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ثمن فادح لـ »عطلة العشر«
 لمصالح البالد والعباد

ً
 للمناهج التعليمية وتعطيال

ً
 للنفقات وسلقا

ً
 لألوقات وتبذيرا

ً
تشكل إهدارا

• خبراء  أكدوا لـ ةديرجلا. أن إقرارها ال يستقيم مع طبيعة شهر النشاط والعمل والعبادات 

 ناظم الغزالي... حداثة 
الطموح دفعته إلى تدوين 

التراث العراقي 

موضي الحمود: اإلصالح يبدأ 
بإدارة حكيمة ومصارحة حقيقية

أنور وجدي... نجم هوى 
في بئر الحرمان
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»الخارجية«: 6 جمعيات خيرية
خالفت توجهاتنا في حملة تركيا

 إغاثية دون تنسيق مع الوزارة
ً
أرسلت وفودا

● جورج عاطف
ــا، أن وزارة  ــادرهــ ــــدة«، مــــن مــــصــ ــريـ ــ ــــجـ عــلــمــت »الـ
الخارجية، ممثلة بشؤون التنمية والتعاون الدولي، 
 بمخالفة 6 

ً
خاطبت وزارة الشؤون االجتماعية رسميا

جمعيات خيرية لتعميم الوزارتين القاضي 

إسرائيل تتجه لتقليص عملياتهاإسرائيل تتجه لتقليص عملياتها
العسكرية ألول مرة في تاريخهاالعسكرية ألول مرة في تاريخها

دخــلــت أصــعــب األزمـــــات الــداخــلــيــة في 
تاريخ إسرائيل مرحلة جديدة، مع تحذير 
ــان الــجــيــش هــيــرتــســي هليفي  رئــيــس أركــ
أمس، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
الـــــذي يـــواجـــه أكـــبـــر مـــوجـــة احــتــجــاجــات 
إلصــــراره على تعديل الــنــظــام القضائي، 
مـــن أن عــــدد جـــنـــود االحـــتـــيـــاط الـــذيـــن تم 
استدعاؤهم للخدمة انخفض هذا الشهر، 
لدرجة ستدفع الجيش إلى تقليص نطاق 

عملياته ألول مرة في تاريخه.
ونقل هليفي في رسالته التحذيرية إلى 
نتنياهو أن كبار ضباط الجيش يشعرون 
 بالقلق مــن أن االحــتــجــاجــات ضد 

ً
أيــضــا

مساعي حكومته اليمينية لتقييد سلطة 
الــمــحــكــمــة الــعــلــيــا قـــد تــنــتــشــر مـــن جــنــود 
االحــتــيــاط، الــذيــن يــشــاركــون بفعالية في 
الــتــظــاهــرات ويــرفــض بعضهم االلــتــحــاق 

بــــالــــتــــدريــــبــــات، إلـــــــى الـــــوحـــــدات 
احتجاج ضد نتنياهو في لندن أمس األول )رويترز(

اقتصاديات

حمد الحميضي: أداء الفت لـ »بورصة 
الكويت« هذا العام 

»الوطني«: 
»Bankee«

قصة نجاح لتعزيز 
الثقافة المالية بين 

طالب المدارس 

بهبهاني: »األهلي« يواصل جني ثمار خططه 
المتحوطة لمواجهة التحديات 

 إيقاف تمويل المشاريع الصغيرة الجديدة يدخل عامه الثالث 

 بتداعيات أزمة المصارف لغياب اإلدارة العامة 
ً
»الشال«: الكويت األكثر تأثرا

اليمن: نجاة وزير الدفاع 
من مسّيرة... والحوثيون 

ينفون مسؤوليتهم
ــاع الــيــمــنــي، الــفــريــق محسن  ــدفـ نــجــا وزيــــر الـ
الـــداعـــري، ورئــيــس هيئة األركــــان الــعــامــة الــلــواء 
صغير بــن عــزيــز، ومحافظ تعز نبيل شمسان، 
ــّيـــرة، اســتــهــدف  أمـــــس، مـــن هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مـــسـ
موكبهم جنوبي تعز، ما أدى إلى سقوط عشرات 

القتلى والجرحى من الجنود والمرافقين.
واتهمت مصادر مسؤولة في السلطة المحلية 

بمحافظة تــعــز الــمــتــمــرديــن الحوثيين 

1310

12

15

08

ــبـــراء الــســيــاســة  ــدد مـــن خـ أجـــمـــع عــ
واالقــتــصــاد والتعليم على أن توجه 
ــر  الــحــكــومــة العــتــبــار الــعــشــرة األواخــ
ــان عـــطـــلـــة رســمــيــة  ــ ــــضـ ــن شـــهـــر رمـ ــ مـ
سيصيب الكويت بمزيد مــن الشلل، 
وســيــكــرس ســلــوك عــدم احــتــرام قيمة 
 عن ضــرره البالغ على 

ً
العمل، فضال

المستوى التحصيلي للطلبة الذين 
 ورثوه 

ً
 تعليميا

ً
 فاقدا

ً
يعانون أساسا

من جائحة كورونا.
وطـــــــالـــــــب هـــــــــــؤالء الـــــــخـــــــبـــــــراء، فـــي 
تــصــريــحــات مــتــفــرقــة لــــ »الـــجـــريـــدة«، 
الحكومة باالبتعاد عن هــذا التوجه 
لتأثيراته السلبية العديدة على جميع 
 االقـــتـــصـــاديـــة 

ً
ــا الـــمـــنـــاحـــي خـــصـــوصـ

والــتــعــلــيــمــيــة، مــعــتــبــريــن أنــــه يشكل 
»كــــــارثــــــة« إذا اعـــتـــمـــدتـــه الـــحـــكـــومـــة، 
، الســيــمــا أن 

ً
وســيــكــون ثــمــنــه فــــادحــــا

ذريعة المطالبين به واهية ال تستقيم 
مـــع طــبــيــعــة شــهــر الـــنـــشـــاط والــعــمــل 

والعبادات. 

واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة 
الشال لالستشارات، جاسم السعدون 
أن مجرد اإليحاء بهذا التوجه كارثة 
بكل المقاييس، إذ ينمي شعور عدم 
 إلى أن هذا 

ً
احترام قيمة العمل، الفتا

التوجه هــو بمنزلة تخريب ممنهج 
 
ً
بكلفة عالية في ظل إنتاجية أساسا
ضئيلة ومنخفضة لموظفي القطاع 

العام.
وقـــــال الـــســـعـــدون إن هــــذا الــتــوجــه 
 بــــأنــــه ال 

ً
ــعـــطـــي لـــلـــجـــمـــيـــع شــــــعــــــورا يـ

أهــمــيــة لــلــعــمــل ويـــقـــود لــتــخــلــف أكــبــر 
وتــشــجــيــع كــبــيــر مـــن الــحــكــومــة على 
عدم العمل في وقت تشتري إجــازات 
 أن ذلك يعد كارثة 

ً
الموظفين، مؤكدا

 لمزيد من هدر 
ً
بكل المقاييس وبابا

ــدر قـــيـــم الـــعـــمـــل فــــي بــلــد  ــ األمــــــــوال وهــ
بالكامل.

بـــــدورهـــــا، رأت رئـــيـــســـة الــمــجــلــس 
التأسيسي لجامعة عبدالله السالم 
د. مــوضــي الــحــمــود أن هــذا االقــتــراح 

ســيــزيــد الـــفـــاقـــد الــتــعــلــيــمــي إلــــى حد 
كبير فــي الــكــويــت، السيما أن السنة 
الـــدراســـيـــة لــديــنــا تــعــتــبــر مـــن أقــصــر 
الــســنــوات فــي الــعــالــم، وهـــو مــا يؤثر 
 على التحصيل الــدراســي لدى 

ً
سلبا

الطلبة.
وأضافت الحمود أنه »ال يوجد أي 
مبرر لهذا المقترح، فقد اعتدنا طوال 
السنوات على استمرار الدراسة أثناء 
الــشــهــر الــكــريــم وعــلــى امـــتـــداد أيــامــه، 
وهذا األمر لن يؤثر بالطبع على أداء 
العبادات والدراسة في نفس الوقت«، 
مؤكدة ضرورة »تشجيع طلبتنا على 

الدراسة والمثابرة واالهتمام«.
ــد رئــــيــــس كــلــيــة  ــ ــ مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكـ
القانون الكويتية العالمية د. محمد 
الــمــقــاطــع، أن التعطيل ســيــؤثــر على 
العملية التعليمية والتحصيل العلمي 
 إلى أنه ال يرى ضرورة 

ً
للطلبة، مشيرا

إيقاف الدراسة في هذه الفترة.
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ وقــــــــــــال الـــــمـــــقـــــاطـــــع إن الـ

الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــكـــويـــت تــعــانــي من 
الــفــاقــد التعليمي، وإيــقــاف الــدراســة 
 
ً
ــر سيكون سببا خــالل العشر األواخـ

في زيادته.
ــر الــمــالــيــة  ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه، رأى وزيــ
األســـبـــق مــصــطــفــى الــشــمــالــي أن هــذا 
الــتــوجــه ال يــضــر االقــتــصــاد فحسب، 
بل يضر البلد ككل من حيث تأثيراته 
الــســلــبــيــة عــلــى جــمــيــع الــمــنــاحــي، في 
حين قــال وزيـــر المالية األســبــق بدر 
الحميضي إن إنتاجية الموظف في 
، »ولسنا بحاجة 

ً
الكويت متدنية جدا

أن نـــزيـــد الــطــيــن بــلــة ونــعــطــل الــبــلــد 
 أن 

ً
ونشل مصالح الجميع«، مضيفا

تقليص ساعات العمل أمر كــاٍف، أما 
 
ً
التوجه إلغالق الدولة نحو 17 يوما

فهو مكلف ومرفوض ويجب أال توافق 
الحكومة على ذلك. 

وذكـــر الحميضي: »لــأســف لدينا 
مجموعة من النواب كل همهم اللعب 
على عواطف ودغدغة مشاعر الناس 

 أن 
ً
بمثل تــلــك الــمــقــتــرحــات«، مــعــتــبــرا

ذلك التوجه عبث ليس أكثر، وسواء 
كانت اإلجـــازة للطلبة أو للموظفين 
فهناك وقت طويل وكبير للتعبد في 

ظل تقليص وقت الدوام. 
من جانبه، اعتبر الرئيس األسبق 
التحاد مصارف الكويت عبدالمجيد 
الــشــطــي أن هـــذه الــعــطــلــة، فـــي حــال 
 
ً
إقرارها، ستكون »كارثة« وتعطيال
 أننا 

ً
لكل نواحي الدولة، خصوصا

أكــثــر دول الــمــنــطــقــة حـــصـــواًل على 
عطالت رسمية خالل العام، في وقت 
أكـــد وزيــــر التخطيط األســبــق علي 
 من 

ً
الموسى أن ذلك سيعني »مزيدا

هدر المال العام«.
أما العضو المنتدب السابق في 
الهيئة العامة لالستثمار علي البدر، 
فقال إن القطاع الخاص هو األساس 
بالنسبة للدولة، وما عدا ذلك ليس 
 أن هــذا 

ً
ذا أهــمــيــة قـــصـــوى، مـــؤكـــدا
القطاع سيستمر في العمل 

محمد اإلتربي 
وعيسى عبدالسالم 

وفهد الرمضان 
وأحمد الشمري
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السعدون: تخريب ممنهج 
بكلفة عالية وإنتاجية ضئيلة 

الموسى: اعتمادها يعني 
 من هدر المال العام

ً
مزيدا

الخالد: ال مبرر إلغالق 
البلد بهذه الطريقة 

البدر: القطاع الخاص 
يعلي قيمة العمل 

السلمي: توجه غير حميد 
وال يحظى بالقبول

»التربية«: الطلبة هم 
من سيدفعون الثمن

ً
الحميضي: إغالق الدولة أمر مرفوض... وإنتاجية الموظف متدنية جدا

ً
الشطي: اعتمادها كارثة والكويت أكثر دول المنطقة تعطال

المقاطع: تعطيل يضاعف 
الفاقد التعليمي 

الحمود: السنة الدراسية 
قصيرة... وال داعي للعطلة

الشمالي: ال تضر االقتصاد 
فحسب بل البلد كله
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ثمن فادح لـ »عطلة...

»الخارجية«: 6 جمعيات خيرية...

اليمن: نجاة وزير الدفاع من مسّيرة...

إسرائيل تتجه لتقليص عملياتها...

 ألنه يعلي قيمته.
ً
حتما

من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة 
خالد الخالد إن إغــاق البلد بهذه الطريقة ليس لــه مــا يبرره، 
 إلى أن قرارات مثل هذه تحتاج إلى دراسات وأرقام حتى 

ً
مشيرا

نــرى آثــارهــا السلبية على االقتصاد ومصالح الــنــاس، إذ ليس 
 أن لدينا إجازات 

ً
هناك أي مبرر لهذه اإلجازة الطويلة، خصوصا

كثيرة ومتعددة.
بدوره، أكد رئيس اتحاد شركات االستثمار صالح السلمي أن 
تطبيق هذا التوجه سيؤدي إلى مزيد من الشلل للباد التي هي 
 إلى أن 

ً
 مشلولة، حيث ال توجد حكومة منذ فترة، الفتا

ً
أساسا

األهم في هذه المعادلة هو القطاع الخاص، فهو يعلي قيمة العمل 
واإلنتاجية، وربما تكون هذه العطلة، إن تمت، في مصلحته، إذ 

ستستفيد وحداته من الصرف الذي سينتج عنها. 
 
ً
وأضاف السلمي: »نحتاج تغيير هذه المفاهيم، ونحتاج مزيدا

 أن »هذا النهج 
ً
من التطور، وأمامنا الكثير من التحديات«، مؤكدا

 أنماط بيئة العمل التي باتت 
ً
ال يخدم التطور المنشود خصوصا

في دول قريبة تتفوق علينا بعشرات المرات حيث إنجاز األعمال 
لم يعد يحتاج إال إلى إنترنت في حين تحتاج المعاملة لدينا 

 حتى تنجز«.
ً
أشهرا

من جانبها، أعربت مراقبة التعليم االبتدائي في منطقة حولي 
التعليمية زمزم الشمري عن رفضها المطلق لهذا التوجه ألنه 

بعدم إرسال وفود إغاثية من مؤسسات العمل الخيري الكويتية إلى 
، دون التنسيق المسبق 

ً
تركيا، على خلفية الزلزال الذي ضربها أخيرا

مع »الخارجية«.
 للمصادر، فإن »الخارجية« الحظت مخالفة بعض الجمعيات 

ً
ووفقا

، مشددة على 
ً
الخيرية للتعميم، الذي أخطرتهم »الشؤون« به رسميا

ــراءات الــازمــة حــيــال هــذه الــمــخــالــفــات، حيث تم  ــ ضـــرورة اتــخــاذ اإلجـ
استدعاء ممثلي تلك الجمعيات إلى مقر »الخارجية« الخميس الماضي، 
، وكاشفة أن ثمة جمعيات خيرية 

ً
إلباغها بمنع تكرار األمر مستقبا

كــبــرى وذات بــاع طــويــل فــي العمل الخيري مــن بين هــذه الجمعيات 
المخالفة.

 لقرار مجلس الوزراء 
ً
وأضافت أن مخاطبة »الخارجية« تأتي تنفيذا

رقم )2001/867( والــذي أناط بها مهام اإلشــراف على العمل الخيري 

بالمسؤولية عن الهجوم، الذي وقع بمديرية المعافر جنوب تعز، 
أثــنــاء عـــودة المسؤولين اليمنيين مــن زيـــارة لمدينة المخا، في 
حين نفى نائب وزير اإلعام بحكومة الحوثيين فهمي اليوسفي 

المسؤولية عن استهداف الموكب. 
وفـــي تــطــور آخـــر، تــوّعــد تنظيم »الــقــاعــدة فــي جــزيــرة الــعــرب«، 
اإلرهابي، باستهداف مناصري الواليات المتحدة في اليمن، في 
إشارة إلى مخبرين محتملين، وذلك بعد أن أعلن التنظيم في مطلع 
الشهر الجاري مقتل مسؤوله اإلعامي حمود بن حمود التميمي 
المكنى بأبي عبدالعزيز العدناني، في غارة أميركية بطائرة بدون 

طيار بمحافظة مأرب شرق اليمن.

النظامية العاملة بدوام كامل.
ووصفت »نيويورك تايمز« األزمة بأنها »أحد أصعب األزمات 
ع نحو 200 طيار 

ّ
الداخلية في تاريخ إسرائيل«. وأمس األول وق

احتياطي، وهي نسبة كبيرة من العدد اإلجمالي لساح الجو 

 على خطط 
ً
يمس بشكل كبير سير العملية التعليمية ويؤثر سلبا

تدريس المناهج، مضيفة أن »العمل عبادة، والمناهج وضعت 
، والدوائر الحكومية إذا تعطلت تتعطل معها 

ً
وخطط لها مسبقا

مصالح الدولة والمواطنين«.
 
ً
وأشارت الشمري إلى أن الفصل الدراسي الثاني أقصر كثيرا
من األول، ويتم ضغط المناهج كل سنة، ويحذف منها دروس 
 ال تــدرس، »فكيف نقصرها أكثر ونظلم المتعلم، الذي 

ً
وأحيانا

سيكون هو من يدفع الثمن؟«.

اإلنــســانــي الــكــويــتــي بــالــخــارج، إضــافــة إلـــى التعميم الـــصـــادر بشأن 
المنظومة اإللكترونية للعمل اإلنساني الــذي شدد على عدم إرسال 

وفود إغاثية خيرية إلى تركيا دون التنسيق المسبق مع الوزارة.

 على خطة اإلصاح، وأوضحت 
ً
؛ احتجاجا

ً
اإلسرائيلي، خطابا

وسائل إعام إسرائيلية أن بين من جمد خدمته طيارين حربيين 
 أنها 

ً
، ويــقــودون غــارات جوية »ال تعترف إسرائيل علنا

ً
كــبــارا

 ويشاركون 
ً
هاجمتها«، مثل سورية، ويعتبرون »نشيطين جدا

.»
ً
في تدريبات وعمليات عسكرية أسبوعيا

 
ً
 وجنديا

ً
وباإلضافة إلى موقف الطيارين، أعلن 150 ضابطا

فــي الــوحــدة 8200 الــتــابــعــة لشعبة االســتــخــبــارات العسكرية، 
أمس األول، أنهم سيتوقفون عن خدمتهم العسكرية في قوات 
االحتياط، في إطار احتجاجهم على خطة الحكومة إلضعاف 

جهاز القضاء. 
ونــفــى مــتــحــدث بــاســم نــتــنــيــاهــو أن يــكــون هــلــيــفــي أو غــيــره 
قــد أبــلــغــوا أن االحــتــجــاجــات تشكل مــثــل هـــذا الــتــهــديــد للقدرة 

العملياتية للجيش.
إلــى ذلــك، قــال مسؤول إسرائيلي بــارز، لصحيفة »هآرتس«، 
إن الــعــاقــات بين واشــنــطــن وتــل أبــيــب ال تـــزال متماسكة رغم 
التباين بين نتنياهو وإدارة الرئيس جو بــايــدن. وأضــاف أن 
، مستداًل بذلك على أن 

ً
 جديدا

ً
الخاف بين الحليفين ليس أمرا

»الواليات المتحدة حاولت عزل نتنياهو مرتين من قبل«، دون 
تفاصيل. واتهم نجل نتنياهو على »تويتر« واشنطن بتمويل 

االحتجاجات المستمرة ضد التعديات القضائية.
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األمير يهنئ اليونان بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
الـــبـــاد، الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
ــى رئـــيـــســـة  ــ ــ ــة تـــهـــنـــئـــة إلـ ــيـ ــرقـ ــبـ بـ
ــان، كــاتــريــنــا  ــونـ ــيـ جــمــهــوريــة الـ
ساكياروبولو، عّبر فيها سموه 
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
 
ً
العيد الوطني لبادها، متمنيا

لــهــا مــوفــور الــصــحــة والــعــافــيــة، 
ولجمهورية اليونان وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ اليونان بالعيد الوطني
بــــعــــث ســــمــــو ولــــــــي الــــعــــهــــد، 
الشيخ مشعل األحــمــد، ببرقية 
تــهــنــئــة إلـــى رئــيــســة جــمــهــوريــة 
ــة كــاتــريــنــا  ــقـ ــان الـــصـــديـ ــونــ ــيــ الــ
ساكياروبولو، ضمنها سموه 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
 لها دوام 

ً
الوطني لبادها، راجيا

الصحة والعافية.

