بــوجــود 
عــدد مــن الخريجين مــن أصحاب 
الـــمـــشـــاريـــع والــــشــــركــــات، والـــذيـــن 
ساهموا في دعم زمالئهم من خالل 
الحديث عن الوظائف المتوافرة 
في شركاتهم، إضافة إلى عدد من 
الــنــصــائــح الــتــي قــّدمــوهــا للطلبة 
الراغبين في دخول سوق العمل، 
فيما أشاد الحاضرون بالتنظيم 
واالحتفالية التي أتاحت الفرصة 

لهم للتواصل مع الجامعة.
ويــــــــنــــــــظــــــــم مــــــكــــــتــــــب شـــــــــــؤون 
الخريجين والــتــطــويــر الوظيفي 
لــقــاء الــخــريــجــيــن بــشــكــل ســنــوي، 
وذلــك بدعم من الخريجين الذين 
يــمــتــلــكــون مـــشـــاريـــع نــاجــحــة في 

المنطقة.
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استوقفني خبر تشجيع الــديــوان لــلــكــوادر الوطنية لالنخراط 
في العمل في مجال التمريض مع استثناء الموظفين المرشحين 
للحصول على بكالوريوس أو دبــلــوم التمريض مــن كــل الــشــروط، 
فتعليقي أن القطاع الطبي في الكويت والعالم ظمآن للمزيد من الكوادر 
الوطنية من التخصصات الطبية المختلفة وهذه الحاجة تزيد سنة 
 مع افتتاح الكثير من المشاريع الطبية الجديدة.

ً
عن سنة، خصوصا

للقوى العاملة الصحية تأثير عميق على جودة النظام الصحي 
وإمكانية الوصول إليه وفعاليته وكفاءته واستدامته، فقد أظهرت 
األدلـــة أن لتحسين التخطيط والتنسيق وإدارة الــمــوارد البشرية 
 على نتائج النظم الصحية، والحفاظ على األمن 

ً
 كبيرا

ً
الصحية تأثيرا

 عن المساهمة في النمو االقتصادي من خالل 
ً
الصحي الوطني، فضال

خلق فرص عمل، باإلضافة إلى ذلك، تؤدي القوى العاملة الصحية 
دورا حيويا فــي بــنــاء قـــدرة المجتمعات واألنــظــمــة الصحية على 
الصمود لالستجابة للكوارث التي تسببها األخطار الطبيعية أو التي 
تكون من صنع اإلنسان، وال يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة 
إال بوجود قوى عاملة صحية كافية وموزعة بشكل منصف وذات أداء 
جيد، ومن أجل تحقيق أقصى فائدة لألفراد والمجتمعات واألمــة، 
وكذلك تلبية طلب النظام الصحي، يجب توزيع الــمــوارد البشرية 
، مع المزج بين الكفاءات الصحيحة، 

ً
الصحية بشكل جيد جغرافيا

عــالوة على ذلــك، التغيرات الديموغرافية والوبائية، والتغيير في 
أنماط الحياة، وكذلك التقدم التكنولوجي، كلها تتطلب قوة عاملة 
مناسبة للغرض ومناسبة للممارسة لتوفير أقصى درجات الرعاية.

لذلك إن وجود استراتيجية وطنية للموارد البشرية الصحية له 
أهمية قصوى، بالنسبة لصانعي القرار والمخططين، وتتم مواجهة 
تحديات القوى العاملة من خالل تحسين التخطيط واإلدارة والتنمية 
والمطابقة الفعالة ألعداد ومهارات العاملين الصحيين مع احتياجات 
السكان الفعلية، مع دراسة االحتياجات المستقبلية. غالبا ما تتناول 
استراتيجيات الموارد البشرية الصحية الوطنية قضايا عدة منها 
تخطيط القوى العاملة الصحية، والتعليم والتدريب، والتوظيف 
والتوزيع، واإلدارة والتحفيز، وتحسين األداء، واالحتفاظ بالكفاءات 
وغيرها من مفاهيم، وهي تعني أيضا تحسين المعرفة حول توقعات 
وسلوكيات العاملين الصحيين والقائمين على رعايتهم، ومن أجل 
تطوير استراتيجية وطنية للموارد البشرية الصحية، هناك حاجة 
إلى جهود جماعية وتعاونية من جميع أصحاب المصلحة في تقييم 
احتياجات التغيير وفي وضع استراتيجيات وتدخالت لتحقيق هذه 
التغييرات، مقرونة ببيانات كافية وتحليل شامل للوضع القائم 
والمستقبلي، ويعد الفهم السليم والمالئم للسياق والديناميكيات 
الحالية والمستقبلية لدخول سوق العمل الصحي والخروج منه 

شرطا أساسيا للتنبؤ بدقة بالمتطلبات.
دواء القوى العاملة الصحية الوطنية يعتمد على توافر العدد 
والتخصصات المطلوبة، والــتــوزيــع على حسب الــحــاجــة والعلم 
والمهارة والسلوك، والتحلي بالمسؤولية واإلنتاجية، وقبل كل ذلك 
وجــود استراتيجية وخريطة طريق موضوعة بطريقة علمية، من 
أناس متمرسين وعندهم خلفية تخصصية، ويتم اتباعها وتطويرها 

بصورة ديناميكية.

، فهي مصنعة 
ً
تعد األدويــة من المواد الكيميائية الحساسة جــدا

بتقنيات عالية، وتخضع لدراسات دقيقة وتحاليل حول فعاليتها في 
عالج األمراض على اختالف أنواعها والمضاعفات الجانبية لها، للكبار 
والصغار، وقد تكون هذه العالجات محضرة بجرعات أكبر للمادة 
الفعالة نفسها لتستعمل في عالج الحيوانات على اختالف أوزانها 
 من األمــراض المتعارف عليها بين الناس 

ً
وأنواعها، علما أن كثيرا

نفسها عند الحيوانات، وأحيانا نضطر إلى أن نعالج الحيوانات األليفة 
الصغيرة بأدوية البشر!

 من اإلشاعات حول استعمال 
ً
ولقد الحظنا في اآلونة األخيرة كثيرا

هذه األدويــة الكيميائية بعد انتهاء تاريخ الصالحية المذكور على 
العلبة، ولألسف من الصيادلة من يشارك في هذه المعلومات بشكل عام 
لمتابعيهم في وسائل التواصل االجتماعي، في حين تختلف تواريخ 
صالحية األدوية واألغذية باختالف حاالت التصنيع وثباتها والمواد 
الحافظة لها ووقت تصنيعها، وكيفية شحنها ومواقع تخزينها ودرجة 
 من العالجات الحساسة 

ً
الحرارة المتوقعة لفسادها، حتى أن كثيرا

لظروف البيئة الخارجية قد تحتاج وضعية معينة وظروفا حرارية 
بمنتهى الــدقــة لشحنها أو نقلها حتى تصل إلــى الــمــريــض، وعلى 
الصيادلة في القطاعين تنبيه المريض بظروف الدواء وتخزينه لضمان 

صالحيته خالل فترة العالج واستعماله بحالته الجيدة.
فإذا علمنا أن تاريخ الفتح على العالج بمختلف أشكاله الصناعية 
)حبوب، كبسوالت، كريم، قطرات، حقن، وغيرها( قد يختلف عن التاريخ 
المذكور على الغالف من وقت التصنيع، فهنا سيكون الحرص أكبر في 
مراعاة استعمال الدواء حتى قبل انتهائه حسب التاريخ المعلن على 

العلبة منذ التصنيع.
 فعلى سبيل المثال القطرات العينية التي تحتوي على المضادات 
الحيوية والستيرويدية ال ينصح باستعمالها أكثر من المدة المحددة 
 أقل من شهر، في حين قطرات األذنين قد تستعمل 

ً
من الطبيب، وغاليا

حتى تاريخها المعلن عليها. أما القطرات المرطبة للعين تتراوح بين 
الشهر و6 أشهر من تاريخ الفتح، أما األدوية السائلة )األشربة( لمختلف 
العالجات فال تصلح بعد شهر من تاريخ فتحها، لما تحتويه من مواد 
سكرية أو محلية، فتتعرض لألكسدة والتلوث بسبب فتح العبوة عدة 
، أما الحبوب أو المضغوطات والكبسوالت فروحها أطول 

ً
مرات يوميا

وحسب طريقة التخزين ودرجة الحرارة المناسبة لها والمذكور على 
العلبة، وهذه عادة تستحمل حتى تاريخ الصالحية المذكور عليها.

 ويفضل عدم تكرارها إال باستشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي 
المتابع، علما أن الكثير منا ال يعلم المدة التي مكثتها الشحنة العالجية 
منذ خروجها من المصنع والفترة التي احتاجها الدواء من اإلجراءات 
الرسمية في التدقيق والتخزين وانتظار النتائج حتى وصوله إلينا 

ليكون صالحا لالستعمال.

الدولة أو السلطة أو الحكومة التي تعمل 
على كسب والء فئة معينة مــن الــنــاس، أو 
استمالة والء طائفة من البشر، أو جذب والء 
قبيلة دون غيرها، فإن مصيرها فشل ذريع 
فــي شــتــى الــمــجــاالت، ومــآلــهــا االضــمــحــالل 
والــزوال ال محالة طال الزمن أو قصر، ذلك 
ألن الناس، وفي سالف األزمان حتى يومنا 
هذا، ال يختلفون عن نار جهنم التي تقول 
هل من مزيد، فإلى متى سيستمر أسلوب 
ات؟ وإلـــــى مــتــى هــــذا اإلذالل  كــســب الـــــــــوالء

للحكومات؟
 تخيل أن حكومة يعمل فيها أكــثــر من 
 ويعمل في كل من هــذه الـــوزارات 

ً
15 وزيـــرا

آالف الموظفين، وتخيل أن أغــلــب قياديي 
كــل وزارة مــن هــذه الــــوزارات نــزلــوا على كل 
منصب فيها بالبراشوت خالل الثالثين سنة 
الماضية، وتخيل أن كل هؤالء لم يحصلوا 
على مناصبهم حسب التخصص والكفاءة 
والــخــبــرة واإلنـــجـــاز الــمــهــنــي، بــل أحــضــرت 
ــبـــاق مـــن الــذهــب  الـــوظـــائـــف إلــيــهــم عــلــى أطـ
والــفــضــة بــســبــب الـــواســـطـــة والــمــحــســوبــيــة 
لتحقيق منافع خاصة ال عالقة لها بالوطن.
الــغــريــب أن هــــؤالء الــقــيــاديــيــن يــرأســون 
مـــوظـــفـــيـــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى درجــــــــات عــلــمــيــة 

نــــادرة وتــخــصــصــات مــطــلــوبــة فــي الــســوق، 
ة والخبرة وبإنجازات  ويتمتعون بالكفاء
مهنية، وفــي الــوقــت نفسه ال يحق ألي من 
هـــؤالء الموظفين أن يحلم بتبوء منصب 
فــي المؤسسة الــتــي يعمل فيها، ورغـــم كل 
هـــذه الــفــوضــى الــوظــيــفــة الــتــي تــعــشــش في 
وزارات الــــدولــــة، تــتــبــجــح بــعــض الــــــوزارات 
أو الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة بــطــريــقــة غبية 
ــــود حـــوافـــز وظــيــفــيــة أو  بــالــحــديــث عـــن وجـ
عـــوامـــل جــــذب مــهــنــيــة، وكـــــأن الــعــامــلــيــن ال 
يــعــرفــون الــظــواهــر الــســلــبــيــة الــتــي أدخــلــهــا 
النواب والوزراء والمتنفذون إلى مجتمعنا، 

ومن ثم إلى مؤسسات الدولة. 
ــريــــب أن مـــتـــوســـط عـــمـــر الـــــــــــوزارات  ــغــ الــ
 
ً
، وصار عرفا

ً
الكويتية ال يتجاوز 558 يوما

فــي الحكومات الكويتية أن يــدخــل الــوزيــر 
الجديد وزارتــه الجديدة ومعه كامل فريقه 
ة هــذا الفريق  اإلداري والــفــنــي، ليس لــكــفــاء
ولكن ألسباب انتخابية أو طائفية أو قبلية، 
وبــعــد كــل هــذه الخلطات المثيرة للغثيان 
يمكث أغــلــب الــمــوالــيــن لــلــوزيــر الــســابــق في 
الـــــــوزارة، فــيــقــرر الـــوزيـــر الــجــديــد إحــالــتــهــم 
لديوان الــوزارة برواتبهم السابقة نفسها، 
لــتــتــضــخــم الــــــــــوزارات بــمــوظــفــيــن ال فـــائـــدة 

 على الوزارة، وبعد كل 
ً
منهم وصاروا عبئا

هذا العبث العلني يتحدث المتنفذون عن 
وطنيتهم.  السياسيون المحنكون يقرأون 
ــقـــدم،   فــــي الـ

ً
ــان مــــوغــــال ــ الــــتــــاريــــخ، حـــتـــى لــــو كـ

ويتعلمون الــدروس ويطبقون ما يفيد متى 
سنحت الفرصة، ولنا في تاريخ سنغافورة 
الحديثة أسوة حسنة، وما من قارئ إال وعرف 
أسلوب رئيس وزراء سنغافورة األسبق الراحل 
 لألمثال 

ً
»لـــي كـــوان يـــو«، حــتــى صـــار مــضــربــا

في الحكم الرشيد وكيفية إدارة البلد بحزم، 
ات الوطنية والخبرات  واالعتماد على الكفاء
المهنية، حتى أوصل بالده إلى ما وصلت إليه 
مــن رقــي فــي كــل القطاعات والــمــجــاالت، ومن 
ثم تحقيق السمعة الطيبة بين دول العالم، 
 آمنا 

ً
فلم ال يكون النموذج السنغافوري مالذا

للتطبيق عندنا في الكويت، وما أسهل هذا 
النموذج في فهمه وتطبيقه؟ األمير الراحل 
المغفور له بــإذن الله الشيخ صباح األحمد 
زار سنغافورة قبل عقدين من الزمن، عندما 
 للحكومة، واطلع على كيفية إدارة 

ً
كان رئيسا

مــؤســســات الـــدولـــة هـــنـــاك، ومــنــهــا الــمــوانــئ، 
فــطــلــب مـــن أعـــضـــاء الـــوفـــد الـــمـــرافـــق تطبيق 
النموذج السنغافوري في هــذا المجال، لكن 

»عمك أصمخ«.

بقايا خيال: حضارة سادت... وأخرى مصيرها اإلبادة!!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

الحياة هي السلسلة المتصلة من اللحظات واأليام التي نعيشها 
بجميع تفاصيلها ومواقفها الحزينة والسعيدة، هذه المواقف التي 
تمر بنا بسرعة فائقة ال نستطيع أن نستشعرها مهما حاولنا، هي 
التي تشكلنا وتجعلنا في ما نحن عليه اليوم، والمتعارف عليه في 
معظم مجتمعات العالم خصوصا العربية أن نمط حياتنا كأشخاص 
غالبا ما يتم ربطه بالعمر ومدى تأثيره على مختلف تصرفاتنا وما 
نستطيع القيام به أو ال نستطيع في هذه الفترة المحددة من الحياة.
 وعلى الرغم من زيــادة نسبة المتعلمين في مجتمعنا العربي، 
فإننا ما زلنا نضع العمر عائقا لما نريده في حياتنا، وكأن الحياة 
توقفت لمن وصل منا الى عمر السبعين والثمانين وحتى التسعين، 
وكأنهم أصبحوا مجرد متفرجين على هذه الحياة وغير قادرين على 

المشاركة فيها كما كانوا يفعلون سابقا.
والعمر من جهة أخرى هو حصيلة األيام التي وهبها الله سبحانه 
وتعالى لــنــا، وكــل يــوم إضــافــي هــو فــرصــة جــديــدة إلضــافــة خبرات 
ومغامرات وحتى تجارب جديدة لنا مهما كــان عمرنا أو ظروفنا 
المحيطة، ومــا زالــت األمثلة العديدة حولنا تثبت أن العمر مجرد 
رقــم ال دخــل له بجودة حياتنا، فكم من األشــخــاص الذين حصلوا 
على أعلى الشهادات العلمية في الثمانين والتسعين من العمر، وكم 
من المشاهير الذين تجاوزوا الثمانين من العمر وما زالوا في أعلى 

نشاطهم البدني والعقلي.
 ومــن األمثلة المعروفة الممثلة األميركية الشهيرة جين فوندا 
التي أكملت عامها الخامس والثمانين ولكن اللتزامها بنظام غذائي 
ورياضي صحيح استطاعت أن تحافظ على شبابها المستمر حتى 

اليوم. 
ونستطيع أن نرى الجوانب اإليجابية العديدة المرتبطة بالوصول 
إلى عمر متقدم والمتمثلة باالستقرار المادي والمعنوي، والخبرة 
في التعامل مع توافه األمــور التي غالبا ما يتم تعظميها بين من 

هم أقل عمرا.
 في الختام فإن العمل على زيادة استغالل هذه المميزات اإليجابية 
التي يتمتع بها من وصلوا إلى هذه األعمار هو أهم ما يجب أن يتم 
التركيز عليه، بدال من اإلحباطات والقيود المجتمعية التي ما زال 

المجتمع يفرضها على من تقدموا في العمر.

هل تريد أن تعرف لماذا يتحاشاك الناس، وقد يسخرون منك من 
وراء ظهرك، بل يحتقرونك؟ 

 ألي 
ً
 عن نفسك وال تستمع أبدا

ً
إليك هذه الوصفة: تحدث دائما

شخص لمدة طويلة، بل قاطع الذي يتحدث أمامك بمجرد ورود أي 
فكرة في ذهنك، واعلم أن الذين يتحدثون معك يهتمون بأنفسهم 

ورغباتهم ومشاكلهم أكثر من اهتمامهم بك وبمشاكلك.
اعرف هذه الحقيقة اآلن قبل أن تخسر الجميع من حولك، وتعلم 
فن االستماع بل شّجع اآلخرين على أن يتحدثوا عن أنفسهم تكن 
، لقد ذكــر هــذه الحقيقة »ديــل كارنيجي« صاحب الكتاب 

ً
محبوبا

المشهور »كيف تكسب األصدقاء وتؤثر على اآلخرين« في قصة قد 
حدثت معه أثناء حضوره دعوة على العشاء من أحد أصدقائه حيث 
قابل هناك عالم نبات، وظل هذا العالم يتحدث مع ديل كارنيجي 
لفترة طويلة عن النباتات األجنبية والتجارب التي تجرى إليجاد 
أشكال جديدة في الحياة النباتية والحدائق الداخلية، وعلى الرغم 
مــن أن كــارنــيــجــي لــم يــتــحــدث إال ببضع كــلــمــات فـــإن الــعــالــم شعر 
، وأخبر الموجودين 

ً
بالسعادة في الحديث معه، بل مدحه أيضا

 للغاية، وفوجئ 
ً
 ممتعا

ً
، وأنه كان محاورا

ً
 جدا

ً
أن كالمه كان محفزا

كارنيجي بهذا اإلطراء رغم أنه ال يعرف أي شيء عن النباتات غير 
أن الذي فعله هو االستماع فقط.

لكي تتقن هذا الفن عليك أواًل أن تتعلم كيف تصمت وتكف عن 
الثرثرة، فهي تخفي الجهل كما عبر عنها رولف دوبلي في كتابه 
 أن التعبير اللفظي هو مرآة 

ً
»فن التصرف بوضوح«، وأضاف أيضا

 واضحة، في حين األفكار 
ً
العقل، فاألفكار الواضحة تصبح جمال

الغامضة تتحول إلى ثرثرة فارغة. 
لذا احفظ هذه: صمتك وقت الفوز ثقة، وصمتك وقت الغضب قوة، 
وصمتك وقت العمل إبداع، وصمتك وقت اإلساءة حكمة، وصمتك 
ع، وصمتك وقت االستفزاز انتصار، وصمتك وقت 

ّ
َرف

َ
وقت السخرية ت

نصيحة الناس أدب، وصمتك وقت االحتياج عزة نفس، وصمتك 
وقت الحزن شكواك لله وحــده، ال تنطق بالكالم إال إذا كان كالمك 
 مــن صمتك. فالصمت سيعلمك حسن االســتــمــاع، فقد تجد 

ً
خــيــرا

صعوبة في البداية نعم، لكن قاوم رغبتك تلك.

كل عام والجميع بخير في شهر الخير والرحمة والبركة وصفاء 
الــنــفــوس والــتــوبــة والــتــســامــح والــصــفــح عــن الــخــصــوم، فهو فرصة 
لمراجعة أنفسنا، فهذا الشهر الفضيل هو شهر العطاء والشعور 
واإلحساس بمعاناة اآلخرين من الفقراء والمحتاجين الذين ينتظرون 
 لرسم االبتسامة على شفاههم الجافة 

ً
 ومعنويا

ً
منا دعمهم ماديا

بسبب ظروف الحياة الصعبة التي يواجهونها.
فهناك من يتفاخر بموائد اإلفطار التي تنتهي في الحاويات في 
حين هناك مــن ينتظر رغيف خبز ألســرتــه لما يتعرضون لها في 
دولهم، وبالتالي فإن عملية التباهي بالموائد التي تنتشر صورها 
 أنها إسراف 

ً
في شتى وسائل التواصل االجتماعي يجب أن نعي جيدا

يحرمه ديننا الحنيف، وأن نضع بعين االعتبار أن هناك من ينتظر منا 
 مهجرة بسبب الظروف 

ً
أن نتقاسم معه هذه الموائد التي تكفي أسرا

المختلفة التي تعرضوا لها، آخرها الزالزل في تركيا وسورية وما 
خلفته من هجرة العديد من األسر التي تعيش رغم قساوة الظروف 

المناخية في مخيمات وأماكن تفتقد ألبسط مقومات الحياة.
وعلينا في هذا الشهر الفضيل أال ننسى تربية النفوس وترويضها 
 من بعض قائدي المركبات الذين 

ً
وعدم افتعال المشاكل، خصوصا

يسابقون الزمن للوصول إلى وجهاتهم، حتى لو كلفهم ذلك إيذاء 
اآلخرين بشتى الصور، فضال عن تلفظهم بأقسى األلفاظ مخالفين 

الدين والشريعة في العديد من األمور وعلى رأسها الصيام.
والطامة الكبرى بمن يتفاخر أمام اآلخرين بعدم صيامه ألسباب 
وأعذار يختلقها ألنه يكذب على نفسه على غيره، كمن يدعي المرض 
حتى يــصــاب بــه ويــنــدم على ذلـــك، كما يجب اســتــغــالل هــذا الشهر 
الفضيل لتجاوز الخالفات بين األبناء واإلخوة واألقارب واألصدقاء، 

وهو فرصة للعاقين بوالديهم لمحو تراكمات سنين وأشهر وأيام.
والصيام فرصة لالبتعاد عن األجــواء الضبابية وما خلفته من 
إحباط بسبب ما نتعرض له من هزات بين الفينة واألخرى وصدمات 
 عن المشاحنات التي تولدت معها المعاناة، كما 

ً
غير متوقعة، بعيدا

كبت بحق النفس 
ُ
أنــه فرصة لتطهير الــذنــوب والمعاصي التي ارت

واآلخرين من تجاوزات وتالعب وغيرها من األمور التي ال تعد وال 
تحصى، ال سيما أولئك الذين يكيفون الدين حسب مبتغاهم.

آخر السطر:
في هــذا الشهر الكريم هناك العديد من الفرص لتربية أخالقنا 

وتقويمها واحترام اآلخرين حتى ال يضيع الصيام.

تعلمنا منذ الصغر أن الرياضيات هي أم 
العلوم وأن كل العلوم تعتمد عليها وهي ال 
تعتمد على أحد، وأنها أهم مادة، وكنا نظن 
أننا نحن المتميزون فقط، أصحاب التشعيب 
الــعــلــمــي، الـــذيـــن بــاســتــطــاعــتــهــم حـــل الـــرمـــوز 
الــريــاضــيــة والـــشـــفـــرات الــمــعــقــدة، ونــحــن من 
نعرف هذه اللغة التي جزع منها الكثيرون، 
ونحن نوابغ المستقبل الذين فضلوا الفهم 
على الحفظ، وكنا نفتخر بدراسة الرياضيات، 
حتى أن بعض الطلبة كان يتخصص علمي 
للتباهي والتميز أكثر من اقتناعه بطبيعة 

الدراسة.
 ولكن بعد دراستي علوما أخرى ومناهج 
تربوية، تبين لي ما يخالف ذلــك، واكتشفت 
أنــنــا كنا مخطئين، وأن الــريــاضــيــات ليست 
مقياسا للذكاء العام كما صّوره لنا المنهج، 
وأنه ال توجد نظرية علمية تثبت ذلك االدعاء! 
وأن كل علم من العلوم يعتمد على طريقة ذكاء 

مختلفة، فال أدري كيف كنا نفكر.
ضح للقارئ العزيز 

ّ
في هذا المقال أود أن يت

الــفــرق بين مــبــادئ الرياضيات المهمة التي 
ينبغي علينا تعلمها جيدا، وبين الرياضيات 

العميقة الــتــي لــن ينتفع بــدراســتــهــا إال فئة 
محدودة من التخصصات. 

ــيــــل تــــربــــى فـــــي ظــل  فـــــي الــــــواقــــــع نــــحــــن جــ
منهج دراســــي يــعــرض لــنــا قـــوة الــريــاضــيــات 
بــتــفــاصــيــلــهــا وعــمــقــهــا، وال يــعــرض لــنــا قــوة 
التخصصات األخرى بالقدر نفسه، وهذا ما 
يشعرنا بالمهابة من علم الرياضيات، ولو 
ُعـــِرضـــت علينا قـــوة الـــمـــواد األخــــرى بــالــقــدر 
والــتــفــاصــيــل لــشــعــرنــا بــأهــمــيــتــهــا أكـــثـــر من 

الرياضيات.
إن عــــدد الـــســـاعـــات الــمــقــرر تــدريــســهــا في 
الــريــاضــيــات أكــثــر مــن بقية الــمــواد الــدراســة، 
ــة أكــثــر  ــ والــمــنــهــج يــفــرض عــلــى الــطــلــبــة دراسـ
ْم يبق فــرع من أفرع 

َ
مما هو الزم معرفته، فل

الرياضيات إال دخلوا فيه، فأصبحوا يدّرسون 
الــطــلــبــة عــلــم الــجــبــر والــهــنــدســة والــتــفــاضــل 
والــتــكــامــل، ودراســــــة الــمــثــلــثــات والــمــكــعــبــات 
وإيــجــاد الــحــاصــل الــديــكــارتــي! عـــرض شامل 

للعضالت.
والحقيقة كما تعلمون أنه لم يبق من الذي 
تعلمناه فــي الــريــاضــيــات إال مــا درســنــاه في 
المرحلة االبــتــدائــيــة والـــذي نــمــارســه يوميا، 

ــادة أســاســيــة،  فــلــمــاذا نــفــرضــهــا عــلــى أنــهــا مــ
ونختبر الطلبة في تفاصيل التفاصيل، التي 
لن ينتفع منها إال تّجار الدروس الخصوصية! 
 :)E.O.Wilson( يقول عالم األحياء األميركي
»إن عقبات الرياضيات- يقصد بها امتحان 
القدرات والمقررات المفروضة- حرمت العلم 
من قدر ال ُيحصى من مواهب تشتد الحاجة 
 the math« ة كـــتـــاب ــا«.  أنـــصـــح بـــقـــراء ــيـــهـ إلـ
myth« )خرافة الرياضيات( للعالم السياسي 
األمــيــركــي »Andrew Hacker« الـــذي يرفض 
إلزامية الرياضيات العميقة في المناهج، ألنها 

تحجب رؤية المواهب األخرى.
وأتـــمـــنـــى مــــن وزارة الـــتـــربـــيـــة أن تــعــطــي 
الــريــاضــيــات نصيبها المعقول فــي المنهج، 
فأهميتها ال تقل عــن أهمية الــمــواد العلمية 
األخـــــــرى، فـــأرجـــو أن تــقــلــل نـــصـــاب حصص 
الـــريـــاضـــيـــات وتـــســـتـــبـــدل بـــهـــا مــــــواد عــمــلــيــة 
تــقــوي شخصية الــطــالــب وتــفــيــده فــي حياته 
 متساوية 

ً
اليومية، وبذلك نكون وفرنا فرصا

فــي جميع الــمــجــاالت، ليتعرف الــطــالــب على 
قدراته ومواهبه في العلوم األخرى وينميها 

ويبدع فيها.

في الوقت الذي كان ينتظر الكويتيون تشكيل حكومة جديدة تكون 
قــادرة على إحــداث توافق مع السلطة التشريعية جاء حكم المحكمة 
الدستورية بإبطال مجلس األمة الحالي 2022 وعودة مجلس 2020، 
 ويربك الحالة السياسية في البالد، 

ً
ليزيد المشهد السياسي تعقيدا

فالحكم في توقيته ودالالته وأسانيده وّجه ضربة مزدوجة للحكومة 
، ورغم إعالن االمتثال واالحترام الكامل لحكم الدستورية 

ً
والمجلس معا

من جميع األطراف، لكن تبقى في القلوب غصة وفي الحلوق مرارة، فهذا 
الوضع الكل فيه خاسرون وأكبر الخاسرين هي الكويت التي تعيش 
في دوامة عدم االستقرار السياسي منذ سنوات، وما ترتب على ذلك من 
تعطيل لخطط التنمية، وجعلنا نتأخر كثيرا عن رْكب التقدم والنهضة.

لــقــد أظــهــرت حــيــثــيــات حــكــم اإلبـــطـــال وجــــود مــخــالــفــات دســتــوريــة 
لمرسوَمي الحل والدعوة إلجراء االنتخابات المعّدين من قبل الحكومة، 
األمر الذي يحملها المسؤولية السياسية لتبعات المرسومين، ويؤكد 
فشلها في إتمام عملية إدارة حل مجلس 2020 بشكل يتواءم مع مواد 
الدستور، رغم امتالكها الوقت الكافي واألدوات الالزمة إلنجاح عملية 
كهذه، كذلك فإن الحكومة فشلت في االستفادة من حالة االصطفاف 
والتأييد الشعبي والنيابي الـــذي كــانــت تحظى بــه، حيث تلقت من 
 لم تتلقه 

ً
 استثنائيا

ً
المواطنين ونواب المجلس المبطل غزاًل سياسيا

أي حكومة سابقة لكنها سرعان ما فقدت هذا التأييد الشعبي والنيابي 
لعدم قدرتها على التصدي النشغاالت المواطنين ومطالبهم ووضع 
الحلول لمشاكلهم، إضافة إلى حالة االرتباك والفوضى التي ظهرت 

خالل اتخاذها القرارات.
وإذا كانت خسائر إبطال مجلس 2022 قد أصابت جميع نوابه، 
 على رمــوز المعارضة الذين اكتسحوا مقاعد 

ً
لكنها كانت أشــد ألما

الــمــجــلــس، وســيــطــروا عــلــى مكتبه ولــجــانــه، لكنهم مــالــوا إلـــى صف 
الحكومة وقدموا لها كل أشكال الدعم والتأييد، فالشارع الذي تعّود 

منهم المواجهة والصدام مع الحكومات المتعاقبة لم يهضم تحولهم 
 للمواطن، وعجزت عن طرح مشروع 

ً
إلى مساندة حكومة لم تقدم شيئا

إصالحي أو برنامج تنموي يبرر أمام الشارع اصطفافهم مع الحكومة 
وتقديم الحماية النيابية لها، وبالتالي فإن نواب المعارضة يتخوفون 
اآلن مــن احتمالية الــلــجــوء النــتــخــابــات مبكرة وهــم فــي هــذا الوضع 
االنتخابي، فهم يدركون أن التأييد الذي يحصلون عليه من المواطنين 
يعتمد على مدى االختالف وعدم التوافق مع الحكومة وقدرتهم على 
المواجهة والتصعيد السياسي واللعب على المشاريع الشعبوية 

ودغدغة المشاعر.
وأمام هذه العاصفة السياسية التي تمر بها الكويت وهذا التداخل 
الشديد والمعقد للمشهد أصبح المواطن هو الخاسر األكبر من هذه 
الــفــوضــى الــتــي هــزت كــل مــا آمــن بــه وصــدقــه، وأصــبــح على الحكماء 
 أكبر للخروج من هــذا النفق المظلم 

ً
والمخلصين أن يبذلوا جهودا

الذي برأيي يتطلب أمرين:
ــانـــون الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــشــؤون  ــدار قـ ــ  األول، اإلســــــراع فـــي إصــ
االنتخابات لتدارك الشبهات والشكوك التي شابت العملية االنتخابية 
الماضية، وكذلك إصدار التشريعات المتعلقة بالبطاقة المدنية وتوزيع 
المناطق بحسب الدوائر االنتخابية لضمان الشفافية وعدم الوقوع 

في أخطاء قانونية جديدة.
 أمـــا األمـــر الــثــانــي فــإنــه يــجــب أن يــتــزامــن اســتــعــادة مجلس 2020 
لكامل صالحياته الدستورية وممارسة النواب لكامل صالحياتهم مع 
 
ً
السعي إلى العودة إلى الشعب مرة أخرى الختيار ممثليه، خصوصا
أن المسببات التي اقتضت حل مجلس 2020 ال تــزال قائمة واألزمــة 
مستمرة، ولن يكون هناك استقرار أو تعاون إال من خالل وجود مجلس 
أمة يتم اختياره بعناية من قبل الكويتيين، والله الموفق والمستعان.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: رمضانيات الخير

: الحل في »الحل«
ً
 وأخيرا

ً
أوال

مشاري ملفي المطرقة 

 ألقدم الحضارات 
ً
فيلكا من أجمل الجزر الكويتية التي تضم آثارا

فــي العالم منذ مــا يــزيــد على 3000 عــام قبل الــمــيــالد، ومــن ثــم عاش 
 بجزيرة إيكاروس 

ً
فيها اإلغريق وأطلق عليها اسم )إيكاروس( تيمنا

اإلغريقية الشهيرة.
تبلغ مساحة فيلكا نحو 43 كيلو مترا مربعا، وهي مساحة ليست 
 من المدينة، فالرحلة لها من منطقة رأس 

ً
بسيطة لجزيرة قريبة نسبيا

األرض في السالمية قد تستغرق بالقارب 20 دقيقة، وتتضاعف المدة 
الزمنية في حالة الذهاب بالعبارة.

قبل أيام قليلة قمنا برحلة إلى الجزيرة في عطلة نهاية األسبوع 
مع مجموعة من الزمالء الناشطين في المجتمع المدني والتطوعي، 
وكان الهدف الرئيس أن تكون رحلة ترويحية نزور خاللها المواقع 
األثرية في الحزيرة، وعلى وجه الخصوص أن األجواء حينها كانت 
، وتم ترتيب اإلجراءات المبدئية بحجز قارب يتسع 

ً
بديعة وجميلة جدا

، وفي الحقيقة كانت الخيارات 
ً
لعددنا حيث كنا بحدود 20 شخصا

 لكن اتفقنا أن نقوم بالحجز من إحدى الشركات الحكومية 
ً
محدودة جدا

التي وجدنا من موظفيها في رأس األرض بالسالمية حسن االستقبال 
وصالة استراحة بسيطة ال بأس بها فيها الخدمات األساسية )مقاعد 
ودورات مياه ومصلى(، إال أنني فوجئت عند وصولنا للجزيرة بعدم 
وجـــود ميناء خــاص أو مسنة فيها أدنـــى المتطلبات لسالمة زوار 
الجزيرة عند النزول من القوارب أو العبارة أو مقر للخدمات التي قد 

يحتاجها الزوار.
في الحقيقة رأينا جزيرة منكوبة فيها بيوت مهجورة وبعضها 
مسكون من مالكها القدامى الذين تم تهجيرهم منها بسبب أفكار 
ومشاريع تتدارسها الجهات الحكومية وأجهزة تم تأسيسها لتطوير 

الجزيرة إال أنها أصبحت أسوأ بكثير مما كانت عليه، ولم نر هذه الخطط 
.
ً
أو التصاميم أو األفكار منذ ما يزيد على الثالثين عاما

، وأغلب الزوار الذين صادفناهم أثناء 
ً
المحزن أن الجزيرة جميلة جدا

الرحلة هــم مــن األجــانــب وزيــارتــهــم للسياحة والتعرف على الجزيرة 
الوحيدة في الكويت شبه المأهولة، وهي من الجزر القليلة التي لدينا، 
نحن الدولة النفطية التي لديها أموال وودائع في بنوك عالمية بفوائد 
ال تذكر، ولديها فرصة استثمارية قد ال تكلفها أموااًل طائلة إنما تتطلب 
تخصيص أجـــزاء منها كفرص استثمارية لشركات كبرى جـــادة في 
إقامة المشاريع، ولديها خبرة في هذه األنواع من المشاريع السياحية، 
 تستطيع إقامة أجمل منتجعات وإقامة 

ً
ولديها أرض أصبحت بكرا

مراٍس عالمية وميناء صغير الستقبال سفن الكروز التي أصبحت تصل 
الى عدد من المناطق البحرية الخليجية، وأصبحت شائعة االستخدام 
لدى الخليجيين في السنوات األخيرة، مع العلم أن في الجزيرة العديد 
 
ً
من األماكن األثرية التي تستحق الزيارة، والتي تحتاج االهتمام أيضا
مــن قبل الجهات المختصة، وأن تكثف جهودها للحفاظ على هذه 
األماكن التراثية ومحتوياتها البسيطة في عين المسؤولين، والتي ال 
تقدر بثمن لدى أصحاب الخبرة ومحبي اآلثار، حيث إن األمن في هذه 
المواقع شبه منعدم وال تحتوي على أبسط الطرق الحديثة للمراقبة 

مثل كاميرات المراقبة.
لو يجلس شخص مسؤول على سواحل الجزيرة ويفكر بأبسط طرق 
االستثمار، وإن كانت بدائية فسيجد مئات من األفكار لهذه الجزيرة 
المنكوبة، بصراحة أبحث عن كلمات أقيم بها الجزيرة إال أنني ال أجد، ألن 
أغلب الكلمات التي أجدها قد تحط من قدر هذه الجزيرة الجميلة التي لم 
 جشعين أعينهم الضيقة طامعة بها.

ً
تجد من يهتم بها، بل وجدت أناسا

 د. محمد عبدالرحمن العقيل 

كمال أجسام الرياضيات!

 خالد محمد الردعان 

جزيرة فيلكا المنكوبة

دواء القوى العاملة الصحية

  د. هشام كلندر

العمر ليس إال مجرد رقم

 ثنيان العبود

من أكثر المستجدات في الساحة السياسية الُمفرحة للسياسيين 
وللعامة حكم المحكمة الــدســتــوريــة الــنــزيــه الـــذي أصـــاب صحيح 

القانون. 
ذكر، فأصبح السباق 

ُ
ر من المجلس الُمبطل إنجازات فعلية ت

َ
لم ن

على األسئلة البرلمانية، أي نائب )ُمبطل( يسأل أكثر، ليتفاخر في 
حملته القادمة بعدد أسئلته لمغازلة قواعده االنتخابية، ناهيك عن 
االستجوابات والتهديدات بها، التي لم تعط مجااًل للحكومة فرصة 
لإلنجاز الحقيقي، ولم نر حتى خططهم لإلصالح! أما الرئيس فلم 
 من مبدئه الثابت في الصوت 

ً
ا نر إال تخليه عن آرائه السابقة، بدء

الواحد وصواًل إلى مدى صحة عقد جلسات المجلس بال حكومة! 
كذلك أصبح من الواضح لدى الشعب السيناريو المحتمل في 
الفترة القادمة، فرأينا تصرفات ممثلي الشعب في مجلس 2020، 
من اعتصامات ال داعي لها، وتصرفات ال تتناسب وهيبة البرلمان 
الكويتي والعملية الديموقراطية، فأصبح شعار المعارضة الزائفة، 
إما التغلغل في كل القطاعات وعلى رأسها رئاسة مجلس األمة أو 
التصعيد وتخريب المشهد الديموقراطي الحضاري الذي ُحسدت 

عليه الكويت! 
ال نتمنى للكويت إال االستقرار والتنمية الحقيقية، وال نتمنى 
ــنــتــظــر وال تــعــقــد، وال نــتــمــنــى صـــراخـــا يـــعـــدم الــحــيــاة 

ُ
جــلــســات ت

الديموقراطية، وال نتمنى مكبرات صوت وكأننا في سوق الجمعة، 
وال نتمنى رؤية ألوان »بيجامات« جديدة في المجلس! 

 للديموقراطية والممارسة 
ً
دمتم سالمين وعــادت الكويت رمــزا

السياسية العقالنية.

شائعات حول
 تاريخ صالحية الدواء

 د. روضة كريز

وقفة: فن االستماع

 مجلس 
ً
 وداعا

 2022

 محمد أحمد العريفان

 د. جواد عبدالرضا القالف
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تباين أداء مؤشرات البورصة... والسيولة 32.5 مليون دينار
تراجع »العام« و»األول« مع خسائر معظم مؤشرات األسواق الخليجية

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية 
أمس، وخسر مؤشرا السوق العام واألول في أول 
تعامالت شهر رمضان المبارك، مقابل ارتفاع 
مؤشري السوق رئيسي 50 والرئيسي، وخسر 
مؤشر السوق العام بنسبة محدودة كانت 0.15 
في المئة، أي 10.77 نقاط، ليقفل على مستوى 
7050.87 نقطة بسيولة بلغت 32.5 مليون دينار 
تداولت 83.6 مليون سهم عبر 6531 صفقة، وتم 
تداول 102 سهم، ربح منها 43، وخسر 47، بينما 

استقر 12 سهما دون تغير.
 وجاء الضغط من بعض االسهم في السوق 
االول ليتراجع مؤشره بنسبة 0.3 في المئة اي 
23.79 نقطة ليقفل على مستوى 7812.31 نقطة 
بــســيــولــة تـــجـــاوزت 30.1 مــلــيــون ديــنــار بقليل، 
تـــداولـــت 67.7 مــلــيــون ســهــم عــبــر 5371 صفقة، 
وربح 13 سهما في االول مقابل تراجع 14 سهما، 

واستقرار 4 اسهم دون تغير.
 وكانت االيجابية على مستوى مؤشر السوق 
الرئيسي، الذي حقق نموا بنسبة 0.52 في المئة 
اي 28.6 نــقــطــة، ليقفل عــلــى مــســتــوى 5530.62 
نقطة، بسيولة محدودة جــدا هي االدنــى خالل 
عامين تقريبا توقفت حــول 2.4 مليون دينار، 
تداولت 15.8 مليون سهم عبر 1160 صفقة فقط، 
وتم تداول 71 سهما، ربح منها 30، وخسر 33، 

بينما استقرت 8 أسهم دون تغير.
وافتتحت مؤشرات بورصة الكويت تعامالتها 
الرمضانية على اســتــقــرار وتباين اداء اسعار 

االســهــم الــقــيــاديــة، خــصــوصــا بيتك واجيليتي 
التي حققت ارتفاعا ثم تراجعت لتسجل تذبذبا 
واضحا انتهى بنمو وشراء على اجيليتي خالل 

فترة المزاد وبكميات كبيرة، بينما خسر سهم 
بــيــتــك 5 فـــلـــوس، وكـــانـــت ســلــبــيــة الـــســـوق االول 
خسارة سهم بنك بوبيان بنسبة كبيرة بلغت 

4.6 في المئة وبضغط كبير على سعر السهم 
المصرفي التابع للبنك الوطني، والذي تراجع 

بدوره الى 1060 فلسا.
 أما بقية االسهم ذات السيولة فشهدت نموا، 
وكـــان ابـــرزهـــا ســهــم هــيــومــن ســوفــت بنمو بلغ 
1.4 فــي المئة، وكــذلــك ربــح سهم البنك الدولي 
وجي اف اتش ومتكاملة والمباني، ورافق بنك 
بوبيان وبيتك بالمنطقة الحمراء اسهم مشاريع 
وعقارات الكويت، وجاءت التداوالت بعد تذبذب 
حاد لالسواق االميركية بعد رفع سعر الفائدة 
بــربــع نقطة مــئــويــة، وحــديــث متشدد للفدرالي 
اسقط داو جونز بخسارة بأكثر من 530 نقطة، 
بينما استقر النفط على الــلــون االخــضــر اثناء 
تعامالت بورصة الكويت، وكذلك الذهب، ليبقى 
العالم يترقب بحذر تــداعــيــات ازمــة المصارف 
االميركية والسويسيرية وآثــارهــا على صانع 

القرار االميركي.
وتراجعت مؤشرات معظم مؤشرات اســواق 
الــمــال بـــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي، وكــان 
الـــــلـــــون االخـــــضـــــر مـــــن نـــصـــيـــب مـــــؤشـــــري قــطــر 
والسعودية فقط، في حين سجلت البقية خسائر 
محدودة، وكانت اسعار النفط تتداول خضراء، 

واخترق برنت مستوى 76 دوالرا للبرميل.

علي العنزي

 
ً
»وحدة التأمين« تمنح ترخيصا

لشركات وساطة وتمدد ألخرى
● حصة المطيري

قــررت وحــدة تنظيم التأمين تمديد ترخيص مــزاولــة نشاط 
أعمال التأمين لكل من شركة الضمان للتأمين التكافلي، وشركة 
زمزم للتأمين التكافلي، وشركة وربة للتأمين وإعادة التأمين لمدة 
ثالثة أشهر، كما مددت ترخيص أفرع شركات التأمين األجنبية، 
ومن بينها شركة اللبنانية السويسرية للضمان، وشركة الهند 
الجديدة للتأمين المحدودة، وشركة اورينتال انشورنس ليمتد 
للتأمين، وشركة سيغنا الشرق األوسط للتأمين، وشركة التأمين 
العربية، والشركة األميركية للتأمين على الحياة، وشركة التأمين 
األردنــيــة، وشركة الوطنية للتأمين على الحياة، وشركة مصر 

للتأمين لمدة ستة أشهر، الستيفاء متطلبات الترخيص.
كما أصدرت الوحدة قرارا بمنح ترخيص مزاولة نشاط وساطة 
تأمين لشركة األمــيــن لــوســاطــة التأمين، شــركــة ذات مسؤولية 
محدودة، ومنحت ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة 
الهالل تكافل، بعد استيفائها متطلبات الترخيص، وذلك لمدة 

ثالث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
ومنحت الموافقة المبدئية لشركة بيكر تلي لالستشارات، 
نشاط أعمال خبير اكتواري، لمدة ستة أشهر مع مزاولة النشاط 
حتى استيفاء متطلبات الترخيص اعتبارا من تاريخ صدور 

هذا القرار.
ورخــصــت الــوحــدة لــفــروع الــشــركــات الــتــي قــامــت بتوفيق 
أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن 
تنظيم الــتــأمــيــن والئــحــتــه التنفيذية وتــعــديــالتــهــا وقــــرارات 
الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، فمن التأمين و/ 
أو إعادة التأمين رخصت لـ »األولى للتأمين التكافلي، الكويتية 
العالمية للتأمين التكافلي، وثاق للتأمين التكافلي، الكويت 
للتأمين، األهلية للتأمين، الخليج للتأمين وإعادة التأمين، 
مــجــمــوعــة الــخــلــيــج لــلــتــأمــيــن«، كــمــا رخــصــت لــفــروع وســاطــة 
التأمين و/ أو إعادة التأمين )الصفوة، طيبكو، أمنها، الخبرة، 
نسر الكويت، جوهر الخليفي، الصباح، أطلس العالمية، برج 
الخليج(، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة األم 
أيا كانت مدته، وعلى الجهات المذكورة االلتزام بأداء الرسم 
عند تجديد الترخيص ألي فترة أخرى طبقا للقانون والئحته 

التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
من جانب آخر، تقرر تمديد الموافقة المبدئية لتأسيس شركة 
نشامي لتقييم المخاطر واألضــرار لمدة ستة أشهر، الستيفاء 

متطلبات الترخيص اعتبارا من 12 أبريل 2023.

بعد »أداني«... »هيندنبورغ«
تستعد لضربتها التالية

 
ً
ستصدر شــركــة »Hindenburg Research« قريبا

 عن هدف آخر، حسب ما قال البائع على 
ً
 جديدا

ً
تقريرا

المكشوف في الواليات المتحدة في تغريدة قبل ساعات 
قليلة دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

واكتسبت الشركة التي يديرها نيت أندرسون المزيد 
من األهمية هذا العام بعد أن قضى تقريرها القاسي 
عن مجموعة الملياردير »غواتام أداني« على أكثر من 
150 مليار دوالر من القيمة السوقية للتكتل الهندي 
 لما 

ً
في حوالي 5 أسابيع منذ نشره في 24 يناير، وفقا

ذكرته »بلومبرغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.
واتهم التقرير السابق من »هيندنبورغ« مجموعة 
»أدانــي« الهندية باالحتيال المحاسبي والتالعب في 
األســهــم، وظــلــت الــشــركــة فــي عمليات دفـــاع مستمرة، 

إال أن التقرير فتح على »أدانــــي« جبهة صــراع أخــرى 
داخــلــيــة، بعدما طلب أعــلــى محكمة هندية التحقيق 

في االدعاءات.
ولــم تــقــدم أحـــدث تــغــريــدة مــن قبل شــركــة األبــحــاث، 
ومقرها نــيــويــورك، أي تفاصيل حــول توقيت إصــدار 

التقرير التالي، أو ما تنوي قوله.
يذكر أن »هيندنبورغ« ليس صندوق تحوط، ويفضل 
أن ُيعرف باسم مجموعة أبحاث وتحليل والتي تعمل 

برأسمالها الخاص.
 من المتابعين، وتم 

ً
 كبيرا

ً
والقت تغريدتها تفاعال

إعادة نشرها أكثر من 2700 مرة، فيما ظل المتابعون 
 أم 

ً
يتساءلون حول الكيان الجديد، وهل سيكون هنديا

أحد البنوك األميركية.

مصر: بدء سداد 750 مليار جنيه 
لشهادات الـ %18

تعديل سعر عرض االستحواذ اإللزامي المقّدم
من »بيتك« إلى مساهمي »األهلي المتحد«

ص لـ »الوطني لالستثمار« حكم قضائي ضد »أجيليتي«
ّ
»أسواق المال« ترخ

لتسويق أسهم صندوق اإلجارة

بدأ في مصر، أمس، استحقاق شهادات االدخار ذات 
العائد 18 بالمئة، التي أصدرها بنكا مصر واألهلي منذ 

عام، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.
وطــرح البنكان الحكوميان الشهادات في 21 مارس 
2022، لتتوقف عن بيعها في نهاية مايو من العام نفسه، 
وتزامن إصــدار هــذه الشهادات مع تعويم سعر صرف 
الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبية في مارس من 
العام الماضي. ويترقب عمالء القطاع المصرفي طرح 
شهادات ادخار جديدة، مع توقعات أن تتجه البنوك لطرح 
شهادات بعائد مرتفع، بهدف امتصاص السيولة الزائدة، 

وضمان عدم خروجها من الجهاز المصرفي.
وفي مقابلة مع »العربية«، قالت الخبيرة المصرفية، 
سهر الدماطي، إن إصدارات شهادات االدخار ذات العوائد 
المرتفعة تكون لغرض محّدد، مثل كبح جماح التضخم 

وتقليص السيولة في السوق.
وأضافت الدماطي أن شهادات ذات عائد الـ 18 بالمئة 

بدأت استحقاقها اليوم )أمس(، وبلغت قيمة االستحقاقات 
لليوم األول 13 مليار جنيه.

وأوضحت أن هناك شهادات موجودة بالسوق في 
الفترة الحالية بنسب تتراوح بين 22 و18 و17 بالمئة.

وأشارت إلى أن عائد شهادات االدخار في السوق قد 
يرتفع عن هذه المستويات، إذا قرار البنك المركزي في 

اجتماع اللجنة القادمة رفع سعر الفائدة.
وأكدت أن عائد 18 بالمئة يمكن تعويضه من الشهادات 

الموجودة في السوق حاليا.
وتوقعت أن يرفع »المركزي« أسعار الفائدة في حدود 

2 بالمئة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وبالنسبة إلــى توقعات الجنيه، قالت الــدمــاطــي إن 
سعر الجنيه يحكمه العرض والطلب، موضحة أن الفترة 
الحالية تشهد طلبا أكبر على الجنيه، وبالتالي سيؤدي 
إلى خفض جديد للجنيه، ولكن بوتيرة أقل عّما حدث 
سابقا.            »العربية نت«

أفصح بيت التمويل الكويتي )بيتك( عن 
تعديل سعر االستحواذ اإللزامي المقدم من 
»بيتك« الى مساهمي »البنك األهلي المتحد 

- الكويت«.
 إلفصاح »األهلي المتحد« في 22 

ً
ووفقا

الـــجـــاري، فــقــد وافــقــت الجمعية العمومية 
المنعقدة في 21 منه على توزيع أرباح نقدية 
بواقع 8 فلوس لكل سهم، واستحقاق هذه 
التوزيعات خالل فترة التجميع المعلنة )من 

28 الجاري الى 3 مايو المقبل(.
وبّين البنك أن سعر عرض االستحواذ هو 
 ألحكام 

ً
277 فلسا للسهم الواحد، استنادا

المواد 1-2-5-3 من الكتاب التاسع االندماج 

واالستحواذ من الالئحة التنفيذية لهيئة 
اســواق المال، وإلــى ما تم ذكــره في مستند 
عــرض االستحواذ الــذي وافقت عليه هيئة 
أسواق المال، وتم نشره بتاريخ 16 الجاري، 
وسيخصم »بيتك« التوزيعات 8 فلوس لكل 

سهم من سعر العرض.
وبّين أنه ال يوجد أثر في الوقت الحالي 

على المركز المالي لـ »بيتك«.
وفـــي إفــصــاح آخـــر، صـــدرت مــوافــقــة بنك 
الكويت المركزي لـ »بيتك« على طلب الموافقة 
عــلــى تــعــيــيــن مــكــتــب شــــورى لــالســتــشــارات 
الشرعية للقيام بمهمة التدقيق الشرعي 

الخارجي للسنة المالية 2023.

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية 
صدور حكم قضائي من غرفة المشورة أمام 
محكمة التمييز ضدها لمصلحة المدير العام 

للهيئة العامة للصناعة »بصفته«.
وقالت الشركة إن موضوع القضية يتعلق 
بإقامة »الصناعة« دعوى للمطالبة بإلزامها 
بأداء 2.06 مليون دينار، والفوائد القانونية 

من 6 يناير 2007 وحتى السداد.
متها 

ّ
يأتي ذلك على سند المبالغ التي تسل

الشركة مــن المستثمرين بالموقعين -1 2 
بمنطقة ميناء عبدالله التي صدر فيها قرار 

فسخ العقود في التاريخ المشار إليه.
وقضى منطوق قرار غرفة المشورة أمام 
محكمة التمييز، بعدم قبول الطعون، وأعفت 
الهيئة مــن الــمــصــروفــات، وألــزمــت الطاعنة 
بــالــطــعــن رقــــم 3593 لــســنــة 2020 تــجــاري 
بمصروفاته مع مــصــادرة الكفالة، وألزمت 
 أتعاب 

ً
الطاعنة بجميع الطعون 20 ديــنــارا

محاماة عن كل طعن.
وكــان منطوق حكم أول درجــة قــد قضى 
بــســقــوط حـــق الـــمـــدعـــي بــصــفــتــه فـــي إقــامــة 
الــــدعــــوى بـــالـــتـــقـــادم الـــثـــالثـــي، وأعـــفـــتـــه من 
الــمــصــروفــات، وألــزمــتــه 100 ديــنــار أتــعــاب 

محاماة.
وقضى منطوق حكم االستئناف بقبول 
، وفي الموضوع بإلغاء 

ً
االستئنافين شكال

 بإلزام 
ً
الحكم المستأنف، والقضاء مــجــددا

الــمــســتــأنــف عليها »أجــيــلــيــتــي« بـــأن تـــؤدي 
للمستأنف 2.06 مليون دينار، وبرفض ما 

عدا ذلك من طلبات.
وأوضـــحـــت »أجــيــلــيــتــي« أن الــحــكــم قابل 
للتنفيذ، ومن أثره التزام الشركة بسداد 2.06 
مليون دينار، وذلك فور طلب الهيئة العامة 

للصناعة تنفيذ الحكم.

أعلنت هيئة أسواق المال منح ترخيص لشركة الوطني لالستثمار 
بتسويق 15 مليون سهم من أسهم شركة صندوق اإلجارة والتمويل 
 داخــل الكويت 

ً
 خاصا

ً
اإلســالمــي الثاني باليورو المحدود تسويقا

والمنشأ في جــزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 يوروهات 
دفع 

ُ
للسهم الواحد، إضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 252 بالمئة ت

مرة واحدة عند االكتتاب. 
وأن يتم طرح األسهم التي سيتم تسويقها داخل الكويت للعمالء 
المحترفين فقط، حسب النص الــوارد في الكتاب األول )التعريفات( 
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أســواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما، وتكون 
الجهات التي تتلقى طلبات االشتراك هي شركة الوطني لالستثمار، 

وبنك الكويت الوطني.
 من تاريخ 

ً
وتكون مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنويا

إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقررة.

مت خطاب نوايا لشراء 
ّ
»بوبيان ب« تسل

حصتها في »سما التعليمية« 
مت 

ّ
قالت شركة بوبيان للبتروكيماويات )بوبيان ب( إنها تسل

خــطــاب نــوايــا لــشــراء كــامــل حصتها فــي شــركــة سما التعليمية 
بنسبة 41.7 بالمئة، وعددها 79.7 مليون سهم مقابل 66.7 مليون 
دينار. وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها سيجتمع يوم األربعاء 
المقبل لدراسة هذا العرض وأثــره على المركز المالي للشركة، 

مشيرة الى أنه سيتم تحديد األثر المالي على الشركة الحقا.

1.32 مليون دينار خسائر »سنام« 
تكبدت شركة سنام العقارية خسائر بلغت 1.32 مليون دينار 
عن السنة المالية المنتهية في 2022، مقابل أربــاح 128.3 ألفا عن 

الفترة ذاتها في 2021.

تراجع الدوالر 
وارتفاع اليورو 

واإلسترليني

أخبار الشركات

انخفض سعر صــرف الــدوالر 
األميركي أمــام الدينار الكويتي 
أمس، بنسبة 0.13 في المئة إلى 
مستوى 0.305 دينار، فيما ارتفع 
سعر صرف اليورو بنسبة 1.25 
ــــى مـــســـتـــوى 0.333  فــــي الـــمـــئـــة إلـ
دينار مقارنة بأسعار أمس األول.

وقــــال بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي 
فــي نشرته اليومية على موقعه 
ــــي، إن ســـعـــر صـــرف  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
ـــع  ــفـ ــي ارتــ ــنــ ــيــ ــرلــ ــتــ الــــجــــنــــيــــه اإلســ
بنسبة 0.68 في المئة، ليصل إلى 
مــســتــوى 0.377 ديــنــار، والــفــرنــك 
الـــســـويـــســـري بــنــســبــة 0.70 فــي 
المئة إلى مستوى 0.334 دينار، 
فيما استقر الــيــن الياباني عند 

0.002 دينار.

اتفاق أّولي لالندماج بين 
»المزايا القابضة« و»دبي األولى«

تم التوصل إلى اتفاق أّولي لدراسة الدخول 
في عملية اندماج عن طريق الضم بين شركة 
دبي األولــى للتطوير العقاري وشركة المزايا 

القابضة. 
وأعلنت كل من شركة المزايا القابضة ودبي 
األولي للتطوير العقاري، توصلهما إلى اتفاق 
أّولـــي لــدراســة الــدخــول فــي انــدمــاج عــن طريق 

الضم.
وأبدت الشركتان االستعداد للدخول باندماج 
عن طريق الضم، حيث تكون »المزايا القابضة« 
هي الدامجة، و«دبي األولى« للتطوير العقاري 

هي المندمجة.

»كيبكو«: دراسة فرص 
التخارج من االستثمارات 

جزء من األنشطة المعتادة
قالت شركة مشاريع الكويت القابضة 
)كيبكو(، تعقيبا على الخبر الــمــتــداول 
بشأن تخارج الشركة من شركة الخليج 
لــلــتــأمــيــن، إنـــهـــا لــكــونــهــا شـــركـــة قــابــضــة 
تـــقـــوم مـــن وقــــت آلخــــر بــتــقــيــيــم ودراســـــة 
فــرص التخارج مــن االستثمارات كجزء 
من أنشطتها المعتادة، ومع ذلك لم يتم 
تنفيذ أي اتفاقيات بيع أو شــراء ملزمة 
أو نهائية التي تتطلب اإلفصاح بحسب 

قوانين وتعليمات هيئة أسواق المال.