 رئيس الوزراء يهنئ 
اليونان بالعيد الوطني

بــعــث رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نــواف 
ــان كــاتــريــنــا  ــيــــونــ ــد، بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى رئـــيـــســـة الــ ــ ــمـ ــ األحـ

ساكياروبولو، بمناسبة العيد الوطني لبادها.

الكويت: إعادة االستيطان اإلسرائيلي 
بالضفة الغربية انتهاك صارخ

قنصليتنا بجدة تدعو راغبي عمرة 
رمضان للتقيد بتعليمات السعودية

ــة،  ــيـ أعــــربــــت وزارة الـــخـــارجـ
أمس األول، عن إدانة واستنكار 
ــذي اتــخــذتــه  ــ الـــكـــويـــت لـــلـــقـــرار الـ
السلطات اإلسرائيلية المحتلة 
بالسماح بإعادة االستيطان في 
مــنــاطــق شــمــال الــضــفــة الغربية 

بدولة فلسطين الشقيقة.
ــدت الــــــــــوزارة، فــــي بـــيـــان،  ــ ــ وأكـ

رفض الكويت التام لهذا القرار 
 
ً
الـــجـــائـــر الـــــذي يــشــّكــل انــتــهــاكــا
 لميثاق وقـــرارات األمم 

ً
صــارخــا

المتحدة، بما فيها قرار مجلس 
األمن رقم 2334، الذي من شأنه 
المساهمة في تقويض الجهود 
اإلقليمية والدولية الرامية إلى 
خفض التصعيد وإحال السام.

وجـــــــــددت مـــطـــالـــبـــة الـــكـــويـــت 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي بــــضــــرورة 
االضـــــــــطـــــــــاع بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــه 
ــــات  ــطـ ــ ــلـ ــ والــــــــضــــــــغــــــــط عـــــــلـــــــى سـ
االحــتــال للرجوع عن قراراتها 
االستيطانية المخالفة للقوانين 

والقرارات الدولية.

دعت القنصلية العامة لدولة الكويت في جدة 
المواطنين الكويتيين الراغبين في أداء مناسك 
العمرة، خال شهر رمضان المبارك، إلى التقيد 
بالتعليمات المنظمة لشعيرة العمرة الصادرة 
 على 

ً
عن الجهات المختصة في السعودية، حفاظا

سامتهم وأداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وقــالــت الــقــنــصــلــيــة، فــي بــيــان، إن التعليمات 
تــتــطــلــب حــجــز مـــوعـــد عــبــر تــطــبــيــقــي »تــوكــلــنــا« 
و»نسك«، مشيرة إلى أنه سيخصص للمعتمرين 
صــحــن الــمــطــاف بــالــكــامــل، وأبـــــواب الــمــلــك فــهــد، 

والعمرة، والملك عبدالعزيز، والسام، والمروة.
وأوضــحــت أنـــه سيخصص للمصلين الـــدور 

األول، والتوسعة السعودية الثالثة، والساحة 
الخارجية، وممرات جبل الكعبة، والشبيكة، بينما 
ستوجه الحشود والكثافات العالية للدور األرضي 
بين بابي الملك عبدالله والمروة، كما سيطبق في 
الطريق الدائري األول بشكل كامل مفهوم فصل 

المركبات عن المشاة.
ودعـــت القنصلية الــمــواطــنــيــن فــي حـــال طلب 
المساعدة أو االستفسار إلى التواصل معها على 
مـــدار الــســاعــة عــلــى هــاتــف الـــطـــوارئ، مــعــربــة عن 

تمنياتها للجميع بالتوفيق والقبول.

الكويت وسان مارينو توقعان اتفاقية حماية االستثمارات واالزدواج الضريبي
باكاري: العالقات القوية مع الكويت جسر للحوار بين أوروبا والعرب والخليج

وقـــعـــت حــكــومــتــا دولـــــة الــكــويــت 
وجــمــهــوريــة ســـان مــاريــنــو، بشكل 
مـــبـــدئـــي، اتــفــاقــيــة ثــنــائــيــة لــتــأطــيــر 
الـــجـــوانـــب الــمــالــيــة واالســتــثــمــاريــة 
المشتركة، في إطار تعزيز وتطوير 

العاقات الثنائية الممتازة.
وذكــرت سفارة الكويت في بيان 
ــا«، أمــــس األول، أن الــوكــيــل  »كـــونـ ـــ لـ
المساعد بـــوزارة المالية الكويتية 
أســـامـــة الـــقـــصـــار، ومـــديـــر الـــشـــؤون 
االقتصادية بـــوزارة خارجية سان 
ــا  ــعـ ــــي »وقـ ــــاالسـ ــنــــو داريـــــــــو غـ مــــاريــ
بــــاألحــــرف األولــــــــى« عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
»تــشــجــيــع وحــمــايــة االســتــثــمــارات 
ومـــنـــع االزدواج الـــضـــريـــبـــي« بين 

البلدين.
وقــال البيان إن توقيع االتفاقية 
)باألحرف األولى( في انتظار إقرارها 
مـــن قــبــل حــكــومــتــي الــطــرفــيــن، وقــد 
جاء في ختام مداوالت تقنية وفنية 
دقيقة ومثمرة اختتمها وفد كويتي 
رفيع المستوى مع وفد سان مارينو 
بمقر وزارة خارجية الجمهورية.

مـــن جـــانـــبـــه، رحــــب ســفــيــر دولـــة 
الكويت بروما والمحال لــدى سان 
مــاريــنــو، نــاصــر الــقــحــطــانــي، بهذه 
الخطوة المهمة التي تضع األطــر 

ــتـــي تــدعــم  واألســـــــس الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
وتشجع االســتــثــمــارات المتبادلة، 
وتعزز جوانب العاقات االقتصادية 

بين البلدين.
ــــي  وهــنــأ الــقــحــطــانــي وفــــد وزارتـ
المالية والخارجية الكويتي على 
نــجــاح الـــتـــفـــاوض بــمــهــنــيــة عــالــيــة، 
وتحقيق هذا اإلنجاز الذي يضيف 
لبنة أساسية مهمة في بناء وتطوير 
عــاقــات الــصــداقــة، ودفــــع الــتــعــاون 
ــة الــكــويــت وســـان  الــمــثــمــر بــيــن دولــ
مارينو، متطلعا إلى إتمام التوقيع 

الكامل في أقرب وقت.
ــرأس وفـــد الــكــويــت إلـــى ســان  ــ وتـ
مــاريــنــو الــوكــيــل الــمــســاعــد أســامــة 
الــــقــــصــــار، بــعــضــويــة رئـــيـــس قــســم 
اتفاقيات االستثمار سهيل الزنكي، 
ومراقب االتفاقيات الدولي باإلدارة 
القانونية لـــوزارة الخارجية أحمد 

البعيجان.
إلى ذلك، أكدت حكومة جمهورية 
سان مارينو حرصها على تطوير 
ــتـــــعـــــاون االقــــتــــصــــادي  ــات الـــ ــ ــــاقــ عــ
والدبلوماسي والثقافي مع الكويت، 
فــي إطـــار تعزيز وتوطيد الــروابــط 

الممتازة بين الجانبين.
وذكرت سفارة الكويت في روما، 

في بيان، أن ذلك جاء خال محادثات 
عقدها سفير الكويت لدى إيطاليا 
الــمــحــال لـــدى ســـان مــاريــنــو ناصر 
القحطاني مع وزيــر خارجية سان 
ــاكــــاري، بمناسبة  مــاريــنــو لـــوكـــا بــ
تسليم أوراق اعتماده إلى حاكمي 

الجمهورية.

وأضاف البيان أن الوزير باكاري 
والسفير القحطاني استعرضا في 
اجتماعهما الــــودي الــعــاقــات بين 
سان مارينو والكويت، وأفق تطوير 
وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــــي الـــمـــجـــاالت 
االقــتــصــاديــة، وســبــل رفـــع الــتــبــادل 
الــتــجــاري وتشجيع االســتــثــمــارات 

المتبادلة بجانب مواصلة التنسيق 
الدبلوماسي في المحافل الدولية.

وشــدد على أن العاقات القوية 
بين ســان مارينو والكويت تشكل 
كذلك جسرا للحوار والتواصل بين 
أوروبـــــا والــعــالــم الــعــربــي ومنطقة 
ــر الــــذي مـــن شــأنــه أن  الــخــلــيــج، األمــ

يسهم في تعزيز المنظومة المتعددة 
األطراف ومنظماتها بشأن القضايا 
والتحديات الراهنة والمشتركة التي 

تهم العالم.
وحــمــل بــاكــاري بــهــذه المناسبة 
تحيات حاكمي الجمهورية ماريا 
لويزا بيرتي ومانويل تشافاتا إلى 

صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
نواف األحمد، وتحياته الشخصية، 
وتقديره إلى وزير الخارجية الشيخ 
سالم الصباح، فيما تمنى للسفير 
القحطاني الــنــجــاح والــتــوفــيــق في 

مهمته الرفيعة.

خال توقيع االتفاقية

الكويت: األزمات المائية تعرقل المسيرات التنموية
البناي: بلدنا ضمن الدول الـ 20 األكثر كفاءة في استخدام المياه

أكدت الكويت أن العالم يواجه 
أزمـــات مائية تعرقل المسيرات 
ــدول،  ــ ــ الـــتـــنـــمـــويـــة لــلــكــثــيــر مــــن الـ
مما قــد يتسبب فــي بــطء اتخاذ 
اإلجراءات الخاصة بتنفيذ أهداف 

التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي 
ألقاه مندوبها الدائم لــدى األمم 
المتحدة، السفير طــارق البناي، 
أمام مؤتمر األمم المتحدة للمياه 

مساء أمس األول.
وقـــــــال الـــبـــنـــاي إن الــحــكــومــة 
الــكــويــتــيــة تــمــكــنــت مـــن تــأســيــس 
مــنــظــومــة فــاعــلــة وآمـــنـــة لتأمين 
عــمــلــيــة تــوصــيــل مـــيـــاه الــصــرف 
الــصــحــي لمختلف المحافظات 
ــة 100 فــي  ــبـ ــنـــسـ والــــمــــنــــاطــــق بـ
المئة، وتأمين اإلدارة المتكاملة 
والناجحة لمصادر المياه بنسبة 
94 فـــي الـــمـــئـــة، ومــعــالــجــة مــيــاه 

الصرف بنسبة 85 في المئة.
وحــــول جــهــود الــكــويــت تجاه 
تحقيق الهدف األممي السادس، 
ــة األمـــــم  ــنـ ــجـ ــفــــت لـ ــنــ أضـــــــــاف »صــ
ــتـــحـــدة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــالــــمــــوارد  ــمـ الـ
ــة الــــكــــويــــت عـــــــام 2019  ــيــ ــائــ ــمــ الــ
ة  ضمن الـــدول الــــ20 األكــثــر كفاء
فــي اســتــخــدام الــمــيــاه، مما يؤكد 

ــفـــيـــذ جــمــيــع  ــنـ ــلــــى تـ الـــــحـــــرص عــ
األهـــــــداف والـــمـــؤشـــرات األمــمــيــة 

الخاصة بالكفاءة«.
وجـــــدد تــضــامــن الـــكـــويـــت مع 
جميع الدول الشقيقة والصديقة 
الــــــتــــــي تـــــــضـــــــررت فـــــــي األشـــــهـــــر 
الماضية من األزمـــات المناخية 
كاالجتياحات المائية، السيما 
السيول التي اجتاحت األراضي 
الــــســــودانــــيــــة، والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، 
واألميركية، وكذلك النيوزيلندية.

شح مياه الشرب

ــر  ــثـ ــاي أن أكـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
ــع ســـكـــان الـــعـــالـــم، أي مــا  ــ مــــن ربـ
يعادل ملياري شخص، يعانون 
الـــــوصـــــول الــــــى مــــصــــادر مــائــيــة 
صالحة للشرب، بينما يعاني 3.6 
مليارات شخص أبسط مقومات 

النظافة.
وبــالــنــســبــة لــلــمــؤشــر األمــمــي 
الـــخـــاص بــالــتــطــهــيــر، أوضــــح أن 
44 فـــي الــمــئــة مـــن ســكــان الــعــالــم 
يــتــعــامــلــون مـــع مــنــظــومــات غير 
نظيفة لمياه الــصــرف الصحي، 
مـــمـــا ســيــضــعــف جــــــودة الــحــيــاة 
الــمــعــيــشــيــة لــلــكــثــيــر مـــن شــعــوب 

ــالـــم، وقــــد يــســتــنــفــد اثــــر ذلــك  الـــعـ
ــانـــات والــــقــــدرات الــمــحــلــيــة  ــكـ اإلمـ
والدولية للتركيز على القضايا 

المناخية واإلنمائية األخرى.
وأوضـــــح انــــه مــنــذ عــــام 2000 
ازدادت وتـــــــيـــــــرة الــــتــــحــــديــــات 
كالفيضانات والــســيــول بنسبة 
134 في المئة، الفتا إلــى أن هذا 
الـــمـــؤتـــمـــر يـــأتـــي بـــعـــد الـــوصـــول 
للفترة النصفية مــن تخصيص 
ــد الـــمـــســـمـــى بـــعـــقـــد الــعــمــل  ــقـ ــعـ الـ

المائي لألعوام 2018 2028-.
ــال الــبــنــاي »صـــنـــف تــقــريــر  ــ وقـ

ــة عربية  أمــمــي مــخــتــص 13 دولــ
من أصــل 19 دولــة على مستوى 
العالم باعتبارها من أكثر الدول 

المهددة باألمن المائي«.
وأضــــــاف أن الــتــقــريــر أوضـــح 
أن 18 دولــة عربية تواجه بشكل 
مباشر نقصا حادا في الوصول 
إلى هذا المصدر الطبيعي، وأن 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ذاتــــهــــا تـــواجـــه 
تــهــديــدا واضـــحـــا مـــن احــتــمــالــيــة 
ازديــاد وتيرة وقوع الفيضانات 

والسيول في األعوام القادمة.

البناي يلقي كلمة الكويت أمام مؤتمر األمم المتحدة

مليارا شخص 
يعانون 

الوصول 
إلى مصادر 

مائية صالحة 
للشرب

باكاري خال استقباله القحطاني بمناسبة تقديم أوراق اعتماده
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طالل الخالد

● جورج عاطف
ــــت »الـــــــــــجـــــــــــريـــــــــــدة« مــــن  ــمــ ــ ــلــ ــ عــ
مــصــادرهــا، أن اللجنة المشكلة 
ــــؤون  ــشــ ــ ــن وزارة الــ ــ ــ  مـ

ً
أخــــــــيــــــــرا

االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــبــت فــــي أعـــمـــال 
ــة لــمــوظــفــي  ــنـــويـ الـــتـــقـــايـــيـــم الـــسـ
ــيــــس لـــديـــهـــم  الـــــــــــــوزارة الـــــذيـــــن لــ
ــبـــاشـــرون أنــجــزت  مـــســـؤولـــون مـ
مهامها، األســبــوع الــمــاضــي، إذ 
 في جميع 

ً
قّيمت نحو 30 موظفا

القطاعات، الفتة إلى أن »الشؤون 
اإلداريــــــة« أدخــلــتــهــا إلـــى الــنــظــام 
اآللــــي لـــديـــوان الــخــدمــة المدنية 
دخــلــت 

ُ
لتلحق بنظرائها الــتــي أ

 ليتسنى حصر الحاصلين 
ً
أخيرا

على تقاييم امتياز لبدء صرف 

مكافآت األعمال الممتازة.
وأوضـــــــحـــــــت الــــــمــــــصــــــادر، أن 
الــوزارة رصدت نحو 1.5 مليون 
ــار لــمــكــافــآت الــمــســتــحــقــيــن،  ــنـ ديـ
الفتة إلى أن التقييم يحسب وفق 
النسبة المئوية الحاصل عليها 
الــمــوظــف كـــاآلتـــي، 54 فــي المئة 
وأقل )ضعيف(، ومن 55 إلى 74 
بالمئة )جــيــد(، ومــن 75 إلــى 89 
(، أما االمتياز فمن 90 

ً
)جيد جدا

فــي الــمــئــة وأكــثــر، مــؤكــدة الــتــزام 
ــــوزارة بــقــرار الـــديـــوان الــصــادر  الـ
ات  بشأن قواعد وأســس وإجـــراء
ومواعيد تقييم أداء الموظفين، 
الــــذي حـــدد نــســبــة 70 فــي المئة 
ــلــــى أســـــــــاس األداء  لـــــــلـــــــوزارة عــ
الوظيفي، و30 في المئة للديوان 

ــات الــحــضــور  ــبــ عـــلـــى أســــــاس إثــ
واالنصراف عبر البصمة.

وأضــــــــافــــــــت الـــــــمـــــــصـــــــادر، أن 
»ثـــمـــة خـــمـــس مـــجـــمـــوعـــات عــلــى 
أســاســهــا يتم احــتــســاب التقييم 
النهائي للموظف، وهي عوامل 
ــردي، وعــــوامــــل األداء  ــفــ األداء الــ
الجماعي، والقدرات الشخصية، 
وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف 
اإلشرافية، وقياس مدى االلتزام 

بالدوام الرسمي«.
يــــــذكــــــر أن قــــيــــمــــة االعــــــمــــــال 
الــمــمــتــازة تحسب وفـــق الــدرجــة 
الوظيفية والمسمى بحد أقصى 
للوكالء المساعدين 2000 دينار، 
و1500 دينار لمديري اإلدارات، 
 لـــلـــمـــراقـــبـــيـــن، 

ً
و1250 ديـــــــنـــــــارا

و1000 ديــنــار لــرؤســاء األقــســام، 
مضيفة أنه »بالنسبة للموظفين 
وفــق الــدرجــة الوظيفية للرابعة 

فــهــو 800 و600 لــلــثــامــنــة حتى 
الخامسة، والــدرجــات المعاونة 
ــا لــلــعــامــلــيــن عـــلـــى بــنــد  ــ 300، أمـ

االســـتـــعـــانـــة بـــالـــخـــدمـــات فيجب 
مخاطبة ديوان الخدمة المدنية 

للحصول على موافقته.

● فهد الرمضان
بينما اعتمد وكيل التعليم العام بوزارة 
التربية خطة توزيع الحصص الدراسية، 
وتـــوقـــيـــت الـــــــــدوام والـــحـــصـــص فــــي شــهــر 
رمضان المبارك، حيث تم تخفيض عدد 
الحصص وإلغاء بعض المواد مثل التربية 
البدنية، والفنية، والموسيقية في المراحل 
الدراسية المختلفة، كشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـــ »الـــجـــريـــدة« أن هـــذه الــتــعــديــالت 
ــلـــى الـــتـــواجـــيـــه  والـــــــقـــــــرارات لــــم تــــعــــرض عـ
الفنية للمواد الدراسية، ولم يطلع عليها 
الموجهون العامون للمواد، الفتة إلى أن 
التواجيه هي الجهة المعنية بتحديد زمن 
وتوقيت الحصص الدراسية، لكونها الجهة 
الــتــي تــتــعــامــل مـــع الـــمـــادة الـــدراســـيـــة ومــا 
تحويه من مفاهيم ومهارات يتوجب على 

الطالب تحصيلها قبل بدء االختبارات.
وقـــالـــت الــمــصــادر إن مــعــظــم الــتــواجــيــه 
الفنية للمواد الــدراســيــة كــانــت قــد انتهت 
من وضع أسئلة االختبارات لنهاية الفصل 

الــدراســي الثاني، وتسليمها إلــى الجهات 
المختصة في المطبعة السرية، للمباشرة 
 الختبارات نهاية العام 

ً
بطباعتها استعدادا

الدراسي، األمر الذي يضع »التربية« اآلن في 
مأزق، السيما أن هذه االختبارات تتضمن 
 ومهارات ينبغي للطالب تحصيلها 

ً
دروسا

من خالل عدد حصص معينة بنى التوجيه 
الفني للمادة تقديراته على أساسها، فيما 
تم تقليص عدد الحصص دون الرجوع إليه، 
ما يعني أن الطالب سيكون الضحية األولى 
في هذه الحالة، إذ لن يتمكن المعلمون من 
شرح الدروس المقررة بالشكل المطلوب في 

ظل تقليص عدد الحصص.