أسعار النفط تتراجع مع تقييم 
المستثمرين لرفع الفائدة األميركية

ً
 ليبلغ 75.94 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يرتفع 74 سنتا
تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط، أمــــس، فـــي أعـــقـــاب 3 
جلسات من المكاسب، بعد أن جدد رئيس مجلس 
االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي(، 
جيروم باول، التزامه بكبح جماح التضخم، بما 

في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.
وانــخــفــضــت الــعــقــود اآلجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت 80 
سنتا أو واحدا بالمئة إلى 75.89 دوالرا للبرميل، 
وانخفضت العقود اآلجــلــة لــخــام غــرب تكساس 

الوسيط 84 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 70.06 دوالرا 
للبرميل.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند اإلغالق 
منذ 14 مارس في تسوية األربعاء.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 74 
سنتا، ليبلغ 75.94 دوالرا في تـــداوالت يــوم أمس 
األول، مقابل 75.20 دوالرا في تداوالت يوم الثالثاء، 
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ارتفاع العمالت المشفرة... وعودة 
توقعات الـ 100 ألف دوالر

ارتفعت العمالت المشفرة خالل تعامالت أمس، واستمرت »بتكوين« 
في مكاسبها التي بلغت 70% تقريبا هذا العام، وال يزال خبراء الصناعة 
متفائلين بأن أكبر عملة مشفرة في العالم يمكن أن تخترق مستويات 

جديدة، رغم الحمالت التنظيمية.
وتنبع النظرة اإليجابية من كيفية أداء األصل خالل االضطرابات 
المصرفية التي أثارها تعثر البنوك األميركية األخير، حيث ارتفعت 

»بتكوين« بدال من االنهيار.
ــيـــرد، كبير  ــي«، تـــوقـــع مــــارشــــال بـ ــ وحــســبــمــا نــقــلــت »ســــي إن بـــي سـ
المسؤولين االستراتيجيين في »جيمني«، بورصة العمالت المشفرة، 
احتمالية وصــول »بتكوين« إلى قيمة 100 ألف دوالر، وهو ما يعني 

زيادة بنسبة %270. 
وصــعــدت »بــتــكــويــن« بنسبة 3.54% عــنــد 27714.62 دوالرا، وفقا 
لبيانات »كــويــن بـــاس«، كما ارتفعت »إيــثــريــوم« 1.89% إلــى 1754.99 

دوالرا، وأضافت »ريبل« نسبة 4.93% عند 44.55 سنتا.
وهددت لجنة األوراق المالية والبورصات األميركية بمقاضاة »كوين 
باس غلوبال« بشأن بعض منتجات البورصة المشفرة، مما زاد من 
حدة التوتر في القطاع، وتكثف الهيئة جهودها ورقابتها على صناعة 

العمالت المشفرة منذ انهيار بورصة »إف تي إكس« العام الماضي.

»بيتك ريت«: إتمام شراء عقار مجمع الليوان 
كشف صندوق »بيتك كابيتال ريت« عن إتمام شراء عقار مجمع 
 الى أن األثر المالي للصفقة 

ً
الليوان الواقع بمنطقة العقيلة، مشيرا

سينعكس فــي المعلومات المالية المرحلية للربع األول، حيث 
يستحق الصندوق إيرادات العقار من تاريخ إتمام عملية الشراء.

حكم لمصلحة »تابعة« لـ »عقارات ك« 
أعلنت شــركــة عــقــارات الــكــويــت )عــقــارات ك(، صـــدور حكم محكمة 
االستئناف لمصلحة إحدى الشركات التابعة لها، بإلزام 3 من أعضاء 
مجلس إدارتها بتعويض نهائي. وأوضحت الشركة أن قيمة التعويض 
تقّدر بـ 24.81 مليون دينار، عن دعوى تعويض مؤقت مرفوعة منذ عام 

2006، قبل أن تصبح هذه الشركة تابعة للشركة عام 2014.
ولــفــتــت إلـــى أن أحـــد الــخــصــوم قــد طــعــن عــلــى الــحــكــم أمـــام محكمة 

التمييز، وتحدد له جلسة مشورة يوم 13 أغسطس 2023.
 ،

ً
وأكدت أن األثر المالي للحكم يتوقف على ما يتم تحصيله فعليا

خاصة أن الحكم صادر ضد أفراد بأشخاصهم.

ع عقد تسهيالت 
ّ
»التجارية العقارية« توق

ائتمانية بـ 61 مليون دينار
أعلنت الشركة التجارية العقارية أنها أتمت توقيع عقدا لتسهيالت 
ائتمانية بـ 61.02 مليون دينار، مع أحد البنوك المحلية اإلسالمية. 
ويتضمن العقد تسوية حدود التسهيالت االئتمانية النقدية الحالية بـ 
51.35 مليونا، وحدد تسهيالت ائتمانية جديدة بـ 7 ماليين دينار. كما 
يتضمن البقاء على الرصيد الحالي فيما يخّص التسهيالت االئتمانية 

غير النقدية، مشيرة الى أنه ال يوجد أثر مالي.

556 ألف دينار أرباح »صكوك« في 2022
حققت شــركــة صــكــوك الــقــابــضــة أربــاحــا خـــالل عـــام 2022 لتسجل 
556.07 ألف دينار عن الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2022، مقابل خسائر 

4.27 ماليين دينار خالل عام 2021.

https://www.aljarida.com/article/18861
https://www.aljarida.com/article/18859
https://www.aljarida.com/article/18857
https://www.aljarida.com/article/18854
https://www.aljarida.com/article/18852
https://www.aljarida.com/article/18849
https://www.aljarida.com/article/18846
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»داو جونز« 
يتراجع 530 نقطة 

عند اإلغالق بعد 
قرار »الفدرالي« 

وتصريحات باول

صانعو سياسات »الفدرالي« يتوقعون زيادة أخرى بالفائدة هذا العام
 مع التوقعات... والسعودية واإلمارات والبحرين وقطر تواكبه

ً
رفع سعر الفائدة 25 نقطة توافقا

قررت لجنة السوق المفتوحة 
بمجلس االحتياطي الفدرالي 

األميركي، األربعاء، رفع 
أسعار الفائدة على األموال 

الفدرالية 25 نقطة أساس، 
لتصل إلى نطاق بين 4.75 

و5%، موافقة بذلك توقعات 
السوق.

يرى صانعو السياسات في 
مجلس االحتياطي االتحادي 
األمـــيـــركـــي )الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي( 
أن التغلب عــلــى التضخم قد 
يتطلب رفع أسعار الفائدة مرة 

أخرى هذا العام.
ع صانعو السياسات 

ّ
ويتوق

ــــي  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــــس االحـ ــ ــــجـ فــــــــي مـ
ــــي أن تـــصـــل أســـعـــار  ــدرالـ ــ ــفـ ــ الـ
الفائدة إلى5.1 بالمئة بنهاية 
الــــعــــام، إذ إنـــهـــا تــقــع اآلن في 
نــطــاق يـــتـــراوح بــيــن 4.75 و5 
بالمئة، بعد رفعها 25 نقطة 
ــــوم األربـــــعـــــاء، وفــقــا  ــــاس يـ أســ
لمتوسط التوقعات، في أحدث 
ملخص ربع سنوي للتوقعات 
ــادر عــن  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

المجلس.
ــــت تـــــوقـــــعـــــات 18  ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ وتـ
مـــن صــانــعــي الــســيــاســات في 
ع 

ّ
االحتياطي االتحادي، وتوق

ــــن صــــنــــاع الـــســـيـــاســـات  10 مـ
ارتــفــاع أســعــار الفائدة بواقع 
ربـــع نقطة مــئــويــة مـــرة أخــرى 
بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، فيما 
ــرون إمــكــانــيــة رفــع  ــ يـــرى 7 آخـ
أسعار الفائدة لمستوى أعلى. 
وقال عضو واحد فقط إنه لن 
تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــــى رفــع 

أسعار الفائدة.
ومــــن الــمــتــوقــع أن يستقر 
سعر الفائدة القياسي عند 4.3 
بالمئة العام المقبل، بناء على 
ــع 

ّ
مــتــوســط الــتــوقــعــات، وتــوق

4 مــن صانعي السياسات أن 
تصل أسعار الفائدة إلــى 5.1 
ــــع 4 

ّ
ــلــــى، وتــــوق بــالــمــئــة أو أعــ

آخرون أن تستقر األسعار دون 
4 بالمئة العام المقبل.

ورأى صــانــعــو الــســيــاســات 
أن معدل التضخم في طريقه 
لــانــخــفــاض إلـــى 3.3 بالمئة 
في الربع األخير من هذا العام، 
بــفــضــل قــــــرارات »االحــتــيــاطــي 
ــار  ــ ــعـ ــ ــع أسـ ــ ــرفــ ــ االتــــــــــحــــــــــادي« لــ

الفائدة.
ــة الـــــســـــوق  ــ ــنـ ــ ــــجـ وقـــــــــــــــررت لـ
المفتوحة بمجلس االحتياطي 
الفدرالي األميركي، األربــعــاء، 
ــدة عــلــى  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ رفـــــــع أســـــعـــــار الـ
األمــــــوال الـــفـــدرالـــيـــة 25 نقطة 
أساس، لتصل إلى نطاق بين 
4.75 و5 بالمئة، موافقا بذلك 

توقعات السوق.

وقــال »الــفــدرالــي«، في بيان، 
إنه على وشك التوقف مؤقتا 
ــار الـــفـــائـــدة في  ــعـ ــع أسـ عـــن رفــ
ــرة  ــيــ ــــل االضـــــطـــــرابـــــات األخــ ظـ
ــتـــي  ــواق الـــمـــالـــيـــة، والـ ــ ــاألســ ــ بــ
ــن  ــيـ ــكـ ــنـ حــــــفــــــزهــــــا انـــــــهـــــــيـــــــار بـ

أميركيين.
وأضـــــــــــــــــــاف »الـــــــــمـــــــــركـــــــــزي« 
األميركي، أن التضخم ال يزال 
 النظام المصرفي 

ّ
مرتفعا، لكن

»سليم ومرن«.
ــــخــــذ الــــقــــرار بـــاإلجـــمـــاع. 

ُّ
وات

ومع هذه الزيادة، أصبح سعر 
الفائدة عند أعلى مستوى له 

منذ عام 2006.
وتوقع »الفدرالي« أن تكون 
نسبة التضخم هذا العام أعلى 
بقليل مما توقعه في ديسمبر، 
عــنــد 3.6 بــالــمــئــة مــقــابــل 3.5 
ع انخفاض 

ّ
بالمئة، فيما توق

الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي 
بــواقــع 0.4 بالمئة مقابل 0.5 

بالمئة.
وترّكز األسواق على كيفية 

تقييم »الـــفـــدرالـــي« لــتــداعــيــات 
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــوك، وبــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ أزمــــــــــة ال
سياسته المقبلة لرفع الفائدة 
لحماية االقتصاد ومواصلة 

السيطرة على التضخم.
وقام »الفدرالي« برفع سعر 
الــفــائــدة 7 مـــرات خــال 2022، 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات خــــال أشــهــر 
مارس ومايو ويونيو ويوليو 
وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر.

ــع »الــــفــــدرالــــي« أســـعـــار  ــ ورفــ
الــفــائــدة بـــواقـــع 25 نــقــطــة في 
فبراير 2023، بينما يتبقى 6 
اجــتــمــاعــات أخــــرى عــلــى مــدار 
ــكـــون االجـــتـــمـــاع  ــيـ الــــعــــام، وسـ

القادم في 3 مايو المقبل.
ــص »الـــفـــدرالـــي« وتــيــرة 

ّ
وقــل

رفــع الفائدة مــن 50 نقطة في 
ديسمبر الماضي، و75 نقطة 
فـــي نــوفــمــبــر، مــمــا يــشــيــر إلــى 
نجاح حملة بنك االحتياطي 
ــي الـــعـــنـــيـــفـــة إلبـــطـــاء  ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ الـ

التضخم.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 

»االحتياطي الفدرالي«، جيروم 
ــاول، إنـــه مــن غــيــر المحتمل  بــ
ــــول لـــخـــفـــض مــــعــــدالت  ــــحـ ــتـ ــ الـ
الفائدة األميركية هــذا العام، 
مشيًرا إلــى إمكانية مواصلة 

رفع الفائدة. 
ــــي مــؤتــمــر  وذكــــــــر بـــــــــاول، فـ
صحافي عقب قــرار السياسة 
النقدية: »إذا كانت هناك حاجة 
لــرفــع مــعــدالت الــفــائــدة، فإننا 
ســنــقــوم بـــذلـــك، فـــي الــنــهــايــة، 
سنقوم بكل مــا يكفي إلعــادة 
الــتــضــخــم نـــحـــو الــمــســتــهــدف 

البالغ 2 بالمئة«. 
وأضاف: »لكنني أعتقد أننا 
نشهد احتمالية حدوث تشديد 
ائــتــمــانــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
نتيجة المشاكل المصرفية، 
 عن رفع 

ً
وهو ما قد يحل بديا

معدالت الفائدة«. 
وأشار باول إلى أنه في حال 
استمرار االقتصاد، كما يتوقع 
صــانــعــو الـــســـيـــاســـة، فـــإنـــه لن 
يكون هناك أي سبب لخفض 

معدالت الفائدة هذا العام. 
وفــيــمــا يتعلق بــالــمــخــاوف 
الـــمـــتـــصـــاعـــدة بـــشـــأن الــنــظــام 
المصرفي أخــيــًرا، شــدد بــاول 
ــاع الــمــصــرفــي  ــطـ ــقـ عـــلـــى أن الـ
األميركي قوي وسليم، ويمتلك 

رؤوس أموال كافية. 
وقبل حملة التشديد النقدي 
كــان سعر الــفــائــدة فــي مــارس 
2022 بنطاق 0.25 إلــى 0.50 

بالمئة.
مـــن جــانــبــهــا، رفــعــت بــنــوك 
ـــار  ــعـ ــلـــيـــجـــيـــة أســ ــة خـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ مـ
الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، 
لمواكبة تحّركات »الفدرالي« 

األميركي.
ــم الـــــــــــدول  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ وتــــــــربــــــــط مـ
الــخــلــيــجــيــة، مــثــل الــســعــوديــة 
واإلمـــــارات وقــطــر والــبــحــريــن، 
ــــدوالر، وتــحــذو  ــالـ ــ عــمــاتــهــا بـ
ــذو »الـــمـــركـــزي« األمـــيـــركـــي،  حــ
فيما يخص السياسة النقدية.

ــزي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــك الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــرر الـ
السعودي، األربعاء، رفع معدل 

اتفاقية إعادة الشراء »الريبو« 
بــمــقــدار 25 نقطة أســـاس إلــى 

5.5 بالمئة.
كــمــا قـــرر الــبــنــك، فـــي بــيــان، 
اطلعت عليه »الــعــربــيــة. نــت«، 
ــدل اتـــفـــاقـــيـــة إعــــــادة  ــعــ رفــــــع مــ
ــبـــو  ــراء الـــمـــعـــاكـــس »الـــريـ ــ ــشـ ــ الـ
الــعــكــســي« بـــمـــقـــدار 25 نقطة 

أساس إلى 5 بالمئة.
ــر الــبــنــك الــســعــودي أن  وذكــ
 مع 

ً
هـــذا الـــقـــرار يــأتــي اتــســاقــا

أهـــــــداف الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي فــي 
ــرار  ــقـ ــتـ الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى االسـ
الــــنــــقــــدي ودعـــــــــم االســــتــــقــــرار 

المالي.
وقالت وكالة أنباء اإلمارات 
)وام(، إن »المركزي« اإلماراتي 
ــدة  ــائــ ــفــ ــر الــ ــعــ رفــــــــع أيـــــضـــــا ســ
األســــاســــي بـــمـــقـــدار 25 نقطة 

أساس إلى 4.9 بالمئة.
ورفـــع »الــمــركــزي« العماني 
ــر فــــائــــدة إعــــــــادة الــــشــــراء  ــعـ سـ

)ريبو( 25 نقطة أساس.
من جانبه، قــرر »المركزي« 

البحريني، رفع أسعار الفائدة 
ــــاس، وذلــــك بعد  25 نــقــطــة أسـ
ــيــــاطــــي  ــتــ قــــــــــرار مــــجــــلــــس االحــ
ــع  ــادي األمـــــيـــــركـــــي رفــ ــحــــــ االتــــــ
الفائدة بنفس القدر، إذ يرتبط 

الدينار البحريني بالدوالر.
ــال الــبــنــك عــلــى »تــويــتــر«  وقــ
إن سعر الفائدة على اإليــداع 
ألسبوع ارتفع إلى 5.75 بالمئة 
مـــن 5.5 بــالــمــئــة، فــيــمــا ارتــفــع 
سعر الفائدة على اإليداع لليلة 
واحدة إلى 5.5 بالمئة من 5.25 

بالمئة.
وأضـــــاف أن ســعــر الــفــائــدة 
على اإليداع لمدة شهر ارتفع 
ــة مـــــن 6.25  ــئـ ــمـ ــالـ إلـــــــى 6.5 بـ

بالمئة.
إلــى ذلــك، قــال مصرف قطر 
ــــزي إنـــــــه رفـــــــع أســــعــــار  ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــاس  الـــــفـــــائـــــدة 25 نـــقـــطـــة أســ
اعتبارا من أمس، ليحذو حذو 

»الفدرالي«.
ورفع مصرف قطر المركزي 
ســـعـــر فــــائــــدة اإليــــــــداع وســعــر 
فــائــدة اإلقـــراض وسعر فائدة 
إعادة الشراء )الريبو( 25 نقطة 
أســاس إلــى 5.25 و5.75 و5.5 

بالمئة على التوالي.
وتراجعت مؤشرات األسهم 
األمــيــركــيــة فـــي نــهــايــة جلسة 
أمس األول، بعد قرار السياسة 
الــنــقــديــة وتــصــريــحــات رئيس 
مجلس االحتياطي الفدرالي. 

وفــي نهاية الجلسة، هبط 
مــؤشــر داو جــونــز الصناعي 
بــنــســبــة 1.6 بــالــمــئــة أو 530 
نــقــطــة، لــيــســجــل 32.030 ألــف 

نقطة. 
 »S&P 500« كــمــا انــخــفــض
بنحو 1.6 بالمئة أو 65 نقطة 
عـــنـــد 3936 نـــقـــطـــة، وتـــراجـــع 
»ناسداك« بنسبة 1.6 بالمئة، 
ــقـــطـــة إلــــى  مـــــا يـــــعـــــادل 190 نـ

11.669 ألف نقطة. 
)العربية نت(

سويسرا ترفع الفائدة سويسرا ترفع الفائدة 5050 نقطة  نقطة 
أساس رغم االضطرابات المصرفيةأساس رغم االضطرابات المصرفية

قرر البنك المركزي السويسري رفع الفائدة للمرة 
الــرابــعــة على الــتــوالــي، على الــرغــم مــن االضــطــرابــات 

األخيرة في القطاع المصرفي بسويسرا. 
 ورفع البنك، أمس، معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة 

أساس، ليصل إلى 1.5 بالمئة، كما كان متوقًعا.
 وذلــــك مــع ارتـــفـــاع الــتــضــخــم إلـــى 3.4 بــالــمــئــة في 
فبراير على أســـاس ســنــوي، أي عند مستوى أعلى 
كثيًرا من مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 

0 و2 بالمئة. 
وأصبح »المركزي« السويسري في دائــرة الضوء 
العالمية باألسبوع الماضي، بعدما وافق على إقراض 
»كريدي سويس« ما يصل إلى 50 مليار فرنك )53.68 

مليار دوالر(، بهدف دعم السيولة.

ــقــــديــــة  ــنــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــنــ ــجــ رفــــــعــــــت لــ
واالســتــقــرار الــمــالــي لـــدى الــبــنــك الــمــركــزي 
النرويجي سعر الفائدة الرئيسية، أمس، 
بـــمـــقـــدار 25 نــقــطــة أســـــاس لــتــصــل إلــــى 3 
بالمئة، بعد قـــرارات مماثلة في الواليات 
ــــت يــســعــى  ــرا، فــــي وقـ الـــمـــتـــحـــدة وســــويــــســ
الــمــســؤولــون لــلــتــصــدي لــلــتــضــخــم، وســط 
االضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.
وقــال »الــمــركــزي« النرويجي، فــي بيان، 
إن لجنة السياسة النقدية »تقّدر أن هناك 
حـــاجـــة إلــــى فـــائـــدة رئــيــســيــة أعـــلـــى لكبح 
الــتــضــخــم الـــذي يــزيــد بشكل مــلــحــوظ عن 

الهدف«، وفقا لـ »فرانس برس«.

باول: استقرار الودائع المصرفيةباول: استقرار الودائع المصرفية
خالل األسبوع الماضيخالل األسبوع الماضي

قــــال رئــيــس مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي 
)البنك المركزي األميركي( جيروم باول، األربعاء، 
ــام الــمــصــرفــي  ــنـــظـ ــقـــات الـــــودائـــــع فــــي الـ ــدفـ إن تـ
األمــيــركــي استقرت فــي األســبــوع الماضي بعد 
أن أدى الــتــراجــع الــتــاريــخــي لــلــودائــع فـــي بنك 
ــــى انـــهـــيـــار الـــبـــنـــك، وأجـــبـــر  ــالـــي إلـ ســيــلــيــكــون فـ
ات طارئة  مسؤولي المالية على اتــخــاذ إجــــراء

لدعم النظام.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب قرار 
البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في االجتماع 
التاسع على التوالي: »اتخذنا خطوات قوية مع 
وزارة الخزانة والمؤسسة االتحادية للتأمين 

على الودائع، األمر الذي يظهر أن جميع مدخرات 
المودعين آمنة«.

لكنه أقر بوجود أسئلة جوهرية حول تأثير 
االضطرابات المصرفية على االقتصاد.

وقــال بــاول: »النظام المصرفي آمــن. تدفقات 
الـــودائـــع فــي الــنــظــام الــمــصــرفــي اســتــقــرت خــال 

األسبوع الماضي«.
كانت مسألة سامة تريليونات الدوالرات في 
النظام المصرفي محورا رئيسيا لألسئلة التي 
ــرحــت على بــاول بعد أن رفعت لجنة السوق 

ُ
ط

المفتوحة االتحادية سعر اإلقراض لليلة واحدة 
بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.75 و%5.

»بيتك« ينظم المسابقة السنوية »بيتك« ينظم المسابقة السنوية 
لتالوة القرآن »قّراء بيتك«لتالوة القرآن »قّراء بيتك«

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك(، تنظيم النسخة العاشرة من 
المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم المخصصة لعماء »بيتك« 
دون 25 سنة، بعنوان »قراء بيتك«، بجوائز قّيمة، من 27 إلى 28 مارس، 
 على دور »بيتك« االجتماعي، وبما 

ً
احتفااًل بشهر رمضان، وتأكيدا

 
ً
يتناسب مع روح وطبيعة الشهر الفضيل، شهر القرآن وتاوته، وسعيا

لتعظيم قيمة وفضيلة حفظ كتاب الله وتاوته، وتكريم النابغين في 
التاوة من أبناء الكويت والمقيمين على أراضيها من عماء »بيتك«. 
وسيتم التواصل مع المشاركين الذين تنطبق عليهم الشروط، 
لتحديد وقت التسميع الخاص بهم، وقد تحدد أن يكون التسميع 
بشكل عــام فــي المسجد الكبير يومي 27 و28 مـــارس، وفــق جــدول 
األعمار والفئات، بعد صاة التراويح مباشرة، حتى الساعة 11 مساًء.

وتستقطب المنافسات في المسابقة، التي ينظمها »بيتك« للعام 
 كبيرة من حفاظ وقراء كتاب الله، حيث 

ً
العاشر على التوالي، أعدادا

 بعد آخر، مدعومة 
ً
تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما

بــأن »بيتك« كــان أول مــن بـــادر بتنظيم هــذه المسابقة، إضــافــة إلى 
توافر العديد من المكونات القّيمة التي تعزز أجواء المنافسة وتحفز 
المتسابقين، ومن أهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد، والترتيب 
الــمــائــم لــقــدرات المتسابقين، على اخــتــاف شرائحهم وقــدراتــهــم 

ومستوياتهم. 
وتنظم المسابقة لفئتي الذكور واإلنــاث بشكل منفصل، وتشمل 
 وفائزة، وتوزع الجوائز على الفائزين الذين سيتم 

ً
الجوائز 40 فائزا

اختيارهم من بين المتقدمين في نهاية المسابقة، التي تكون بتاوة 
سور من أجزاء معينة، وفق ما يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم، 
وستتم تغطية فعاليات المسابقة من خال صفحات ومواقع »بيتك« 

على وسائل التواصل االجتماعي.

مسابقة »قراء بيتك«

»وربة« يعلن فائزي سحب»وربة« يعلن فائزي سحب
»السنبلة« األسبوعي»السنبلة« األسبوعي

أعــــلــــن بـــنـــك وربــــــــة أســـمـــاء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية، وسيستمر البنك 
فــي عــمــل الــســحــوبــات لعشرة 
رابـــحـــيـــن أســبــوعــيــا لــحــســاب 
السنبلة، بحضور ممثل عن 
وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

وموظفي بنك وربة.
وبــالــنــســبــة لــلــعــمــاء الــذيــن 
حــالــفــهــم الــحــظ خــــال سحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
10 رابـــحـــيـــن مـــن عـــمـــاء بنك 
ــة، حــصــل كـــل مــنــهــم على  ــ وربـ
1000 دينار، وهم: راما عصام 
ــر مــشــهــور  ــاهــ ــــو، أمــــــل ظــ ــكـ ــ رنـ
ــيـــدي، أحـــمـــد ســلــيــمــان  ــعـ الـــسـ
أحمد الحساوي، خالد عايد 
سوعان العنزي، منى صالح 
مـــحـــمـــد الـــــحـــــســـــاوي، مــــايــــور 
نــاريــنــدار جــوبــتــا، أحــمــد فهد 
يعقوب المعتوق، أحمد ربيع 
عــلــي الــمــســلــم، مــشــعــل محمد 
عايد الصليلي، مهدي مفرح 

حاضر السبيعي.
وبالنسبة لحساب السنبلة 
فهو يمثل الخيار األمثل لكل 
الــراغــبــيــن فــي تــوفــيــر األمـــوال 
وتحقيق عوائد مالية مناسبة 
عـــلـــى أرصــــدتــــهــــم فــــي الـــوقـــت 
نفسه، إضافة إلى فرص للفوز 

بجوائز نقدية طوال العام.
وحــول الــشــروط، قــال مدير 
منطقة المجموعة المصرفية 
لــألفــراد عبدالعزيز البخّيت: 
»يتطلب اآلن وجــود 100 د.ك 
لـــدخـــول ســـحـــوبـــات الــســنــبــلــة 

األســــبــــوعــــيــــة والــــســــحــــوبــــات 
الــكــبــرى، علما أن العميل ما 
زال يحصل على فرصة واحدة 
مقابل كل 10 د.ك في الحساب، 
والفرص تحتسب على حسب 
أدنى رصيد في الحساب خال 
الشهر. لذلك يجب أن يكون قد 
مضى على المبلغ شهر كامل 
في الحساب للتأهل للسحب 
األســبــوعــي، وشــهــران كامان 
للسحوبات الكبرى الحتساب 
الفرص. هــذا وال توجد قيود 
أو حـــدود للسحب واإليــــداع، 
وكلما زاد المبلغ المودع زادت 

فرص العميل للربح«.

عبد العزيز البخّيت

»الوطني« يطلق برنامجه االجتماعي لشهر رمضان
ً
»افعل الخير في شهر الخير« يتواصل منذ ما يقارب 30 عاما

أطــلــق بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي بــرنــامــجــه 
االجتماعي السنوي الخاص بشهر رمضان 
المبارك »افعل الخير في شهر الخير«، وهو 
تقليد دأب الــبــنــك عــلــى تقديمه مــنــذ نحو 
30 عاما، ويتضمن العديد من الفعاليات 
واألنشطة التطوعية، تجسيدا للمسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة لــلــبــنــك، والـــتـــزامـــا بــرســالــتــه 

الراسخة في خدمة المجتمع.
بــهــذه الــمــنــاســبــة، قــالــت رئــيــســة مجموعة 
االتصال المؤسسي في البنك منال المطر عن 
البرنامج الذي يحمل هذا العام عامة فارقة من 
حيث أهداف حماته اإلنسانية واالجتماعية 
مـــن تـــوزيـــع وجـــبـــات إفـــطـــار وكـــســـرة الــصــيــام 

وفعاليات ترفيهية على مدار الشهر الفضيل.
ولفتت المطر إلى أن »الوطني« يعتز بدوره 
كمبادر أساسي في خدمة المجتمع، ويحرص 
فــي كــل عــام على إغــنــاء برنامجه الرمضاني 
بمبادرات تنموية ذات أثر يطال أكبر عدد ممكن 
مــن شــرائــح المجتمع، وذات أهــــداف صالحة 

 على المدى البعيد. 
ً
لاستثمار مجتمعيا

وأضـــافـــت أن بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي يفخر 
بأنه أحد رواد التنمية االجتماعية من خال 
البرامج التي يطلقها، ويحرص من خال هذا 
البرنامج على الحفاظ على عمق العاقة مع 
المجتمع الذي ينتمي إليه، ويتضمن البرنامج 
العديد من الفعاليات والمساهمات الجتماعية 
واألنشطة التطوعية التي تترجم رسالة هذا 

الشهر الفضيل.

وجبات اإلفطار
وينظم بنك الكويت الوطني جوالت ميدانية 
واســعــة الــنــطــاق لــتــوزيــع وجــبــات اإلفــطــار في 
مختلف المناطق بالكويت، إضافة إلى زيارة 
العديد من الجهات لمشاركة العاملين فيها 
وجبات االفطار، ويقوم المتطوعون من موظفي 
البنك الوطني بتوزيع آالف الــوجــبــات طــوال 

الشهر الفضيل.

كسرة الصيام
ــام فــــي رمــــضــــان، يــقــوم  ــ ــلـــى غــــــرار كــــل عـ وعـ
متطوعو بنك الكويت الوطني من مختلف فروع 
البنك بتوزيع كسرة الصيام للسائقين قبيل 
موعد اإلفطار في المناطق السكنية بالكويت.

فعاليات ترفيهية في المباركية: بطولة للداما 
وقرقيعان لألطفال

يــحــتــفــل بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي فـــي هــذا 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــدد مـ ــعــ الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل بــ
الترفيهية والنشاطات االجتماعية، حيث 
ــنـــي لــتــنــظــيــم  ــكـــويـــت الـــوطـ يــســتــعــد بـــنـــك الـ
نشاطات ترفيهية مختلفة في عطلة نهاية 
كل أسبوع طوال الشهر الفضيل، تتضمن 
بطولة الداما الشعبية وفعاليات قرقيعان 

واألطفال.

مسابقات لهواة المشي 
سيكون بنك الكويت الوطني بانتظار 

ــوال الــشــهــر  ــ ــ ــواة الـــمـــشـــي والــــريــــاضــــة طـ ــ ــ هـ
الفضيل، لمكافأتهم بجوائز قيمة وإعــداد 

بعض المفاجآت التنافسية لهم.

حماية البيئة بالتعاون مع أمنية
وتستهدف هذه الحملة جمع الباستيك 
بالتعاون مع »أمنية« لتوفير مساحات في 
مرادم النفايات، وهذا هو أحد أهداف هذه 

المبادرة البيئية الهادفة.

سيارة عيادي
وســتــتــوزع ســـيـــارات الــوطــنــي المتنقلة 
لتسهيل عمليات السحب النقدي للعيادي 
فــي مختلف المناطق بالكويت استعدادا 

للعيد.

قريش للموظفين
ومن ضمن استعدادات الشهر الفضيل، 
نظم بنك الكويت الوطني لموظفيه حفل 
قــريــش، حيث احتفلت عائلة بنك الكويت 
ــع اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــنــك،  ــنـــي مــ الـــوطـ
وتبادل الموظفون التهنئة بهذه المناسبة، 
 قبل البدء 

ً
وتشاركوا في تناول الطعام معا

بالصيام خال الشهر الفضيل، وذلك احياًء 
لــمــوروث »الــقــريــش« الشعبي الـــذي يعتبر 

ا من العادات والتقاليد في الكويت.  جزء

متطوعو الوطني
ــنـــك الـــمـــجـــال لــمــوظــفــيــه  ــبـ ــا يـــفـــتـــح الـ كـــمـ
للتطوع في برنامج شهر رمضان المبارك 
ــر«، وذلــــك  ــيــ ــخــ ــر الــ ــهـ ــر فــــي شـ ــيـ »افــــعــــل الـــخـ
ــارات والــــجــــوالت  ــزيــ ــالــ ــــال الـــقـــيـــام بــ مــــن خـ
الميدانية وتوزيع الوجبات وكسرة اإلفطار 

والقرقيعان.

منال المطر

رفع بنك إنكلترا، أمس، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 
عام 2008، حيث يصارع التضخم المرتفع المستمر على خلفية 

المخاوف بشأن النظام المصرفي.
وصوتت لجنة السياسة النقدية 7-2 لمصلحة رفع سعر البنك 
بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%، في خطوة متوقعة على نطاق 
واســـع، بعد أن أظهرت بيانات رسمية أمــس األول أن التضخم في 
المملكة المتحدة قفز بشكل غير متوقع إلى 10.4% سنويا في فبراير.

وارتفع معدل التضخم في بريطانيا للمرة األولى منذ أربعة أشهر 
في فبراير الماضي، األمر الذي فاجأ المحللين وزاد الضغط على بنك 

إنجلترا )البنك المركزي البريطاني( كي يرفع أسعار الفائدة.
وقفز مؤشر أسعار المستهلك إلى 10.4% على مدار 12 شهرا 
حتى فبراير مقارنة بـ10.1% في الشهر السابق، حيث استمرت 
أسعار الطاقة المرتفعة في الضغط على ميزانيات العائات، 

حسبما أفاد مكتب اإلحصاء الوطني.
وبينما يتوقع الخبراء انخفاض األسعار بسرعة في وقت 
الحق هذا العام، فإن نسبة التضخم أكبر بخمسة أضعاف من 

الهدف الذي وضعه بنك إنجلترا، البالغ %2.
ووافــق البنك على عشر زيــادات متتالية في أسعار الفائدة 
منذ ديسمبر 2021، ما أوصل سعر الفائدة الرئيسي إلى %4.

وقــال مايكل هيوسون، كبير محللي األســواق في مؤسسة 
»سي إم سي ماركتس يو كيه«، إنه يتوقع أن يرفع بنك إنكلترا 

أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على األقل.

 عقب المؤتمر الصحافي
ً
جيروم باول مغادرا
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ــــع الـــكـــويـــت  ــاريـ ــ ــــشـ ــة مـ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
)الــقــابــضــة( أمــــس، تحقيق صــافــي ربــح 
بقيمة 25.2 مليون دينار )82.3 مليون 
دوالر( للسنة المالية المنتهية فــي 31 
ديسمبر 2022 بــارتــفــاع نسبته 44 في 
المئة، بالمقارنة مــع ربــح 17.5 مليون 
دينار )57.1 مليون دوالر( في عام 2021. 
وارتــفــعــت ربــحــيــة الــســهــم بنسبة 15 
فــي الــمــئــة مــن 6 فــلــوس للسهم الــواحــد 
)2 سنت( في عــام 2021 إلــى 6.9 فلوس 

للسهم الواحد )2.3 سنت( في 2022.
وســـــجـــــل إجـــــمـــــالـــــي اإليــــــــــــــــــرادات مــن 
 بنسبة 47 في المئة 

ً
العمليات ارتفاعا

ليصل إلى 1.06 مليار دينار )3.5 مليارات 
دوالر( في عام 2022 بالمقارنة مع 721 
مليون دينار )2.35 مليار دوالر( في العام 
الماضي، ما ارتفعت حقوق المساهمين 
بنسبة 81 فــي المئة مــن 325.8 مليون 

دينار )1.1 مليار دوالر( إلى 590.5 مليون 
دينار )1.9 مليار دوالر(.

أمــا حجم األصــول المجّمعة للشركة 
فقد وصــل إلــى 11.4 مليار دينار )37.2 
ــام 2022  ــ ــة عــ ــايـ ــهـ ــيـــار دوالر( فــــي نـ ــلـ مـ
بالمقارنة مع 10.2 مليارات دينار )33.3 
ــام 2021 بــارتــفــاع  مــلــيــار دوالر( فـــي عــ

نسبته 12 في المئة.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة 
شــركــة الــمــشــاريــع الشيخة ادانــــا ناصر 
الصباح، إن »عام 2022 شكل نقطة تحّول 
بالنسبة لشركة المشاريع مع استكمال 
ــة الـــقـــريـــن  ــركــ ــع شــ ــ صـــفـــقـــة االنــــــدمــــــاج مـ
لصناعة الكيماويات البترولية، األمــر 
الـــذي أدى إلـــى تــوســع محفظة الشركة 
االســتــثــمــاريــة لتشمل قــطــاعــات جــديــدة 
كالطاقة، والمنتجات الغذائية، والرعاية 
الصحية والــخــدمــات اللوجستية، إلــى 

جــانــب بــحــث الــشــركــة الـــدائـــم عــن فــرص 
استثمارية فــي القطاعات الــتــي تتمتع 
بـــمـــعـــدالت نـــمـــو مــرتــفــعــة مـــثـــل الــقــطــاع 
الــغــذائــي، والــرعــايــة الصحية والتعليم. 
ومـــمـــا ال شـــك فــيــه أن مــحــفــظــة الــشــركــة 
الحالية تشكل انطالقة واعــدة لرؤيتنا 

المستقبلية«.
ــاح أن »شـــــركـــــات  ــ ــبـ ــ ــــصـ وأضـــــــافـــــــت الـ
المجموعة الرئيسية استمرت خالل العام 
الماضي في تحقيق أداء استثنائي واعد 
يدعم جهودنا في بناء شركة استثمارية 
قابضة تتميز أنشطتها باالنسيابية، 
وعملياتها بالكفاءة والفعالية، وتتمتع 
بــالــقــدرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات في 

مشهد اقتصادي دائم التغّير«.
وأوضحت »مع انتقالنا إلى عام 2023، 
وفــي الــوقــت الـــذي نسعى فيه جاهدين 
لــبــنــاء شـــركـــة ذات مــكــانــة اســتــثــمــاريــة 

 التخاذ تدابير صارمة 
ً
متميزة، وسعيا

ــبــات الــتــي تعانيها 
ّ
لــلــحــمــايــة مـــن الــتــقــل

األســواق واالرتفاع المستمر في أسعار 
الفائدة، فقد أوصى مجلس اإلدارة بعدم 
توزيع أربــاح عن العام الماضي بهدف 

حماية مصالح مساهمينا الكرام«.
 وأكـــــدت أن تــوصــيــة مــجــلــس اإلدارة 
 المحافظة على الوضع 

ً
»تضمن أيــضــا

والتصنيف االئتماني الــذي تتمتع به 
الشركة ويضعها في موقع االستعداد 
لــالســتــثــمــار فـــي أي فــــرص اســتــثــمــاريــة 
جـــديـــدة تــتــوافــر فـــي األســـــــواق، وتــخــلــق 
قيمة أكبر لمساهمينا. في الوقت الذي 
نتطلع فيه إلى العام المقبل بحذر، فإننا 
على ثقة من أننا وفقنا في وضع األسس 
الـــالزمـــة الــتــي تتيح لــنــا الــتــقــدم بخطى 

ثابتة نحو مستقبل واعد مستدام«.
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انعقاد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز 
الصقر بغرفة التجارة

عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز حمد الصقر 
للتنمية والتطوير، التابع لغرفة تجارة وصناعة 
الكويت اجتماعه األول للعام الحالي، أمــس األول 
 مـــن الــمــواضــيــع 

ً
بــمــقــر الـــغـــرفـــة، حــيــث نــاقــش عـــــددا

تضمنت إنـــجـــازات الــمــركــز مــن عـــام 2018 - 2022، 
وإنجازاته خالل الربع األول للعام الحالي، وكذلك 

المنح الدراسية للماجستير للغرفة لعام 2023. 
ــاء، عــبــدالــلــه  ــنــ ــد اســتــهــل رئـــيـــس مــجــلــس األمــ وقــ
ــاء،  ــيـــب بــــاألعــــضــ ــتـــرحـ ــالـ ــيـــضـــي، الــــحــــديــــث بـ الـــحـــمـ
واستعرض المجلس - بايجاز - األنشطة والبرامج 
التي تــم تنفيذها منذ عــام 2018 إلــى 2022، حيث 
تميزت هذه الفترة بالتزايد التدريجي لعدد الدورات 
واألنــشــطــة والــبــرامــج الــتــدريــبــيــة، وبــلــغ مجموعها 
، وقد بلغ 

ً
خالل السنوات الخمس نحو 230 نشاطا

عدد المشاركين بهذه البرامج حوالي 5500 مشارك.
كما استعرض المجلس إنــجــازات المركز خالل 
الــربــع األول لــعــام 2023، حــيــث بــلــغ عـــدد األنشطة 
وبرامج التدريب 20 برنامجا، كان عدد المشاركين 
فــيــهــا 360 مــشــاركــا مـــن شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
ى المجلس 

ّ
والمؤسسات الحكومية واألفــراد. وتمن

إلدارة المركز التوفيق بخطته التشغيلية لعام 2023.
ــر أن مـــركـــز عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــصـــقـــر لــلــتــنــمــيــة  ــذكــ ــ ُي
 بــزيــادة أعــداد 

ً
والــتــطــويــر سيولي اهتماما خــاصــا

، والتي 
ً
الشهادات المهنية النوعية والمعتمدة عالميا

يحتاجها سوق العمل الكويتي وتقديمها من خالل 
مركز الصقر لعام 2023. 

كما استعرض المجلس آخر التطورات بخصوص 
بعثات غرفة تجارة وصناعة الكويت للماجستير، 
حيث تم إعالن قبول الطلبات لبعثات 2023، على أن 
يكون آخر يوم لتقديم الطلبات هو 1 يونيو المقبل. 
ُيذكر أن قائمة الجامعات ذات التصنيف العالي 
للتخصصات المختارة تم أخذ الموافقة عليها من 
قبل الجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي وضمان 

جودة التعليم.
وفــي الختام، أشــار الحميضي إلــى أن »الغرفة« 
تواكب المتغيرات المحلية واإلقليمية والعالمية، 
وتــتــطــلــع إلــــى أن تــكــون لــلــبــرامــج واألنـــشـــطـــة الــتــي 
يقّدمها المركز مساهمة مباشرة في تعزيز المهارات 
األكاديمية والمهنية للعاملين بالدولة، سواء القطاع 
الخاص أو الحكومي، من خالل اكتسابهم المعرفة 
المتقدمة الــتــي تــقــدم فــي بــرامــج الــتــدريــب وبــرامــج 
الـــدراســـات الــعــلــيــا، وبــمــا يسهم فــي تحسين بيئة 

األعمال وتعزيز االقتصاد الوطني.

الروضان والمرزوق مع وليد الخشتي والمدير العام لألكاديمية مارتن بيلغريفر

جانب من الفعالية

جانب من اجتماع المجلس

»التجارية العقارية« نظمت مبادرة 
»ازرع شجرة في وطني 5«

بالتعاون مع طالب المدارس بحديقة بوليفارد
 مــن دور الــشــركــة الــتــجــاريــة الــعــقــاريــة الـــريـــادي فــي مجال 

ً
انــطــالقــا

مت »التجارية« 
ّ
المسؤولية االجتماعية، وتحت شعار »نحن نهتم«، نظ

مبادرة »ازرع شجرة في وطني 5«، بحديقة البوليفارد، بحضور رئيس 
مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية، عبدالفتاح معرفي، ورئيس 
مجلس اإلدارة الــرئــيــس التنفيذي لــشــركــة السالمية غـــروب لتنمية 
المشروعات، عدوان العدواني، والشيخة شيخة العبدالله، ونائب المدير 
 عن الهيئة العامة 

ً
العام لشؤون الزراعة التجميلية، م. غانم السند، ممثال

لشؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث استهدفت أنشطة الحملة التركيز 
على أهمية وفوائد الزراعة والتشجير على البيئة والمجتمع. 

وتحت شعار »نبيها خضراء«، تم زراعة أشجار تتناسب مع طبيعة 
الــكــويــت وأجــوائــهــا مــوزعــة ضــمــن مــســاحــات الــحــدائــق المتنوعة في 
البوليفارد، إضافة إلى توزيع شتالت مجانية على جميع الحضور، 
ي التجارية العقارية، والسالمية غروب لتنمية المشاريع، 

َ
برعاية شركت

وبمشاركة العديد من المدارس والهيئات، حيث نخّص بالشكر كال من 
مدرسة نورث وست ثنائية اللغة، ومدرسة الكويت األميركية، والمدرسة 
الكندية ثنائية اللغة، ومركز 21، وحضانة ليفربول، وحضانة بالفيردي، 
ومــدرســة اليسرة المتوسطة بــنــات، ومؤسسة اإلخـــالص التأهيلية، 
ومدرسة بحرة االبتدائية بنات، وحضانة بيت ناصر، ومدرسة تأهيل 
التربية الفكرية للبنين، وفريق األيادي الخضراء البيئي، والمتطوعين 

من مختلف األعمار.
وصّرح معرفي بأن الشركة التجارية العقارية تقوم بهذه المبادرة 
للمرة الخامسة على التوالي، بهدف االهتمام بالبيئة وبزراعة األشجار 
والنباتات، والتركيز على أهمية التوعية للتشجير وأثره على إنتاج 
 على 

ً
 بالكويت، وحرصا

ً
األوكسجين، والحد من التغّيرات المناخية حبا

التنمية االجتماعية والبيئية.

»زين« تمدد شراكتها االستراتيجية
ألكاديمية رافا نادال األولى بالمنطقة

الشركة جددت دعمها ألحد المشاريع الرياضية الكبرى بالدولة

أعلنت شركة زين تمديد شراكتها االستراتيجية 
ألكاديمية رافا نــادال اإلسبانية، بالتعاون مع شركة 
التمدين الرياضية، إحدى شركات مجموعة التمدين، 
عتبر أكاديمية التنس األولــى من نوعها في 

ُ
والتي ت

منطقة الــشــرق األوســــط، وأولـــى وجــهــات األكاديمية 
التابعة للبطل العالمي الحائز 22 بطولة »غراند سالم«، 

رافاييل نادال، خارج إسبانيا.
وتــم توقيع الــشــراكــة فــي مقر األكاديمية بمجمع 
الشيخ جابر العبدالله الجابر الدولي للتنس، بحضور 
الرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت، إيمان الروضان، 
والرئيس التنفيذي لشركة التمدين الرياضية، محمد 

المرزوق، إضافة إلى مسؤولي الشركتين. 
وجـــددت »زيـــن« دعمها لهذه األكاديمية العالمية 
 مــن 

ً
ــا ــ ــــالقـ ــــطـ ــيــــجــــي، انـ ــراتــ ــتــ ــة كـــشـــريـــك اســ ــوقــ ــرمــ ــمــ الــ

استراتيجيتها المتكاملة لالستدامة، والتي ترتكز 
بشكل كبير حـــول دعـــم وتــطــويــر قــطــاَعــي الــريــاضــة 
والشباب في الكويت، وفق أعلى المعايير العالمية، 
حيث كانت »زين« حاضرة كأحد الداعمين األساسيين 

لألكاديمية منذ تأسيسها عام 2020. 
وتحرص الشركة على تشجيع مختلف المشاريع 
ــســهــم بتنمية مــهــارات 

ُ
الــريــاضــيــة فــي الـــدولـــة الــتــي ت

ــات الــشــبــاب، والــُمــســاهــمــة فــي بــنــاء جيل من  ــداعـ وإبـ
ــك بهدف  الــريــاضــيــيــن الكويتيين الــمــحــتــرفــيــن، وذلــ
رفع اسم الرياضية الكويتية في المحافل اإلقليمية 

والعالمية بمختلف الرياضات. 
وتعتبر أكاديمية رافــا نــادال - الواقعة في مجمع 
الشيخ جابر العبدالله الجابر الدولي للتنس - األولى 
ــــط، وهـــي أولــى  مــن نوعها فــي منطقة الــشــرق األوسـ
وجهات األكاديمية التابعة للبطل العالمي رافاييل 
نــادال خارج مدينة مايوركا اإلسبانية )مسقط رأس 
 في البطوالت األربــع الكبرى 

ً
البطل الفائز بـ 22 لقبا

ــالم(، وتعتمد األكــاديــمــيــة على منهجية  - غــرانــد ســ
نادال في التدريب، وهي ذاتها المتبعة في إسبانيا، 
وتتمحور حول 5 ركائز أساسية، هي: التدريب على 
التنس، والتدريب البدني، والتدريب الذهني، والتغذية، 

والتنافس. 
 للتنس، وناٍد رياضي 

ً
ولدى األكاديمية 15 ملعبا

بــمــســاحــة 1500 مــتــر مـــربـــع، ومــلــعــبــان لــالســكــواش، 
و3 مالعب داخلية لــلــبــادل، وحــمــام سباحة، وحلبة 
سع الملعب الرئيسي المغطى المتعدد 

ّ
مالكمة، كما يت

االستخدامات لما يفوق 5000 مقعد، ويتسع الملعب 
الثانوي المكشوف لـ 1500 مقعد، وهي جميعها مجهزة 
بأحدث التقنيات العالمية المستندة ألعلى المعايير، 
 قاعة مخصصة لألعضاء 

ً
وتتضمن األكاديمية أيضا

ر خيارات غذائية صحية، ومتاجر رياضية، وتتميز 
ّ
توف

باتصالها بالعديد من المرافق الحيوية، مثل فندق 
سع لـ 

ّ
5 نجوم ومــول 360 ومبنى متعدد الطوابق يت

2000 سيارة.

»المشاريع« تربح 25.2 مليون دينار في 2022 بنمو %44
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3 آالف عريس طلبوا يدها... وتزوجت 
 في طفولتها من مخرج شهير

ً
سرا

سطعت موهبة النجمة فاتن حمامة في أربعينيات القرن الماضي، وأضحت 
من أيقونات السينما المصرية، وكّرست حياتها للتمثيل، وقاومت الكثير من 
الصدمات وتجارب الزواج واالنفصال، وامتدت مسيرتها الفنية أكثر من 60 

، واحتلت مكانة كبيرة في قلوب الماليين من عشاق فنها الراقي، قبل 
ً
عاما

 برحيلها في 17 يناير عام 2015، عن عمر يناهز 83 
ً
 هائال

ً
أن تترك فراغا

 .
ً
عاما

سكنت فاتن حمامة »البالتوه«، وباتت الشاشة مالذها اآلمن، وشاركت مع 

 بعدد أفالمها، 
ً
 قياسيا

ً
أجيال مختلفة من النجوم والمخرجين، وسّجلت رقما

 وثالثة أفالم قصيرة، وبطولة عملين في الدراما 
ً
 روائيا

ً
بواقع 97 فيلما

التلفزيونية، وخمسة مسلسالت إذاعية.
وقدمت سيدة الشاشة تجربتين فقط في المسرح، هما مسرحية »البخيل« 

للكاتب الفرنسي موليير عام 1946 مع طلبة المعهد العالي للتمثيل على 
مسرح األوبرا، ومسرحية »حالق إشبيلية« لإليطالي جواكيني روسيني عام 

1950 على مسرح األزبكية بالقاهرة.

رفضت نجمة السينما فاتن حمامة االنضمام 
إلــى أي من الفرق المسرحية في الفترات الالحقة، 
وانهالت عليها الــعــروض من مسرح الــدولــة وفرق 
القطاع الخاص، لكنها خشيت من مواجهة الجمهور 
مباشرة، وعزفت عن خوض التجربة، وجذبها سحر 
لت فرصة ظهورها  الشاشة، وبمرور الوقت تضاء

على خشبة المسرح.

عيون ساحرة

بــدأت رحلة فاتن حمامة، بمولدها في 27 مايو 
1931، في حي عابدين بالقاهرة. وكان والدها أحمد 
حمامة، من كبار موظفي وزارة المعارف المصرية، 
ووالدتها زينب توفيق ربة منزل، ولها ثالثة أشقاء 
)منير وليلى ومظهر(، واستقرت األسرة عدة سنوات 

في مدينة المنصورة )شمال القاهرة(.
ــنـــذ ســــن مـــبـــكـــرة، حــيــن  ــفـــن مـ ــالـ ــاتــــن بـ تــعــلــقــت فــ
اصطحبها والدها إلى سينما »عدن« بالمنصورة، 
ــوام، وشــاهــدت فيلم  وعــمــرهــا ال يــتــجــاوز أربــعــة أعــ
»عــيــون ســاحــرة« وانــبــهــرت الطفلة الصغيرة بــأول 
فيلم خيال علمي فــي السينما المصرية، وأخــذت 
تقلد بطلة الفيلم آسيا داغر أمام أشقائها، وحلمت 

أن تكون نجمة سينمائية.

قطار الفن

 
ً
ولعبت المصادفة دورها، حين قرأ والدها إعالنا
فــي الــصــحــف لــلــمــخــرج الـــرائـــد مــحــمــد كــريــم يطلب 
ممثلة طفلة لــدور في فيلمه الجديد أمــام المطرب 
مــحــمــد عــبــدالــوهــاب، وبــعــث أحــمــد أفـــنـــدي حمامة 
بصورة البنته، ووقتها فازت بمسابقة أجمل طفلة 
فــي مــصــر، واصطحبها والــدهــا معه إلــى القاهرة، 
والتقى بالمخرج، وأعجب األخير بها، وقام بتغيير 

 أكبر.
ً
السيناريو إلعطائها دورا

ولفتت الطفلة الصغيرة األنــظــار، حين شاركت 
في فيلم »يوم سعيد« )1939(، وبدأ عرضه قبل عيد 
الــفــطــر بــأيــام قليلة، ولـــم تتمكن فــاتــن مــن حضور 
العرض األول بسبب انشغالها بامتحانات نصف 
العام، وفي يوم الوقفة ركبت مع والدها سيارة أجرة 
قبل الغروب إلى القاهرة، ولكن السائق ضل الطريق 
ولـــم يــعــرف بــذلــك إال بــعــد أن وصـــل إلـــى الــزقــازيــق 
)شمال شرق القاهرة(، فاضطرا للمبيت فيها وفي 

الصباح اتجها إلى العاصمة.  
وذهبت فاتن مع والدها إلى دار السينما، ولكنها 
أصرت على ارتداء فستان العيد الجديد، فأخلوا لها 
ل مالبسها وترتدي  غرفة مدير السينما حتى تبدِّ
الفستان، وبعدها خرجت لتستقبل تحية الجمهور 
الذي صفق بحرارة للنجمة الجديدة، وكان هذا العيد 

من أجمل األعياد في حياة سيدة الشاشة.

رصاصة في القلب

وبعد تألقها في »يوم سعيد« رفض والدها عدة 
 على مستقبلها الدراسي 

ً
عروض سينمائية حرصا

حتى أقنعه الــمــخــرج محمد كــريــم مــرة ثانية بعد 
خــمــســة أعــــوام بـــأن تــمــثــل فــاتــن فــي فيلمه الــجــديــد 
»رصاصة في القلب« أمام محمد عبدالوهاب وراقية 
 إلـــى موهبتها 

ً
إبـــراهـــيـــم، ولــفــتــت االنــتــبــاه مـــجـــددا

التلقائية في التمثيل.
وبات من الصعب إيقاف قطار الممثلة الصغيرة، 
وقدمها الفنان يوسف وهبي في أول بطولة مطلقة 
مــن خـــالل فيلم »مـــالك الــرحــمــة« )1946(، و»الــقــنــاع 
األحــمــر« فــي الــعــام الــتــالــي، وظــهــرت صورتها على 
الملصق الــدعــائــي للفيلمين، وتــوالــت رحلتها في 

عالم األضواء والشهرة.
والتحقت فاتن بمعهد التمثيل في دفعته األولى، 
بعد أن أسسه المخرج زكي طليمات، وتخرجت في 
عام 1947، وتزوجت من المخرج عزالدين ذوالفقار، 
وفــــي الـــبـــدايـــة رفـــضـــه والـــدهـــا لـــفـــارق الـــســـن، ولــكــن 
 في المنزل، وتزوجت 

ً
ذوالفقار تــرّدد عليهم كثيرا

 من المخرج الشهير في عام تخرجها في 
ً
فاتن سرا

معهد التمثيل، وعمرها ال يتجاوز السادسة عشرة، 
والحقا امتثلت أسرتها لألمر الواقع، وانتشر خبر 
زواجــهــا عبر الجرائد والمجالت الفنية، وأنجبت 

منه ابنتهما نادية، قبل أن ينفصال في عام 1954.
وقدمت فاتن مع ذوالفقار عدة أفالم ناجحة، منها 
»نهر الحب« )1960( عن رواية »آنا كارنينا« للكاتب 

 مع 
ً
 استثنائيا

ً
الروسي ليو تولستوي، وكان فيلما

زوجها ـ آنــذاك ـ عمر الشريف، ومــن إخــراج زوجها 
السابق، ويدور في أجواء مشابهة حول فتاة تتزوج 
، وتعيش معه من دون حب، 

ً
من رجل أكبر منها سنا

ويتسلل الفتور إلى حياتهما الزوجية.

3 آالف عريس!

واشتهرت الفنانة فاتن حمامة بمالمحها البريئة، 
إال أن مرحلة المراهقة في حياتها تضمنت العديد 
 آخر أكثر 

ً
من التفاصيل المثيرة التي تعكس وجها

 على القيود، واعترفت سيدة الشاشة بقصة 
ً
تمردا

 ،
ً
حبها األول من أحد الشباب، وكــان يعمل ضابطا

ولم يجمعها به سوى لقاء أمام محطة الترام عندما 
 بحجة أنه لشقيقها.

ً
حاول إعطاءها خطابا

وســـاورهـــا الــشــك فــي نــوايــا هـــذا الــشــاب ألنـــه لم 
يـــذكـــر اســــم شــقــيــقــهــا، مــمــا أثـــــار فــضــولــهــا لـــقـــراءة 
الخطاب، وما إن بدأت تقرأ الخطاب حتى اكتشفت 
أنـــه »جــــواب غـــرامـــي« مــرســل لــهــا، وُصـــدمـــت الــفــتــاة 
الصغيرة، وأخــبــرت والــدتــهــا بــاألمــر، والــتــي قامت 
بتمزيق الخطاب وإسداء نصيحة البنتها بأن تبتعد 
 لتقدم للزواج منها، 

ً
عن الشباب، ألنه لو كان جــادا

وتــحــولــت تــلــك النصيحة إلـــى حــاجــز بينها وبين 
حبيبها األول.