مواءمة االختبارات
وأشــارت المصادر إلى أنه كان ينبغى 
األخـــــــذ بـــــــرأي الـــتـــواجـــيـــه الـــفـــنـــيـــة فــــي كــل 
مــــا يــتــعــلــق بـــالـــخـــطـــط الــــدراســــيــــة وعــــدد 
الــحــصــص، وإلـــغـــاء بــعــض الــــمــــواد، حتى 
يــتــم تــعــديــل الــخــطــط بــشــكــل فــنــي يــتــواءم 
مع موضوع االخــتــبــارات، منوهة إلــى أنه 

على قطاع التعليم العام إعــادة النظر في 
كـــل االخـــتـــبـــارات الــخــاصــة بــنــهــايــة الــعــام، 
والتي تم تسليمها إلى المطبعة السرية، 
لتعديلها وفق رؤية التواجيه الفنية للمواد 

الــــدراســــيــــة، بــمــا يـــراعـــي خــطــة الــحــصــص 
التي تم اعتمادها ومصلحة الطلبة الذين 
سيظلمون فــي حــال استمر الــوضــع على 

ما هو عليه.
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 بال عناوين سارية
ً
»القوى العاملة«: إيقاف 16848 ملفا

... وشهر لتعديل األوضاع
ً
 و61688 عامال

ً
بتوجيهات النائب األول وتتضمن 22863 ترخيصا

أعــلــنــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــقــوى الــعــامــلــة 
 - من دون عناوين مدنية 

ً
إيقاف 16848 ملفا

، سجل 
ً
سارية - متضمنة 22863 ترخيصا

 مــن حملة اإلقــامــة في 
ً
عليها 61688 عــامــال

البالد مادة 18 )عمل في القطاع األهلي(، مع 
منحها مهلة لمدة شهر لتوفيق أوضاعها 

القانونية.
وقالت »القوى العاملة«، في بيان صحافي، 
إن ذلك جاء بناء على توجيهات النائب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية وزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل الخالد بـ »تشديد 
الرقابة على مخالفي قانون العمل بالقطاع 
ــلــــي«، فـــي ضــــوء تــوجــهــات الـــدولـــة نحو  األهــ
 للقانون رقم 

ً
تنظيم التركيبة السكانية، وفقا

74 لسنة 2020 والئحته التنفيذية الصادرة 
بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023.

ومنحت أصحاب العمل للملفات المخالفة 
مهلة شهر مــن تــاريــخ إيــقــاف تلك الملفات، 
بهدف تعديل األوضاع القانونية لها، مبينة 
أنــه فــي حــال عــدم تعديل الــوضــع القانوني 
خالل المدة المحددة ستتم إحالة أصحابها 

إلى جهات التحقيق المختصة.

ضم مدة الدراسة العسكرية للخدمة الفعلية الستحقاق المعاش التقاعدي

محمد الشرهان

وفاء الحشاش

ن وفد جمعية النجاة 
ّ

دش
الخيرية الكويتية الزائر لليمن 

حملة توزيع مليون وجبة إفطار 
صائم تستهدف 26 دولة حول 

العالم.
وقال مدير املوارد والحمالت 
في الجمعية، عمر الشقراء، لـ 

»كونا«، أمس األول، إن تواجد 
فريق الحملة في اليمن بمشاركة 

عدد من املؤثرين على مواقع 
التواصل االجتماعي تأكيد على 

إصرار الحملة على الوصول 
إلى املناطق املنكوبة واألشد 

احتياجًا حول العالم.
وأضاف الشقراء أن هذه الحملة 

تأتي ملساعدة األسر الفقيرة 
واملحتاجة في ظل تزايد حاالت 

الجوع والفقر، وسوء التغذية 
والبطالة، وارتفاع أسعار 
املواد الغذائية األساسية 

في املجتمعات املستهدفة، 
وانسجامًا مع معاني الشهر 

الفضيل في العطاء واإلنسانية 
واإلحسان لآلخرين، وتلمس 

احتياجاتهم.
وأشار إلى أن الجمعية تنفذ 

هذه الحملة بالتنسيق والتعاون 
املشترك مع شريكها املحلي 

مؤسسة »ينابيع الخير« اليمنية 
وعدد من الجهات املنفذة.

بدأت جمعية السالم لألعمال 
اإلنسانية والخيرية تنفيذ 

مشروع إفطارات رمضان 
داخل الكويت وخارجها بحلة 
جديدة لتقديم وجبات إفطار 

الصائم للعمال واإلفطارات 
التموينية الرمضانية لألسر.

وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام للجمعية ضاري 

البعيجان إن »مشروع إفطارات 
رمضان املوسمي تنظمه 

الجمعية بشكل سنوي هدية 
منها للصائمني، وهو يمثل 

فرصة عظيمة أمام املحسنني 
واملتبرعني الراغبني في 

اكتساب األجر في توفير 
اإلطعام للفقراء واملحتاجني 

في الكويت وخارجها«.
وأضاف البعيجان ان املشروع 
يتم تفيذه محليًا في الكويت 

خارجيًا في 7 دول أخرى هي: 
قيرغيزيا، إندونيسيا، سورية، 
الفلبني، ألبانيا، طاجيكستان، 

واليمن.

هنأ القائم بأعمال سفارة 
الفلبني لدى الكويت هوزيه 

كابريرا الثالث، القيادة 
السياسية وجميع املواطنني 

واملقيمني من املسلمني وأبناء 
الجالية الفلبينية املسلمة 

بحلول شهر رمضان.
وقال كابريرا، خالل ندوة 

أقامها املركز الكويتي 
الفلبيني، بعنوان »استقبال 

رمضان السادسة عشرة«، 
في مسرح الجاليات بمسجد 

الدولة الكبير، إن شهر رمضان 
فرصة لترسيخ قيم التراحم 
والتسامح، من خالل الحث 

على األعمال الصالحة، وتعزيز 
الروابط األسرية واملجتمعية.
من ناحيته، أكد مدير املركز 

جودة الفارس أن التفاعل 
الكبير الذي شهدته الندوة هو 
ثمرة طيبة من ثمار املركز الذي 

يأخذ على عاتقه مسؤولية 
التقريب بني الثقافات وتوثيق 

عرى املودة بني الشعبني.
من جانبه، أعرب مدير 

العالقات العامة واإلعالم 
واملوارد في لجنة التعريف 

عمار الكندري عن شكره إلدارة 
املسجد الكبير على تسخير 

جميع اإلمكانات لدعم فعاليات 
»التعريف باإلسالم«.

سلة أخبار

»النجاة« تدشن باليمن
 »مليون وجبة إفطار« 

»السالم« تنفذ إفطارات 
بالكويت و7 دول أخرى

المركز الكويتي الفلبيني نظم 
ندوة »استقبال رمضان«

»الكهرباء«: أحمال تمديدات 
فبراير 117504 كيلوواط

● سيد القصاص
كشف التقرير اإلحصائي الشهري لوزارة الكهرباء والماء، أن إجمالي 
التمديدات الكهربائية لشهر فبراير الماضي بلغ 117504 كيلوواط، 
حيث تفوقت أحمال التمديدات في فبراير على التمديدات في يناير، 
من العام نفسه، التي بلغت 39666 كيلوواط في جميع قطاعات الدولة 

بفارق 77837 كيلوواط. 
وأشـــار التقرير إلــى أن القطاع الحكومي جــاء فــي المرتبة األولــى 
خــالل فــبــرايــر، حيث مـــددت »الــكــهــربــاء« الــتــيــار إلــى 9 مــبــاٍن حكومية 
جديدة بلغت أحمالها 46956 كيلوواط بنسبة 40 في المئة من أحمال 
التمديدات خالل الشهر نفسه، بينما جاء في المرتبة الثانية القطاع 
التجاري بأحمال بلغت 41905 كيلوواط لـ 7 مواقع تجارية، بنسبة 

أحمال بلغت 35.7 بالمئة. 
وبّين أن القطاع الخاص جاء في المرتبة الثالثة، حيث تم إيصال 
التيار إلى 240 قسيمة بإجمالي أحمال بلغ 25359 كيلوواط بنسبة 
21.6 بالمئة، يليه القطاع االستثماري بـ 7 قسائم استثمارية، بأحمال 

بلغت 2223 كيلوواط بنسبة 1.9 بالمئة. 
وأوضح التقرير أن القطاع الزراعي جاء في المرتبة األخيرة فيما 
يخص التمديدات، حيث بلغت أحماله 898 كيلواط لـ 9 قسائم زراعية. 
فـــي ســيــاق مــتــصــل، أشــــار الــتــقــريــر إلــــى أن نــســبــة عــــدد الــعــامــلــيــن 
الكويتيين في وزارة الكهرباء والماء إلى إجمالي عدد العاملين بلغ 
97.2 بالمئة، حيث يبلغ عدد العاملين في الوزارة من المواطنين 31373 

موظفا، فيما بلغ عدد العاملين غير الكويتيين 915 موظفا.

»التربية« تقلص الحصص دون الرجوع للموجهين
مأزق يدفع ثمنه الطالب السيما بعد أن سلمت التواجيه االختبارات

الذين ليس لديهم مسؤولون مباشرون

»الصحة« تتسلم مستشفى الوالدة 
الجديد خالل أسابيع

● عادل سامي
كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة 
سوف تتسلم مشروع مستشفى الوالدة الجديد 
من وزارة األشغال خالل األسابيع المقبلة، عقب 
االنــتــهــاء مــن أعــمــال الفحص والتشغيل لجميع 

األنظمة واألجهزة والمعدات في المشروع.
وقــالــت الــمــصــادر لـــ »الـــجـــريـــدة« إن الــمــشــروع 
الـــذي يــأتــي ضــمــن مــشــاريــع التنمية فــي الــبــالد، 
والمخصص لرعاية األمومة والتوليد والطفولة 
يتكون من 4 مبان رئيسية، هي المبنى الرئيس 
ومــبــنــى الـــعـــيـــادات الـــخـــارجـــيـــة ومــبــنــى مــواقــف 

السيارات ومبنى الخدمات.
وأوضحت أن المشروع الجديد ذكي وصديق 
للبيئة، الفتة إلى أن 80 في المئة من غرف مشروع 
ــــوالدة الــجــديــد مــطــلــة عــلــى الــبــحــر،  مــســتــشــفــى الــ
مــشــيــرة إلـــى أن الــطــاقــة الــســريــريــة االستيعابية 
، فيما تبلغ عدد أسرة 

ً
للمشروع تبلغ 789 سريرا

، و198 سرير عناية مركزة 
ً
المرضى 460 سريرا

لــألطــفــال الـــخـــدج، و51 ســريــر عــنــايــة متوسطة 

لألطفال الخدج و52 سرير عناية مركزة للبالغين 
و28 سرير عناية متوسطة للبالغين، كما يضم 
المشروع 28 غرفة عمليات و59 غرفة توليد، فيما 
تبلغ العيادات الخارجية للمشروع 81 عيادة منها 

72 ألمراض النساء والوالدة و9 لألطفال. 
وذكرت المصادر أن المشروع يحتوي على 4 
صيدليات ومطبخ مركزي وقسم لألشعة وقسم 
للمختبرات والعالج الطبيعي والتعقيم والهندسة 
الــطــبــيــة، مــوضــحــة أن جــمــيــع مــبــانــي الــمــشــروع 
متصلة ببعضها وبالمبنى القديم من خــالل 4 

جسور مكيفة.
وأكدت أن مساحة البناء التقريبية للمشروع 
تصل إلــى نحو 357 ألــف متر مربع، والمشروع 
مجهز بجميع األجهزة والمعدات الطبية الحديثة 
ويضاهي أفضل المستشفيات العالمية، الفتة 
إلــى أن مواقف السيارات تتسع ألكثر من 1220 
سيارة، كما يوجد بالمشروع مدخل لإلسعاف 
والطوارئ ومدخل للعيادات الخارجية ومدخل 

لمواقف السيارات.

الحشاش: صوم رمضان آمن لمرضى »تدّهن الكبد«
»وسيلة مجدية إلنقاص الوزن وتقليل مستوى الدهون في الدم«

● عادل سامي
أكــــدت اســتــشــاريــة األمـــــراض الــبــاطــنــيــة والــجــهــاز 
الهضمي والكبد، د. وفاء الحشاش، أن الصيام آمن 
وفعال لمرضى تدّهن الكبد، مشيرة إلى أنه وسيلة 
مجدية إلنقاص الوزن، وتقليل مستوى الدهون بالدم 
نة بالجسم، وتحّسن 

ّ
وكمية الدهون المتراكمة والمخز

أنزيمات ووظائف الكبد مع انخفاض مستوى تدّهن 
وتلّيف الكبد، على أن يكون تحت إشراف طبي.

وقالت الحشاش، في تصريح صحافي، إن دراسة 
طبية حديثة أثبتت أن الصيام يؤثر على تدّهن الكبد 
مــن خــالل آلــيــات كثيرة لــفــقــدان الــــوزن، بما فــي ذلك 
 عن تكوين 

ً
تحويل عمليات التمثيل الغذائي بعيدا

الــدهــون وتراكمها داخـــل الكبد، وتحسين مقاومة 
األنسولين ومتالزمة التمثيل الغذائي.

وأوضــحــت أن تدهن الكبد هــو السبب الرئيسي 
 ال توجد 

ً
لتليف وسرطان الكبد، الفتة إلى أنه حاليا

عالجات دوائية معتمدة له.
ــوزن،  ــــرت أن مـــن أســبــابــه الــســمــنــة وزيـــــادة الــ وذكـ
ومـــرض الــســكــر، مشيرة إلـــى أن إحـــصـــاءات منظمة 

الصحة العالمية أكدت أن هناك نحو 1.5 مليار مصاب 
بأمراض الكبد عالميا.

وأضافت أن اإلحصاءات أشارت إلى أن صيام 12 
إلــى 14 ساعة كانت له نتائج إيجابية، حيث وجد 
ن ملحوظ في   أدى إلى تحسُّ

ً
أنه بعد صيام 30 يوما

نزول كتلة الجسم بمعدل 6 بالمئة ونزول معدل تدهن 
الكبد، وذلك باستخدام جهاز الفيبروسكان 27 بالمئة، 
وانخفاض معدل تليف الكبد بـ 30 بالمئة، وانخفاض 
كمية الدهون المتراكمة بالجسم بمعدل 47 بالمئة، 
وانخفاض معدل السكر التجسسي 10 بالمئة، إضافة 
إلــى تحّسن في أنزيمات ووظــائــف الكبد ومستوى 

الدهون بالدم.
ونــصــحــت الــحــشــاش بـــضـــرورة الــكــشــف المبكر 
عــن مــرض تــدّهــن وتلّيف الكبد، موضحة أن هناك 
تقنيات حديثة تساعد في هــذا الكشف، مثل جهاز 
الفيبروسكان، وهو جهاز يستخدم في قياس تليف 
أو تندب الكبد من دون الحاجة إلى إجراء عّينة، وكذلك 
يقيس نسبة الدهون في الكبد ومتابعتها، مشيرة إلى 
أن الجهاز يتمتع بدقة عالية باستخدام الموجات فوق 

الصوتية وبطريقة سريعة وغير مؤلمة.

الخالد اعتمد كشف الملحقيات العسكريةالخالد اعتمد كشف الملحقيات العسكرية

● محمد الشرهان
علمت »الجريدة« من مصادر عسكرية 
مطلعة ان النائب االول لرئيس مجلس 
ــر الــدفــاع  ــ ــر الــداخــلــيــة وزيـ ــ الـــــــوزراء وزيـ
بــاالنــابــة الــشــيــخ طـــالل الــخــالــد، اعتمد 
الكشف الخاص بالملحقيات العسكرية.
وأضــافــت الــمــصــادر أن الكشف ضم 
25 ضــابــطــا مـــن رتــبــتــي عــمــيــد وعقيد 
تـــم تعيينهم ملحقين عــســكــريــيــن في 
دول أوروبــيــة وعربية وخليجية، بعد 
ان انتهت فترة الملحقين العسكريين 

السابقين.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية 

أنــهــا حصلت عــلــى فــتــوى قــانــونــيــة من 
إدارة الفتوى والتشريع، بموجب كتابها 
المؤرخ في 23 الجاري، باحتساب مدة 
الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس 
العسكرية للجيش الكويتي والشرطة 
والــحــرس الــوطــنــي ضمن مـــدة الخدمة 
الفعلية الستحقاق المعاش التقاعدي، 
 إلرادة الــمــشــّرع والـــمـــادة 4 من 

ً
تطبيقا

المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980
ــارت وزارة الــداخــلــيــة، فــي بيان  ــ وأشـ
رســمــي لــهــا، الـــى أن الــفــتــوى القانونية 
جـــاءت بناء على متابعة النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ طالل الخالد.

وأوضــــــحــــــت الـــــــــــــوزارة أن الـــمـــذكـــرة 
اإليضاحية للقانون المشار إليه تضمنت 
أن المشّرع قد أضــاف الــى مــدد الخدمة 
 سابقة عليها تتصل بها 

ً
الفعلية مــددا

وتــمــهــد لــهــا، وهـــي مـــدة الـــدراســـة التي 
تقضي بنجاح في الكليات العسكرية، 
بما مفاده أنه في حساب مكافأة التقاعد 
لــلــعــســكــريــيــن يـــدخـــل فــــي حـــســـاب مـــدة 
الخدمة الفعلية مدة الدراسة التي تقضي 
بنجاح، مؤكدة أنــه يكون من موجبات 
تطبيق القانون على وجه صحيح أن تتم 
احتساب مدة الدراسة ضمن مدة الخدمة 
الفعلية المتخذة أساسا لحساب المعاش 

التقاعدي للفئات المذكورة.

 في جميع القطاعات
ً
»الشؤون«: إنجاز تقاييم 30 موظفا
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 بالكويت
ً
بيت الزكاة: توزيع 7 آالف وجبة إفطار صائم يوميا

العازمي هنأ القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين بحلول رمضان
ــام لبيت  ــعـ أعـــلـــن الـــمـــديـــر الـ
ــد الـــعـــازمـــي،  ــاجـ ــاة، د. مـ ــ ــزكـ ــ الـ
بـــــدء تــنــفــيــذ مــــشــــروع إفـــطـــار 
صــائــم، بهدف إطــعــام الطعام 
وتقديم يد العون والمساعدة 
للمحتاجين في الكويت وعدد 

من الدول.
وصرح العازمي، أمس، بأن 
مشروع إفطار صائم سينفذ 
هذا العام داخل الكويت بتقديم 

، بتكلفة 
ً
7000 وجــبــة يــومــيــا

262500 دينار.
ذ 

ّ
وأضـــاف أن الــمــشــروع سينف

فـــي 13 إلــــى 15 قـــاعـــة وســـيـــارات 
ــلـــة مــــــوزعــــــة عــــلــــى جــمــيــع  ــقـ ــنـ ــتـ مـ
محافظات الكويت، أمــا بالنسبة 
ــكـــون بــرغــبــة  ــتـ ــد فـ ــمـــســـاجـ إلــــــى الـ
الــمــتــبــّرع بــوضــعــه فـــي مــســجــده، 
 عن 125 

ً
وال تقل الوجبات يوميا
وجبة بالمسجد الواحد.