 عن طلب 3000 عريس الزواج 
ً
وروت فاتن أيضا

ــة، ونــشــرت  ــعـــروفـ مــنــهــا، حــيــن أصــبــحــت مــمــثــلــة مـ
أخبارها في الصحف والمجالت، وكــان الجمهور 
يالحقها أينما ذهبت، وبــدأت خطابات المعجبين 

تنهال عليها ومن بينها طلبات للزواج منها.
وكان أول عريس تقدم لها عن طريق »الخاطبة« 
شــاًبــا غــنــًيــا، وصــدمــت فــاتــن مثل صدمتها األولــى 
، كما فعل حبيبها 

ً
 غراميا

ً
حينما تلقت منه جوابا

األول، وتلك المرة أخبرت والدها، فقال لها إنه أمر 

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

مع زوجها الثاني عمر الشريف وابنهما طارق

 
ً
40 عاما

جمعت بين 
سيدة الشاشة 

وزوجها 
الطبيب محمد 

عبدالوهاب

»نهر 
الحب« فيلم 

استثنائي مع 
عمر الشريف 

أخرجه زوجها 
السابق

يوسف وهبي 
أعاد اكتشاف 
أجمل طفلة 

مصرية 
في »القناع 

األحمر«

بطلة »يوم 
سعيد« أصرت 

على ارتداء 
فستان العيد 

قبل تحية 
الجمهور

نجمة السينما 
ترفض 
التمثيل 

المسرحي بعد 
تجربة »حالق 

إشبيلية«

الممثل 
العالمي ضرب 

أحمد رمزي 
من أجل بطلة 

»صراع في 
الميناء«

فاتن حمامة... أيقونة سينمائية ضلت طريقها إلى العالميةفاتن حمامة... أيقونة سينمائية ضلت طريقها إلى العالمية

الصيد... هوايتها المفضلة
انتظمت حياة الفنانة فاتن حمامة حسب 
طبيعة المرحلة التي عاشتها، وحكت سيدة 
ــن األضــــــواء   عــ

ً
ــدا ــيـ ــعـ ــة عــــن حـــيـــاتـــهـــا بـ ــاشـ الـــشـ

 
ً
وروتينها اليومي في الحياة العادية بعيدا

عن النجومية.
وعادة كانت تبدأ يومها في الساعة الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة، وتقوم بمهام المنزل 
وترتيبه، ثم تمارس بعض التمارين الرياضية 
وبعدها تتناول الغداء مع األسرة، وبعد الظهر 
 األصـــدقـــاء، وينتهي يومها في 

ً
تلتقي غــالــبــا

العاشرة أو الحادية عشرة مساء.
وكــــــان الـــصـــيـــد هـــوايـــتـــهـــا الـــمـــفـــضـــلـــة، مــنــذ 
صــغــرهــا، وتــعــلــمــت مــنــه الــصــبــر والــمــثــابــرة، 
 في 

ً
والـــقـــدرة عــلــى الــتــأمــل، كــمــا أفــادهــا كــثــيــرا

التغلب على التوتر والضغوط النفسية، وذلك 
سر احتفاظها بجمالها ونضارتها حتى عمر 

متقدم.

ورغــم وصولها إلــى قمة النجومية، فإنها 
كانت بسيطة ومتواضعة إلــى أبعد الحدود، 
ويعرف عنها زمالؤها في الوسط الفني أنها 
لم تتأخر طوال مشوارها وعملها في السينما 
والـــدرامـــا عــن ميعاد الــتــصــويــر، وتعتبر هذه 
السمة من أهم السمات التي تميز فاتن حمامة 

وجيلها من الفنانين.
وكما تخوفت سيدة الشاشة مــن التمثيل 
ــمـــل فــي  ــعـ ــرح، رفــــضــــت الـ ــســ ــمــ ــلـــى خـــشـــبـــة الــ عـ
 
ً
اإلعالنات التجارية، وإن كانت لم تَر ذلك عمال

 ألنـــه يــحــدث فــي الــعــالــم كــلــه، ويــجــذب 
ً
خــاطــئــا

الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم والــنــجــمــات فـــي مختلف 
المجاالت، وليس من جانب الممثلين فقط، بل 
الرياضيين ومشاهير المجتمع كذلك، وهو أمر 
مشروع طالما اإلعالنات ليست لسلعة تضر 

أو تؤذي الناس.

سيدة الشاشة تجبر سناء 
جميل على األناقة

 لفظ خادش أدخلها 
في نوبة بكاء 3 أيام

تعرضت الفنانة سناء جميل لموقف مع سيدة الشاشة 
فاتن حمامة، وتــأثــرت بــه كونتيسة المسرح بقية حياتها، 
بعد أن كانت تكتفي بالقدر القليل من المالبس البسيطة في 
المناسبات الفنية، حتى عرفت أهمية وقيمة األناقة بالنسبة 
ــرة لــحــضــور مــهــرجــان  إلـــى الــمــمــثــلــة بــعــد أن ســافــرت ألول مـ

السينما بموسكو عام 1961، كبطلة لفيلم »بداية ونهاية«.
وكــانــت فــاتــن حمامة بين الــوفــد الــعــربــي، وســافــرت سناء 
وهي لم تحمل غير فستانين فقط، بينما حملت فاتن معها 
ل  ــر وتــبــدِّ حقيبتين ممتلئتين بــأرقــى األزيـــــاء، وكــانــت تــغــيِّ
الفساتين األنيقة مــع كــل مناسبة، وظــهــرت بإطاللة رائعة، 
رت سناء أهمية المالبس، وأجبرتها  وبعد ذلــك الموقف قــدَّ

سيدة الشاشة أن تهتم بأناقتها.

 على االرتقاء 
ً
كانت فاتن حمامة من أشد الفنانات حرصا

بذوق المشاهدين، ومن المستحيل أن تنطق بألفاظ خارجة، 
لكنها خرجت عن هــذا السياق، أثناء تصوير فيلم »الخيط 
الــرفــيــع« )1971(، وقــالــت جملة خــادشــة فــي أحـــد المشاهد، 
ولــم تكن هــذه الجملة موجودة في الــحــوار، ولكنها انفعلت 
، وانــدمــجــت فـــي تــصــويــره، وهـــذا 

ً
ــدا ــ بــالــمــوقــف، وأحــســتــه جـ

المشهد اقتضي أن تمزق مالبس حبيبها )محمود ياسين( 
بعد أن أساء إليها.

ودخــلــت النجمة الرقيقة فــي نــوبــة بــكــاء مــدة ثــالثــة أيــام، 
وكانت تريد أن تعيد المشهد، لكن المخرج هنري بركات رفض 
ذلك، وغضبت منه وخاصمته وظلت في منزلها مدة أسبوع، 

ولم تكن تريد استكمال تصوير الفيلم.
مع زوجها األول عزالدين ذوالفقار

في طفولتها مع الموسيقار محمد عبدالوهابملصق فيلم »صراع في الميناء«

كانت حريصة على أناقتها

طبيعي كفنانة معروفة، ولكنها رفضت هذا العريس.
أما أول شجار حدث بينها وبين عائلتها فكان 
بسبب رغبتها في ارتداء حذاء الكعب العالي وتوالت 

الخالفات لرغبتها في التحرر من القيود. 

قصة حب

عاشت فاتن حمامة قصة حب مع الفنان العالمي 
عمر الشريف، وتعد من أشهر الروائع الرومانسية 
في كواليس السينما المصرية، وبدأ تعارفهما أثناء 
 
ً
تصوير فيلم »صـــراع فــي الـــــوادي«، وكـــان مرشحا

للبطولة الفنان شكري سرحان، لكن حالت الظروف 
دون مشاركته، وتم ترشيح اسم عمر الشريف من 

خالل المخرج يوسف شاهين.
وفي إحدى جلسات التصوير، وبحضور أبطال 
الفيلم، شعرت فاتن أن الشريف يريد أن يقول لها 
 ذا أهمية، وظهر عليه االرتباك واالنفعال، فقد 

ً
شيئا

كان يفتح فمه ليقول كلمة بعينها، ثم يعود فيغلقه 
ه استجمع قواه، وطلب 

ّ
، ولكن

ً
من دون أن يقول شيئا

منها الزواج، وعندها شعرت باالرتباك، لكنهما دخال 
إلى قفص الزوجية بعد فيلمهما الثاني »صراع في 

الميناء« للمخرج يوسف شاهين عام 1955. 
وتسبب هذا الفيلم في خصومة بين عمر الشريف 
وصــديــقــه أحــمــد رمــــزي، حــيــن أبــلــغــه عــاطــف سالم 
)مساعد المخرج( أن رمزي يغازل فاتن حمامة أثناء 
تصوير أحد المشاهد، وهرع الشريف إلى صديقه، 
وانــهــال عليه بالضرب، ليتوقف تصوير المشهد، 
واستمرت القطيعة بينهما عدة أشهر، قبل أن يلتقيا 

في إحدى المناسبات ويتصافحا.

 مــن الحب والـــزواج، 
ً
وبعد حــوالــي عشرين عــامــا

انــفــصــل فــاتــن والــشــريــف عـــام 1974، وكـــان ابنهما 
طارق ثمرة زواجهما، وتناثرت أصداء حول خالفات 
بينهما، بسبب انشغال الشريف بالسينما العالمية، 
وابــتــعــاده عــن زوجــتــه وابــنــه فــتــرات طــويــلــة، ورغــم 
إجادة سيدة الشاشة اللغتين الفرنسية واإلنكليزية، 

فإنها لم تنجذب إلى بريق أفالم هوليوود.
وشاء القدر أن ترحل فاتن حمامة قبل الشريف 
بنحو ستة أشهر، وأصيب الممثل العالمي في آخر 
أيامه بمرض الزهايمر، ونسي مجده السينمائي، 
والكثير من تفاصيل حياته، لكنه ظل يتذكر اسم 
زوجته السابقة، ويسأل عنها، وحين علم برحيلها، 

دخل في نوبة اكتئاب شديد حتى رحيله.

وجه القمر

ــيـــب مــحــمــد  ــبـ ــطـ تـــــزوجـــــت فــــاتــــن حــــمــــامــــة مـــــن الـ
عبدالوهاب بعد عام واحــد من انفصالها عن عمر 
 حــتــى رحــيــلــهــا، 

ً
الــشــريــف، ودام زواجـــهـــا 40 عـــامـــا

وخــالل تلك الفترة تــراجــع ظهورها على الشاشة، 
واعتذرت عن عدم قبول أفالم كثيرة، حتى تحافظ 
على مكانتها أمام جمهورها، وأسدل مسلسل »وجه 

القمر« الستار على مشوارها الفني عام 2000.
وبعد خمسة أعوام رحلت األيقونة السينمائية 
الــتــي ضلت طريقها إلــى العالمية، لكنها تعد من 
أهــم ممثالت السينما العربية على مــدار التاريخ، 
وأســهــمــت بشكل كبير فــي صياغة صـــورة جديرة 
باالحترام لدور المرأة المصرية في الفن السينمائي. 
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2-6 ناظم الغزالي... صوت العراق وسفير أغنيته

 بداية الشهرة مع الثالثي جميل بشير 
وناظم نعيم والجبوري 

تسبب الفقر مجددا بعثرة أخــرى أمــام ناظم 
الــغــزالــي رغــم الموهبة الحقيقية التي امتلكها 
فــي أداء المقام الــعــراقــي ودخــولــه التمثيل على 
المسرح في محاولة للوصول إلى مبتغاه إال أن 
الحياة ال ثبات فيها على حال، فوجود األشخاص 

الداعمين كفيل بحصول كل تغيير فيها.

العودة إلى المعهد

فــي عــام 1947 وبــعــد فــتــرة مــن تــركــه الــدراســة 
فــي »معهد الفنون الجميلة وانشغاله بالعمل 
الوظيفي بقي تفكيره منصبا على العودة إلى 
دراســـة الموسيقى، ليعود الــغــزالــي مــجــددا إلى 
معهد الفنون الجميلة متابعا الدراسة فيه، حيث 
دعمه للمرة الثانية عميد المسرح العراقي حقي 
الشبلي في العودة، متبنيا ناظم كفنان موهوب 
فضمه إلــى فرقة الشبلي ضمن المسرح وقدما 
من خاللها أعماال كثيرة حيث منحه أيضا ما 

كان يتمناه وهو أغان ضمن تلك المسرحيات.
 ويــتــذكــر الــمــوســيــقــار ســالــم الــحــســيــن دعـــوة 
الغزالي لــه لحضور إحــدى المسرحيات والتي 
حملت عــنــوان »مــجــنــون لــيــلــى« للشاعر الكبير 
أحــمــد شــوقــي ومـــن جــمــلــة األغـــانـــي الــتــي تــدرب 
عليها الغزالي آنذاك كانت أغنية  »هال هال هيا 
ا« من اختيارات الشبلي للفتى  .. نطوي الفال طًيّ
الموهوب حيث التقطتها اإلذاعة العراقية حيث 
مهدت طريق ناظم إلى الشهرة والثبات في قلوب 

مستمعيه. 
والجدير ذكره أن الغزالي غنى في المسرحية 
مـــن دون مـــؤثـــرات صــوتــيــة مــثــيــرا االنــتــبــاه الــى 
موهبته الحقيقية في الغناء وليس التمثيل، أما 
الفرقة الــتــي أسسها مــع العديد مــن زمــالئــه في 
المعهد فقد أطلقوا عليها اسم »الزبانية« مثلوا 

جميعا فيها وأصبحوا من المشاهير.
ــركـــت دراســـــــة الــتــمــثــيــل فــــي مــعــهــد الــفــنــون  تـ
الجميلة في العراق بالغ األثر في تكوين شخصية 
ناظم الغزالي المطرب، فقد اكتسب الفتى اليافع 
معرفة كبيرة باللغة كبناء صوتي وعروضي، 
ــي نـــطـــق الــــمــــفــــردة الـــشـــعـــريـــة  ــ وأداء ســـلـــيـــمـــا فـ
وتوضيحها وتجنب إدغامها، إضافة لحضوره 
فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة جــلــســات الــمــولــد الــنــبــوي 
الــشــريــف الــتــي حــّصــل فــيــهــا الــطــفــل كـــل أشــكــال 
المديح الذي زوده بقوة الشخصية للوصول إلى 
طرق لألداء والنغم ومختلف النصوص الشعرية.

فرقة الموشحات

انــتــقــل الــشــاب الــطــمــوح الــغــزالــي بــعــد أن قــدم 
أداء مبهرا مع فرقة الزبانية على المسرح التي 
لفتت انتباه اإلذاعة والتلفزيون له وبعد انتهاء 
دراســتــه فــي معهد الفنون الجميلة، إلــى “فرقة 
الـــمـــوشـــحـــات” تــحــت إشــــــراف الـــفـــنـــان الـــســـوري 
الموسيقار الشيخ علي الدرويش تاركا التمثيل 
المسرحي متفرغا للغناء فقط، فال طريق آخر مع 
الطرب ليصبح عضوا بارزا في فرقة الموشحات 
يقدم وصــالت غنائية منفردة نحو ربــع ساعة، 
متميزا في ذلك عن غيره من أعضاء الفرقة التي 
كانت عالمة فــارقــة مــن عــالمــات الغناء العراقي 
في عقدي االربعينيات والخمسينيات من القرن 

الماضي. 
أدار الفرقة وأشــرف عليها إلى جانب الشيخ 
علي كل من »رضا علي ويحيى حمدي ومحمد 
عبد المحسن«، حيث كانوا ضمن الرعيل األول 
للفنانين، فاستطاع ناظم أن يستفيد من الموشح 
م األنغام العراقية والبستات 

ّ
األندلسي كما تعل

 عندما تقدم إلى 
ً
القديمة، لذلك القى استحسانا

اخــتــبــاراإلذاعــة والــتــلــفــزيــون بــيــن عــامــي 1947م 
و1948م. 

الغناء في فلسطين

ســافــر الــغــزالــي ألول مـــرة فـــي حــيــاتــه خـــارج 
العراق عام 1948 وكانت 

فلسطين أولــــى مــحــطــاتــه. حــيــث قـــدم عــــددا من 
الــحــفــالت مــع الــوفــد الفني بــهــدف دعــم الجيش 
الـــعـــراقـــي والـــجـــيـــوش الــعــربــيــة الــمــتــواجــدة في 
فلسطين معنويا وشحذ هممهم في المرابطة 
هناك والترفيه عنهم. كما التقى بعبد السالم 
ــا رئــيــًســا للجمهورية 

ً
عـــارف الـــذي أصــبــح الحــق

عــجــب الضابط عبدالسالم بصوت 
ُ
العراقية . أ

المطرب الشاب إعجابا كبيرا خاصة أنه كان من 
عشاق الفن وتحديدا فن المقام العراقي فارتبط 
عبدالسالم بصداقة وطيدة مع ناظم الذي أصبح 
بــعــد الــعــودة مــن فلسطين مــن أصــدقــاء عـــارف، 
ومـــن أهـــم األمــــور الــتــي نتجت عــن تــلــك الرحلة 
هي التعريف المتزايد بصوت عراقي جديد في 

أماكن جديدة.

جميل بشير

عاد الغزالي إلى بغداد، وعمل على التعمق في 
أسس الثقافة الموسيقية فكان التلميذ المجد في 
دراسته تارة ، وتــارة أخرى المستمع الشغوف 
وهي طريقة كان يتبعها في تعلمه. وعرف عنه 
ولعه الشديد بأصوات كوكبة من كبار مطربي 
عصره أمثال »أم كلثوم وفريد األطــرش وليلى 
مراد ومحمد عبد الوهاب ونجاة علي وأسمهان 

وغيرهم من الكبار«.
بعد فترة قصيرة التقى الغزالي بوديع خونده 
)سمير بغدادي( الذي لحن له أول أغنية “وين 
قابل بما تستحق 

ُ
الكاه الراح مني« ولكنها لم ت

من النجاح، فعاد إلى المقام حتى التقى  جميل 
بشير الذي أدرك قدرات الشاب الموسيقية وعرف 
مالمح ومساحة صوته فمنحه مفاتيح الشهرة 
األكبر عبر تلحينه عــددا من األغاني، ففي عام 
1955 لحن له أغنية »فوك النا خل فوك« وأغنية  
»وشبان مني ذنب«، لتبدأ شهرة الشاب اليافع 
تــحــلــق إلــــى أمــكــنــة عــراقــيــة لـــم يــصــلــهــا مــطــربــو 
المدينة مــن قبله، كما ذاع صيته فــي األريـــاف 

والمدن االقريبة من البادية.
وجميل بشير ينتمي إلى عائلة موسيقية من 
الــمــوصــل، كــان بيته أشبه بمعهد للموسيقى، 
 لكل محبيها. والده يعرف كأمهر صانعي 

ً
ومالذا

م جميل 
ّ
 متميزا عليها. تعل

ً
آلــة الــعــود، وعــازفــا

برفقة أخيه منير طريقة العزف االرتجالي على 
يـــد مــحــيــي الـــديـــن حــيــدر )وهــــو أمــيــر مـــن عــرب 
الحجاز كان يسكن تركيا( فقام األستاذ حيدر 
بتدريب التلميذين النجيبين. جميل المولود 
سنة 1921 طور عزفه على العود بتعلم العزف 
ة الــمــقــام  عــلــى آلــــة الــتــشــيــلــلــو كــمــا تــعــلــم قــــــراء
العراقي، وألّم بفن أطوار غناء الجنوب بفراته 
األوســط، مما تطلب منه تعلم العزف على آلة 

الكمان على يد األستاذ ساندو البو.  
ــفــات عــديــدة على آلــة العود 

ّ
وضــع بشير مــؤل

ــا: بــــشــــرف ســــيــــكــــاه، وســــمــــاعــــي صــبــا،  ــ ــرزهــ ــ أبــ
وكابريس، و»أندلس«، و»قيثارتي«، و»همسات«، 
و»لـــونـــغـــا فـــــــراق«، و»مــــالعــــب الـــنـــغـــم«، و»تـــأمـــل 
ــرة«، و»رقـــصـــة جــمــانــا«، و»أيـــــام صــعــبــة«،  ــيـ وحـ

و»أيام زمان«، و»صدفة«، و»شارع الخليج«.
تأثر بتقاسيم جميل بشير كثيرون إذ كان 
ملهما لهم وله في ذلك أعمال بارزة كتقاسيم 
ــثـــر، مــثــل  ــتـــي صـــاحـــبـــت مــطــربــيــن كـ الـــبـــيـــات الـ
القبنجي، وزهور حسين، وناظم الغزالي. وله 
فضل كبير أيضا على العازفين المشهورين 
على آلة الكمان، من أبرزهم الفنان فالح حسن. 
ــم الـــعـــود« عـــام 1961  وفيه 

ُّ
ــشــر كــتــابــه  »تــعــل

ُ
ن

يتطّرق إلى طريقة العزف على آلة العود على 
النوتة الموسيقية. جميل بن بشير بن عزيز 
بن جرجيس المولود في مدينة الموصل في 
العراق  سنة 1921 توفي سنة 1977 في لندن 

عن عمر ناهز ستة وخمسين عاما.

ناظم نعيم

ــي، إضـــافـــة  ــزالــ ــغــ يــعــتــبــر الـــمـــطـــرب نـــاظـــم الــ
لــلــمــلــحــنــيــن الــعــمــالقــيــن جــمــيــل بــشــيــر ونــاظــم 

نعيم الــذي عمل فــي دار اإلذاعـــة العراقية عام 
1943  كعازف للكمان ومعهم الشاعر العراقي 
الكبير جبوري النجار، من رواد المساهمين 
بشكل فعال في تطوير التراث اللحني البغدادي 
كما عدوا أصحاب المدرسة العراقية الحديثة. 
كــون الــغــزالــي معهم مجموعة فنية مميزة 
أخــرجــت لــلــذوق الــعــام أجــمــل أغــانــيــه، أمـــا عن 
اللقاء الــذي جمع ناظم بنعيم فكان فــي فرقة 
الموشحات األندلسية التي كان يشرف عليها 
الـــشـــيـــخ عـــلـــي درويـــــــش والـــمـــوســـيـــقـــار روحــــي 
الــخــمــاش. وعــن الــغــزالــي يــقــول الملحن نعيم: 
»لقد وجدت في توجه ناظم الغزالي ميال شديدا 
إلى تأدية المقام العراقي عندما سمعته يؤدي 
ألول مرة مقام الحويزاوي بطريقة فيها الكثير 
مــن الــحــداثــة فــي األداء فأعجبت بــه وبصوته 
وقررت أن يكون بيننا تعاون في األلحان لتأتي 
ــم الـــغـــزالـــي مـــزيـــجـــا مــن  ــاظـ أغــــانــــي الـــمـــطـــرب نـ
الحداثة والتراث والمعاصرة بين اآللة الغربية 

والشرقية. 
وشــكــلــت خــبــرة الــمــوســيــقــار الــكــبــيــر جميل 
بشير فــي الــتــوزيــع الموسيقي تزيينا رائــعــا 
أللحان نعيم بأحدث توزيع موسيقي مشبعة 
بالتراث البغدادي والحداثة وانتقاء المفردة 
السهلة والمعبرة والبعيدة عن المصطلحات 
البغدادية والقريبة للمفهوم العربي العام أو 
ما يعرف باللغة البيضاء التي أبدع في أسلوب 

كتابتها الشاعرالكبير جبوري النجار. 
ومــن روائـــع األغــنــيــات الــتــي قدمها الثالثي 
ــا أريـــده  لــنــاظــم “طــالــعــة مــن بــيــت أبــوهــا” و”مـ
الـــغـــلـــوبـــي” و”أحـــــبـــــك وأحـــــــب كــــل مــــن يــحــبــك 
“و”فـــوك النا خــل” و”يــم العيون السود مروا 
علي الحلوين” وجميع أغاني الغزالي والتي 
يرجع فضل انتشارها إلى خروجه عن األصول 
الــتــقــلــيــديــة الــمــتــبــعــة آنـــــذاك فـــي طــريــقــة األداء 
والغناء وحتى الموسيقى. عاش ناظم نعيم في 
بغداد بعد نجاحه الباهر مع أصدقائه الغزالي 
 
ً
 واسعا

ً
وجميل بشير ونيلهم شهرة وانتشارا

في العراق بعدما عانوا الكثير من المعارضة 
والتشهير من قبل مطربي المقام وغيرهم من 

النظام القديم. 

د العراقيين وصنع هوية مشتركة ألبناء الرافدين، وبين جهورية  صوت وحَّ
الصوت وحدته، وأغاٍن عاطفية في الحب بانكساراته وتجلياته، عكس 

صوته الشخصية العراقية المتناقضة. وصفوه بمحّدث األغنية العراقية بل 
صوتها العاطفي. وبجرأة فارس عبر بما كان شبه مقدسات موسيقية إلى 

 لمن جاء بعده. حمل بقلبه 
ً
 وملهما

ً
 معبرا

ً
عصر آخر من الحداثة، فكان أنيقا

وصوته األغنية من بغداد إلى العالم كأجمل سفرائها بمقامات عشق ال 
 بصمة موسيقية يطرب لها كل جيل... 

ً
تنتهي، فأمتع كل سامع عربي تاركا

إنه سيد المقامات العراقية الفنان ناظم الغزالي. 

حضور غنائي 
قوي للغزالي 
في مسرحية 
مجنون ليلى 
ألحمد شوقي 

تفرغ للغناء 
مع فرقة 

الموشحات 
بإدارة 

الموسيقار 
السوري علي 

الدرويش

ناظم يغني 
للجيوش 
العربية 

المرابطة في 
فلسطين

اللقاء مع 
الملحن جميل 
بشير بداية 
لشهرة ناظم 

الحقيقية

ناظم نعيم 
لحن للغزالي 
أشهر أغانيه 
التي كتبها 

الشاعر 
جبوري النجار

ناظم الغزالي تعوَد لبس »السرج« 
ووضَع وردة في جيب سترته 

يتمتع أي فنان عن سواه بصفات تتميز بها شخصيته، وخير 
من يتحدث عنها من الزمه فترة من الزمن. وعن شخصية الغزالي 
يقول صديقه الموسيقار سالم الحسين: “ناظم حتى وهو فقير 
يلبس مالبس عادية كانت تبدو تلك المالبس أنيقة جدا عليه. 
رأيته مرات عدة يلبس حذاء باللونين األبيض واألسود والبنطال 
الذي كنا نسميه وقتها بـ )السرج(. ناظم كان يترك دائما في 
جيب سترته وردة ويهتم بمظهره كثيرا، يحلق ذقنه ويدهن 
شعره، وبذلك تستطيع أن تميزه مباشرة من بين مئات 
الناس شابا وسيما ذا مظهر جميل يعتني جدا بهندامه”.

 أما الباحث الموسيقي صالح عمو فيقول: “اهتم ناظم 
كثيرا بأسلوب تعامله مع الناس خصوصا الموسيقيين 
الذين عمل معهم الذين تحدثوا دائما عن مدى اهتمامه 
بظهوره على المسرح، وحركاته، وتعابيره، ومالمح وجهه، 
وكيف كان يعبر بتلك المالمح على المسرح فهو في النهاية 
خــريــج معهد مسرحي، فقد اشتغل على أدق التفاصيل 
كحركات العينين والحواجب والتنفس واللفظ 

باهتمام بالغ.

 ضياع أغاٍن كثيرة للغزالي 
أيام البث المباشر

فــي الــفــتــرة الــتــي عمل فيها الــغــزالــي موظفا كــان له 
زمالء في العمل من المهتمين بالموسيقى وموسيقيين 
فعليين حيث يقول صديقه الشاعر حسن نعمة العبيدي 
 بدائرة 

ً
عن المرحلة تلك: “عايشت ناظم الغزالي موظفا

ت الــظــروف أن يكون عملي بجوار عمله  البريد وشــاء
 بالحيوية 

ً
 وســيــم الــطــلــعــة مــمــتــلــئــا

ً
وكــنــت أراه دائـــمـــا

والــنــشــاط، ومــع عمله الروتيني إال أنــه لــم ينقطع عن 
 بصوته الجميل أيام 

ً
الغناء، فقد عرفته مطربا متميزا

 وعلى الهواء، مما جعل أكثر 
ً
كان البث اإلذاعي مباشرا

أغانيه تضيع ألنها لم تسجل”.
ويضيف العبيدي: “شاركته ببرنامج الترفيه عن 
الجيش العراقي في عام 1947، وقد كلفني أن أكتب له 
 فتملكني شعور من البهجة والسرور، ذلك 

ً
 غنائيا

ً
نصا

أنني كنت أعرف مدى مكانته في سمو االختيار وحسه 
األدبــي الشفاف إذ ال يقبل األبيات إال بعد مطالعتها 
بجدية الممارس، وكم فرحت عندما وافق على نصي 

مع تعديل بسيط قام به«.

جميل بشير

في مقدمة الصورة الفنان الراحل ناظم الغزالي والفنان فخري الزبيدي وخلفهما 
الفنان والمخرج اللبناني محمد سلمان، والفنان حقي الشبلي واإلذاعي محمد 

علي كريم في حفالت لجيوش فلسطين 

فرقة الزبانيةالفنانان الكبيران ناظم نعيم وناظم الغزالي

علي الدرويش... علم موسيقي سوري تأثر به الغزالي
عــلــم مـــن أعــــالم الــمــوســيــقــى في 
ســـوريـــة حــلــبــي الــمــنــشــأ ولــــد في 
حــي »الـــمـــزّوق« الــواقــع حــول قلعة 
حلب عــام 1884، عــاش فــي عائلة 
ــال ألب يــعــمــل فــي  ــحــ ــيـــســـورة الــ مـ
تجارة األقمشة ويرافقه إلى حلقات 
ــقـــرآن الــكــريــم عند  الـــذكـــر. حــفــظ الـ
الــكــتــاب وتــعــلــم الـــقـــراءة والــكــتــابــة 
والحساب. كما تعلم العزف على 
آلــة الــنــاي على يــد »عــبــده زرزور« 
عازف الناي في التكية المولوية، 
أما »مهران السالنيكي« الموسيقي 
ــد دّرســـــــــــه الــــــقــــــراءة  ــقــ األرمـــــــنـــــــي فــ
ــن الـــمـــوســـيـــقـــي وبــعــض  ــدويــ ــتــ والــ

النظريات الموسيقية األوروبــيــة 
كعلم الهارموني وسواه. 

حفظ عن الشيخ »صالح الجذبة« 
الموشحات والتواشيح وأناشيد 
الذكر وعلوم اإليقاع والمقام، ومن 
الــشــيــخ »أحــمــد عــقــيــل« أخـــذ تــراث 
ــلـــب« واســـتـــفـــاد مــنــه فـــي عــلــوم  »حـ
 فيما 

ً
المقام واإليقاع وخصوصا

يتعلق برقص السماح.
ــرحــــي  ــســ ــمــ دون مـــــــا تــــــركــــــه الــ
ــانــــي  ــبــ ــقــ ـــل الــ ــيـ ــلــ الــــكــــبــــيــــر أبـــــــــو خــ
ــي مـــســـرحـــيـــاتـــه  ــ ــقـــى فـ ــيـ ــن مـــوسـ ــ مـ
وعـــرض لمقاماتها وإليقاعاتها 
. ســافــر لتعلم 

ً
 وتــوضــيــحــا

ً
شــرحــا

ــه إلـــى  ــرتـ ــبـ الـــمـــوســـيـــقـــى ونــــقــــِل خـ
عــدد مــن الــبــلــدان كمصر وتونس 
وفــلــســطــيــن. فـــي عـــام 1945 تلقى 
دعوة من »الشريف محيي الدين« 
لــيــكــون مــن ضــمــن مــدّرســي معهد 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة بـــبـــغـــداد حيث 
قضى فيها 6 سنوات ثم عاد إلى 
 فـــي المعهد 

ً
ــا ــدّرسـ حــلــب وعــيــن مـ

 
ً
الــمــوســيــقــي الــشــرقــي ومــســتــشــارا
لــمــديــر اإلذاعــــة الــجــديــدة ورئيسا 
ــة االســـــتـــــمـــــاع فــــــي الـــقـــســـم  ــنـ ــجـ ــلـ لـ
الموسيقي فيها وسجل في اإلذاعة 
 من أعماله اآللية والغنائية 

ً
بعضا

ومـــوشـــحـــيـــن ســجــلــهــمــا األســـتـــاذ 

»صباح فخري« وهما »يــا ساكنا 
بفؤادي« و»آه من نار جفاهم« . 

مــن أبــــرز مــؤلــفــات الــشــيــخ علي 
)كـــتـــاب الــنــظــريــات الــحــقــيــقــيــة في 
القراءة الموسيقية( بدأه عام 1925 
وفرغ من تأليفه في عام 1943 وما 
زال حبيس األدراج، وله بحث في 
الــســلــم الــمــوســيــقــي الــعــربــي قـــارن 
بــيــنــه وبــيــن الــســلــم الــفــيــثــاغــورثــي 
والــســلــم الــغــربــي الـــمـــعـــّدل الــقــائــم 
على مبدأ أنصاف الصوت. توفي 
عام 1952 بعد صراع مع المرض 
وتم إطالق اسمه على أحد شوارع 

مدينة حلب.
علي الدرويش

دمشق - شادي عباس
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»كلشي ماكو« يتفوق بمهرجان الكنيسة بألمانيا
مت الجائزة بحضور منتج الفيلم طالل المهنا

ّ
المخرجة ميسون الباجه جي تسل

تدور أحداث فيلم »كلشي 
ماكو« في خلفية أعمال 

العنف الطائفي باألسبوع 
األخير من عام 2006، بين 

»الكريسماس« وعيد األضحى. 
ويروي قصص سكان العاصمة 

العراقية بغداد، حيث 
يحاولون أن يعيشوا حياتهم 
اليومية، على الرغم من نوبات 

العنف الشديد وغير المتوقع، 
والتي تعّرضهم للمخاطر.

حصل الفيلم الروائي »كلشي 
ــة مـــيـــســـون  ــمـــخـــرجـ ــلـ مــــــاكــــــو«، لـ
الباجه جي، على جائزة الفيلم 
الكنسي ضمن فعاليات مهرجان 
الكنيسة السينمائي الذي يقام 
في مدينة ركلنهوزن بألمانيا. 
ــمــت الــمــخــرجــة مــيــســون 

ّ
وتــســل

الجائزة بحضور منتج الفيلم 
طــال الــُمــهــنــا، ومــيــريــام عباس 
ــلـــم(، إلـــى  ــيـ ــفـ )إحـــــــدى بـــطـــات الـ
جانب لجنة تحكيم المهرجان.

وقـــال الــقــس فــريــدريــك ميلو، 
أحــــد أعـــضـــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم: 
»يركز الفيلم على اإلنسانية في 
خلفية الــحــرب، وال يــزال بعض 
األشـــخـــاص يــقــفــون إلـــى جانب 
بعضهم البعض، رغم الضغوط 
التي تسبب االنقسام ومن بينها 

الدين والسياسة.

مدن عربية

كما يتناول الفيلم مستقبل 
النساء ونوعية المستقبل الذي 
يــمــكــن أن يـــقـــّدمـــنـــه ألبــنــائــهــن، 
وتمنح هذه الجائزة إلى الفيلم، 
لتضرب مثاال يجب أن ُيحتذى.
وسبق للفيلم الفوز بجائزة 
أفضل طاقم تمثيل فــي جوائز 
السينما المستقلة البريطانية، 
وقـــد ُرشـــح لجائزتين أخريين 
مــن جــوائــز السينما المستقلة 
ــا أفـــضـــل  ــ ــمـ ــ ــة، وهـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
اختيار ممثلين )ليلى برتراند(، 
وأفضل ممثلة في دور مساعد 
)زيـــنـــب جــــــودة(، وفــــاز بــجــائــزة 

لجنة التحكيم ألفضل عمل أول 
فــي مهرجان ميتا السينمائي 

باإلمارات.
وُعــــــرض »كــلــشــي مـــاكـــو« في 
مــهــرجــانــات بــعــدة مـــدن عــربــيــة، 
ــات الــــقــــاهــــرة  ــ ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ مــــنــــهــــا مـ
وبـــغـــداد والسليمانية وعــّمــان، 
كما عرض في مؤسسة الدوحة 
ــارك فـــي مــهــرجــان  ــ لـــأفـــام، وشــ
الفيلم العربي في سان دييغو، 
ومهرجان ريندانس السينمائي، 
وشــهــد الــفــيــلــم عــرضــه العالمي 
األول فــــي مـــهـــرجـــان ســرايــيــفــو 

السينمائي.
ومــنــذ بـــدايـــة عـــروضـــه، تلقى 
ــادات نقدية واحتفاء  الفيلم إشـ
ــزال وســـائـــل  ــ جـــمـــاهـــيـــريـــا، وال تــ
اإلعـــــام تــقــتــفــي أثـــــره، إذ كتبت 
 Film لــوريــن مــايــلــز عــلــى مــوقــع
Stories »فـــيـــلـــم كـــلـــشـــي مـــاكـــو 
عبارة نظرة عميقة التأثير حول 

الــعــنــف الــــذي عــانــاه الــعــراقــيــون 
عام 2006«.

كما كتب روب ألدام على موقع
Backstreet Mafia »كلشي ماكو 
فيلم درامـــي مــدهــش وإنــســانــي، 
ــيـــســـون الــــبــــاجــــه جــي  ــة مـ تـــجـــربـ
األولى دافئة ومثيرة للعواطف، 
وتقدم للمشاهد لمحة من شكل 

الحياة في خوف مستمر«.

العنف الطائفي

وتــــــــدور أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم فــي 
خلفية أعــمــال العنف الطائفي 
ــبــــوع األخـــيـــر مـــن عــام  فـــي األســ
2006، بين »الكريسماس« وعيد 
األضحى. ويروي قصص سكان 
العاصمة العراقية بغداد، حيث 
يحاولون أن يعيشوا حياتهم 
اليومية، على الرغم من نوبات 
العنف الشديد وغير المتوقع، 

ــتــــي تـــعـــّرضـــهـــم لــلــمــخــاطــر.  والــ
وفي قلب األحداث يروي الفيلم 
ــارة، كاتبة وأم عــزبــاء،  قصة سـ
تقوم بــدورهــا داريــنــا الجندي، 
بينما تلعب دور ابنتها ريــم، 

زينب جودة.
ــاكــــو«، مـــن إخــــراج  »كــلــشــي مــ
ميسون الباجه جي، وشاركتها 
الـــتـــألـــيـــف د. إرادة الـــجـــبـــوري، 
الـــصـــحـــافـــيـــة والــــنــــاشــــطــــة فــي 
مــجــال حــقــوق الــــمــــرأة، وإنــتــاج 
المنتج الكويتي طــال الُمهنا، 
ويشارك في البطولة إلى جانب 
الجندي وجــودة، باسم حّجار، 
ومريم عباس، والممثل العراقي 
الــشــهــيــر مــحــمــود أبــوالــعــبــاس، 
وزيدون سلمان خلف، وسامي 
العلي، وأحمد هاشمي، ولبوة 
عــــرب، وعــلــي الــكــريــم، وتــتــولــى 
MAD Solutions توزيع الفيلم 

في العالم العربي.

لقطة من الفيلم

 بكندا
ً
وفاة »أبلة فضيلة« عن 93 عاما

● القاهرة -  محمد قدري
رحلت عن عالمنا، أمس، اإلذاعية واإلعامية 
القديرة »أبلة فضيلة« بمدينة بيكرينغ في كندا، 
.
ً
بعد فترة من الصراع مع المرض عن 93 عاما

وأعلنت ابنتها ريهام إبراهيم، الخبر على 
حــســابــهــا بـــ »فــيــســبــوك«، قــائــلــة: »ادعـــــوا ألمــي 
بــالــرحــمــة، الــبــقــاء لــلــه، توفيت إلــى رحــمــة الله 
اإلذاعــيــة الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، 

أبلة فضيلة«.

ــر عــدد كبير مــن الجمهور عبر مواقع  وعــبَّ
التواصل االجتماعي عن حزنه الشديد لهذا 
الخبر، الرتباطه الكبير بها خال فترة الطفولة، 
 في 

ً
حيث كانت من أشهر اإلذاعيات، خصوصا

مجال تقديم حكايات لأطفال، وحثهم على 
األخاق القويمة.

ُيذكر أن الراحلة لها مشوار إعامي هائل، 
فولدت في 4 أبريل 1929، والتحقت باإلذاعة 
الــمــصــريــة، وكــانــت تعمل مــذيــعــة ربــــط، حتى 
تــعــرفــت عــلــى اإلعــامــي الكبير »بــابــا شـــارو«، 

الذي طلبت منه أن تعمل مذيعة أطفال، وكان 
مسؤواًل عن هذا القسم في تلك الفترة، وبالفعل 
ساعدها، وارتبط بها األطفال في السبعينيات 
والثمانينيات والتسعينيات، فكان لها صوت 
مميز وشــارة بداية تترها كــان يجتمع حوله 
األطفال والكبار، وظل يذاع حتى وقت قريب، 
من خال حلقات مسجلة، وكانت تقدم حكاية 
كل يوم، لكن كانت تهدف إلى أن يخرج األطفال 

بعبرة ومعلومة يومية.
أبلة فضيلة

طالل المهنا

مشاهدات
خطأ إخراجي في مسلسل »سره الباتع«خطأ إخراجي في مسلسل »سره الباتع«

عــرضــت شــبــكــة قـــنـــوات الــحــيــاة وأون الحلقة 
األولــى من مسلسل »سره الباتع« للمخرج خالد 
يوسف، ومن بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني 
وعــدد كبير من النجوم، وتجمع الجمهور حول 
المسلسل، حيث شهد إقــبــاال جماهيريا كبيرا 
خال عرض الحلقة األولــى، وعبروا منذ البداية 
عن إعجابهم بتتر البداية للفنان محمد منير، وتم 
عرض التتر دون وضع أسماء األبطال على شارة 

البداية، وشارك الجمهور أغنية منير بعدها.
وعلق البعض على وجــود خطأ إخــراجــي في 
الحلقة، مــن خــال مشهد »الــحــفــرة الــتــي حفرها 
اللصوص« وخرجوا منها دون عناء، نظرا لعدم 
عمقها، بينما بعد سقوط أحمد فهمي فيها كانت 

خالد يوسفعميقة جدا.

رامز جالل: لدغة الثعبان تخليص ذنوب!رامز جالل: لدغة الثعبان تخليص ذنوب!
رد الفنان رامز جال على سؤال المذيع 
شريف عامر، في برنامج »يحدث في مصر«، 
المذاع على قناة »إم بي سي مصر«، بشأن 
لدغة الثعبان التي تعرض لها خال برنامج 
»رامز نيفر إند«، وما إذا كان الثعبان ساما 
من عدمه. قائا: »أنا محتاج تطعيم وبحس 

بأنياب بتطلع لي وأنا نايم«. 
وأضــاف رامــز: »لما اتلدغت من الثعبان 
قــلــت حــاجــة بتخلص ذنــــوب كــتــيــرة، ولما 
حــصــل قــلــت والــلــه الــعــظــيــم ربــنــا بيخلص 
حاجات بقى«. ويشتهر رامز بإثارة الجدل 
ــــال الـــمـــقـــالـــب الـــتـــي يـــقـــع ضــحــيــتــهــا  مــــن خـ

النجوم في كل عام.

رحمة رياض تغني مقدمة مسلسل »النار بالنار«رحمة رياض تغني مقدمة مسلسل »النار بالنار«
تؤدي الفنانة العراقية رحمة رياض شارة مسلسل 
»النار بالنار« المعروض حاليا على شاشة رمضان، 
وتحمل األغــنــيــة عــنــوان »بـــدل مــاضــي«، مــن كلمات 
الشاعر مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع 

ماجد ضاهر.
ونــــشــــرت رحــــمــــة، عـــبـــر صــفــحــتــهــا عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، مــقــاطــع فــيــديــو تــرويــجــيــة 
للعمل، وهو من كتابة رامي كوسا، وإخراج محمد 
عبدالعزيز، وبطولة عابد فهد، كاريس بشار، جورج 
خباز، طوني عيسى، زينة مكي، طارق تميم، ونخبة 

من الممثلين السوريين واللبنانيين.
ويروي العمل قصة تاجر عملة سوري يقيم في 
لبنان، وحكايات الاجئين السوريين، ومعاناتهم 

من العنصرية على وجه الخصوص.
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سلة أخبار

 عن 
ً
الهند: استنفار بحثا

واعظ سيخي انفصالي

فرنسا: تصاعد االحتجاجات 
بعد تمسك ماكرون بالتقاعد

بريطانيا: اتهامات لمضرم 
النار برُجلين قرب مسجدين

نشرت الشرطة الهندية اآلالف 
من عناصرها في والية 

البنجاب الشمالية الغربية، 
وعلقت خدمات اإلنترنت عبر 

الهاتف المحمول في بعض 
المناطق، فيما تواصل منذ 

السبت البحث عن الواعظ 
السيخي االنفصالي أمريتبال 

(، والمتواري 
ً
سينغ )30 عاما

عن األنظار، بعد اتهامه 
ومساعديه بإثارة الفتنة 
في الوالية، التي شهدت 
 
ً
 انفصاليا

ً
 سيخيا

ً
تمردا

في ثمانينيات القرن 
الماضي أدى إلى مقتل آالف 
األشخاص، وفق التقديرات 

الحكومية. 
وقال سوكتشين سينغ 

جيل، المفتش العام لشرطة 
البنجاب التي تطاردها 

ذكريات التمرد المسلح من 
أجل دولة سيخية مستقلة 

تسمى خالستان، أمس األول، 
لطات اعتقلت حتى  إن السُّ

اآلن 154 من أنصار سينغ، 
وصادرت 10 بنادق وذخيرة. 

واستحوذ سينغ، الذي قال 
إنه يدعم حركة خالستان، 
على االهتمام الوطني في 

فبراير الماضي، عندما 
اقتحم مئات من أنصاره 

 للشرطة في البنجاب 
ً
مركزا

بالسيوف والبنادق، للمطالبة 
باإلفراج عن مساعد مسجون.

في إطار احتجاجات على 
مستوى فرنسا، أغلق أمس 

عمال غاضبون من رفع سن 
، الطريق 

ً
التقاعد إلى 64 عاما

إلى مطار شارل ديغول في 
باريس، ما أجبر بعض 

المسافرين إلى السير على 
األقدام. وتعطلت خدمات 

غلقت مدارس، 
ُ
القطارات، وأ

وتراكمت القمامة في الشوارع، 
وتعطل توليد الكهرباء، مع 

تصعيد النقابات الضغط 
على الحكومة لسحب القانون، 

الذي يتمسك به الرئيس 
إيمانويل ماكرون، وتعهد 

بإدخاله حيز التنفيذ بنهاية 
العام. وشوهدت أعمدة 

من الدخان تتصاعد من 
أكوام حطام محترقة أعاقت 

حركة المرور على طريق 
سريع بالقرب من تولوز، 

كما تسببت اإلضرابات في 
إغالق طرق بمدن أخرى لفترة 
وجيزة. وقبل تنظيم مسيرات 
احتجاجية في جميع األنحاء، 
استهدفت احتجاجات أخرى 
مستودعات للنفط، وأغلقت 

محطة للغاز المسال في 
مدينة دنكيرك.

وّجهت، أمس، إلى محمد أبكر 
)28 عاما(، المشتبه به بإضرام 

النار االثنين الماضي برجل 
قرب مسجد في برمنغهام، 
ي قتل، األمر 

َ
تهمة محاولت

المرتبط باعتداء مماثل 
في لندن الشهر الماضي، 
كما أعلنت شرطة ويست 
ميدالندز.  ويوم االثنين 

الماضي في برمنغهام، وسط 
إنكلترا، كان رجل )70 عاما( قد 

خرج لتّوه من مسجد دودلي 
رود، حين باغته المهاجم 

بأن سكب عليه سائال سريع 
د نوعه  االشتعال، لم يحدَّ

بعد، وأضرم النار فيه. ونقل 
الضحية إلى المستشفى، 

ه أصيب بجروح 
ّ
حيث تبّين أن

خطيرة في الوجه.
وربطت الشرطة بين هذا 
االعتداء وآخر وقع بحّي 

إيلينغ بالعاصمة لندن في 
27 فبراير، وتّم خالله إضرام 

 )82 عاما( 
ّ
النيران في مسن

خارج أحد المساجد.

روسيا: توقيف بوتين بمنزلة إعالن حرب نووية
مدفيديف يهدد بقصف البوندستاغ... وبلينكن يصف التقارب الروسي - الصيني بـ »زواج مصلحة«

مع مغادرة الرئيس الصيني 
شي جينبينغ، وشنها موجة 
من الهجمات الفتاكة على 
أوكرانيا، حذرت روسيا من 

أن خطر نشوب صراع نووي 
بلغ اآلن أعلى مستوياته منذ 

عقود، مؤكدة أن محاولة 
توقيف رئيسها فالديمير 

بوتين في الخارج بمنزلة إعالن 
لبدئها.

في رد شديد الحدة على تشجيع وزير 
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن للدول 
ــرى عــلــى تــســلــيــم الــرئــيــس الــروســي  ــ األخــ
فالديمير بوتين بناء على مذكرة توقيف 
المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، حذر 
نائب رئيس مجلس األمن الروسي ديمتري 
مدفيديف أمس من أن ذلك سيكون بمنزلة 

»إعالن حرب نووية«.
وقــال مدفيديف، في مؤتمر صحافي: 
 أنه 

ً
»لنتخيل، هذا األمر الذي ندرك تماما

. ووصل 
ً
، أنه قد وقع فعال

ً
لن يحدث بتاتا

 إلى ألمانيا، على 
ً
رئيس دولة نووية فعليا

سبيل المثال، وتم اعتقاله هناك. ما هذا؟ 
 يعتبر إعالن حرب على روسيا! 

ً
هذا طبعا

وفي هذه الحالة، ستتوجه وتطير جميع 
وسائلنا المتوفرة مستهدفة البوندستاغ 
)الــبــرلــمــان( ومكتب المستشار األلماني، 

وغيرها«.
وتـــســـاءل مــدفــيــديــف، عــن إعــــالن وزيــر 
الــعــدل األلــمــانــي مــاركــو بوشمان امتثاله 
لقرار اعتقال الرئيس الــروســي إذا وصل 
ألمانيا، »هل يفهم أن هذا إعالن حرب؟ أم 
أن الوزير األلماني لم يتعلم في المدرسة 

بشكل جيد؟«.
ورأى مدفيديف أن قرار محكمة الهاي 
رغم أنه ال قيمة له »يخلق إمكانات سلبية 
هــائــلــة«. وتــابــع: »عالقاتنا مــع الــغــرب في 
أسوأ حاالتها في كل التاريخ. وعلى األغلب 
كانت أفضل حتى بعد أن ألقى تشرشل 
خطاب فولتون. وفجأة اتخذوا مثل هذا 
الــقــرار بخصوص رئــيــس دولــتــنــا«، الــذي 
علق الشهر الماضي مشاركته في معاهدة 
»نيو ستارت« لتخفيض األسلحة النووية 

مع الواليات المتحدة.
ونّبه رئيس روسيا السابق على أن خطر 
اندالع الحرب النووية »لم يتراجع بل على 
 أن كل يوم يزيد 

ً
العكس في تزايد«، معتبرا

فيه الغرب إمداد أوكرانيا بالسالح »يقرب 
من اندالع الجحيم النووي«.

وأشــار إلى أن السنوات العشر المقبلة 
ــن تـــكـــون هــــادئــــة بــســبــب رغـــبـــة الــغــرب  ــ »لـ
 عــن يقينه بــأن الغرب 

ً
بالهيمنة«، معربا

سيتدخل في االنتخابات الرئاسية الروسية 
المقررة في 2024. 

زواج مصلحة

وفــي واشنطن، شــدد بلينكن على أن 
الواليات المتحدة ستشجع الدول األخرى 
عــلــى تسليم بــوتــيــن إذا قـــام بــزيــارتــهــا، 

 أن »أي عضو في محكمة الهاي 
ً
معتبرا

يترتب عليه التزامات يجب أن يفي بها«.
ــام لجنة  ــ ــــالل جــلــســة اســتــمــاع أمـ وخـ
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، 
شّبه وزير الخارجية األميركي التقارب 
بين روسيا والصين بـ »زواج مصلحة«، 
 لديهم وجهة نظر عن العالم 

ّ
 »بما أن

ً
قائال

 عنا، فقد دخلوا في زواج 
ً
مختلفة تماما

ــه عن اقتناع 
ّ
 من أن

ً
مصلحة لست واثقا

 روســيــا هــي الشريك 
ّ
ومـــن الـــواضـــح أن

األضعف في هذه العالقة«.
 
ً
وتابع الوزير األميركي: »لست متأّكدا
 
ً
 روسيا أو بوتين يــريــدان نظاما

ّ
من أن

هما يريدان فوضى عالمية«.
ّ
، إن

ً
عالميا

وخـــالل زيــارتــه لموسكو اعتبر شي 
 الـــعـــالقـــة »الــــخــــاصــــة« بين 

ّ
وبـــوتـــيـــن أن

ــلـــت »حــقــبــة جــــديــــدة« في  بــلــديــهــمــا دخـ
مواجهة الغرب.

 
ّ
وفـــي جــلــســة أخـــــرى، أكـــد بلينكن أن
الصين لــم »تــتــجــاوز بعد خـــط« تسليم 
اكة لروسيا، لكنه اعتبر دعمها 

ّ
أسلحة فت

الدبلوماسي والسياسي وإلـــى حــد ما 
المادي يتعارض بالتأكيد مع مصلحة 

واشنطن في إنهاء حرب أوكرانيا.
ــــب وزيـــــر  ــائـ ــ ــــل ســــــاعــــــات، أكـــــــد نـ ــبـ ــ وقـ

الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن 
خطر نشوب صراع نووي بلغ اآلن أعلى 

مستوياته منذ عقود. 
 وأشـــار ريــابــكــوف، فــي مؤتمر نــادي 
»فــــالــــداي« لــلــحــوار أمــــس األول، إلــــى أن 
 تلك غير 

ً
الدول غير النووية، وخصوصا

المتحالفة مع الواليات المتحدة، يجب 
أن »تخاطب بصوت أعلى المسؤولين 
ــن فـــقـــدوا  ــذيــ فــــي الـــعـــواصـــم الـــغـــربـــيـــة الــ
 أن 

ً
 إحساسهم بــالــواقــع«، مبينا

ً
تــمــامــا

روسيا لن تحيد عن »مواقفها العقائدية 
والسياسية« المتعلقة باستخدام السالح 

النووي.
وأعاد ريابكوف التهديد بأن موسكو 
مستعدة للدفاع عن نفسها بكل الوسائل، 
إذا أقدمت واشنطن على إسقاط أي من 

طائرتها في المجال الجوي الدولي.
ورفض المتحّدث باسم مجلس األمن 
الــقــومــي األمــيــركــي جـــون كيربي تنديد 
روسيا بخطة بريطانية لتزويد أوكرانيا 
بــذخــائــر خـــارقـــة لـــلـــدروع تــحــتــوي على 
ــب، ووصــــف شــكــاواهــا 

ّ
يــورانــيــوم مــنــض

ها حجج »واهية«.
ّ
بأن

وبعد توديع الرئيس الروسي لنظيره 
الصيني، شنت الــقــوات الــروســيــة أمس 

موجة من الضربات الجوية في شمال 
وجــنــوب أوكــرانــيــا بالطائرات المسيرة 

اإليرانية والصواريخ.
وغداة نجاحه في إسقاط 16 من أصل 
21 مسيرة انتحارية من طــراز »شاهد«، 
قال الجيش األوكراني: »يواصل العدو شن 
عمليات هجومية على المناطق المجاورة 
لباخموت وبوهدانيفكا وبريدتي والعديد 
من التجمعات السكنية بالقرب من خط 

التماس«.
وقـــــــال األمــــيــــن الــــعــــام لـــحـــلـــف شــمــال 
األطــلــســي )الـــنـــاتـــو( يــنــس ستولتنبرغ 
أمــس إنــه سيتعين على الـــدول الغربية 
دعم أوكرانيا باألسلحة والذخيرة وقطع 
 إلى أن بوتين 

ً
الغيار لفترة طويلة، مشيرا

»ال يخطط للتوصل للسالم، إنما يخطط 
لمزيد من الحرب«.

وأوضـــح أن روسيا تعزز من االنتاج 
الصناعي العسكري، كما تتواصل مع 
األنظمة السلطوية في محاولة للحصول 
 إلـــى أن 

ً
عــلــى مــزيــد مـــن األســلــحــة، الفـــتـــا

»الــحــاجــة لــذلــك ســـوف تستمر، ألن هذه 
حرب استنزاف تتعلق بالقدرة الصناعية 

على الحفاظ على الدعم«.
ر المدير العام للوكالة 

ّ
وعلى األرض، حذ

الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي من 
 الوضع في محطة زابوريجيا النووية 

ّ
أن

 بــالــمــخــاطــر« بسبب 
ً
ال يـــــزال »مــحــفــوفــا

استمرار انقطاع خط كهربائي مخّصص 
لالستخدام في الحاالت الطارئة ال يزال 
من جّراء ضربة صاروخية روسية. وفيما 
 
ً
 عسكريا

ً
 صناعيا

ً
أطلقت روســيــا قــمــرا

من قاعدة بليسيتسك الفضائية، قالت 
المخابرات البريطانية إنها استعادت 
السيطرة جزئيا على الطرق المؤدية إلى 
بــلــدة كريمينا بــشــرق أوكــرانــيــا، بعد أن 
اضطرت قواتها إلى التراجع من المنطقة 

في وقت سابق من العام الجاري.
ــد، تـــوجـــه الــرئــيــس  ــديــ وفـــــي تـــحـــدٍّ جــ
األوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، 
الى منطقة خيرسون المحتلة جزئيا من 
روسيا، وذلك غداة زيارته الجبهة الشرقية 
 مدينة باخموت، الواقعة على 

ً
وتحديدا

الخطوط األمامية للقتال المستعر.
 بــلــدة 

ً
ــا وزار زيــلــيــنــســكــي خـــصـــوصـ

بوساد- بوكروفسكي، التي تعرضت لدمار 
كبير، واحتلها الجيش الــروســي حتى 
انسحابه في خريف 2022، وتعّهد بتحرير 
واستعادة »كل شــيء«، في اشــارة الى كل 
المناطق االوكرانية التي تحتلها روسيا.

حراك دبلوماسي صيني »مضاد« تجاه الفلبين وأستراليا
بعد االخــتــراق الكبير الــذي حققته الصين 
في الشرق األوســط، منطقة النفوذ األميركية 
التقليدية، بــعــد أن رعـــت اتــفــاق مصالحة بن 
السعودية وإيران، بدأ وزير خارجية هندوراس، 
أمس، زيارة للصين، تهدف إلى تعزيز الجهود 
إلقــامــة عــالقــات دبلوماسية بين البلدين، في 
ــارة إلـــى احــتــمــال إنـــهـــاء وشــيــك لــلــعــالقــات  ــ إشـ
الممتدة منذ عقود بين هــنــدوراس وتــايــوان، 
ــود الــصــيــنــي فـــي أمــيــركــا  وســــط تــنــامــي الـــوجـ
الوسطى، التي كانت قبل ذلــك قاعدة راسخة 
لدعم تايوان، األمر الذي يثير قلقا أميركيا من 

اتساع نفوذ بكين في فنائها الخلفي.
وقــال إيفيس ألــفــارادو، السكرتير اإلعالمي 
للرئاسة فــي هـــنـــدوراس، إن وزيـــر الخارجية 
إدواردو إنريكي رينا سيسعى في بكين الى 
تعزيز جهود إقامة عالقات دبلوماسية بين 
الــبــلــديــن بــتــوجــيــهــات مـــن الــرئــيــســة زيـــومـــارا 

كاسترو.
فـــي الــمــقــابــل، اســتــدعــت وزارة الــخــارجــيــة 
التايوانية سفير هندوراس لديها، للتعبير عن 
»استيائها البالغ« بشأن الزيارة التي »أساءت 

بشدة إلى مشاعر حكومتنا وشعبنا«.
»رويترز«، أن رينا  وأوضــح مصدر مطلع، لـ
والوفد المرافق له غادروا إلى بكين من بنما، 
ـــــر مــصــدر  بـــرفـــقـــة مـــســـؤولـــيـــن صــيــنــيــيــن، وذكـ
ــارة ريــنــا  ــ دبــلــومــاســي كــبــيــر فـــي تــايــبــه أن زيــ

للصين تظهر أن اإلعـــالن عــن إقــامــة العالقات 
صــار وشيكا على األرجــــح، وسيعني هــذا أن 
تايوان ستكون لديها عالقات دبلوماسية مع 

13 دولة فقط.
ونفت هــنــدوراس، أمــس األول، أن تكون قد 
طلبت 2.5 مليار دوالر كمساعدات من تايوان 
قبل إعالنها عن السعي إلى إقامة عالقات مع 
الصين، وقــالــت بــدال مــن ذلــك إن الــبــالد طلبت 

مرارا من تايوان شراء دين عام منها.
ــقـــوم الـــصـــيـــن بــتــحــرك  ــك فــيــمــا تـ ــ ــأتــــي ذلـ ويــ
دبلوماسي إقليمي ودولي واسع، بعد أن جدد 
الحزب الشيوعي تشكيل السلطة في البالد، 
مــانــحــا الــرئــيــس شـــي جينبينغ ســلــطــة شبه 
مطلقة إلدارة البالد وفق توجهاته الطموحة. 
وبالفعل حققت الصين هــذا الشهر اختراقا 
كبيرا في الشرق االوسط، كما أجرى شي زيارة 
لموسكو، تعهد خاللها مــع نظيره الــروســي 

فالديمير بوتين بتغيير النظام العالمي.
، أظهرت الصين توجها ودودا في 

ً
إقليميا

المباحثات مع الفلبين أمس، حيث تسعى إلى 
»إجراء تشاور ودي« لتسوية الخالف بينهما، 
حسبما ذكــرت وكــالــة بلومبرغ لألنباء، التي 
ــر الــخــارجــيــة الصيني  أضـــافـــت أن نــائــب وزيــ
صن ويدونغ قال بمانيال في بداية مباحثات 
دبــلــومــاســيــة تستمر لــمــدة يــومــيــن: »نــحــن في 
حاجة إلى الحفاظ على التوجه العام للعالقات 

الودية بين الدولتين«، مضيفا أنه يتعين على 
الصين والفلبين »تعميق التعاون االستراتيجي 

الشامل« والعمل معا نحو التنمية.
وتجرى المباحثات بين الدولتين في الوقت 
الـــذي تشهد الــعــالقــات بــيــن الــدولــتــيــن تــوتــرا، 
حيث تقدمت مانيال بشكوى بسبب »التواجد 
غير القانوني« لعشرات سفن البحرية وخفر 
السواحل الصينية في مياهها اإلقليمية خالل 
األشهر الماضية. وفــي نفس الــوقــت، سمحت 
مانيال للواليات المتحدة بدخول المزيد من 
القواعد العسكرية بالقرب من تايوان، وكذلك 

دخول مناطق متنازع عليها.
وفــي شــأن متصل، رفــض السفير الصيني 
لــدى أستراليا شيان تشيان المخاوف بشأن 
اندالع حرب بين البلدين وقال إنها غير واقعية، 
فيما التقى مسؤولو الــدفــاع مــن الحكومتين 

إلجراء محادثات في كانبيرا.
وانتقد السفير تشيان، في مقال رأي نشر 
في صحيفتي سيدني مورنينغ هيرالد وإيدج، 
أمــس، الــرأي القائل بــأن الصين تمثل تهديدا 

ألستراليا.
وقال: »انــدالع حرب بين الصين وأستراليا 
ــا أو مــتــســقــا عـــلـــى اإلطـــــــالق مــع  ــيـ ــعـ لـــيـــس واقـ
مصالحنا الوطنية وفلسفتنا الدبلوماسية. 
ما تحتاجه أستراليا هو فرص وشركاء وليس 

تهديدات وأعداء خياليين«.