»األوقاف«: دعم األنشطة اإليمانية 
عبر تنظيم المراكز الرمضانية

أكد وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون 
تــعــزيــز الـــنـــزاهـــة، عــبــدالــعــزيــز 
الــمــاجــد، حــرص الــــوزارة على 
منح مساحة كبيرة لألنشطة 
اإليمانية والعلمية والثقافية 
ــر تــنــظــيــم  ــبـ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة عـ

المراكز الرمضانية.
وقــال الماجد، فــي تصريح 
ــه ليل  ــارتـ صــحــافــي، خـــالل زيـ
امــــس األول لــلــمــقــر الــرئــيــســي 
لمركز جابر العلي اإلعالمي، 
ــع لــــــــ »األوقــــــــــــــــــــاف« إن  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــ ال
نـــــجـــــاح الــــــــــــــوزارة يــــكــــمــــن فــي 
مــــــــدى الـــــتـــــزامـــــهـــــا بـــخـــطـــتـــهـــا 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــن حــيــث 
الــــــشــــــراكــــــة، وتـــــأكـــــيـــــد الــــــــدور 
الحضاري للمساجد كمراكز 
ــــادة،  ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ إشـــــــعـــــــاع ودور لـ
باإلضافة إلى العمل الدؤوب 

لخدمة رواد بيوت الله.
ــوزارات  ــ وأشـــــاد بــتــعــاون الــ
ــات، والــــجــــهــــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــمــ ــ والــ
الــرســمــيــة، وجــمــعــيــات الــنــفــع 
الــــــــعــــــــام، إلنـــــــجـــــــاح الــــمــــوســــم 

الرمضاني لهذا العام.

وزير األوقاف خالل زيارته أحد المساجد

... وتنشر خطتها لـ 2024/2023
أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية خطتها السنوية 
للشراء للعام المالي 2024/2023 في الجريدة الرسمية، حيث 
، جاء في مقدمتها أعمال الصيانة الدورية 

ً
تشمل 79 موضوعا

بمواقع مختلفة لمساجد المحافظات الست بمختلف المواقع، 
إضافة إلى إنشاء العديد من المباني، منها المركز الثقافي 

اإلسالمي بمنطقة العدان.
ماجد العازمي

ــارج الـــكـــويـــت، فــأوضــح  ــ ــا خـ أمــ
ــذ في 

ّ
الــعــازمــي أن الــمــشــروع يــنــف

كـــل مـــن الـــصـــومـــال ومــوريــتــانــيــا 
ومالي والسنغال وغانا وتونس 
ومصر وكينيا وألبانيا والبوسنة 
وكــوســوفــا وســيــالن وبــنــغــالدش 
 إلــــــى أن تــكــلــفــة 

ً
ــا ــ ــتـ ــ والــــهــــنــــد، الفـ

 لــلــيــوم 
ً
الـــوجـــبـــة هــــي 750 فـــلـــســـا

الـــواحـــد وطــــوال شــهــر رمــضــان بـ 
.
ً
22.5 دينارا

وأوضــــــح الـــعـــازمـــي أن أبــــواب 
ــم اإلفــطــار  الــتــبــرع لــمــشــروع والئــ
ــن لـــلـــراغـــبـــيـــن  ــكــ ــمــ ــة، ويــ ــتــــوحــ ــفــ مــ
بالمشاركة في التبرع عن طريق 
مــوقــع بــيــت الـــزكـــاة اإللــكــتــرونــي، 
أو عن طريق تطبيق البيت على 
الهواتف الذكية، أو التوجه إلى 
ــز إيــــــــرادي مــــن مـــراكـــز  ــركـ أقــــــرب مـ
بيت الــزكــاة المنتشرة في أنحاء 

الكويت.

رعاية سامية

ــن جـــانـــب آخــــــر، أعــــــرب بــيــت  مــ
الزكاة عن خالص تهنئته للكويت 

وشعبها وجميع المقيمين على 
ــلـــول شهر  أرضــــهــــا بــمــنــاســبــة حـ
رمضان المبارك، أعــاده الله على 
الــكــويــت وعــلــى األمــتــيــن العربية 
ــة بـــالـــخـــيـــر والـــيـــمـــن  ــ ــيـ ــ ــــالمـ واإلسـ

والبركات.
ــو أمــيــر  ــمـ ــي سـ ــازمــ ــعــ ــأ الــ ــنــ وهــ
ــمــــد،  ــيـــخ نـــــــواف األحــ الــــبــــالد الـــشـ
 لــســمــوه رعــايــتــه الكريمة 

ً
شـــاكـــرا

وتـــوجـــيـــهـــاتـــه الـــســـديـــدة لــلــبــيــت، 
مـــمـــا مـــكـــنـــه مــــن مـــواصـــلـــة عــمــلــه 
وتحقيق رؤيته للريادة والتميز 
في خدمة فريضة الزكاة والعمل 
الخيري واإلنساني داخل الكويت 
وخـــارجـــهـــا، لــيــتــمــكــن الــبــيــت من 
ــازات وبـــصـــمـــات  ــ ــ ــجـ ــ ــ تـــســـجـــيـــل إنـ
واضــــــــحــــــــة فــــــــي هــــــــــذا الـــــمـــــجـــــال، 
ــــي دفــــــع مــســيــرة  والـــمـــســـاهـــمـــة فـ
ــاء فـــــي وطـــنـــنـــا  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة والـ

الحبيب.
كــمــا هــنــأ الــعــازمــي ســمــو ولــي 
 
ً
العهد الشيخ مشعل األحمد، داعيا

له بدوام التوفيق والسداد لما فيه 
خدمة الكويت وتحقيق مزيد من 

الرقي والتقدم لها وألهلها.

»أعضاء البلدي« ينتقلون للمبنى الجديد

• محمد جاسم
»الــجــريــدة« عــن انــتــهــاء عملية  كشف مــصــدر لـــ
انتقال أعضاء المجلس البلدي من مبناه القديم 

إلى المبنى الجديد.
وبـــّيـــن الــمــصــدر أن رئــيــس الــمــجــلــس الــبــلــدي 
ونائب الرئيس وأعضاء البلدي نقلوا مكاتبهم 
بــشــكــل رســـمـــي لــلــمــبــنــى الـــجـــديـــد خـــــالل نــهــايــة 
األسبوع الماضي، بعد التأكد من جاهزية المبنى 
 إلى 

ً
واألدوات الخاصة بالخدمات الفنية، الفتا

أن »الـــبـــلـــدي« خـــاطـــب »الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي«، من 
خــالل كــتــاب مــوجــه مــن رئــيــس المجلس البلدي 
عبدالله المحري إلى المدير العام لبلدية الكويت 
المهندس أحمد المنفوحي، عن إمكانية انتقال 
األعــضــاء واألمــانــة العامة للمجلس البلدي إلى 
المبنى الجديد، وأكد المنفوحي تزويده بشهادة 

استالم المبنى وانتقال عهدته من المقاول للبلدية 
والمجلس البلدي.

وأضـــاف الــمــصــدر، أنــه قبل انــتــقــال األعــضــاء تم 
إجــراء قرعة لتحديد المكاتب الموزعة في كل دور 
عدا دور خاص للرئيس وآخر لنائب الرئيس، وذكر 
أنه بالنسبة النتقال األمانة العامة للبلدي واإلدارات 
التابعة مسألة وقــت قصير إلــى حين االنتهاء من 
التجهيزات كافة، والتأكد من عــدم وجــود أي خلل 
من الناحية الفنية أو نواقص في الخدمات بالمبنى 

الجديد.
وأشـــار إلــى إبــقــاء اجــتــمــاعــات الــلــجــان والجلسة 
الرئيسية في المبنى القديم لفترة قصيرة قد تمتد 
 أن االنتقال 

ً
لحين انتقال األمانة بكاملها، موضحا

 بفترة شهر رمضان، لكن بعد افتتاح 
ً
لم يكن محددا

 
ً
المبنى بات من الضروري سرعة االنتقال، خصوصا

 دون أي عوائق.
ً
في ظل وجود مبنى جاهز كليا

المبنى الجديد

»ضمان« تدشن برنامج التواصل المؤسسي 
المخصص ألعضاء السلك الدبلوماسي

 لبدء عمليات تشغيل منظومتها الصحية المتكاملة
ً
تمهيدا

نـــظـــمـــت شــــركــــة مــســتــشــفــيــات 
ــي »ضــــــمــــــان«  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــان الـ ــ ــمــ ــ ــــضــ الــ
جـــولـــة لــــرؤســــاء وأعــــضــــاء الــســلــك 
ــلـــي فــي  ــنـــصـ ــقـ ــلــــومــــاســــي والـ الــــدبــ
ــفــــارات الـــعـــربـــيـــة واألجــنــبــيــة  الــــســ
بــالــكــويــت فـــي مــســتــشــفــى ضــمــان 
بمحافظة األحمدي، ضمن برنامج 
التواصل المؤسسي المخصص 
ــاء الـــســـلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـي،  ألعــــضــ
ــبـــدء عــمــلــيــات تشغيل   لـ

ً
تـــمـــهـــيـــدا

الشركة وتحويل المستفيدين من 
المقيمين مادة 18 وعائالتهم من 
وزارة الصحة إلى منظومة شركة 

ضمان الصحية المتكاملة.
ــبـــال الــــوفــــود  ــقـ ــتـ وكـــــــان فــــي اسـ
الــدبــلــومــاســيــة الــــزائــــرة الــرئــيــس 
التنفيذي للشركة ثامر عرب، وعدد 
من أعضاء اإلدارة التنفيذية، حيث 
شملت الوفود سفير مصر أسامة 
شـــلـــتـــوت، والـــقـــائـــم بـــاألعـــمـــال في 
ســفــارة الفلبين جــوزيــه كــابــريــرا، 
ــارة  ــفـ ــــي سـ والــــقــــائــــم بــــاألعــــمــــال فـ
بـــنـــغـــالدش مــحــمــد أبــوالــحــســيــن، 
وأعضاء آخرين من سفارة الواليات 

المتحدة وإسبانيا، وغيرهم.
وذكرت شركة ضمان، في بيان 

ــافــــي، أن دعــــــــوة مـــســـؤولـــي  صــــحــ
ــارات لــــــزيــــــارة مــســتــشــفــى  ــ ــفــ ــ ــســ ــ الــ
ضـــــمـــــان تـــــأتـــــي ضــــمــــن بــــرنــــامــــج 
زيــــارة مخصص ألعــضــاء السلك 
الدبلوماسي في الكويت، إلتاحة 
الفرصة لهم لالطالع على مرافق 
المستشفى وأقــســامــه المختلفة، 
وإعطائهم نبذة عــن دور الشركة 
ــمــــان  ــادة الــــضــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــي تــــقــــديــــم شـ ــ ــ فـ
الــصــحــي وتــغــطــيــتــهــا لــلــخــدمــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة لــجــمــيــع 
الجاليات المقيمة بموجب مــادة 
18 وعائالتهم، مبينة أن مثل هذه 

األنشطة تساهم في خلق الوعي 
الــــعــــام بـــشـــركـــة ضــــمــــان ودورهـــــــا 
ــة  ــايــ ــرعــ ــاع الــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــمــــوي فــ ــنــ ــتــ الــ
الصحية في خطة التنمية الوطنية 

ورؤية كويت جديدة 2035.

تجهيزات التشغيل
وقدم الرئيس التنفيذي عرضا 
تعريفيا عن الشركة وتجهيزاتها 
الــتــشــغــيــلــيــة الســـتـــقـــبـــال الــشــركــة 
شريحتها المستهدفة، ونبذة عن 
منظومتها الصحية التي تشمل 
مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة 
والمستشفيات وفــحــص العمالة 

الوافدة.
ــــت الـــــوفـــــود  ــادلـ ــ ــبـ ــ بــــــــدورهــــــــا، تـ
الدبلوماسية الحوار والنقاشات 
حــول ترتيبات المرحلة القادمة، 
ــعــــاون بـــيـــن شــــركــــة ضـــمـــان  ــتــ ــالــ بــ
والسفارات، للتنسيق حول تحويل 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــجــالــيــات من 
وزارة الصحة إلى منظومة ضمان 

الصحية.
وزارت الـــوفـــود الــدبــلــومــاســيــة 
أقسام المستشفى المختلفة، حيث 
قدم المسؤولون واألطباء نبذة عن 
استعدادات األقسام وتجهيزاتها 
ــمـــعـــدات الــطــبــيــة الــحــديــثــة،  مـــن الـ

واألعــــــــــداد الـــمـــتـــوقـــع اســتــقــبــالــهــا 
تمهيدا واستعدادا لتشغيل شبكة 
ضـــمـــان الــصــحــيــة بـــالـــتـــعـــاون مع 

وزارة الصحة.

رؤية ريادية
ــان  ــمــ وأوضـــــــــحـــــــــت شــــــركــــــة ضــ
أنــهــا عملت مــنــذ تأسيسها على 
ــة ريـــاديـــة لــلــرعــايــة الصحية  ــ رؤيـ
واالتـــجـــاهـــات الــمــســتــقــبــلــيــة لــهــذا 
القطاع الحيوي، تهدف من خاللها 
إلى بناء مجتمع أكثر صحة عبر 
تطبيق برامج االستدامة وخاصة 
ــور الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة،  ــحــ ــــي مــ فـ
بــصــفــتــهــا الـــمـــصـــدر الــمــســتــقــبــلــي 
لشهادة ضمان للرعاية الصحية 
اإللـــزامـــيـــة لــلــمــوظــفــيــن المقيمين 
ــقـــطـــاع الـــخـــاص  الــعــامــلــيــن فــــي الـ
وعائالتهم، والذين يتجاوز عددهم 
1.8 مــلــيــون شــخــص عــبــر شبكة 
مـــوزعـــة فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 

الكويت.
ــــي ضــــمــــان  ــطـ ــ ــغـ ــ وتــــــابــــــعــــــت: »تـ
مجموعة واسعة من التخصصات 
الطبية األولــيــة والثانوية، والتي 
ــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــراكــ تـــضـــم مــ
 
ً
ــة، والـــــتـــــي تـــعـــمـــل حـــالـــيـــا ــ ــ ــيـ ــ ــ األولـ
كمراكز خاصة تستقبل الراغبين 
فــي الحصول على رعــايــة صحية 
ــادات طـــب الــعــائــلــة وطــب  ــيــ فـــي عــ
األسنان وطب األطفال، إضافة إلى 
 
ً
خدمات األشعة والمختبر، فضال
عـــن مستشفيين فـــي محافظتي 
األحـــمـــدي والـــجـــهـــراء بــســعــة 660 
ســــريــــرا، الـــتـــي تــغــطــي مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن التخصصات الطبية 
األساسية في المستشفيات، جنبا 
إلــى جنب مــع جميع تخصصات 
العيادات الخارجية والصيدليات 
والــمــخــتــبــرات وخـــدمـــات األشــعــة 

ذات الصلة.

 خالل لقاء الدبلوماسيين
ً
ثامر عرب متحدثا

وفد أعضاء السلك الدبلوماسي خالل زيارته مستشفى ضمان في األحمدي

تنسيق حول 
تحويل المستفيدين 

من الجاليات من 
وزارة الصحة إلى 

منظومة ضمان 
الصحية

https://www.aljarida.com/article/18933
https://www.aljarida.com/article/19002
https://www.aljarida.com/article/18999
https://www.aljarida.com/article/18999
https://www.aljarida.com/article/18998


 على السوق الكويتي وإجمالي 
ً
ً عمليات التوريد في القاعدة تعتمد كليا

حجم المشتريات 24 مليون دوالر سنويا

العدد 5293 / األحد 26 مارس 2023م / 4 رمضان 1444هـ

ةديرجلا•
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قـــال قــائــد جــنــاح االستكشاف 
الـــجـــوي األمــيــركــي 386، العقيد 
جورج بوخ جونيور، إن »شراكتنا 
وتــفــانــيــنــا لــلــكــويــت، إضـــافـــة إلــى 
شركائنا في التحالف، واضحان 
عبر التاريخ، ويمكننا أن نلمس 

استمرار ذلك في القاعدة«. 
ــعــــى جـــاهـــديـــن  ــســ ــع: »نــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
 ال غــنــى عــنــه في 

ً
لــنــكــون شــريــكــا

المنطقة، ونعمل باستمرار على 
تعظيم القدرات اإلقليمية والدعم 
فيما يتعلق بالمخاوف األمنية 

المشتركة«.
وأضــاف: »مع ما يقرب من 30 
 مـــن الـــشـــراكـــة بــيــن الـــقـــوات 

ً
عـــامـــا

الــجــويــة األميركية والــكــويــت في 
قاعدة علي السالم الجوية، أردنا 
ـــظـــهـــر مـــــدى أهـــمـــيـــة دعــمــنــا 

ُ
أن ن

وقــدرتــنــا على توفير االســتــقــرار 
 إلى أن »الجناح 

ً
اإلقليمي«، الفتا

هو البوابة اللوجستية للقيادة 
المركزية األميركية، حيث ينقل 
اآلالف مــن أفـــراد قـــوات التحالف 
ونحو 140 ألف طن من البضائع 
إلى الشركاء وقوات التحالف في 

.»
ً
جميع أنحاء المنطقة سنويا

وتابع: »هذه العالقات العميقة 
والدائمة مع الحلفاء والشركاء، 
والــــــتــــــي نـــبـــنـــيـــهـــا مــــنــــذ عــــقــــود، 
ــمــّيــزنــا عن 

ُ
تتيح لنا الــنــجــاح، وت

خصومنا. هذه الشراكات والعمل 
الــجــمــاعــي ســبــب فـــوزنـــا فـــي أي 

صراع«.
وأكـــد بــوخ »أهمية المحافظة 

على أمن المنطقة واستقرارها«، 
 إلى أنهم يعملون ليل نهار 

ً
الفتا

»لكي يشعر جميع من يسكنون 
فــي هــذا اإلقليم بــاألمــن واألمـــان، 
عــبــر اســتــتــبــاب األمـــــن، وتطبيق 
الــقــوانــيــن، وإبـــعـــادهـــم عـــن خطر 
)داعــش( والجماعات اإلرهابية«، 
 عــلــى أن »هـــنـــاك الــكــثــيــر 

ً
مــــشــــددا

من األحــداث الساخنة في شمال 
الــمــنــطــقــة، ونــحــن نــعــمــل عــلــى أال 
تــصــل آثـــارهـــا إلـــى الــمــنــطــقــة، من 
خالل تعاوننا مع الكويت ودول 
 بـــــ »الـــــــدور 

ً
ــالــــف«، مــــشــــيــــدا ــتــــحــ الــ

ــر الــــــــذي تـــلـــعـــبـــه الـــكـــويـــت  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
ــيــــات الـــتـــحـــالـــف  ــلــ ــمــ فــــــي دعــــــــم عــ
، مـــن خــــالل الــتــواجــد 

ً
لــوجــســتــيــا

في قاعدة على السالم الجوية«.

 على سؤال حول التقرير 
ً
وردا

ــه   بــشــأن تــوجُّ
ً
الــــذي صـــدر أخـــيـــرا

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الـــــــقـــــــوات الـــــجـــــويـــــة األمــ
لخفض وجودها في دول الشرق 
األوســــط وتــقــلــيــل الـــمـــوازنـــة، قــال 
بــوخ: »مــوضــوع الموازنة لم يتم 
إقـــــــراره بـــعـــد، حــيــث إنــــه بــحــاجــة 
إلــــى تــصــويــت مــجــلــس الــشــيــوخ. 
ــا بـــخـــصـــوص أعـــــــداد الــجــيــش  ــ أمـ
ــة، فـــهـــي  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ ــالــ األمــــــيــــــركــــــي بــ
، وتـــخـــتـــلـــف مــن 

ً
مـــتـــغـــيـــرة دائـــــمـــــا

 لــلــظــروف. نحن 
ً
وقــت آلخــر وفــقــا

مـــلـــتـــزمـــون بـــالـــبـــقـــاء فــــي مــنــطــقــة 
الشرق األوسط، بغض النظر عن 
 
ً
عدد القوات، ولن نغادرها، نظرا

ألهميتها بالنسبة لنا، رغم وجود 
ــع الـــصـــيـــن وروســـيـــا  مـــنـــافـــســـة مــ

ــران، فنحن مــازلــنــا فــي آسيا  ــ وإيـ
وأوروبــــا، ولدينا شــراكــات قوية 
في المنطقة، ونساعد الدول وقت 
حاجتها، كما سبق أن ساعدنا 

الكويت«.
وأضـــــــاف: »هـــــذا ســبــب وجـــود 
قواعد عسكرية عدة لنا بمنطقة 
الشرق األوســط. نحن نعلم مدى 
قلق الدول المضيفة لقواعدنا من 
خبر تخفيض أعداد قواتنا، لكننا 
أكدنا إلدارتنا أهمية وجودنا في 
قاعدة علي السالم الجوية، بسبب 
ربها 

ُ
موقعها االستراتيجي، وق

مــن ســوريــة والــعــراق وأوكــرانــيــا، 
وقد تفهمت إدارتنا هذا األمر«.

وأشـــــــــــار إلــــــــى »وجـــــــــــود بــنــيــة 
تحتية مــتــقــدمــة، وتـــم تطويرها 
 إلـــى 

ً
ــــدة«، الفــــتــــا ــاعـ ــ ــقـ ــ فــــي هـــــذه الـ

»وجــود 2000 جندي من السالح 
الجوي األميركي في قاعدة علي 
السالم الجوية وعدد من الجنود 

الكنديين واإليطاليين«. 
ن بوخ أن »21.4 في المئة  وبيَّ
مــن الـــقـــوات الــجــويــة فــي الخدمة 
 
ً
الــفــعــلــيــة مـــن اإلنــــــــاث«، مــخــتــتــمــا
كالمه بـ »أننا نحب شراكتنا مع 

الكويت«.

السوق الكويتي 

مـــن نــاحــيــتــه، أكـــد قــائــد ســرب 
التعاقدات بالجناح االستكشافي 
386، الرائد جيمس دن، المسؤول 
عن المشتريات وعمليات الدعم 
والخدمات والبنية التحتية، أن 
»عــمــلــيــات الـــتـــوريـــد فـــي الــقــاعــدة 

 على السوق المحلي 
ً
تعتمد كليا

الكويتي، مــن خــالل الــتــعــاون مع 
 عن 

ً
الــشــركــات الــمــحــلــيــة«، مــعــربــا

ــرواج  ــ ـــ »الــحــيــويــة والــ ســعــادتــه بـ
وروح المنافسة التي يتميز بها 

السوق الكويتي«.
ــح أن »إجـــمـــالـــي حــجــم  ــ ــ وأوضـ
مشترياتهم من السوق الكويتي 
 ،»

ً
يبلغ 24 مليون دوالر ســنــويــا

 إلــــــى أن »كــــــل عــمــلــيــات 
ً
ــرا ــيــ ــشــ مــ

الشراء تتم بشفافية كاملة، ومن 
منطلق الحرص الكامل على دعم 

المنافسة في السوق الكويتي«. 

مركز اإلطفاء

ــــح رئـــيـــس هيئة  بــــــدوره، أوضـ

كبيري الرقباء في مركز اإلطفاء 
بالقاعدة، لورانس بويل، أن »مركز 
اإلطــفــاء متخصص فــي التعامل 
ــيــــع حــــــــــاالت الــــــطــــــوارئ  مــــــع جــــمــ
واإلنــقــاذ للطائرات وطواقمها«، 
ــــدة تــضــم  ــاعـ ــ ــقـ ــ  إلــــــى أن »الـ

ً
ــا ــ ــتـ ــ الفـ

عناصر من سالح الجو األميركي، 
بــمــشــاركــة إيــطــالــيــة وكــنــديــة، في 
إطــار التحالف الــدولــي لمحاربة 

داعش«.
وأجرت فرقة اإلطفاء الخاصة 
 لمحاكاة 

ً
 ميدانيا

ً
بالقاعدة تمرينا

إنــقــاذ أحـــد طــيــاري »يــوروفــايــتــر 
تايفون«، وكيفية إنقاذه وإخالئه 
بّين 

ُ
مــن الــطــائــرة، فــي خــطــوات ت

حـــركـــة الـــفـــريـــق مــنــذ تــلــقــي بــالغ 
االســـتـــغـــاثـــة حـــتـــى االنـــتـــهـــاء مــن 

عملية اإلنقاذ.

برج المراقبة

ــــرج مـــراقـــبـــة حــركــة  مــــســــؤول بـ
الطائرات في قاعدة علي السالم 
الجوية ليزلي أليس، قال: »نعمل 
لضمان أمــن الــطــائــرات فــي الجو 
 إلـــى أنــهــم 

ً
وعــلــى األرض«، الفـــتـــا

ــنـــب مــع  ــــى جـ  إلــ
ً
ــا ــبـ ــنـ يـــعـــمـــلـــون جـ

مضيفيهم الــكــويــتــيــيــن فــي هــذه 
القاعدة.

وأشـــــــــار إلــــــى أنــــهــــم يــعــمــلــون 
 على تطوير كــل األجــهــزة 

ً
حــالــيــا

التقنية الــتــي تــســّهــل مــن عملهم 
ــــم فــي  ــّك ــحــ ــــتــ فـــــي الـــــتـــــواصـــــل، وال
 إلــى »أننا 

ً
حركة الطائرات، الفتا

 بتجديد المدرج 
ً
احتفلنا أخــيــرا

ــدة، وتـــطـــويـــر أنــظــمــة  فــــي الــــقــــاعــ
ــائـــرات الـــجـــديـــدة، ما  ــقـــاف الـــطـ إيـ
يــمــنــحــنــا فـــرصـــة أكـــبـــر لــحــمــايــة 
الطائرات المقاتلة والطيارين في 
حــالــة الـــطـــوارئ. كما أن األكــتــاف 
المرصوفة في خط الطيران تعمل 
كدفاع مهم ضد حطام األجسام 

الغريبة«. 
 
ً
وذكــر أليس أن »هــنــاك مراقبا
 يــعــمــل فـــي الــبــرج 

ً
 كــويــتــيــا

ً
جـــويـــا

بــــرفــــقــــة اثــــنــــيــــن مـــــن الـــمـــراقـــبـــيـــن 
األميركيين، كما يتم العمل على 
تـــدريـــب الــمــزيــد مـــن ســـالح الــجــو 
األمــيــركــي على كيفية العمل في 

البرج«.
ــن الـــتـــحـــديـــات الــمــنــاخــيــة  ــ وعــ
وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــهــا، أوضــح 
أن »المعدات الحديثة الموجودة 
في البرج تساعدنا على توجيه 
الــطــائــرات بكل ســالمــة، حتى في 
ــعــــب الـــــظـــــروف الـــمـــنـــاخـــيـــة«،  أصــ
 أن »الخطورة األكبر هي 

ً
موضحا

انــعــدام الــرؤيــة، بسبب الضباب، 
ــب بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــا،  ــ ــعـ ــ فـــهـــي األصـ
النعدام الرؤية األفقية، على عكس 

الترابية«.

الطوارئ الطبية

إلــى ذلـــك، قــالــت قــائــد عمليات 
ــدة،  ــاعـ ــقـ ــالـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة بـ
الــرائــد مــاغــي ويــرتــز، إن »المركز 
 ،

ً
ــا ــل بـــــه 49 شـــخـــصـ ــمـ ــعـ الــــــــذي يـ

بينهم 3 أطــبــاء، مجهز بالكامل، 
ويحتوي على سيارات إسعاف، 
ــادات مخصصة  ــيـ إضـــافـــة إلــــى عـ
لألسنان واألشــعــة، ووحـــدة قلب 
ومــــالحــــظــــة، وعـــــيـــــادة لـــلـــعـــيـــون، 
ــادة لـــلـــعـــالجـــيـــن الــطــبــيــعــي  ــ ــيـ ــ وعـ
والـــصـــيـــنـــي، وغـــرفـــة لــلــجــراحــات 
الــخــفــيــفــة«، مــوضــحــة أن »هــنــاك 
 مع قسم الطوارئ 

ً
 وثيقا

ً
تعاونا

في مستشفى الجهراء الحكومي 
في حال وجــود حــاالت تستدعي 
ذلك، إضافة إلى إرسال حاالت إلى 

بعض المستشفيات الخاصة«.
ولفتت ويرتز إلــى أن »المركز 
 مــا بين 50 و60 

ً
يستقبل يوميا

، ويـــحـــرص عــلــى تقديم 
ً
شــخــصــا

رعـــايـــة صــحــيــة حــاســمــة، لــزيــادة 
جاهزية المقاتلين«.

الجامعة تختتم مشروع »متطوع وأفتخر« كلية التربية نظمت ندوة »صحتك تهّمنا«
اختتم قسم االنشطة التطوعية والجوالة في 
عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت برنامج 
مشروع »متطوع وأفتخر«، بالتعاون مع الهيئة 
العامة للشباب في كلية العلوم الحياتية، والذي 

شمل عددا من الورش التدريبية لطلبة القسم.
وذكــر القسم في بيان صحافي امس أن هذا 
المشروع أتــى ترجمة لالستراتيجيه الوطنية 

ـــا لــلــتــكــامــل بــيــن 
ً
ــتـــطـــوعـــي، وتـــطـــبـــيـــق لــلــعــمــل الـ

مؤسسات الدولة، وبالتعاون بين الهيئة العامة 
للشباب - إدارة العمل التطوعي وجامعة الكويت 
ممثلة في عمادة شؤون الطلبة - قسم األنشطة 

التطوعية والجوالة.

نظم مكتب مساعد العميد للشؤون 
الـــطـــالبـــيـــة بــكــلــيــة الـــتـــربـــيـــة فــــي جــامــعــة 
الـــكـــويـــت، بــالــتــعــاون مـــع طـــالـــبـــات مــقــرر 
اإلدارة المدرسية، ندوة بعنوان »صحتك 
تـــهـــمـــنـــا« قـــدمـــتـــهـــا رئـــيـــســـة الــمــخــتــبــرات 
الـــطـــبـــيـــة فــــي وزارة الــــصــــحــــة، د. هـــدى 
الرشيدي، أخيرا على مسرح كلية التربية 

فـــي مــديــنــة صـــبـــاح الـــســـالـــم الــجــامــعــيــة. 
وشـــــددت د. الـــرشـــيـــدي عــلــى ضــــرورة 
ممارسة الرياضة وشــرب كميات كبيرة 
من السوائل والــمــاء بكثرة، وخاصة في 
شهر رمضان المبارك، إلى جانب االهتمام 
باألكل الصحي وعمل التحاليل الالزمة 

في مختبرات المراكز الصحية.
الرشيدي متحدثة

»اتحاد التطبيقي« يدعو للتنسيق 
مع »النفط« بشأن إعالن التوظيف

قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الــعــام لطلبة ومــتــدّربــي الهيئة 
الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي 
والــــتــــدريــــب لــــشــــؤون الــكــلــيــات، 
رئيس لجنة ذوي االحتياجات 
الــــخــــاصــــة، ســـلـــطـــان الــعــجــمــي، 
ــلـــة مـــوســـمـــيـــة  ــاك مـــشـــكـ ــ ــنـ ــ إن هـ
تواجه خريجي كلية الدراسات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مــــع كــــل فــصــل 
دراسي، وهي وجود فترة زمنية 
ــم الخريجين 

ّ
تــفــصــل بــيــن تــســل

شــهــاداتــهــم وبــيــن إعـــالن شركة 
الــنــفــط، مــمــا يــضــع الخريجين 
في حيرة كبيرة، وال يتسنى لهم 
مهم 

ّ
التقديم، نظرا لتأخر تسل

شهادات التخّرج.
وطـــــــالـــــــب الــــعــــجــــمــــي إدارة 
الــهــيــئــة بــالــتــنــســيــق مـــع شــركــة 
الـــنـــفـــط بـــشـــأن تـــوقـــيـــت تـــوزيـــع 
ــيـــن وبـــيـــن  ــجـ ــريـ ــخـ ــادات الـ ــ ــهــ ــ شــ
إعالن التوظيف بشركة النفط، 
حيث يستمر استقبال طلبات 
التعيين إلى نهاية شهر يونيو 
الــمــقــبــل، لــيــتــســنــى للخريجين 
التقّدم بأوراقهم لشركة النفط، 

بدال من ضياع الفرصة عليهم، 
واالنتظار لحين اإلعالن الجديد 
بعد 6 أشهر، فلن يضير الشركة 
تأخير اإلعـــالن أو قــيــام الهيئة 
بــتــوزيــع الــشــهــادات قــبــل موعد 
إعــــالن »الـــنـــفـــط«، وذلــــك حفاظا 
عــــلــــى الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــوظـــيـــفـــي 
للخريجين بالفصل الــدراســي 
الثاني، وتمكينهم من اللحاق 

على إعالن التوظيف.

سلطان العجمي

الناجم: تعزيز روح »شنغهاي« في محاربة اإلرهاب والمخدرات
• سفير الكويت بالهند دعا إلى بناء هيكل أمني متوازن للقضاء على التطرف والنزعة االنفصالية

• دعم كويتي للجهود الدولية لمساعدة الشعب األفغاني في تحقيق تطلعاته
ــــت لــــدى  ــويـ ــ ــكـ ــ أكــــــــد ســـفـــيـــر الـ
الهند، جاسم الناجم، أن منظمة 
ــاي لــــلــــتــــعــــاون قـــدمـــت  ــهــ ــغــ ــنــ شــ
مــســاهــمــات كــبــيــرة فـــي تحقيق 
ــســــالم واالســــتــــقــــرار وتــنــمــيــة  الــ
البلدان وازدهــارهــا فــي منطقة 
الــمــنــظــمــة، بــاعــتــبــارهــا منصة 
مــهــمــة لــلــتــعــاون اإلقــلــيــمــي في 
القارتين األوروبية واآلسيوية.

جـــاء ذلـــك خـــالل كــلــمــتــه أمـــام 
جــلــســة عــقــدت بــعــنــوان »إعــــادة 
االتــصــال مــن أجـــل االســتــقــرار... 
ضــــمــــان عـــــــودة ظــــهــــور مــنــطــقــة 
أوراســــــــيــــــــا بــــشــــكــــل آمــــــــــــن«، فــي 
الــــمــــؤتــــمــــر الـــــــدولـــــــي لــمــنــظــمــة 
شنغهاي للتعاون الذي عقد بين 

23 و24 الجاري في نيودلهي.
وشـــدد الناجم على الحاجة 
إلــى العمل مــع جميع األطـــراف 
الــمــعــنــيــة لــتــعــزيــز روح منظمة 

شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون والــحــفــاظ 
ــرار فــي  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى األمــــــــن واالســ
منطقة أوراسيا، وذلك عن طريق 
مــكــافــحــة الـــتـــهـــديـــدات األمــنــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــكــافــحــة اإلرهـــاب 
جار بالمخدرات 

ّ
وتمويله واالت

ــل األمـــــــــــــــوال والـــــجـــــرائـــــم  ــ ــســ ــ وغــ
المنظمة العابرة للحدود.

اإلرهاب والتطرف 

ودعــــــــا إلــــــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق 
الـــتـــعـــاون األمـــنـــي وبـــنـــاء هيكل 
أمني متوازن وفعال ومستدام 
ــلـــى خــطــر  ــل الـــقـــضـــاء عـ ــ مــــن أجــ
اإلرهـــــــــاب والــــتــــطــــرف والـــنـــزعـــة 

االنفصالية.
وأشار إلى أن انضمام بعض 
دول مجلس الــتــعــاون كشركاء 
حــــــوار إلـــــى مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 

للتعاون يؤكد األهمية المتزايدة 
للمنظمة، األمـــر الـــذي سيؤدي 
ــر فــي  ــبــ إلــــــى قـــيـــامـــهـــا بــــــــدور أكــ
ــتــــعــــاون بـــيـــن الـــــدول  تـــطـــويـــر الــ

اآلسيوية.
وأبرز الناجم دور الكويت في 
محاربة الجماعات اإلرهــابــيــة، 
خــاصــة مــع الــتــحــالــف العالمي 
لهزيمة المنظمات المتطرفة، 
ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
عديدة على المستوى الــوزاري 
ــدا دعــم  ــدار الــــعــــام، مـــؤكـ ــ عــلــى مـ
الكويت للجهود المتواصلة مع 
المجموعات الدولية واإلقليمية 
لمساعدة الشعب األفغاني في 
تحقيق تطلعاته واحتياجاته 

األساسية.

الناجم خالل مشاركته بالمؤتمر الدولي لمنظمة شنغهاي

ربيع كالس

فوج اإلطفاء في حالة طوارئ

عملية إنقاذ طيارإسعاف مجندة في عيادة القاعدة

قائد االستكشاف الجوي األميركي: باقون في المنطقةقائد االستكشاف الجوي األميركي: باقون في المنطقة
وقاعدة علي السالم االستراتيجية مهمة لناوقاعدة علي السالم االستراتيجية مهمة لنا

برج المراقبة يعمل 
 إلى جنب 

ً
جنبا

مع عسكريين 
كويتيين لضمان 

أمن الطائرات... 
والخطورة األكبر 

هي الضباب

القاعدة تضم مركز 
 
ً
إطفاء متخصصا
إلنقاذ الطائرات 

 
ً
وطواقمها ومركزا
للرعاية الصحية 

 بالكامل
ً
مجهزا

العقيد جورج بوخ جونيور

في إطار تسليط الضوء على كيفية قيام الشراكات مع الكويت وشركاء التحالف 
بتعزيز دعم المقاتلين في قاعدة علي السالم الجوية، والقدرة على إبراز قوة قتالية 

حاسمة من أجل شرق أوسط آمن ومستقر، استضاف جناح االستكشاف الجوي 
 في القاعدة 

ً
 طويال

ً
 إعالميا

ً
األميركي 386، التابع لسالح الجو األميركي، يوما

فت وسائل اإلعالم المحلية بشكل مباشر، وعلى مدار اليوم،  الجوية، حيث تعرَّ
على عدد من المهمات ضمن جناح االستكشاف الجوي 386 التي تتقاطع مع 

الكويت وشركاء التحالف.

https://www.aljarida.com/article/18909
https://www.aljarida.com/article/19014
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إصابة وافَدين في حريق بسكراب أمغرة
• محمد الشرهان 

ــي اخــتــنــاق 
َ
أصـــيـــب وافــــــدان آســـيـــويـــان بــحــالــت

وإجــهــاد حـــراري، جــراء حريق كبير اندلع مساء 
أمـــس األول فــي مــخــزن بمنطقة ســكــراب أمــغــرة، 
وأسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة لحقت 

بالموقع.
وفــي التفاصيل، قالت إدارة العالقات العامة 
واإلعــالم بقوة اإلطفاء العام، إن ادارة العمليات 
المركزية بالقوة تلقت بالغا مساء أمــس األول 
بـــانـــدالع حــريــق مــخــزن فــي ســكــراب أمـــغـــرة، فتم 
تحريك مراكز إطفاء التحرير والجهراء الحرفي 
واإلسناد الى موقع الحادث، وعند وصول رجال 
اإلطفاء تبين أن الحريق اندلع في مخزن يحتوي 
على ســجــاد وخــيــام، فتعاملوا معه على الــفــور، 
وتمت مكافحته وعزله حتى ال يمتد الى المواقع 
المجاورة، وتمكنوا من السيطرة عليه وإخماده.

من جانبه، قال مسؤول إدارة الطوارئ الطبية 
بموقع الحادث، فهد العنزي، إن فنيي الطوارئ 
ي اختناق وإجهاد حراري 

َ
الطبية تعاملوا مع حالت

يا العالج في 
ّ
لوافدين يعمالن بالموقع، وقد تلق

موقع الحريق.