ويأتي مقال شاو بعدما التقى مسؤولو 
الـــدفـــاع األســتــرالــيــون والــصــيــنــيــون لــلــمــرة 

األولى منذ 2019 في كانبيرا أمس األول.
وبــدا أن اجتماع مسؤولي الدفاع يؤكد 
أن الدفء األخير في العالقات الدبلوماسية 
بين كانبيرا وبكين لــم يخرج عــن المسار 
ــال الـــتـــرتـــيـــبـــات  ــمـ ــكـ ــتـ رغـــــم اإلعــــــــالن عــــن اسـ
المتالك أستراليا غواصات نووية في إطار 
تحالف أوكوس الذي يجمعها مع الواليات 
المتحدة وبريطانيا وتعتبره بكين موجها 

ضدها.

إلى ذلــك، وفي حــادث يتكرر كل مــدة، أعلن 
الجيش الصيني أمس أنه قام بإبعاد مدمرة 
أمــيــركــيــة دخـــلـــت بــشــكــل »غـــيـــر قـــانـــونـــي«، ما 
تعتبره الصين مياهها اإلقليمية فــي بحر 
الصين الجنوبي الــمــتــنــازع عليه، فيما أكد 
الــجــيــش األمــيــركــي أن الــمــدمــرة »يـــو إس إس 
ميليوس« )USS Milius( كانت تقوم بعمليات 
روتينية ولــم يتم إبــعــادهــا، مــؤكــدا أن سفنه 
ستواصل اإلبــحــار والــطــيــران والعمل »أينما 

سمح القانون الدولي بذلك«.

أوكرانيان يعبران جسرًا مدمرًا في خاركيف أمس األول  )أ ف ب(

السيسي يفتتح »الثقافي اإلسالمي« وطنطاوي يحرك مياه »الرئاسية« 
● القاهرة - حسن حافظ

بينما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المركز الثقافي 
اإلســـالمـــي فـــي الــعــاصــمــة اإلداريــــــة الــجــديــدة فــجــر أمـــس، 
، أشعل النائب 

ً
 مهما

ً
 ثقافيا

ً
والذي يعتبره البعض إنجازا

البرلماني الــســابــق رئــيــس حــزب الــكــرامــة الــســابــق أحمد 
طنطاوي مواقع التواصل االجتماعي، أمس، بعد إعالنه 
مساء أمس األول نيته العودة إلى مصر قادما من لبنان، 
للمشاركة فيما سماه »تقديم البديل المدني الديموقراطي 
الذي تحتاجه مصر«، األمر الذي اعتبره البعض إشارة إلى 
نيته الترشح في االنتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، 

ليتحول إلى حديث الشارع السياسي المصري.
وعلى الفور تحول طنطاوي إلــى الهاشتاغ األول في 
مصر على »تويتر«، بينما أعاد المئات نشر تدوينته على 
»فيسبوك«، وسط حديث عن نيته الترشح في االنتخابات 
الرئاسية المقبلة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي 

لــم يعلن بــعــد نيته الــتــرشــح رســمــيــا، ولــكــن ال أحـــد يشك 
في أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية بحكم التعديالت 
الدستورية التي أجريت في 2019، والتي أعطته الحق في 

الترشح لفترة رئاسية هي الثالثة فعليا.
ــبـــوك«،  ــسـ ــيـ ــلـــى »فـ ــر صـــفـــحـــتـــه عـ ــبـ وقـــــــال طــــنــــطــــاوي، عـ
»وحشتوني ووحشني وطني الذي لم يغادر عقلي وروحي 
ووجداني لحظة واحدة، وأعود إليه بإذن الله يوم السبت 6 
مايو، على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، والتي 
تصل مطار القاهرة 12.30 ظهرا، ألقوم بواجبي في تقديم 
البديل المدني الديموقراطي الذي تحتاج إليه مصر، ويقدر 

عليه شعبها العظيم«.
الــحــديــث عـــن الـــدفـــع بــطــنــطــاوي مــرشــحــا لــلــمــعــارضــة 
في االنتخابات الرئاسية المقبلة، جــاء في وقــت احتفت 
المعارضة بانتصار الصحافي المعارض خالد البلشي 
بمقعد نقيب الصحافيين الجمعة الماضي، وذلــك أمام 
مرشح مدعوم من الدولة، ما اعتبر أول انتصار للمعارضة 

منذ نحو 10 سنوات في مصر، ودفع البعض ومن بينهم 
رئيس حزب اإلصالح والتنمية، أنور السادات، إلى الحديث 
عن ضرورة اتفاق أحزاب المعارضة على اختيار مرشح 

تصطف خلفه في االنتخابات الرئاسية المقبلة.
وردا على ســؤال وجه اليه على »تويتر« بأن »الجميع 
ــــت مــــــاذا تـــــــــراه؟«، وصـــف  ــبــــارس، أنـ ــــرى طـــنـــطـــاوي كــــومــ يـ
الــمــلــيــارديــر نــجــيــب ســـاويـــرس طــنــطــاوي بــأنــه »صــاحــب 
موقف«. في المقابل، نقلت وسائل إعالم مقربة من اإلخوان 
أن رئــيــس مــا يسمى »اتــحــاد الــقــوى الوطنية المصرية« 
)الــمــعــارض فــي الـــخـــارج( أيــمــن نـــور يــــدرس الــتــرشــح في 
االنــتــخــابــات الرئاسية المقبلة عــام 2024 شريطة توفر 

10 ضمانات.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال وزيــــر الـــمـــوارد الــمــائــيــة والـــري 
المصري هاني سويلم، أمــس، إن سد النهضة اإلثيوبي 
بني دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السالمة 
أو عن آثاره االقتصادية واالجتماعية والبيئية على الدول 

المتشاطئة، داعيا إلى التعاون في إدارة المياه بين دول 
الحوض، في إشارة إلى إثيوبيا التي تعيش أزمة ممتدة 
مع مصر بسبب سد النهضة اإلثيوبي، إذ تستعد أديس 
أبابا لبدء الملء الرابع لبحيرة السد خالل األشهر القليلة 

المقبلة، على الرغم من االعتراضات المصرية.
وشـــدد ســويــلــم، خــالل إلــقــاء بــيــان مصر أمـــام الجلسة 
ــم الــمــتــحــدة لــلــمــيــاه 2023، عــلــى أن  الــعــامــة لــمــؤتــمــر األمــ
سد النهضة اإلثيوبي يعد نموذجا ألخطار التحركات 
األحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض األنهار 
المشتركة، إذ تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاما 
على نهر النيل، دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية 
عن السالمة أو عن آثاره االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
على الدول المتشاطئة، وتستمر عملية البناء والملء بل 
والــشــروع في التشغيل بشكل أحــادي، وهــي الممارسات 
 للقانون الدولي 

ً
األحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا

بما في ذلك اتفاق إعالن المبادئ الموقع في عام 2015.

مساعدا وزيَري خارجية الصين والفلبين خالل لقاء في مانيال امس  )أ ف ب(

بكين تخترق الفناء الخلفي لواشنطن

زيلينسكي يزور 
خيرسون »المحتلة« 
ويتعهد باستعادة 

»كل شيء«
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حازم ماهر

باختصار

يلتقي املنتخب املصري 
األول لكرة القدم منتخب 
ماالوي الساعة العاشرة 
من مساء اليوم، بتوقيت 

الكويت، في التصفيات 
اإلفريقية املؤهلة ألمم 

2024 بكوت ديفوار.
ويحتل املنتخب املصري 

املركز األخير في 
مجموعته بالتصفيات 

برصيد 3 نقاط، 
متساويًا مع املنتخبات 
الثالثة التي تسبقه في 

املجموعة، وهي: إثيوبيا 
)صاحبة الصدارة(، 

ثم ماالوي )الوصيف(، 
واملنتخب الغيني 

)صاحب املركز الثالث(. 
بداية »الفراعنة« في 
التصفيات اإلفريقية 

كانت متواضعة جدًا، رغم 
الفوز على غينيا 1-صفر، 

 وخسر أمام إثيوبيا 
صفر-2 خارج أرضه.

مصر تستضيف ماالوي اليوم

حقق منتخب مصر 
األوملبي الفوز على نظيره 

الزامبي 2-صفر، في 
املباراة التي جمعتهما 

أمس األول، ضمن 
منافسات ذهاب الجولة 

الثالثة للتصفيات 
اإلفريقية املؤهلة لكأس 

األمم اإلفريقية تحت 
23 سنة، املؤهلة لدورة 

األلعاب األوملبية - باريس 
 .2024

بهذه النتيجة، اقترب 
الفريق من التأهل إلى 
نهائيات أمم إفريقيا، 

والتي تقام في املغرب، 
املؤهلة بدورها إلى 

أوملبياد باريس. 
ويلتقي منتخبا مصر 

وزامبيا مجددًا، في 
لوساكا، األحد املقبل، 

في مباراة اإلياب، لحسم 
املتأهل لكأس األمم 

اإلفريقية.

أولمبي الفراعنة يهزم زامبيا

أعلن نادي الزمالك 
إنهاء عقد البرتغالي 

جوسفالدو فيريرا 
رسميا، بعد سلسلة 
من النتائج السلبية 
خالل الفترة األخيرة 

على املستويني املحلي 
والقاري، وآخرها 

الخروج من دوري أبطال 
إفريقيا مبكرا من دور 

املجموعات. 
وقال نادي الزمالك، عبر 
موقعه الرسمي، إن أمير 

منصور املشرف على 
فريق الكرة بالنادي أنهى 

ات فسخ العقد  إجراء
بعدم تنازل فيريرا عن 

مبلغ 520 ألف دوالر، 
هو عبارة عن قيمة 

الشرط الجزائي والتي 
ر بـ320 ألف دوالر،  قدَّ

ُ
ت

باإلضافة إلى 200 ألف 
دوالر قيمة مستحقات 

متأخرة بعد الفوز 
بالدوري املصري املوسم 

املاضي.

الزمالك ينهي عقد فيريرا

يواجه منتخب الكويت الوطني 
لكرة القدم نظيره الفلبيني، 

اليوم )الجمعة(، ضمن فترة 
التوقف الدولية الحالية على 

استاد جابر األحمد الدولي.

يلتقي منتخب الكويت الوطني 
لــكــرة الــقــدم ضيفه الفلبيني في 
ــة الــتــي  ــوديــ ــة الــ ــيـ الـــمـــبـــاراة الـــدولـ
ســتــجــمــعــهــمــا الـــســـاعـــة الــعــاشــرة 
مساء اليوم )الجمعة( على استاد 
جابر الدولي، ضمن فترة التوقف 

الدولية الحالية.
ــن  ــمـ وتـــــــــأتـــــــــي الـــــــــمـــــــــبـــــــــاراة ضـ
اســتــعــدادات المنتخبين لخوض 
مــنــافــســات الــتــصــفــيــات الــمــؤهــلــة 
لـــنـــهـــائـــيـــات كـــــأس الـــعـــالـــم 2026 
بــالــواليــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة، 

وكأس آسيا 2027 بالسعودية.
ويولي الجهاز الفني لمنتخب 
الكويت، بقيادة المدرب البرتغالي 
ــده أحــمــد  ــاعــ ــســ روي بــيــنــتــو ومــ
عبدالكريم، المباراة أهمية كبيرة، 
 يسعى جميع 

ً
حيث إن هناك هدفا

عــنــاصــر »األزرق« إلــــى تحقيقه، 
ــوم عــلــى  ــ ــيـ ــ ــوز الـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ يـــتـــمـــثـــل فـ
الفلبين، وكذلك على طاجيكستان 
االثـــنـــيـــن الــمــقــبــل، لـــلـــوصـــول إلــى 
 في التصنيف 

ً
المركز 25 آسيويا

ــن االتـــحـــاد  ــهـــري الــــصــــادر عــ الـــشـ
الــدولــي لكرة الــقــدم )الفيفا(، بــداًل 
 ،

ً
عــن مــركــزه الــحــالــي )27 آســيــويــا

.)
ً
و148 عالميا

االرتقاء بالتصنيف
وفـــي حـــال تحقيق الــفــوز على 
المنتخبين الفلبيني والطاجيكي، 
ــكـــويـــت الــوطــنــي  فـــــإن مــنــتــخــب الـ
لــن يــشــارك فــي الــــدور التمهيدي 
لتصفيات مونديال 2026، وكأس 
آســيــا 2027، وســيــبــدأ مـــن الـــدور 

الرئيسي.
ولدى الجهاز الفني لـ »األزرق« 

ــد مــــــن الــــمــــعــــلــــومــــات عــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
المنتخب الفلبيني، وضع خطته 
بناًء عليها، حيث سيعتمد على 
الضغط على العبي المنافس في 
كـــل أرجـــــاء الــمــلــعــب، مـــع الــتــمــريــر 
السريع من لمسة واحدة، وإبطال 
.
ً
مفعول هجمات المنافس سريعا

التشكيل المتوقع
ــادي الــكــويــت  ــ ــ ــات العـــبـــو نـ ــ ــ وبـ
الخمسة: أحمد الظفيري، وفيصل 
ــد، وخـــالـــد الـــهـــاجـــري، وأحــمــد  ــ زايـ
الــــــزنــــــكــــــي، والـــــــــحـــــــــارس ضـــــــاري 
العتيبي، خــارج حسابات بينتو 
فيما يخص التشكيل األساسي، 
بــعــد أن خــضــعــوا لــتــدريــب واحـــد 
مــع المنتخب أمــــس، النشغالهم 
مع فريقهم بمباراة الذهاب للدور 
األول لبطولة الملك سلمان لألندية 
ــاء عــلــيــهــم على  ــ ــقـ ــ ــال، واإلبـ ــ ــطـ ــ األبـ

مقاعد البدالء.
ــتـــكـــون  ومــــــــن الــــمــــتــــوقــــع أن يـ
التشكيل من: سليمان عبدالغفور 
لحراسة المرمى، وراشد الدوسري، 
وخــالــد إبـــراهـــم، وحــمــد الــحــربــي، 
وحــــمــــد الـــــقـــــالف لــــخــــط الـــــدفـــــاع، 
وسلطان العنزي، وفواز العتيبي، 
ومبارك الفنيني، ومهدي دشتي، 
وعـــيـــد الـــرشـــيـــدي لــخــط الـــوســـط، 
وشبيب الخالدي في خط الهجوم، 
على أن تكون للفنيني والرشيدي 
مهام هجومية تتمثل في االنطالق 

من الجناحين األيسر واأليمن.
ــد يـــجـــري بــيــنــتــو تــغــيــيــرات  وقــ
محدودة على هذا التشكيل تتمثل 
ــالــــد عــلــى  فــــي الــــدفــــع بــمــحــمــد خــ
حساب حمد القالف، واللعب بحمد 

حربي على حساب مهدي دشتي 
في الوسط، مع الدفع بمدافع إلى 

جوار خالد إبراهيم.

الفلبين تحت قيادة براء
ويـــدخـــل الــمــنــتــخــب الفلبيني، 
صـــــاحـــــب الـــــمـــــركـــــز الـــــــــ 134 فــي 
التصنيف الشهري للفيفا، اللقاء 
تحت قيادة مدربه المغربي براء 
جروندي للمرة األولى منذ التعاقد 

.
ً
معه أخيرا

العبو »األزرق« في تدريب سابق

»األولمبي« يلتقي السعودية السبت
يلتقي منتخب الكويت األولمبي لكرة القدم 
نظيره السعودي مساء غد )السبت(، في الجولة 
الثانية مــن منافسات بطولة الــدوحــة الدولية 

الودية للمنتخبات األولمبية.
 
ً
وتــأتــي مشاركة األزرق األولمبي استعدادا

لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة، الــتــي 

تستضيفها قــطــر فــي سبتمبر المقبل بشكل 
ع، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. مجمَّ

وكان »األزرق« دشن منافساته في البطولة، 
أمس األول، بالفوز على منتخب قيرغيزستان 

بهدف دون رد أحرزه طالل القيسي.

»األزرق« يستضيف نظيره الفلبيني اليوم»األزرق« يستضيف نظيره الفلبيني اليوم
الفوز هدف المنتخب الوطني لالرتقاء في تصنيف »الفيفا«الفوز هدف المنتخب الوطني لالرتقاء في تصنيف »الفيفا«

اكتمال عقد نصف نهائي كأس الطائرة

أكمل فريقا الكويت والقادسية عقد الدور نصف النهائي 
في بطولة كأس االتحاد للكرة الطائرة، بعد فوز األول على 
برقان بثالثة أشواط لشوط واحد: 24 - 26، 25 - 17، 25 - 23، 
26 - 24، فيما تغلب الثاني على اليرموك بثالثة أشواط دون 
مقابل، كالتالي: 25-8، 25-15، 25-17، وذلــك في المباراتين 
اللتين جرتا أمس األول على صالة االتحاد بمجمع صاالت 
الشيخ سعد العبدالله الرياضي في ختام الدور ربع النهائي 

للبطولة.
وبــذلــك سيلتقي فــي نصف نهائي بطولة كــأس االتحاد 

الكويت مع العربي، فيما يلعب القادسية مع كاظمة.
جــــاءت مـــبـــاراة الــقــادســيــة والــيــرمــوك ســريــعــة، بأفضلية 
واضحة لـ »األصفر« من البداية للنهاية، بفضل الدفاع الجيد 
عــن المنطقة الخلفية وحــوائــط الــصــد الــقــويــة مــن المنطقة 
 
ً
ي الشبكة، مستغال

َ
األمامية، بجانب الضرب الساحق على طرف

غياب التركيز في بعض األوقات، واألخطاء الشخصية لالعبي 
 فــي الــشــق الــدفــاعــي، لينهي القادسية 

ً
الــيــرمــوك، خــصــوصــا

المباراة لمصلحته.

عاشور: تركيز »األبيض« تحول للدوريعاشور: تركيز »األبيض« تحول للدوري

• أحمد حامد
 من 

ً
يعاود فريق الكويت لكرة الــقــدم، اعتبارا

اليوم، تدريباته على ملعبه، بانتهاء الراحة التي 
منحها الجهاز الفني لالعبين لمدة 48 ساعة، 
بعد الــعــودة مــن الــجــزائــر ببطاقة التأهل للدور 
الثاني بكأس الملك سلمان لألندية العربية، بعد 
أن تجاوز عقبة منافسه في الــدور األول شبيبة 
الساورة الجزائري، بمجموع مواجهتي الذهاب 

والعودة.
 من األول من الشهر 

ً
وتنتظر »األبيض« اعتبارا

المقبل، مواجهة أمام السالمية، في مستهل مشوار 
الفريقين بالدور الثالث، من منافسات دوري زين 

الممتاز.
وقال مدرب الفريق علي عاشور، لـ »الجريدة«، 
ل إلــى بطولة الـــدوري،  إن تركيز »األبــيــض« تــحــوَّ

 إلى أن الفترة المقبلة 
ً
ومواجهة السالمية، مشيرا

هــي األهــــم، وســـط ارتــبــاطــات مــهــمــة فــي الــجــولــة 
 كأس األمير.

ً
الحاسمة للممتاز، وأيضا

وأوضح عاشور أن الفترة الماضية كانت إيجابية 
بــصــورة كــبــيــرة لــلــفــريــق، بــعــد مــشــاركــة نــاجــحــة في 
 عن أمله في الحفاظ على 

ً
البطولة العربية، معربا

جاهزية الفريق، بما في ذلك العناصر التي غادرت 
لالنضمام لصفوف »األزرق«.

وعن تجديد عقده مع الكويت، والــذي ينتهي 
بنهاية الــمــوســم الــحــالــي، شــدد عــاشــور على أن 
 
ً
تركيزه منصب على المواجهات المقبلة، مؤكدا

أن إدارة »األبيض« تتعامل باحترافية كبيرة فيما 
يخص العقود وكل أمور الفريق.

ولــفــت إلـــى أن األهــــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، هو 
التركيز، لجني ثمار موسم كامل، لتتويج جهود 

الجميع داخل نادي الكويت.

العبو األبيض أمام شبيبة الساورة

عمومية اليد وانتخابات مجلس 
اإلدارة 10 مايو المقبل

• محمد عبدالعزيز
حدد االتحاد الكويتي لكرة 
 
ً
اليد 10 مايو المقبل موعدا
النعقاد جمعيته العمومية 
العادية، العتماد التقريرين 

الــمــالــي واإلداري عــن أعــمــال 
السنة المنتهية في 31 الجاري، 

ــات مــجــلــس  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وإجــــــــــــــراء انـ
 إدارة االتــحــاد فــي دورتـــه الجديدة 

.)2027- 2023(
جاء ذلك خالل اجتماع مجلس إدارة االتحاد، الــذي ُعقد أمس 
األول بمقره في الدعية، برئاسة الفريق متقاعد ناصر بومرزوق، 

وحضور معظم األعضاء.
وعقب االجتماع، أكد رئيس االتحاد ناصر بومرزوق، في تصريح 
لـ »الجريدة«، أنه سيخوض االنتخابات في الدورة الجديدة لالتحاد 

 عن نيته عدم الترشح.
ً
 ما تردد سابقا

ً
على مقعد الرئاسة، نافيا

وقال بومرزوق إن مجلس إدارة االتحاد ناقش خالل االجتماع 
عدة موضوعات، أبرزها اعتماد مشاركة منتخب الناشئين مواليد 
2006 في دورة البحر المتوسط، المقرر إقامتها في تونس من 23 
حتى 30 أبريل المقبل، وكذلك مشاركة منتخب الشباب مواليد 2002 
في دورة اليونان الودية من 24 حتى 30 أبريل، في إطار استعدادات 
منتخب الشباب للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب المقرر 
إقامتها في ألمانيا واليونان من 20 يونيو حتى 3 يوليو المقبلين.

وأشار بومرزوق إلى أن االتحاد قرر االعتذار عن عدم المشاركة 
في البطولة العربية لمنتخبات الشباب المزمع إقامتها في تونس 

من 9 حتى 16 أبريل المقبل، لضيق الوقت.

سلة األخضر تضم األميركي جوان

• جابر الشريفي
اتفقت إدارة النادي العربي 
مع المحترف األميركي جوان 
مــــايــــكــــي، لـــتـــدعـــيـــم صـــفـــوف 
الـــفـــريـــق األول لــــكــــرة الــســلــة 
ــــي بـــقـــيـــة مــــبــــاريــــات دوري  فـ
الدرجة األولــى، الذي ينافس 
فــيــه »األخـــضـــر« عــلــى التأهل 

للدوري الممتاز.
ويلعب جــوان، الــذي سبق 
له اللعب في الدوري العراقي 
الـــمـــمـــتـــاز، ضـــمـــن فـــريـــق غـــاز 

ــيــــادة  ــز قــ ــ ــركـ ــ الــــشــــمــــال فـــــي مـ
الهجمات، ويتميز بالعديد 
مـــن الـــمـــهـــارات، عــلــى رأســهــا 

التصويب من الخارج.
 
ً
وســــيــــحــــل جــــــــــوان بــــديــــال

لـــــمـــــواطـــــنـــــه جــــــــونــــــــز، الــــــــذي 
استغنت عنه إدارة »األخضر«، 
وانتقل إلى الدوري العراقي.

ُيـــذكـــر أن الــعــربــي ينافس 
 مــــع أنــــديــــة الـــشـــبـــاب 

ً
حـــالـــيـــا

ــن  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ والــــــــيــــــــرمــــــــوك والـ
والــــنــــصــــر، مــــن أجـــــل الــتــأهــل 

لدوري األضواء.

الصليبيخات يجدد عقد محترفي اليد

جدد نادي الصليبيخات عقد محترفي الفريق األول لكرة اليد 
بالنادي؛ الساعد األيسر االستوني كارل توم، واأليمن النمساوي 

يانكو بوزوفيتش، لمدة موسم واحد حتى صيف 2024.
يذكر ان الالعبين ساهما خــالل مباريات الموسم الحالي، 
 المركز 

ً
في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق، الذي يحتل حاليا

السادس في للدوري الممتاز.

عجلة دوري اليد تعاود الدوران اليوم بمباراتين
يستأنف الـــدوري الممتاز لكرة اليد 
نشاطه اليوم )الجمعة(، بعد توقف دام 
نحو شهر، بإقامة مباراتين في افتتاح 
الجولة السادسة عشرة، حيث يلتقي في 
الــثــامــنــة والــنــصــف مــســاًء الــقــادســيــة مع 
كاظمة، وفــي الــعــاشــرة والنصف مساًء 

يلعب الكويت مع اليرموك.
وتــقــام السبت مــبــاراتــان ضمن نفس 
ــيـــث يــلــتــقــي فــــي الــثــامــنــة  الـــمـــرحـــلـــة، حـ
ــل مـــع  ــيــ ــيــــحــ ــفــــحــ ــــف مـــــــســـــــاًء الــ ــــصــ ــنــ ــ ــ وال
الصليبيخات، وفــي العاشرة والنصف 
مــســاًء يلعب بــرقــان والــعــربــي، وتــجــرى 
ــة الـــشـــيـــخ ســعــد  ــالـ ــاريـــات عـــلـــى صـ ــبـ ــمـ الـ

العبدالله الرياضي.
في المباراة األولى، يتطلع »األصفر«، 
ــذي اســتــعــد  ــ ـــ 30 نــقــطــة والــ الــمــتــصــدر بـ
الســتــئــنــاف الـــــدوري بمعسكر خــارجــي 
في الدوحة لمدة عشرة أيام وتعاقد مع 
الياباني جين واتانابي لنهاية الموسم 
بداًل من مواطنه توكودا، للمحافظة على 
القمة من دون عثرات على حساب كاظمة 
 
ً
الــســابــع بـــ 13 نــقــطــة، والــســاعــي جــاهــدا
للمحافظة على صحوته المتأخرة في 
البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية يتقدم 

بها خطوة في جدول الترتيب.
وفـــــي الــــمــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، ســيــعــمــل 
الــكــويــت، الــوصــيــف بـــ 28 نــقــطــة، على 
استغالل معنويات العبيه المرتفعة، 
بعد التتويج بلقب البطولة الخليجية 
لألندية، لتحقيق الفوز على اليرموك 
ــبـــل األخــــيــــر بـــــ 5 نــــقــــاط، والـــطـــامـــح،  قـ

للخروج بأفضل نتيجة، رغم صعوبة 
اللقاء.

وفـــــــــي مــــــبــــــاريــــــات الـــــســـــبـــــت، يـــطـــمـــح 
الــصــلــيــبــيــخــات، الـــســـادس بــــ 14 نــقــطــة، 
للثأر من خسارته في القسم األول أمام 

الفحيحيل، الثامن بـ 10 نقاط.
فــي حين يسعى الــعــربــي، الــثــالــث بـــ 16 

نقطة، إلى تأمين مركزه في الــدوري، أمام 
برقان، الرابع بـ 15 نقطة، الساعي لالرتقاء 

للمركز الثالث.

مباراتان في »األولى«
من جانب آخــر، تقام اليوم )الجمعة( 
مــبــاراتــان على صــالــة االتــحــاد بالدعية 

ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري 
الدرجة األولى، حيث يلتقي في الثامنة 
ــع الـــنـــصـــر، وفـــي  والـــنـــصـــف الـــشـــبـــاب مــ
العاشرة والنصف مساء يلعب الجهراء 

مع خيطان.

جانب من لقاء القادسية وكاظمة في القسم األول

https://www.aljarida.com/article/18801
https://www.aljarida.com/article/18800
https://www.aljarida.com/article/18799
https://www.aljarida.com/article/18798
https://www.aljarida.com/article/18797
https://www.aljarida.com/article/18796
https://www.aljarida.com/article/18795
https://www.aljarida.com/article/18794
https://www.aljarida.com/article/18793
https://www.aljarida.com/article/18792


يحل المنتخب الهولندي ضيفا 
على نظيره الفرنسي، اليوم، 

ضمن منافسات المجموعة 
الثانية.

يبدأ منتخب فرنسا، وصيف 
بطل العالم، مــشــواره بمواجهة 
قوية أمام ضيفه الهولندي مساء 
الجمعة، في المجموعة الثانية 
من التصفيات المؤهلة لبطولة 
كأس األمم األوروبية لكرة القدم.