محمد الشرهان

رجال »اإلطفاء« يكافحون الحريق

 للمساهمين في ممشى الواحة
ً
 صحيا

ً
 للمساهمين في ممشى الواحة»تعاونية مشرف« افتتحت ناديا

ً
 صحيا

ً
»تعاونية مشرف« افتتحت ناديا

افتتح رئيس وأعضاء مجلس إدارة 
جمعية مشرف التعاونية ناديا صحيا 
 )crossfit( وريــاضــيــا بممشى الــواحــة
هو األول من نوعه على مستوى العمل 
 على 

ً
 جــديــدا

ً
الــتــعــاونــي، ويــعــد إنــجــازا

مستوى تطوير المنشآت في الممشى، 
كما تم افتتاح موقف السيارات الجديد 
بالممشى هدية الجمعية ألهل المنطقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، 
ــي تـــصـــريـــح بــعــد  ــ ــالــــة، فـ ــفــــضــ خــــالــــد الــ
افتتاح )crossfit( إلى أن النادي يهدف 
إلــى تطوير الممشى بمنشأة جديدة 
مـــن نــوعــهــا تــلــبــي حــاجــة الــشــبــاب من 
الــمــســاهــمــيــن الـــراغـــبـــيـــن فـــي تحسين 
لــيــاقــتــهــم الـــبـــدنـــيـــة، أو تــطــبــيــق نــظــام 
ريــــاضــــي صـــحـــي بـــبـــرامـــج مــــدروســــة، 
وقد أعدت الجمعية النادي بمقاييس 
عالمية وبمدربين ذوي خبرة لتطبيق 
برامج وحصص تدريبية للمشتركين، 
ويمكن للمساهمين االشتراك بالنادي 
ــة بــــــإدارة  ــامـ ــعـ عـــبـــر قـــســـم الــــعــــالقــــات الـ

الجمعية.
وأضـــــــاف أن االهـــتـــمـــام بــالــريــاضــة 

وتشجيع جميع فئات المجتمع عليها 
ــن األهـــــــــداف االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــجــمــعــيــة  مــ
ــم فــي  ــهـ ــا مــــن دور مـ ــهـ ــا لـ ــمـ مــــشــــرف، لـ
تحسين الصحة العامة، وشغل أوقات 
الـــفـــراغ لــلــشــبــاب، ومـــحـــاربـــة الــظــواهــر 

السلبية كالتدخين والمخدرات.
وقــال الفضالة أثــنــاء افتتاح موقف 
سيارات واحة مشرف الجديد، إن إدارة 
ــدرك مــــدى أهــمــيــة ممشى  ــ الــجــمــعــيــة تـ
الــواحــة الــذي أصبح قبلة للرياضيين 

والعائالت، ليست لمنطقة مشرف فقط 
بل على مستوى جميع المناطق، و«ال 
نبالغ إذا قلنا إن الممشى يعد معلما 
من معالم الكويت، وأصبحت الحاجة 
ضــروريــة لتطوير البنيه التحتية له، 

لــذلــك قــدمــت تــعــاونــيــة مــشــرف لــــرواده 
وأهــــــــل الـــمـــنـــطـــقـــة مــــوقــــف الــــســــيــــارات 
الــجــديــد، لــيــحــد مــن تــكــدس الــســيــارات 
ــام على  ــ حـــول الــمــمــشــى، ويــقــلــل االزدحـ

الموقف القديم«.

واختتم ان إدارة الجمعية ال تدخر 
 على جميع الصعد التسويقية 

ً
جــهــدا

واالجتماعية والخدمية، بهدف تطوير 
المنطقة، وتقديم كل جديد للمساهمين 

وأهالي المنطقة.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية يفتتحون النادي 

موقف السيارات

األول من نوعه على مستوى الجمعيات... وتدشين موقف جديد للسيارات بالممشى

غرق وافَدين
في شاطئ الخيران

• محمد الشرهان
لقي وافدان آسيويان مصرعهما مساء 
امس االول جراء غرقهما أثناء ممارستهما 
السباحة في شاطئ الخيران، وتمكنت فرق 
االطفاء البحري ودوريات خفر السواحل 
من انتشالهما وتسليمهما لرجال االدارة 

العامة لألدلة الجنائية.
وجاء في التفاصيل التي رواهــا مصدر 
أمني لـ »الجريدة«، ان غرفة عمليات وزارة 
الداخلية تلقت بالغا مساء امس االول يفيد 
بوجود حالتي غرق في المنطقة البحرية 
بالخيران، مشيرا الى انه فور تلقي البالغ 
تم توجيه دوريـــات خفر السواحل ومركز 
الشعيبة لالطفاء البحري الى موقع البالغ.

وأضـــــــاف الـــمـــصـــدر أن غــــواصــــي خــفــر 
الــســواحــل واإلطــفــاء الــبــحــري تمكنوا من 
العثور على الغريقين بعد عملية بحث 
اســتــمــرت عـــدة ســـاعـــات، وتـــم انتشالهما 
وتسليمهما لرجال األدلة الجنائية، وتم 

نقلهما إلى ادارة الطب الشرعي.

ضبط آسيوي ومطلوب أمني بحوزتهما 
حشيش ومؤثرات عقلية

تمكن رجال الجمارك العاملون في مبنى الركاب 
T5 بمطار الكويت من ضبط وافد آسيوي بحوزته 
88 كيسا تحتوي على مادة الحشيش المخدرة، 
إضــافــة إلـــى ضبط كمية مــن »الــحــشــيــش« أيضا 
وحــبــوب مــؤثــرات عقلية بــحــوزة مطلوب أمني 

بمبنى الركاب T1 في قضيتين منفصلتين. 
وفي تفاصيل الضبطية االولى، قال مدير إدارة 
المطارات باالدارة العامة للجمارك أسامة الشامي، 
 T5 إن رجال الجمارك العاملين في مبنى الركاب
تمكنوا مــن ضبط وافـــد آســيــوي قـــادم على متن 
إحدى الرحالت وعند وصوله الى مكتب التفتيش 
الجمركي بــدت عليه عالمات االرتــبــاك، مما دفع 
رجال الجمارك إلى إخضاعه لعملية تفتيش دقيقة.

ــاف ان رجـــال الــجــمــارك عــثــروا بــحــوزة  وأضــ
 تــحــتــوي عــلــى مـــادة 

ً
الــمــســافــر عــلــى 88 كــيــســا

ــــي أمـــتـــعـــتـــه  ــأة فــ ــبــ الـــحـــشـــيـــش الـــــمـــــخـــــدرة مــــخــ
الــشــخــصــيــة، مــشــيــرا الـــى انـــه تــمــت إحــالــتــه إلــى 
جهات االختصاص بعد أن تم تحريز ما بحوزته 

من مواد مخدرة.

وفي تفاصيل الضبطية الثانية، قال الشامي 
إن السلطات االمنية في مبنى الركاب T1 طلبت 
من مفتشي االدارة العامة للجمارك العاملين في 
المبنى تفتيش أحد المطلوبين أمنيا احترازيا 
عند ضبطه من قبل رجال االمن واالشتباه فيه.
وأوضــح أن مفتشي الجمارك عثروا بحوزة 
المطلوب االمني على كمية من مادة الحشيش 
وكمية من حبوب المؤثرات العقلية، الفتا الى 
ت بــنــاء عــلــى الــتــعــاون  ان عملية تفتيشه جـــاء

المشترك بين الجمارك والسلطات األمنية.

المواد المضبوطة بحوزة المتهَمين
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ةديرجلا•
زوايا ورؤى opinion@aljarida●com٧

أول العمود:  أشعر بخجل كلما تحدثت شخصية خليجية عن 
الكويت بكلمات مثل: »الكويت في السابق كانت...«.

 ***
ماذا قدم الوزراء الذين تم تعيينهم في التشكيالت الوزارية العديدة 
 الماضية على سبيل المثال، من أفكار تم تطبيقها 

ً
)٢٠( عاما على مدى الـ

 في بيئة اإلدارة الحكومية؟
ً
 جذريا

ً
وحققت تغييرا

 سيجد 
ً
المالحظ أنه فور صدور مرسوم بتعيين شخص ما وزيرا

 باآلتي:
ً
نفسه- هذا الوزير– محاطا

١- فائض من الموظفين في وزارته ال يستطيع مسهم.
٢- بيئة غير مواتية من مجموعة نواب في البرلمان ال يريدون أي 

إصالح يمس شعبيتهم في الدائرة االنتخابية.
 ويحاول 

ً
٣- وزير سابق في وزارته اتخذ قرارات غير سوية إداريا

 تغييرها.
ً
جاهدا

٤- االنصياع لقبول تعيين وكالء مفروضين عليه.
٥- محاولته الخروج لوسائل اإلعالم إلثبات أنه موجود من خالل 

اإلعالن عن مشاريع يقوم بها مدير إدارة ال وزير.
٦- الــتــهــديــد الـــدائـــم بــاالســتــجــوابــات فــي حـــال قــيــامــه بـــأي خطوة 

إصالحية جديدة.
٧- في الغالب يكون في بيئة وزاريـــة ال تملك خطة لتطوير عمل 
 في الوزارة« إن رحل باستقالة 

ً
وزارته فيكون بمنزلة »من أمضى وقتا

أو خروج من التشكيل الوزاري!
عتمد إال بعد تنازالت أو 

ُ
٨- تكون قدرته على التغيير محدودة وال ت

ضوء أخضر من عوامل ضاغطة خارج الوزارة.
٩- ال تمضى بضعة شهور حتى يجد نفسه في مجتمع »الــوزراء 
السابقين«، فعمر الحكومات يشبه عمر زهـــرة النوير فــي صحراء 

الكويت. وهكذا، يأتي الوزير التالي بعده!

لسنا هنا في صدد ترديد كلمات شعبية »بطتنا بطت بطن بطتكم« 
لوصف الحالة التي بانت عليها الحياة النيابية بعد صدور حكم البطالن 
ل واالنتخابات المبطلة، فالبطالن والمبطل 

ّ
الذي أبطل المجلس المبط

والمبطلة، كلمات تم تداولها بكثرة في اآلونـــة األخــيــرة منذ انتشار 
توقعات صدور حكم المحكمة الدستورية ببطالن انتخابات مجلس 
 
ً
ــاع مجلس 2020 المنحل، ليصبح مجلس 2022 مبطال 2022 وإرجـ
وانتخاباته مبطلة!  فحكم المحكمة الدستورية أقر توقعات البطالن 
 
ً
 إلــى الـــوراء وتحديدا

ً
وأبطل المبطل وألغى المبطلة، وأعــادنــا أعــوامــا

 ،
ً
 وأعضاء منتخبين شعبيا

ً
إلى مجلس 2020 المنحل ليزيح رئيسا

ويستبدلهم برئيس وأعضاء منحلة عضويتهم في ذروة انتشار وباء 
كورونا.  ومع تعدد إجراءات الحل وأحكام اإلبطال على مدى السنوات 
 على األمــة بكل أطيافها أن تتحاور 

ً
العشرين الماضية، أصبح لزاما

بشكل علمي وشمولي وعلني ومباشر للحصول على إجابات مقنعة 
للتساؤالت التي تطرحها النخب السياسية واألوساط البرلمانية: هل 
ديموقراطيتنا باطلة أم مبطلة؟ وهل إلبطالها تبعات على المستوى 
المحلي والخليجي واإلقليمي؟ وهل تتوافق ديموقراطيتنا مع طبيعة 
مجتمعاتنا العربية؟ وهل ديموقراطيتنا متكاملة وشاملة وتنضج 
مع مــرور الزمن كما في الــدول المتقدمة؟ أم تنكمش وتتراجع؟ وهل 
؟ 

ً
ظــروف والدة الديموقراطية مشابهة للدول المتقدمة ديموقراطيا

وهل ديموقراطيتنا في االتجاه الصحيح؟ وما الــذي نتطلع إليه من 
الديموقراطية؟ وهل الديموقراطية المستدامة أفضل من المتقطعة بسبب 
الحل واإلبطال؟ وهل الحل واإلبطال ممارسة طبيعية وجزء من حركة 
تصحيح المسار الديموقراطي؟ وهل استدامة الديموقراطية ونضوج 
ممارسيها مرتبط بتطور وتنمية قطاعات البلد؟ وهل نظام القوائم 
االنتخابية التي تتشكل منها الحكومات يضمن لنا استدامة التنمية 
والديموقراطية في بلدنا؟ وهل وجود هيئة عليا مستقلة لالنتخابات 

يحّصن العملية االنتخابية من البطالن واإللغاء؟ 
علينا أن نبحث عن إجابات مقنعة بهدوء وحكمة وإيجابية ومنطقية 
حتى نضمن استدامة الديموقراطية وتنميتها وتحصينها من إجراءات 

الحل وتبعات أحكام البطالن الدستورية.

تعود بي الذاكرة إلى مقال نشرته في 25- 1- 2013 
»نهضة دولة« تناولت فيه أسباب تراجع مؤشرات 
التنمية وأسباب استمرار األزمات السياسية رغم 
ــمـــوارد الــمــالــيــة والــبــشــريــة، وإلــــى ضـــرورة  وفــــرة الـ
إيجاد مخرج لتلك األزمــة دون المساس والتنازل 

عن دولة القانون والدستور.
غــيــاب الــنــيــة الــصــادقــة لــإصــالح مــن قــبــل طرفي 
الــنــزاع الحكومة والمجلس حتى هــذه اللحظة ما 
هـــو إال دلـــيـــل عــلــى عــــدم إدراك الــمــعــنــى الــحــقــيــقــي 
للديموقراطية والمشاركة الشعبية، وعجز الطرفين 
عن إيجاد حل متكامل يمكن التوافق عليه كنقطة 
التقاء، فما ُيطرح ال يتجاوز بيانات وتصريحات 
صحافية وتــغــريــدات ال تتناسب وحــالــة االحتقان 

التي نعيشها.
ضعف األداء الحكومي باإلضافة إلى التصرفات 
غير المسؤولة من النواب السابقين والحاليين ال 
»لعب عيال«، فاللغة الحاضرة ما  يمكن وصفه إال بـ
زالت ترضع وتتغذى على ثدي التعصب الطائفي 

والطبقي والقبلي األعمى.
هــذا الــنــفــس البغيض إن لــم يتغير نــحــو تعزيز 
روح المواطنة واحترام القانون فلن نجني منه إال 
الدمار، فزوال الدول والمجتمعات يبدأ من صغائر 
الــفــتــن ومـــن عــقــول كـــهـــذه، ومـــا ذهـــب إلــيــه هــربــرت 
سبنسر الفيلسوف البريطاني مؤلف كتاب »الرجل 
ضــد الــدولــة« وصــاحــب مصطلح »الــبــقــاء لألصلح« 
 لما قال ما قاله، ولتبنى فكرة 

ً
والذي لو كان كويتيا

.
ً
»حرق األصلح«، حتى لو كان األصلح فكرة ال فردا

جدل اليوم تعدى القيم والفكر بعد أن ارتمى في 
أحضان الفجور بالخصومة، ولم يعد المثقف يقود 
الشارع بعد أن سلم الراية لحساب مجهول الهوية 
يــوجــهــه كــيــفــمــا شــــاء، وعـــلـــى الـــطـــرف اآلخــــر هــنــاك 
 
ً
مــن يــتــذاكــى ويتباكى على الديموقراطية مناديا
بإشهار األحــزاب وإلــغــاء مرسوم الصوت الواحد، 
ومّرة بإمارة دستورية، ومّرة أخرى بدستور جديد 
ومــمــلــكــة دســتــوريــة، وهـــو يــعــلــم أنــهــا مــحــل خــالف 

شعبي ودستوري.
هـــذا الــتــخــبــط أضــعــف الــحــراك الــشــعــبــي وصــّعــب 
عليه الطريق، فمن ينادي بتطبيق القانون واحترام 
الــســلــطــات والــدســتــور تــجــده أول مــن يــكــســره، وإن 
بقيت الحال على ما هي عليه فلن نخرج من هذه 
الدوامة، واألمر يتطلب وجود إيمان بالديموقراطية 
والــدســتــور وتــغــلــيــب للمصلحة الــوطــنــيــة عــلــى ما 

سواها من المصالح.
هذه الفقرة أنقلها كما هي من مقال »نهضة دولة« 
رغم أن الفارق الزمني على كتابتها تجاوز العشر 
سنوات بالتمام والكمال »سياسة العناد واإلقصاء 
مستمرة لألسف الشديد في نفوس بعض ممثلي 
المجلس الحالي كما هــو فــي المجالس السابقة، 
وهذا النوع من السياسة ال ينهض ببلد ولن يمّكن 
الــوطــن مــن تحقيق مــبــادئ الــعــدل والــمــســاواة التي 
نص عليها الدستور«، فهل تغير شيء أو بقي ما 

نفتخر به؟
ودمتم سالمين.

بوصلة: بطالن المبطل 
والمبطلة

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي

المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: ال بطالن بغير نص أو مقتضى وال جزاء إال عدل الفعل )3-1( 
 عــلــى مــقــالــي األحــــد الــمــاضــي تحت 

ً
عــطــفــا

عنوان: »في غياب الحكومة ال يبطل اجتماع 
«، على 

ً
 دستوريا

ً
المجلس وتأجيله أصبح عرفا

سند من التفسير الصحيح لنص المادتين 
)116( و)97(، ذلك أن أوالهما تنص في عجزها 
على أنــه »ويجب تمثيل الـــوزارة في جلسات 
المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها« وأن 
ثــانــيــتــهــمــا تــنــص عــلــى أنـــه »يــشــتــرط لصحة 
اجتماع مجلس األمة حضور أكثر من نصف 
 
ً
أعضائه«، ونستكمل في مقال اليوم حديثا

 عن البطالن وعدل الفعل على التوالي: 
ً
ضروريا

سيادة األمة وحقوقها 

في إطار التطبيقات المختلفة لنص المادة 
)6( من الدستور التي تقرر أن »نظام الحكم 
في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه لألمة 
، وتــكــون ممارسة 

ً
مــصــدر الــســلــطــات جــمــيــعــا

السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور«، 
كان من أوجه ممارسة هذه السيادة، وحقا من 
حقوق األمة، قيام ممثليها بممارسة حقوقها 
في التشريع، وفي مساءلة ومحاسبة الحكام 
من خــالل االجتماعات التي يعقدها مجلس 
األمة لممارسة اختصاصاته التي نص عليها 
الدستور، والتي استقل الدستور بتنظيمها، 
سواء في نصاب انعقاد هذه االجتماعات، أو 
في نصاب اتخاذ القرارات فيها، فنصت المادة 
)97( مــن الــدســتــور على أن »يــشــتــرط لصحة 
اجتماع مجلس األمة حضور أكثر من نصف 
أعضائه، وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة 
لألعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحاالت 

التي تشترط فيها أغلبية خاصة«. 
 
ً
 أصــيــال

ً
 دســتــوريــا

ً
فــهــذا الــنــص يــقــرر حــقــا

لـــألمـــة، ويـــضـــع األســـــس الــســلــيــمــة لــمــمــارســة 
ــــالل تــفــســيــر  ــ ــا، فـــــال يــــجــــوز مـــــن خـ ــهــ ــادتــ ــيــ ســ
النصوص إهدار هذا الحق أو تعطيل جوهره، 
والــخــروج على الضوابط التي نصت عليها 
 لما قضت به المحكمة 

ً
هذه المادة، مصداقا

الــــدســــتــــوريــــة مـــــن أن األصــــــــل فـــــي الـــحـــقـــوق 
والحريات التي كفلها ممارستها دون تقييد، 
وأنه ال يجوز حتى إذا عهد الدستور للمشرع 

بتنظيم حــق مــن الــحــقــوق الــدســتــوريــة، أن 
يجاوزه إلى إهدار الحق أو تعطيل جوهره 
أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثــاره، 
أو الــخــروج على الضوابط والــحــدود التي 
نص عليها الدستور، وإال وقع القانون فيما 
 للدستور. 

ً
جاوز فيه دائرة التنظيم مخالفا

)حكم المحكمة الدستورية في األول من مايو 
سنة 2006 في الدعوى رقم )1( لسنة 2005( 
وينطبق ذلك من باب أولــى على تفسير 
 
ً
الــنــصــوص الــدســتــوريــة الــتــي تــقــرر حقوقا

نص عليها الدستور، التي ال يجوز أن تكون 
 إلى تعديل هذه النصوص، أو اإلتيان 

ً
موطئا

بجديد على النص الذي تفسره، بل تزيل ما 
اعتوره من غموض أو تناقض، وال اجتهاد 
مــع صــراحــة الــنــص، وهــو الخطأ الــذي وقع 
فيه القائلون ببطالن اجتماع المجلس، الذي 

تغيب عنه الحكومة. 

النظرية العامة للبطالن 

وهي نظرية مستمدة من المبادئ العامة 
 أو كــان 

ً
 عــامــا

ً
لــلــقــانــون، ســــواء كـــان قــانــونــا

، فتشمل القانون الدستوري، 
ً
 خاصا

ً
قانونا

 
ً
وإن أفــــرد لــهــا الــمــشــرع الــكــويــتــي تنظيما

ــون الـــمـــرافـــعـــات الــمــدنــيــة  ــانــ ــي قــ  فــ
ً
ــا ــاصــ خــ

والتجارية، باعتبار أن أغلب تطبيقات هذه 
النظرية تكون في اإلجراءات القضائية التي 

اشتمل عليها هذا القانون. 
وتستمد أحــكــام هــذه النظرية أساسها 
ــة، وقــد  ــاحــ ــل فـــي األشــــيــــاء اإلبــ ــ مـــن أن األصـ
فـــرض الــدســتــور والئــحــتــه الــداخــلــيــة الــتــي 
فوض المشرع في وضعها، على كل عضو 
مــن أعــضــاء المجلس، حضور اجتماعاته، 
ــــل عــــضــــو، حــتــى  ــلـــى كـ ــن عـ ــيـ ــو فــــــرض عـ ــهـ فـ
يتحقق نــصــاب انــعــقــاد الــمــجــلــس، وتصح 
قــراراتــه بحضور أكثر من نصف أعضائه، 
ولــذلــك تــوجــب الــالئــحــة الــداخــلــيــة لمجلس 
األمـــــة، الــــصــــادرة بــتــفــويــض مـــن الــدســتــور، 
وعــلــى مــن يغيب مــن أعــضــاء المجلس عن 
اجتماعات المجلس تقديم اعتذار عن عدم 
الحضور، وتنشر أسماء األعضاء الغائبين 

فــي الجريدة الرسمية، لحث الجميع على 
الحضور. 

ــاًء عــلــى  ــنــ ــثــ ــتــ إال أن الــــدســــتــــور أورد اســ
 
ً
ــل، بــالــنــســبــة إلـــى الـــــــوزراء، تــقــديــرا ــ هـــذا األصـ

لمسؤولياتهم الكبيرة في إدارة دوالب العمل 
الحكومي، بأن جعل حضور الوزراء اجتماعات 
المجلس فرض كفاية، إذا حضر رئيس مجلس 
الــــوزراء أو بعض الــــوزراء جلسات المجلس 
سقط هذا الفرض عن باقي الوزراء فيما نص 
عليه عجز المادة )116( من الدستور من أنه 
»ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس 
برئيسها أو ببعض أعضائها«، وقــد فسرت 
عبارة »بعض أعضائها« الواردة في هذا النص 
على اعتبار حضور وزير واحد يكفي لتمثيل 

الوزارة في جلسات المجلس. 
فال يجوز- في المنهج األصيل للتفسير- 
تمييز عضو في المجلس على سائر أعضاء 
 بــل حــتــى على 

ً
 أو معينا

ً
الــمــجــلــس، منتخبا

رئــيــس المجلس ذاتـــه، لكونه يحمل حقيبة 
ــذه الــحــقــيــبــة الــســحــريــة  ــهـ وزاريـــــــــة، فــيــشــق بـ
ــقـــاد كــمــا شـــق ســيــدنــا مــوســى  ــعـ نـــصـــاب االنـ
البحر بعصاه، فيبطل غياب من يمثل الوزارة 
 للمجلس 

ً
فـــي جــلــســات الــمــجــلــس اجــتــمــاعــا

توفر شرط صحته بحضور أكثر من نصف 
أعضاء المجلس، وقد حرمت المادة )97(، على 
رئيس المجلس أن يكون له صوت مرجح في 
التصويت على اتخاذ الــقــرارات، فيما نصت 
عليه فقرتها الثانية مــن أنــه »وعــنــد تساوي 
األصوات يعتبر األمر الذي جرت المداولة في 
« وحيث ينوب عن الرئيس عند 

ً
شأنه مرفوضا

غيابه نائب الرئيس فأمين السر فالمراقب عند 
غيابهما، كما لم ينص الدستور على ترجيح 
أصوات الحكومة في اتخاذ أي قرار من قرارات 
المجلس، وتمثل ثلث أعضاء المجلس، وربع 
المصوتين فكيف يــكــون غــيــاب وزيـــر واحــد، 
يمثل الوزارة في اجتماع المجلس، له كل هذه 
القوة والقدرة السحرية على إبطال اجتماع 
المجلس بسبب غيابه وإبطال القرارات التي 

اتخذت فيه؟!
 إن شاء الله بقية إن كان في 

ً
وللحديث غدا

 لناظره قريب.
ً
العمر بقية، وإن غدا

لطالما ارتبط وجود لبنان وتاريخ 
بقائه بــأســطــورة طــائــر الفينيق الــذي 
 ظن 

ً
 حــيــاة

ً
يــقــوم مــن رمــــاده مــســتــعــيــدا

الجميع أنــه فقدها على أثــر احــتــراقــه، 
ولطالما ساهمت هــذه األســطــورة في 
رسم بعض مالمح الشخصية اللبنانية 
التي تعتز بأنها رغم كبواتها العديدة 
ونكباتها المتتالية تنجح في كل مرة 
أن تلملم جراحها وأن تنهض الى حلم 

جديد وربما الى كبوة جديدة!
ورغـــــم مــوقــفــي الــمــتــحــفــظ مـــن هــذه 
األســــطــــورة الـــتـــي أراهــــــا مـــســـؤولـــة في 
الــالوعــي الــجــمــاعــي عــن تــعــّود الشعب 
اللبناني على معالجة األلـــم بتخدير 
ق طائر 

ّ
موضعي ال بالعالج الجذري، حل

الفينيق فــي وجــدانــي عندما شاهدت 
 بــالــلــغــة الفرنسية 

ً
 تــلــفــزيــونــيــا

ً
تــقــريــرا

بعنوان »معركة األرز« التي التقت في 
ميدانها إرادة اللبناني مع إدارة األقدار 
لتسفر عن انتصار لصالح أرزة لبنان: 

قلب العلم ورمز الخلود.
ط 

ّ
الجانب األبرز من هذا التقرير يسل

الضوء على مبادرة كاتبة وصحافية 
فرنسية من أصل لبناني نشرت قصة 
لــألطــفــال بــعــنــوان »طــفــل األرز« يــعــود 
ريعها لتمويل جــهــود طبيب لبناني 
كــــّرس جــهــده ومـــالـــه ووقـــتـــه لــمــشــروع 
ــــرس مــــا تــيــســر مــــن شـــجـــيـــرات األرز  غـ
فــي المحيط الطبيعي لغابة »بــشــّري« 
ــلـــى ديــمــومــتــهــا   عـ

ً
ــا ــفــــاظــ ــرة حــ ــيـ ــهـ الـــشـ

لألجيال القادمة.
وقد اختارت الكاتبة »لطفل األرز« ذي 
العينين الــزرقــاويــن اســم »نبيل« الــذي 
تكتب حروفه باللغة الفرنسية بطريقة 
معاكسة السم لبنان »Liban« ويحدث 
لألسف أن يخيب ظن الكاتبة والطبيب 
وتــفــشــل مــحــاوالتــهــمــا بــجــمــع الــمــبــلــغ 
الكافي لتمويل مشروع ضخم هو في 
األساس من مسؤولية الدولة اللبنانية 

وجهاتها المختصة.
وقبل أن يتملكهما اليأس، وقبل أن 
يسمح لهما الوقت بالبحث عن حلول 
ق أســطــورة 

ّ
بديلة وأفــكــار أخـــرى، تحل

طائر الفينيق من جديد فوق غابة األرز، 
 بعينين زرقاوين- 

ً
وترسل األقدار رجال

يــصــدف أن اســمــه »نــبــيــل«!- ينجح في 
ــــن أصــــــل لــبــنــانــي  ــــاع مــكــســيــكــي مـ ــنـ ــ إقـ
بتمويل الــمــشــروع وتــجــهــيــزه بــأحــدث 
التقنيات الالزمة لغرس ورعاية آالف 
شجيرات األرز، تحية منه لوطنه األم... 

وهكذا كان!
ــذه الـــقـــصـــة الــحــقــيــقــيــة  ــ ــل فــــي هـ ــعـ ولـ

عبرتين الفتتين:
 أوالهما، أن لبنان المقيم لن يتخلى 
ــم يــســتــغــن بـــرهـــة عـــن لــبــنــان  لــحــظــة ولــ
 .

ً
 وال عن المهّجر قسرا

ً
المهاجر طوعا

وثــانــيــتــهــمــا، أن الــــوطــــن الــمــنــهــك مــن 
فــســاد سياسييه والــمــدمــر مــن حــروب 
الطائفيين فيه، قدره أن يقوم من كبوته 

في كل مرة. 
ويبقى الشعب اللبناني هو المحور 
ــبــــوة أو  ــة فــــي كــــل كــ ــايــ ــغــ والـــســـبـــب والــ
صحوة، فقد آن لهذا الشعب الذي تأقلم 
مع قدر الصراع من أجل الحصول على 
أبسط حقوقه الطبيعية أن يعبر حاجز 
م قيود الماضي، ويتنكر 

ّ
الخوف ويحط

لسلطة اإلقطاعيين وهيمنة الطائفيين، 
فيصوب بوصلة غضبه على من سلبوه 

حقوقه وتصدقوا عليه من جيبه.
الــواقــع أن الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ومنذ 
عـــام 2005، تـــاريـــخ انــســحــاب الجيش 
السوري من كامل األراضــي اللبنانية، 
ــبـــات األهــلــيــة لحكم  يـــواجـــه مــعــركــة إثـ
نفسه بنفسه، إال أنه ولألسف ثبت أن 
 من هذا الشعب شارك السياسيين 

ً
قسما

والـــزعـــمـــاء الـــذيـــن يــتــبــعــهــم فـــي إفــشــال 
انتفاضة »17 تــشــريــن«، وأثــبــت أنــه ما 
زال يتوق، بقصد أو بغير قصد، إلى كل 
أنــواع الوصاية الداخلية والخارجية، 
العلنية والمقنعة، الشرقية والغربية، 
الدينية والعلمانية، وكأننا أمام ضحية 
تــعــشــق جــالدهــا وأمــــام قــاصــر يتهيب 

مسؤوليات بلوغ سن الرشد!
 من 

ً
قد يرى البعض فيما سبق شيئا

 مــن التجني على 
ً
جلد الـــذات أو كثيرا

 ،
ً
، مكافحا

ً
شعب يراه الكثيرون حضاريا

 عــلــى الـــويـــالت كما 
ً
 ومــنــتــصــرا

ً
صـــابـــرا

طائر الفينيق، ولكن التاريخ والحاضر 
والــمــســتــقــبــل يــؤكــد الــمــقــولــة أنـــه »كــمــا 

ى عليكم«.
ّ
تكونوا يول

الــحــرب األهلية الــتــي لــم يــدّمــر فيها 
مـــنـــزل أي قـــائـــد مــــيــــدانــــي، ولـــــم تــهــدد 
ــم مـــيـــلـــشـــيـــاوي، كـــان  ــيـ مـــصـــالـــح أي زعـ
وقودها وضحيتها الشعب نفسه، ذلك 
الذي صّدق- ويبدو أنه ما زال يصّدق- 
أن قائد الميليشيا ينشد السلطة نصرة 
ــه يــقــاتــل مـــن أجـــل مصالح  لــلــديــن، وأنــ
المظلومين والمحرومين، وأنه يناكف 
بالسياسة كرمى لحقوق أبناء طائفته، 
وقـــد نــســى الــكــثــيــرون أن الــســاكــت عن 
 لشياطينه.

ً
الحق هو المستسلم طوعا

فــبــعــد انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت وعــلــى 
أثر األزمة االقتصادية غير المسبوقة، 
تداعت الــدول وأبــدى جميع األصدقاء 
اســتــعــدادهــم لــدعــم الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
المظلوم شرط أن يكون هو مع نفسه، 
ــه والـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن  ــامــ ــكــ وأن يـــجـــبـــر حــ
بمصيره على البدء في درب االصالح 
والــتــخــلــي عـــن كـــل مــوبــقــات الــمــاضــي، 
لكن هــذا الشعب فشل في االنتخابات 
األخيرة بتوجيه رسالة حاسمة تعّبر 
عن إرادته الشاملة بالتغيير مما فّوت 
عليه الفرصة بأن يسخر الله األصدقاء 
ــل »رجـــل  والــمــحــبــيــن إلنـــقـــاذه كــمــا أرســ
األرز« النبيل الــى غــابــة بــشــّري لتبقى 

خضراء وتستمر بالنمو واالتساع.
»لبنان الكبير« الــذي احتفى السنة 
ــّدد  ــهــ ــه األولــــــــــــى، مــ ــتـ ــويـ ــئـ ــمـ ــة بـ ــتــ ــائــ ــفــ الــ
بــوجــوده وبــتــبــّدل صــورتــه الحضارية 
التي نعرفها! والمسؤولية تحتم على 
كل لبناني أن يقف أمــام مــرآة ضميره 
ليسأل نفسه عن مدى قربه أو بعده عن 
الــوطــنــيــة الحقيقية؟ ولــيــضــع إجابته 
ة الوطن أو كفة 

ّ
في الميزان ليرجح كف

الال وطن!
عم طائفي إال الطائفيين، وال 

ّ
ال يتز

يصل نائب من غير ناخب، وال يستقر 
عــرش مــن غير أرجــل ترفعه، وال يفلت 
ــن غــيــر مــتــعــاون  ــن الـــعـــقـــاب مـ مـــجـــرم مـ
يأويه، وال يبقى وطن من غير دولة، وال 
تستقيم دولة من دون حكام مستقيمين 

ومواطنين صالحين.
غت، اللهم فاشهد.

ّ
اللهم قد بل

* كاتب ومستشار قانوني.

فــي روايـــتـــه الــقــصــيــرة »زمــــن عــجــيــل«، )140( 
صــفــحــة، بـــيـــروت 2021، يـــوثـــق األديـــــب »ولــيــد 
الــرجــيــب« بمهارة ورشــاقــة، وبتفاصيل دقيقة 
، انــفــتــاح الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي، 

ً
مــبــهــرة أحـــيـــانـــا

وبدايات دخول الحداثة في خمسينيات القرن 
 النسيج االجتماعي 

ً
العشرين واقتحامها أحيانا

من خالل متابعة مصير »عجيل« بطل الرواية، 
الذي »كان يعيش في منزل متواضع بالفنطاس 
مع والدته، ال يملكان لضيق اليد ســواه، وكان 
الــمــنــزل أشــبــه مــا يــكــون بــكــوخ أو »ِعـــشة«، كما 
تسمى آنذاك، بعد وفاة والده في الغوص، بينما 
العائالت األخرى تسكن في بيوت كانت تسمى 
«، ألنــهــا بالنسبة إلـــى أبــنــاء الــبــاديــة، 

ً
»قـــصـــورا

ْعر، قصور 
َ

الذين يعيشون في خيام وبيوت ش
وأحـــيـــاء مــســتــقــرة، ولـــم يــعــد لــديــهــم مــعــيــل وال 

مزرعة«. )ص24(
ــيـــب« بــــدايــــات »كـــهـــربـــة الــريــف  يـــرصـــد »الـــرجـ
الــكــويــتــي«- إن صـــح الــتــعــبــيــر- وبــقــيــة مناطق 
الحضر، دخول الكهرباء والبنطلون والدراجات 
والــمــصــطــلــحــات الــســيــاســيــة مـــع الــمــهــاجــريــن 
الــقــادمــيــن لــلــعــمــل فـــي الـــكـــويـــت، والـــتـــحـــول من 
االقتصاد البري والبحري إلى العمل الحكومي، 
ومن العمل المرهق إلى المريح، والذي تحول في 

زماننا أحيانا كثيرة إلى »الالعمل«!
وكــمــا فــي لــوحــة مــن الــفــن الــحــديــث، يضرب 
 
ً
»الرجيب« بريشته كل حين في اتــجــاه، راسما

 
ً
المعالم الرئيسة للمستجدات والتطورات، تاركا
للقارئ، وبخاصة من عاصرها أو عايشها عن 
قـــرب، تكملة التفاصيل، وينجح فــي تلخيص 
أحــداث ومجريات التحول البنيوي للمجتمع 
الكويتي داخل المدينة وخارجها، من مجتمع 
ريــفــي رعـــوي، وبــحــري، أو سمه مــا تــشــاء، إلى 
مجتمع ستينيات وسبعينيات الكويت، بعد أن 
اختفت حياة البحر من تجارة وجمع والتقاط، 
وتــرك الغاصة وربابنة السفن السفر المنتظم 
إلـــى الــهــنــد وإفــريــقــيــا، وتـــراجـــع الــفــقــر الــمــدقــع 
والــمــرض، وظــهــرت المباني الــحــديــثــة، وبــدأت 
رحلة المجتمع الكويتي في تحوالته المعاصرة. 
يتحدث الرجيب عن »عجيل« كعامل كويتي 
نشط، »يتنقل على دراجته الهوائية السوداء، 
، فيما يتدلى 

ً
 خشبيا

ً
يحمل على كتفه سلما

مــن الـــدراجـــة كــيــس أو »خــــرج« يــحــوي األدوات 
والمعدات«.

ــتـــمـــع مــع  ــفــــاعــــل الـــمـــجـ  ويـــــرســـــم الــــكــــاتــــب تــ
ــروز الــمــهــنــة في  ــ ــول الــكــهــربــاء وبــ ــ بــــدايــــات دخـ

الفنطاس،ويقول: »كان الناس يسمونه »عجيل 
تها على  كرهبا«، محرفين اســم الكهرباء لِجدَّ
الــمــجــتــمــع وعـــلـــى أســـمـــاعـــهـــم«، وكــــــان عــجــيــل 
 
ً
 ونجارا

ً
 في الفنطاس، إذ كان كهربائيا

ً
مشهورا

 فــي بعض األحــيــان، بعد أن تعلم 
ً
وميكانيكيا

مهنة الكهرباء على يد الباكستاني »نور حفيظ 
الله«.

 عن ذكريات »كنا 
ً
ويضيف الرجيب متحدثا

حفاة، ثيابنا يابسة بسبب ملح البحر والعرق، 
كــنــا نــركــض خــلــف دراجـــتـــه، بــيــنــمــا كـــان يــقــود 
دراجــتــه بيد واحــــدة، وطــرفــا غترته المرفوعة 
فوق رأسه يرفرفان في الهواء... كان يبعد مارة 
: درب.. 