وتـــضـــم الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
أيــضــا أيــرلــنــدا والــيــونــان وجبل 
طــارق، ويسجل كيليان مبابي، 
هــداف منتخب فرنسا وباريس 
ــــوره األول  ــهـ ــ ســــــان جـــــرمـــــان، ظـ
منذ حصوله على شــارة قيادة 

منتخب الديوك.
وفـــــــــــي أحــــــــــــــدث مــــــواجــــــهــــــات 
الفريقين فاز منتخب فرنسا على 
نظيره الهولندي بهدفين لهدف 
على استاد دو فرانس في نسخة 
ــم األوروبـــيـــة،  2018 لــــدوري األمـ
ــيـــن ردت بــالــفــوز  لـــكـــن الـــطـــواحـ

بهدفين نظيفين في أمستردام.
وتصب المواجهات المباشرة 
لمصلحة منتخب فرنسا، الذي 
ــاراة، مــقــابــل 11  ــبــ ــاز فـــي 14 مــ فــ
انتصارا لهولندا، بينما انتهت 

3 مواجهات بينهما بالتعادل.

واســتــعــان ديــديــيــه ديــشــان، 
ــــب فـــــرنـــــســـــا،  ــــخـ ــتـ ــ ــنـ ــ مــــــــــــــدرب مـ
بــالــثــنــائــي آكــســيــل ديــســاســي 
وجـــــــــان كـــلـــيـــر تــــوديــــبــــو بــعــد 
إصابة ويليام ساليبا وويسلي 
ــا، فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي  ــ ــانــ ــ ــوفــ ــ فــ
سيفتقد رونالد كومان، المدرب 
العائد لتدريب منتخب هولندا، 
جهود فرينكي دي يونغ العب 
برشلونة، وستيفن بيرجوين 
العب أياكس أمستردام بسبب 

اإلصابة.

السويد تستقبل بلجيكا

ــي الــمــجــمــوعــة الـــســـادســـة  ــ وفـ
يلتقي منتخب السويد مع ضيفه 
الــبــلــجــيــكــي ضـــمـــن الــمــجــمــوعــة 
ــة الــــتــــي تــــضــــم أيـــضـــا  ــ ــادسـ ــ ــــسـ الـ
النمسا وأذربــيــجــان واستونيا، 
وتشهد الــمــبــاراة عـــودة الــهــداف 
المخضرم زالتان إبراهيموفيتش 
)41 عاما( نجم ميالن اإليطالي، 
للمنتخب الــســويــدي بــعــد فترة 
غــيــاب طــويــلــة شــهــدت خضوعه 

ــيــــة فــي  ــثــــالث عـــمـــلـــيـــات جــــراحــ لــ
الركبة.

ويـــســـجـــل مـــنـــتـــخـــب بــلــجــيــكــا 
ظهوره األول تحت قيادة مدربه 
األلماني دومينيكو تيديسكو، 
والـــذي خلف روبــرتــو مارتينيز 

ــر الــــفــــنــــي،  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ فــــــي مــــنــــصــــب الـ
ويلتقي المنتخب التشيكي مع 
ضيفه البولندي مساء الجمعة، 
ضمن المجموعة الخامسة التي 
تضم أيضا ألبانيا وجزر فاروه 

ومولدوفا.

ويـــفـــتـــقـــد مــنــتــخــب الــتــشــيــك 
جــــهــــود بـــاتـــريـــك شـــيـــك بــســبــب 
مـــــعـــــانـــــاتـــــه مــــــــن مــــشــــكــــلــــة فـــي 
الفخذ، في الوقت الــذي يسجل 
فـــيـــرنـــانـــدو ســـانـــتـــوس ظــهــوره 
األول في منصب المدير الفني 

لــمــنــتــخــب بــولــنــدا بــعــد انــتــهــاء 
رحــلــتــه الــطــويــلــة مــع المنتخب 

البرتغالي. 
وفــــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة 
يبدأ منتخب كرواتيا صاحب 
المركز الثالث في مونديال قطر 

مـــشـــواره بــالــتــصــفــيــات الــقــاريــة 
بــمــالقــاة ضــيــفــه مــنــتــخــب ويــلــز 
مساء السبت، وتضم المجموعة 
الرابعة أيضا منتخبات أرمينيا 

وتركيا والتفيا. 
)د ب أ(

جانب من تدريبات المنتخب الفرنسي

إصابة 5 العبين هولنديين بفيروس
أعلن االتحاد الهولندي لكرة 
القدم أن 5 العبين تركوا الحصة 
التدريبية عشية المباراة األولى 
للمنتخب فـــي تــصــفــيــات كــأس 
أوروبــــــــــا 2024 ضــــد مــضــيــفــتــه 
فــــرنــــســــا فــــــي بــــــاريــــــس بــســبــب 

إصابتهم بفيروس.
وســــــيــــــضــــــطــــــر الــــمــــنــــتــــخــــب 
»البرتقالي« الذي تعرض لصفعة 
هـــذا األســبــوع بانسحاب العب 
ــانــــي  ــبــ ــة اإلســ ــونــ ــلــ ــرشــ وســــــــط بــ
فرنكي دي يونغ ومهاجم أياكس 
ــتــــردام ســتــيــفــن بــيــرخــفــيــن  أمــــســ
بسبب اإلصابة، إلى االستغناء 
عـــن خـــدمـــات مــهــاجــم لــيــفــربــول 
اإلنكليزي كودي خاكبو ومدافعي 
بايرن ميونيخ األلماني ماتيس 
دي ليخت ونيوكاسل اإلنكليزي 
سفين بــوتــمــان وحــــارس مرمى 
ــــت الـــبـــلـــجـــيـــكـــي بـــــارت  ــخـ ــ ــدرلـ ــ أنـ

فيربروغن.
كما سيغيب العب أيندهوفن 
جوي فيرمان الذي يعاني من آالم 

في الفخذ.
وأوضـــــح الــبــيــان أن الــمــدرب 

ــالـــد كـــومـــان، خليفة لويس  رونـ
فان خال، »وّجه الدعوة الى ثالثة 
العـــبـــيـــن لـــتـــعـــويـــض الـــغـــيـــابـــات 
ويتعلق االمــر براين خرافنبرخ 
)بايرن ميونيخ(، وكييل شيربن 
)فيتيس( وستيفان دي فري )إنتر 

االيطالي(«.
وتـــابـــع أن تــشــكــيــلــة هــولــنــدا 
ســتــضــم 23 العـــبـــا بــــدال مـــن 25 

العبا.

رونالد كومان

ً
تيباس: خطر »السوبر ليغ« ال يزال قائما

اعتبر رئيس رابطة الــدوري اإلسباني لكرة 
القدم )الليغا(، خافيير تيباس، أن مبادرة دوري 
 لصناعة 

ً
السوبر ليغ األوروبــــي تمثل تهديدا

كرة القدم والتحدي الرئيسي لهذه الرياضة في 
القارة العجوز.

ــم بـــمـــدرســـة  ــيــ ــــي حــــــدث أقــ وقــــــــال تـــيـــبـــاس فـ
ستوكهولم لالقتصاد، إن »السوبر ليغ يهدد 
الحفاظ على هذه الصناعة العالمية في أوروبا. 

 .
ً
 وجادا

ً
 وقويا

ً
لهذا السبب يجب أن تكون واضحا

عليك أن تقول ذلك باستمرار«.
ورغـــم تقديم هـــذه البطولة عـــام 2021، فإن 
 ،

ً
تيباس أكد أن الفكرة ُولدت قبل عشرين عاما

 إلى أن مفهوم »أن األندية التي تمتلك أكبر 
ً
مشيرا

قدر من المال تتحكم في كرة القدم« تعود إلى 
رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

وأدى احتجاج الجماهير اإلنكليزية و»حسم« 

رئيس االتــحــاد األوروبــــي لكرة الــقــدم )يويفا(، 
ألكسندر شيفرين، في البداية إلــى إيقاف هذا 
المشروع، لكن تيباس يعتقد أن »الخطر« ال يزال 

، وحث على توخي »الحذر«.
ً
قائما

وقــال رئيس )ال ليغا( إن السوبر ليغ طرح 
ــنـــاجـــح« لـــكـــرة الــقــدم   فـــي الـــنـــمـــوذج »الـ

ً
شــكــوكــا

األوروبــــيــــة، الــقــائــم عــلــى الــمــنــافــســات الوطنية 
العمودية والبطوالت األوروبية األفقية.

إنييستا يدعم برشلونة في قضية نيغريرا
أكــد العــب برشلونة السابق 
أنــدريــس إنييستا أنـــه »مقتنع 
تماما« بأن البرشا »لم يشتر أي 
حكم« وذلك تعليقا على قضية 
نيغريرا المتورط فيها النادي 

الكتالوني.
وقال إنييستا في تصريحات 
إلذاعة )RAC1( انه خالل الفترة 
التي لعب فيها بصفوف البرشا 

لم ير أو يسمع »شيئا غريبا«.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، عــلــق 

إنييستا عــلــى أداء الــفــريــق مع 
ــانـــديـــز،  ــافـــي هـــرنـ الـــــمـــــدرب تـــشـ
ووصف تطوره معه بـ »المذهل«.
وقـــال: »هــو )تشافي( استعد 
ــذه الــلــحــظــة،  ــل هــ كــثــيــرا مـــن أجــ
أفكاره واضحة، ويعرف ما يريد 

وما يعنيه منصبه«.
واعــــتــــبــــر إنـــيـــيـــســـتـــا أن فـــوز 
برشلونة فــي الكالسيكو أمــام 
ريــال مــدريــد سمح لــه بتوسيع 
ــلـــكـــي وجــعــلــه  ــمـ ــع الـ ــ ــارق مـ ــ ــفــ ــ ــ ال

قــريــبــا مــن حــصــد لــقــب الـــدوري 
ــبـــانـــي، مــشــيــرا فـــي الــوقــت  اإلسـ
ذاته إلى أن هذا ال يضمن اللقب 

للبرشا.
ـــع: »الـــلـــقـــب لــــم يــحــســم  ــابــ وتـــ
بعد حتى يكون الفريق ضمنه 
حسابيا« ولكنه أبدى ثقته في 
قدرة البرشا على الفوز بالليغا 

هذا الموسم.

إنييستا

القطريون يتقدمون بعرض ثاٍن لشراء مان يونايتد
م الــقــطــري جــاســم بن  قـــدَّ
 لــشــراء 

ً
 ثــانــيــا

ً
حــمــد عــرضــا

نـــادي مانشستر يونايتد 
اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــعـــريـــق لــكــرة 
القدم، وفق ما كشف مصدر 
ب مـــن الــمــلــف لــوكــالــة  مـــقـــرَّ

عزز غولدن ستايت ووريــرز، حامل اللقب، آماله 
في التأهل مباشرة لألدوار اإلقصائية »البالي أوف«، 
بفوزه المثير على مضيفه داالس مافريكس 127-

125، بينما حقق جا مورانت عودة رائعة بعد إيقافه 
8 مباريات بقيادته ممفيس غريزليز إلى الفوز على 

هيوستن روكتس.
على ملعب أمــريــكــان إيــراليــنــز فــي داالس، أنهى 
النجم ستيفن كوري المباراة ضد مافريكس، وصيفه 
في المنطقة الغربية العام الماضي، بتسجيله 20 
ــرز إلــى  ــ نــقــطــة مــع 13 تــمــريــرة حــاســمــة، وقــــاد ووريـ
فـــوزه الــثــانــي تــوالــيــا خـــارج قــواعــده والــتــاســع فقط 

هذا الموسم.
وعـــــــزز ووريـــــــــرز مـــوقـــعـــه فــــي الـــمـــركـــز الــــســــادس 
بــالــمــنــطــقــة الــغــربــيــة بــرصــيــد 38 فـــــوزا، مــقــابــل 36 
خــســارة منعشا آمــالــه فــي الــتــأهــل المباشر، بينما 
تراجع مافريكس إلى المركز التاسع بخسارته الـ37 
مقابل 36 فوزا قبل أقل من ثالثة أسابيع من نهاية 

الموسم العادي.
وفي الثانية، حقق ممفيس غريزليز فوزه الرابع 
تواليا والـ45 هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه 
هيوستن روكتس 130-125 معززا موقعه في المركز 

الثاني للمنطقة الغربية.
واختار مدرب غريزليز تايلور جنكينز إبقاء النجم 
جا مورانت )23 عاما( على دكة البدالء في أول مباراة 
له، بعد نهاية إيقافه مدة 8 مباريات، وتحديدا منذ 
ظهوره في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل 

 بمسدس في 4 مارس الجاري.
ً
االجتماعي ملوحا

ولعب مورانت 23 دقيقة و47 ثانية، سجل خاللها 
ستيفن كوري نجم غولدن ستايت17 نقطة مع 4 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

مباريات اليوم
المباراةالتوقيت

بلغاريا – الجبل األسود8:00

التشيك - بولندا10:45

 10:45vمولدوفا – جزر فارو

صربيا - ليتوانيا10:45

السويد - بلجيكا10:45

النمسا - أذربيجان10:45

جبل طارق - اليونان10:45

فرنسا - هولندا10:45

مباريات السبت
اسكتلندا - قبرص5:00

ارمينيا - تركيا8:00

إسبانيا - النرويج10:45

كرواتيا - ويلز10:45

»الديوك« تستقبل »الطواحين« الهولندية

ووريرز يعزز آماله بالتأهل المباشرووريرز يعزز آماله بالتأهل المباشر

فرانس برس مساء األربعاء.
وكــان الشيخ جــاســم، نجل 
رئيس الوزراء القطري السابق 
م منتصف  حمد بن جاسم، قدَّ
 
ً
 أوليا

ً
فبراير الماضي عرضا

لالستحواذ على بطل إنكلترا 

ــم قــيــاســي(، على  ــرة )رقــ 20 مـ
ــيـــوس«  ــنـ غــــــرار مــجــمــوعــة »إيـ
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، بــرئــاســة 
مالكها الملياردير البريطاني 
جيم راتــكــلــيــف، الــتــي تقدمت 

 بعرض ثاٍن.
ً
أيضا

وذكـــــــرت وســــائــــل إعــــالم 
إنكليزية عدة، أن العرضين 
تخطيا 5.7 مليارات يورو، 
ما يعني أنه في حال تمت 
الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى أحـــدهـــمـــا، 
فستكون أكبر صفقة لشراء 
ــاٍد فـــي الــعــالــم بلعبة  أي نــ

جماعية.
ــــددت عــائــلــة غــاليــزر  وحـ
األميركية، المالكة الحالية 
لــلــنــادي، الساعة التاسعة 
ــلـــي  ــيــــن الـــمـــحـ ــتــ ــيــ ــتــــوقــ ــالــ بــ
وغــريــنــيــتــش مـــن األربـــعـــاء 
كــمــهــلــة قــصــوى للراغبين 
ــنــــادي لتحسين  بـــشـــراء الــ
عروضهم التي قدموها في 

منتصف فبراير الماضي.
ـــ  وكـــــــشـــــــف الــــــمــــــصــــــدر لـ
»فــرانــس بــرس«، أن الشيخ 
جاسم »واثق« من أنه تقدم 
»بـــأفـــضـــل عــــرض لــلــنــادي، 
ــع  ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ ألنـــــــــصـــــــــاره والــ

المحلي«.
وختم: »المراحل المقبلة 
تتعلق بالبائع، وال ننتظر 

.»
ً
 سريعا

ً
جوابا

https://www.aljarida.com/article/18829
https://www.aljarida.com/article/18827
https://www.aljarida.com/article/18825
https://www.aljarida.com/article/18824
https://www.aljarida.com/article/18822
https://www.aljarida.com/article/18820
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وفيات

محمد عبدالله محمد الرسام
81 عاما، شيع، الرجال: مشرف، ق5، ش5، ج2، م16، النساء: 
مـــشـــرف، ق5، ش5، ج3، م15، ت: 99221888، 97962727، 

99868727 ،65541842
نوال يوسف محمد الحاتم 

زوجة: سلطان أحمد سلطان العلي
64 عاما، شيعت، الرجال: سلوى، ق1، شارع المسجد األقصى، 

م51، النساء: العدان، ق6، ش2، م27، ت: 69620006
عائشة فهد جاسم السلطان 

34 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مبارك 
الكبير، ق7، ش14، م15، ت: 55644477، 90964499، 99137007، 

69945699
أمينة جاسم الصفران

أرملة: عبدالله عيسى الصفران
87 عاما، شيعت، الرجال والنساء: الروضة، ق1، ش14، م1، ت: 

66937079 ،94020894 ،97774425 ،97808567

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

04:29

 05:48

 11:54

   03:23

06:01 

    0 7:19

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  28

14

ً
 01:31 صبـــاحــــــا

ً
01:35 ظـــــــــــــهـــــــــــرا

ً
07:53 صبـــاحــــــا

08:21 مــــــســــــــــــــــاًء

البصل يتربع على عرش الغالءالبصل يتربع على عرش الغالء

جرذان بحجم القطط في بريطانياجرذان بحجم القطط في بريطانيا

اكتشاف »أوركيد« جديداكتشاف »أوركيد« جديد

الحكومات تسدد فاتورة 
»أرق« مواطنيها

أقنعت عائلتها 
باالنتحار في سويسرا

باركنسون يهدد األربعينيينباركنسون يهدد األربعينيين

قبل أيام على حلول شهر 
ــار  ــعــ ــدت أســ ــ ــهـ ــ ــان، شـ رمـــــــضـــــ
 
ً
الخضراوات والفواكه مجددا
 فــي الــمــغــرب، 

ً
 كــبــيــرا

ً
ارتــفــاعــا

مما خلف حالة من االستياء 
لدى المواطنين هناك.

وأثــارت الزيادة المفاجئة 
ــار اســتــيــاء وســط  ــعـ فـــي األسـ
ر العديد  المواطنين، الذين عبَّ
منهم بــمــواقــع الــتــواصــل عن 
امتعاضهم من استمرار هذا 
المسلسل، مطالبين بضرورة 
ــة لــــوقــــف  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تــــــدخــــــل الـ

االرتفاعات المتتالية.
وقـــال مــوقــع ســكــاي نيوز، 
أمـــس، إن الــمــواطــنــيــن شكوا 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ مــــن تــــوالــــي ارتـ
ــواد االســتــهــاكــيــة، الــتــي  ــمـ الـ
 قــبــيــل 

ً
ازدادت خــــصــــوصــــا

شــهــر رمـــضـــان، الــــذي يعرف 
 عــلــى الــمــواد 

ً
 مـــتـــزايـــدا

ً
طــلــبــا

األساسية.
ــــون  ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ويـــــطـــــالـــــب الـ
الــمــســؤولــيــن بــالــتــدخــل، عبر 

إيجاد حلول عاجلة لمشكلة 
ــتـــي تــثــقــل  ــار، الـ ــ ــعـ ــ ــــاء األسـ غـ
ــدد كــبــيــر مــــن ذوي  ــ كـــاهـــل عـ

الدخل المحدود.
ووصل سعر الطماطم إلى 
1.5 دوالر للكيلوغرام، فيما 
تربع ثمن البصل على قائمة 
ــار الـــمـــرتـــفـــعـــة، وبــلــغ  ــ ــعـ ــ األسـ
، وارتفع 

ً
سعر البطاطا دوالرا

ســعــر الــفــلــفــل مـــن 1.5 دوالر 
لــلــكــيــلــوغــرام إلــــى دوالريــــــن، 
ــلــــغ ســـعـــر الـــفـــاصـــولـــيـــا 3  وبــ

دوالرات.
ــاق، أكـــد  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
ــراء فــــي االســـتـــهـــاك أنـــه  ــبــ خــ
بــســبــب تــوالــي الـــزيـــادات في 
أثمان الخضراوات والفواكه، 
ســيــكــون أمـــر اقــتــنــاء الــمــواد 
 عـــلـــى 

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــعـ ــ األســــــاســــــيــــــة صـ
البعض خال رمضان.

في مشهد غريب، اقتحم سرب من ضيوف ثقيلة شوارع بلدة 
تينبي المحلية جنوب غربي مقاطعة ويلز شرق بريطانيا.

 ضخمة تشبه 
ً
وقالت »العربية نت«، أمس األول، إن فئرانا

القطط بحجمها غزت شوارع البلدة، بعد أن دمرت المنحدرات، 
وسط خشية السكان من تداعيات هذه الظاهرة. وترك الضيوف 
 أن أحجام الفئران 

ً
الجدد الناس بحالة ذعر ورعب، خصوصا

.
ً
كبيرة جدا

وذكر أحد السكان أن المشكلة أصبحت أكثر حدة في األشهر 
 أن الفئران باتت تتجول في كل األوقات حتى 

ً
األخيرة، موضحا

 أن هناك منطقة معينة تظهر فيها 
ً
مع شروق الشمس، مضيفا

 لموقع ديلي ميل.
ً
المنحدرات وقد تآكلت، وفقا

ب به الفئران في  وأكد آخر أن الضرر الهيكلي الذي قد تتسبَّ
 للقلق.

ً
 كبيرا

ً
واجهة الجرف سيكون مصدرا

ات،  إلــى ذلــك، أفــاد عمدة البلدة بــأن المجلس يتخذ إجـــراء
من خال المساعدة في إنشاء العشرات من صناديق الطعم 

إلزالة القوارض.

 من نبات األوركيد 
ً
 جديدا

ً
اكتشف علماء يابانيون نوعا

تبدو أزهاره الوردية والبيضاء الرقيقة أشبه بالزجاج.
ورغـــم وجـــود هــذه الــنــبــاتــات بالمتنزهات والــحــدائــق في 
جميع أنــحــاء الــيــابــان، احــتــاج هـــؤالء الــبــاحــثــون فــي جامعة 
كوبي إلى عشر سنوات لتأكيد أن هذا النبات )سبيرانتيس 
 »ضــفــائــر 

ً
ــــذي ُيــطــلــق عــلــيــه أحــيــانــا هــاتــشــيــغــويــنــســيــس(، والـ

 لتشابهه مع خصات الشعر، من األنواع غير 
ً
السيدات«، نظرا

.
ً
المعروفة سابقا

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، كنجي سويتسوغو، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أمــس: »فوجئنا باكتشاف نوع 
جديد من )ضفائر الــســيــدات(، وهــو نبات شائع، لدرجة أنه 
يمكن رؤيته في المتنزهات والحدائق وبين النباتات المزروعة 

في األحواض«.
وأشار هذا األستاذ في علم النبات إلى أن بعض العينات 
ــــواض والـــحـــدائـــق«، بينها تلك  جـــاءت مــن »نــبــاتــات فــي األحـ
المحفوظة بمدرسة ثانوية في وسط جيفو باليابان. )أ ف ب(

كشفت دراســـة صـــادرة عــن مؤسسة رانــد 
األمــيــركــيــة، أن سلوكيات الــنــوم غير الكافي 
ب خسارة اقتصادية بمعدل 2 في المئة  تسبِّ

.
ً
من الناتج المحلي للبلدان سنويا

وقــــال مــوقــع ســكــاي نــيــوز، أمــــس، إن هــذه 
ــبــــار تـــأثـــيـــر عـــدم  ــتــ الـــــدراســـــة تـــأخـــذ فــــي االعــ
الحصول على نوم كاٍف )األرق( على الصحة 
الــعــامــة لــلــمــواطــنــيــن مـــن حــيــث زيـــــادة خطر 
اإلصابة بأمراض مزمنة، إضافة إلى التأثير 
عـــلـــى اإلنــــتــــاجــــيــــة، ومـــــا يـــنـــتـــج عــــن ذلـــــك مــن 
تداعيات على األفراد والشركات والحكومات.
د الواليات المتحدة  ووفق الدراسة، تتكبَّ
ــى 411 مــلــيــار  خــســائــر اقــتــصــاديــة تــصــل إلــ
، وهو ما يمثل 2.3 في المئة من 

ً
دوالر سنويا

ناتجها المحلي اإلجمالي، تليها اليابان مع 
، أي 2.9 في المئة من 

ً
138 مليار دوالر سنويا

ناتجها المحلي اإلجمالي، ثم ألمانيا بـ 60 
مليار دوالر.

وأوضحت الدراسة أن نحو 50 في المئة من 
البالغين يعانون أعراض األرق، فيما ُيعاني 
15 إلى 25 في المئة األرق السريري والمزمن.

في حادثة تبدو شديدة الغرابة، تمكنت 
أم فرنسية تعيش فــي سويسرا مــن إقناع 
أفـــراد أســرتــهــا بــإنــهــاء حياتهم، عبر إلقاء 
أجسادهم من ارتفاع شاهق، »ألن العالم ال 

يستحق العيش فيه«.
وذكرت صحيفة ديلي ميل، في خبر نقله 
موقع سكاي نيوز، أمس األول، أن هذه المرأة 
( كانت تعيش في سويسرا، وتؤمن 

ً
)41 عاما

بنظرية »المؤامرة«.
 )

ً
وأقنعت هــذه الــمــرأة زوجــهــا )40 عــامــا

وشقيقتها التوأم وطفلتها في الثامنة من 
عمرها بالقفز من الطابق السابع، حيث لقوا 
حتفهم، بعد تفشي جائحة كورونا واندالع 

حرب أوكرانيا.
ــاة الــعــائــلــيــة  ــمـــأسـ ولــــم يـــنـــُج مـــن هــــذه الـ
(، لــكــنــه أصــيــب 

ً
إال ابــنــهــا الــفــتــى )15 عـــامـــا

بجروح خطيرة دخل على إثرها في حالة 
مــن الغيبوبة. وعندما استفاق الفتى من 

الغيبوبة، كان قد فقد الذاكرة.

اكتشف علماء صينيون أن التعب المفرط يهدد بمرض 
.
ً
باركنسون األشخاص الذين تجاوز عمرهم 40 عاما

وقالت دراسة، أجراها العلماء من جامعتي »هواتشونغ« 
و»ووهان« الصينيتين للعلوم والتكنولوجيا ونشرت بمجلة 
JAMA Neurology ونقلها مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، إن 
خطر اإلصابة بمرض باركنسون يزداد بنسبة 87 في المئة 
، مع ظهور 

ً
لدى األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما

عامات التعب والضعف الجسدي واإلرهاق. 
ل  ومن أجل دراسة كيفية ارتباط التعب واإلرهاق وعدم تحمُّ
التمارين الرياضية وفقدان القوة البدنية بمرض باركنسون، 
 UK باستخدام البيانات من 

ً
طلب العلماء الصينيون ترخيصا

Biobank، بصفته أكبر قاعدة للبيانات اإللكترونية للمرضى 
في بريطانيا.

واتضح أن خطر اإلصابة بمرض باركنسون ازداد بنسبة 
87 في المئة لــدى األشــخــاص الذين تزيد أعمارهم على 40 
 مع ظهور عامات التعب والضعف الجسدي واإلرهاق. 

ً
عاما

وبالنسبة ألولئك الذين لم يصلوا بعد إلى اإلرهــاق، لكنهم 
ما زالــوا يميلون إلــى الوهن البدائي، ازداد خطر إصابتهم 
بمرض باركنسون بنسبة 26 في المئة. وتم تقييم مؤشرات 
الهزال مثل انخفاض وزن الجسم وضعف الذراعين والساقين 

وقلة النشاط.

دخل الربيع إلى الكويت، أمس، ومعه أجواء ساحرة وجميلة، وكأنه يترنم ببيت 
     من الحسن حتى كاد أن يتكلما«. 

ً
البحتري »أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا

وصفت السماء، مبرزة جمال معالم العاصمة من مسافات بعيدة.
ورصدت عدسة عبدالمجيد الشطي هذه الصورة، التي تضم معلَمين من معالم 

الكويت )أبراج الكويت، وجسر جابر(.

إعصار قريب من قطب الشمس الشمالي
شـــاركـــت وكـــالـــة نــاســا الــجــمــهــور مقطع 
 يــظــهــر الــلــحــظــة الــمــذهــلــة 

ً
فـــيـــديـــو جــــديــــدا

إلعصار شمسي ضخم بالقرب من القطب 
الشمالي للشمس استمر دون تــوقــف في 

االشتداد والدوران لمدة 3 أيام.
وبلغ ارتفاع الدوامة، المكونة من البازما 
والـــحـــرارة، أكــثــر مــن 74500 ميل )أكــثــر من 
119895 كــم(، أي أكبر 14 مــرة من دوامــات 
األرض، انطلقت بسرعة 310 آالف ميل )498 

ألف كم( في الساعة.
ن المصور الفلكي أبولو السكي من  وتمكَّ
رصد العرض الكوني باستخدام صور من 
مرصد ديناميكا الشمس التابع لـ »ناسا«، 

وإنشاء مقطع فيديو مذهل.
وقال السكي، من والية إلينوي، في بيان 
نقله مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمــس األول، إن 
الــدوامــة كانت تلتف على القطب الشمالي 
للشمس لــمــدة ثــاثــة أيــــام، وألــقــت سحابة 

ضخمة من الغاز الممغنط في الفضاء.
وعلى عكس األعاصير على األرض التي 
تتشكل بواسطة الــريــاح، تحدث الدوامات 
الشمسية بسبب الــهــيــاكــل المغناطيسية 
الحلزونية الشكل التي ترتفع من الشمس، 

وتــدور في دوامــة غامضة، وتسحب معها 
 من البازما في السطح الشمسي.

ً
سحبا

وعـــنـــدمـــا يــنــطــلــق عـــمـــود مــــن الـــبـــازمـــا، 
ُيــعــرف بــاســم »شــــواظ« داخـــل هـــذا الهيكل، 
يتم توجيهه على طول مجاله المغناطيسي 

ب في دوران البازما  الحلزوني، مما يتسبَّ
وتشكيل الدوامة.

 كهذا فــي كل 
ً
وقــال الســكــي: »لــم أَر شيئا

سنوات مراقبتي للشمس. إنها ال تتوقف 
 عن إثارة اإلعجاب«.

ً
أبدا
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زهيرية/ الوضع 
اححفلة زار

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ــِزل بحفلة زار
ْ
ــن

َ
الــوضــع فــي الــــدار: مــْســت

ْرق وزار
َ
وبالحفل مسموح لو تْحضر بط

ِچــن الحيا صــار فــي الــدنــيــا إِثـــم وأوزار! 

والصْدق منبوذ... ما ينفع أبد صاحبه
نا عقل صاحي به )1( 

ْ
في زحمة الوقت ما شف

ى الذي كان... ال شاف الزلل صاِح به )2( 
ّ
حت

الـــيـــوم مــْكــثــر ذنـــوبـــه مــهــمــا َحـــج أو زار!! 

 

)2( نادى ونّبه )1( عاقل  

ربيع الكويت... أبراجها وجسرهاربيع الكويت... أبراجها وجسرها
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