ً
وهميين بجرس دراجته، ويصيح مكررا

درب...درب«. )ص18(
حــذرنــا أهــالــيــنــا مــن االقـــتـــراب مــن الــكــهــربــاء، 
، أنــهــم 

ً
ومــمــا زاد حــكــايــات الــكــهــربــاء غـــمـــوضـــا

قــالــوا إن عجيل ال تمسه الكهرباء ألن المعلم 
 يحيمه من 

ً
 خــاصــا

ً
الــبــاكــســتــانــي علمه ســحــرا

 يخشاه 
ً
الــكــهــربــاء، كـــان ســلــك الــكــهــربــاء مــهــابــا

الناس.
 ويروي الكاتب من حكايات دخول الكهرباء 
قـــائـــال: »كــــان مــــاء الــمــطــر يــتــســرب إلــــى فــتــحــات 
ــارة  بــالــســلــك الــكــهــربــائــي، فتنفجر لــمــبــات اإلنــ
وتــنــطــفــئ الــكــهــربــاء، بــعــدهــا نــســمــع مـــن أهلنا 
تمتمات أشبه بالهمس في الليالي الدكناء: ال 
إله إال لله، ولم يكن أحد يجرؤ على االقتراب من 

السلك، حتى يأتي عجيل.
 وفي الليلة الماطرة في بيت حماد، انفجرت 
ــرى، وانــفــلــت الــســلــك عــن حائط  ــ لــمــبــة تــلــو األخـ
الحوش وسقط في الفناء المبلل، وأخــذ يقفز 
، فخاف أهل المنزل وتركوه يفرقع، 

ً
ويطلق شرارا

وشــــراره ينير حــيــطــان الــبــيــت، وأقــفــلــوا أبـــواب 
الغرف عليهم حتى الصباح«. )ص19(

كانت الكويت يومذاك وبخاصة خارج السور، 
 مـــن الـــحـــاضـــرة والـــبـــاديـــة وتــركــيــبــات 

ً
خــلــيــطــا

ــان البدو  اجتماعية قيد التشكل والــنــمــو، و»كـ
الرحل يأتون بإبلهم وماشيتهم الى الفنطاس، 
ليرووها من »بئر سليسل« التي لم يكن ماؤها 
، وكانت تستخدم لري الزرع وشرب اإلبل 

ً
حلوا

والماشية، وكــانــت مستنقعات مــا بعد المطر 
مناطق جــذب الطيور التي تهبط كى تشرب«. 

)ص44(
 
ً
صــار الكهربائي الكويتي »عــجــيــل« شريكا
للباكستاني »نــــور حــفــيــظ الـــلـــه«، وبــــات يركب 
 
ً
اللمبات لبعض البيوت الميسورة، خصوصا

أن أهالي الفنطاس ال يفضلون دخول الغرباء 
إلى منازلهم، ويفضلون »عجيل« ألنهم يعرفونه 
منذ صغره، ويعرفون والده ووالدته، واشترى 
 في أحد أحياء الفنطاس، وأصبح 

ً
 صغيرا

ً
بيتا

يرتاد الديوانية ويتحدث مع الرجال، ولم يكن 
عجيل يجيد الحديث إال عن الكهرباء.

وينقل الرجيب مسرح األحداث إلى الجهراء 
لــيــتــنــاول مــا جـــرى فــي حــربــهــا،»ويــقــال إن هــذه 
البنادق التي اشتراها الشيخ مبارك من »ُعمان« 
هي البنادق نفسها التي استخدمت في الحرب 
 تسمية غزاة 

ً
األهلية األميركية«، ويضيف شارحا

الجهراء: »كــان الغزاة يسمون أنفسهم »إخــوان 
مــن أطـــاع الــلــه«، وتــعــود الــروايــة إلــى الفنطاس 
لالستماع إلى »صوت السامري« الذي كان يسمع 

إيقاعه من بعيد وترقص له القلوب.
ويــصــيــب الــجــرب أحـــد شــخــصــيــات الـــروايـــة، 
ولعل مقصد الــراوي مرض الجذام، فهو يقول: 
 بــالــجــرب، الـــذي أكل 

ً
»كـــان زوج قماشة مــصــابــا

جسمه ووجهه، وبدأ يفقد بصره، حيث زحف 
الــجــرب إلـــى عــيــنــيــه«. )ص62( ويــرســم الــــراوي 
مــالمــح صـــراع سياسي بين صــغــار المهنيين 
مثل »عجيل« ومؤسسي شركات الكهرباء، كما 
ــدأ عــجــيــل ُيـــعـــرف بــتــجــارتــه بــعــد أن اســتــأجــر  بـ
دكانين لبيع وتأجير مستلزمات الكهرباء، وبدأ 
االعتماد على »العمالة األجنبية«. و»عندما جلب 
عجيل مــراوح ألول مــرة إلــى الفنطاس، انشغل 

الناس بالحديث عنها باعتبارها أعجوبة!
ــيـــل« فــي  ــرافــــق الــــــــراوي بـــطـــل الـــقـــصـــة »عـــجـ يــ
صعوده االجتماعي والــتــجــاري، ويسافر معه 
إلى الهند، حيث توفيت زوجته الهندية الرقيقة 
في رحلة العودة البحرية، وهكذا »جلس عجيل 
قبالة جثتها بالساعات واأليام، ورفض إلقاءها 
فــي البحر، كأنه يأمل أن تستيقظ مــن موتها، 
مثلما كانت تستيقظ من نومها كل يوم، وأصر 
أن تدفن في قبر معلوم حتى يستطيع وأهلها 

زيارة قبلها، فكيف يقنع أهلها بأنها ماتت؟
 بدفنها في »بوشهر« 

ً
ويقوم عجيل مضطرا

بإيران، تتزاحم األحداث في سياق الرواية بعد 
ــا الــســيــاســي، ويشعر  ذلــــك، وكـــذلـــك فـــي إطـــارهـ
القارئ بضيق حجم الراوية عن إيفاء تطوراتها 
مــســتــلــزمــات الــتــوظــيــف األدبــــــي، وفــــي الــنــهــايــة 
يتوفى »عجيل« ويقول الكاتب: »عرفنا أن عجيل 
كرهبا مات بصعقة كهربائية« فكان بذلك من 
أبرز ضحايا »كهربة« دولة الكويت، بعد أن بطل 

سحر الباكستاني »نور حفيظ الله« المزعوم!

ما زالت سياسة العناد واإلقصاء مستمرة لألسف الشديد 
في نفوس بعض ممثلي المجلس الحالي كما كان الحال 

بالمجالس السابقة، وهذا النوع من السياسة ال ينهض ببلد 
ن الوطن من تحقيق مبادئ العدل والمساواة التي 

ّ
ولن يمك

نص عليها الدستور، فهل تغير شيء أو بقي ما نفتخر به؟

!
ً
أن تكون وزيرا
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

المبادرون 
اصطدموا بعائق 
آخر يتمثل بعدم 

وجود أراٍض 
مخصصة لهم

جراح الناصر

إيقاف تمويل المشاريع الصغيرة الجديدة يدخل عامه الثالث
دون تحديد المدة الفعلية لعودة تمويل المبادرين الراغبين

ــارس الـــجـــاري، يدخل  نــهــايــة مــ
إيقاف تمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الجديدة عامه الثالث، 
دون تحديد المدة الفعلية لعودة 
نشاط تمويل المبادرين الراغبين 

في إقامة مشاريعهم.
وبينت مصادر لـ »الجريدة« أن 
قرار اإليقاف الذي اتخذ في أبريل 
2020 قد يرجع إلى شح السيولة 
المتوافرة، وسط استغراب من غلق 
باب التمويل للمشاريع الجديدة من 
الصندوق فترة زمنية طويلة رغم 
تحسن أسعار النفط، ومدى تأثير 
هذا القرار على مشاريهم وتأجيل 

البدء فيها.
وإضافة الى ذلك زاد من عقبات 
مـــــبـــــادري الـــمـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
والمتوسطة شح األراضي المقدمة 
 الصناعية في 

ً
إلــيــهــم، خــصــوصــا

حين ظهرت عدة مخالفات متمثلة 
ــدد 39  ــ ــعـ ــ بـــتـــخـــصـــيـــص أراٍض لـ
 على الرغم من عدم استالم 

ً
مبادرا

 ألي 
ً
الـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي فــعــلــيــا

أراٍض صناعية ممكن تخصيصها 
للمبادرين.

ــادرون بــواقــع  ــبــ ــمــ واصــــطــــدم الــ
عــــدم تـــوافـــر األراضــــــي الســيــمــا أن 
مسؤولين مــن الــصــنــدوق أشـــاروا 
الى ان الصندوق لم يتسلم حصته 
 خــالل 

ً
مــن أراض صناعية فعليا

ــم  عـــــام 2013 وحـــتـــى 2023 ورغــ
سعيهم الــمــتــكــرر للحصول على 
تلك األراضي، فإنه لم يتم استالمها 
بعذر عــدم انتهاء البنية التحتية 
لتلك المناطق، ومع إعالن أن نسبة 
اإلنجاز المحققة في مشروع مدينة 
الــشــداديــة الصناعية %32، حيث 
من المقرر أن يرى المشروع النور 
فـــي 26 ديــســمــبــر الــمــقــبــل، يــكــون 
حصول المبادرين على نصيبهم 
مـــن تــلــك االراضــــــي الــصــنــاعــيــة قد 
يــصــل إلـــى 300 يـــوم ، الســيــمــا أن 
وزيـــر الــتــجــارة والصناعة تحدث 
عـــن نــصــيــب أصـــحـــاب الــمــشــاريــع 
الصــغيرة والمتوسطة من القسائم 
في »الشدادية الصناعية«، حيث إن 
األولوية في منح وتوزيع القسائم 
ــاب  ــحـ ــكـــون ألصـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــيـــة سـ
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
بـــشـــرط أن تـــكـــون مــتــمــاشــيــة مع 
سياسة الدولة في األمــن الغذائي 
والــمــائــي والــــدوائــــي، إذ بموجب 
الــقــانــون سيتم تخصيص نسبة 
%10 ألصحاب المشاريع الصغيرة 
والــمــتــوســطــة إضـــافـــة إلــــى توفير 
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــمــشــروعــات 

المقدمة.
على صعيد متصل طالب عدد 
ــن بــتــحــديــد مــوعــد  ــادريـ ــبـ ــمـ مــــن الـ
لتسلم المبادرين الفعلي لألراضي 

والبدء في إجراءات توزيع األراضي 
الصناعية والتجارية والــزراعــيــة 
المتاحة والتي تسلمها الصندوق 
مــــن جـــانـــب الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
واحــتــضــان المشاريع الصناعية 
 لدى حاضنات الصندوق 

ً
داخليا

الوطني إلى حين توفير وتجهيز 
 للمادة 23.

ً
األراضي طبقا

وأفادت المصادر بأن الصندوق 
ســـعـــى إلـــــــى تـــصـــحـــيـــح مــالحــظــة 
تخصيصه أراضي صناعية لعدد 
من المبادرين على الرغم من عدم 
 
ً
استالم الصندوق الوطني فعليا
خـــالل الــســنــوات العشر الماضية 
ألي أراٍض صــــنــــاعــــيــــة مــمــكــن 
تخصيصها للمبادرين، في حين 
تقضي المادة العاشرة من قانون 
إنشاء الصندوق الوطني رقــم 98 
لسنة 2013 وتعديالته بأن تحدد 
الالئحة التنفيذية نسبة من المواقع 
تخصص للصندوق الوطني في 
الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة لــمــواجــهــة 
 ألحكام 

ً
الطلبات التي تقدم وفــقــا

هذا القانون.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، ســلــط تــقــريــر 
لديوان المحاسبة الضوء على عدم 
وجـــود اســتــقــرار لمنصب المدير 
العام منذ إنشاء الصندوق الوطني 
فــي عــام 2013 حتى تــاريــخــه، إلى 
جــانــب عــدم وضــع واعــتــمــاد خطة 

سنوية صــــادرة مــن المدير العام 
ومعتمدة من مجلس اإلدارة لعدد 
الــمــشــروعــات المستهدفة بالدعم 
 ألنـــــواع 

ً
ــا ــقــ الـــســـنـــوي مــصــنــفــة وفــ

أنشطتها، بالمخالفة للمادة رقم 
5 من القانون رقم 14 لسنة 2018 
في شأن الصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية المشروعات الصغيرة.
وبــّيــن عـــدم الــقــدرة على تقييم 
أعمال اإلدارات نتيجة لعدم وضع 
خـــطـــة واعـــتـــمـــاد خـــطـــط واهــــــداف 
واضحة ومعتمدة لكل ادارة، إضافة 
الــى القصور والضعف فــي حفظ 
بــيــانــات ومــلــفــات الــمــبــادريــن عبر 
الــنــظــام اآللــــي ووجـــــود نــقــص في 
المستندات االساسية كالعقود او 
االستقطاعات البنكية وغيرها من 
األمور االساسية والواجب توافرها 

في ملفات المبادرين.
وأظـــهـــر اخـــر تــقــريــر صــــادر من 
ديوان المحاسبة بشأن الصندوق 
الوطني وجود عدة مخالفات ضمن 
هـــذا الــســيــاق منها جــانــب قصور 
وضعف انظمة الــرقــابــة الداخلية 
بالصندوق الوطني مما يعرض 
بيئة العمل فيه الى مخاطر عالية.

الجدير بالذكر انه نهاية شهر 
ديسمبر الماضي أكد المدير العام 
للصندوق الوطني لدعم ورعاية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

بالتكليف انــذاك، ان ايقاف تمويل 
المشروعات جاء بقرار من مجلس 
الوزراء خالل تداعيات أزمة كورونا 
وعدم استقرار السوق آنذاك، الفتا 
ــتـــى اآلن،  إلــــــى انــــــه ال وضــــــــوح حـ
للموعد المحدد لعودة فتح باب 
التمويل مجددا. كما بين ان القرار 
بيد مجلس الوزراء، لكن األكيد أنه 
ليس هناك ما يــدل على فتح باب 
التمويل مــن جديد خــالل االشهر 

المقبلة.
وأبلغ الصندوق الوطني لرعاية 
وتــنــمــيــة الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة المبادرين الجدد منذ 

أبريل 2020 بأن طلباتهم لتمويل 
مشاريعهم الــجــديــدة تــم إيقافها 
 لــحــيــن إشـــعـــار آخــــر، والـــى 

ً
مــؤقــتــا

اآلن ال يوجد موعد محدد لعودة 
التمويل مرة أخرى.

ــــص مـــــــــــــواد الـــــصـــــنـــــدوق  ــ ــنـ ــ ــ وتـ
عـــلـــى وجــــــــوب أن يــــكــــون تـــوزيـــع 
األراضـــي للمبادرين من األراضــي 
ــانـــون  الـــمـــســـتـــحـــدثـــة، وتـــضـــمـــن قـ
ــأن  ــلـــق بــ الـــــصـــــنـــــدوق مــــــــــادة تـــتـــعـ
ــنـــدوق نـــســـبـــة ال  ــلـــصـ تـــخـــصـــص لـ
تـــجـــاوز 10 بــالــمــئــة مـــن المناطق 
الــصــنــاعــيــة الــمــســتــحــدثــة للهيئة 
العامة للصناعة ونسبة 5 بالمئة 

من المناطق الزراعية المستحدثة 
للهيئة الــعــامــة لـــشـــؤون الـــزراعـــة 
والــــــثــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة، لــمــواجــهــة 
 ألحكام 

ً
الطلبات التي تقدم وفــقــا

الـــقـــانـــون، وتــخــصــص للصندوق 
نسبة ال تــجــاوز 10 فــي المئة من 
الــمــحــالت التجارية فــي المناطق 
المخصصة من الدولة للجمعيات 
التعاونية وفروعها وغيرها من 
الــــمــــواقــــع االســـتـــثـــمـــاريـــة لــصــالــح 
الــمــشــروعــات الــتــي يــشــرف عليها 

الصندوق.

ارتفاع معظم المؤشرات... والسعودي يربح %4.7

• علي العنزي
ــالــــت مــحــصــلــة األســـــبـــــوع الـــمـــاضـــي فــي  مــ
مؤشرات األسواق المالية بدول مجلس التعاون 
الخليجي إلــى اإليجابية وحققت 5 مؤشرات 
 مقابل تراجع مؤشرين فقط، وتصدر 

ً
ارتفاعا

الرابحين مؤشر السوق السعودي الرئيسي 
 بلغ نسبة 4.71 

ً
 كبيرا

ً
 ارتفاعا

ً
»تاسي« مسجال

في المئة، تاله مؤشر سوق قطر المالي، لكن 
بنسبة أقل بكثير لم تصل إلى 1 في المئة.

وحققت ثالثة مــؤشــرات مكاسب محدودة 
 لم تزد على ُعشر نقطة مئوية هي البحرين 

ً
جدا

بارتفاع بلغ 0.08 في المئة، ومؤشر بورصة 
الكويت العام بنسبة مقاربة هي 0.07 في المئة، 
واستقر مؤشر ســوق دبــي المالي على نسبة 
 كانت 0.01 في المئة، وفي الطرف 

ً
طفيفة جدا

اآلخر خسر مؤشر سوق أبوظبي المالي نسبة 
واضحة هي 1.53 في المئة وفقد مؤشر سوق 

عمان المالي نسبة 0.34 في المئة.

ـ »السعودي« مكاسب كبيرة ل
ــد بــقــوة مــؤشــر »تـــاســـي« وهـــو المؤشر  ارتــ
الــرئــيــســي لـــســـوق األســـهـــم الــســعــوديــة خــالل 
تعامالت األسبوع الماضي وحقق نمو بنسبة 
4.71 فــي المئة أي 469.74 نقطة ليعود فوق 
مــســتــوى 10 آالف نقطة ويــصــل إلـــى النقطة 
10446.39 بعد مكاسب كبيرة ومتتالية جاءت 
بدعم من ارتـــداد أسعار النفط، التي تراجعت 
 للبرميل خالل األسبوع 

ً
إلى ما دون 70 دوالرا

األســبــق، ثــم عـــادت وأقــفــلــت على مستوى 75 
 
ً
 على مستوى مزيج برنت القياسي محققا

ً
دوالرا

 خالل األسبوع 
ً
 بنسبة 3 في المئة تقريبا

ً
نموا

الماضي، وكانت أكبر قبل جلستي الخميس 
والجمعة أثناء عطلة معظم األسواق الخليجية.

 بـــاألحـــداث 
ً
ــاء حـــافـــال ــعــ ــان مـــســـاء األربــ ــ وكـ

 على مستوى قرارات 
ً
االقتصادية خصوصا

 لــلــتــوقــعــات 
ً
ــــذي جــــاء طــبــقــا ســعــر الـــفـــائـــدة الـ

بــرفــع مــحــدود بـــ 25 نقطة أســــاس، ثــم تبعه 
حــديــث الــفــدرالــي بــضــرورة االســتــمــرار برفع 
 أزمة 

ً
الفائدة لكبح جماح التضخم متجاهال

 أنها انتهت عند هذا 
ً
المصارف أو مفترضا

الحد بالواليات األميركية، كذلك إيجاد حلول 
جديدة لمشكلة السيولة في البنوك من خالل 

تزويدها بقنوات مالية ضخمة.
وفـــــي أوروبــــــــــا، ســـيـــطـــر الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
السويسري على مشكلة كريدي سويس عبر 
بيع وحــداتــه إلــى يــو بــي إس لينهي مرحلة 
 كان 

ً
أولـــى مــن مشكلة البنك الكبير وأخــيــرا

تراجع أسهم دويتشه بنك على وقع مخاوف 
مودعين وسحب األمــوال بعد تعرض البنك 
لبعض المشاكل المالية لكن سهم البنك ارتد 
إذ مازالت هناك ثقة كبيرة بخطوات األلمان 
ومحافظتهم على سياسة مصرفية متحفظة 
لــديــهــا الـــحـــلـــول الــســريــعــة لــهــكــذا مــشــكــالت 
 وســط ظـــروف اقــتــصــاديــة صعبة 

ً
خــصــوصــا

في القارة العجوز.
ــــح مـــؤشـــر الــــســــوق الـــقـــطـــري نــســبــة  وربــ
0.97 في المئة أي 96.11 نقطة كانت كافية 
ليصعد إلــى مستوى 10 آالف نقطة مرة 
أخـــرى ويقفل على حـــدود 10006.2 نقاط 
بعد استقرار المؤشرات األميركية بداية 
األســبــوع وتحقيقها مكاسب كبيرة قبل 

الــــوصــــول إلــــى يــــوم إعـــــالن ســعــر الــفــائــدة 
الــجــديــدة فــي االقــتــصــاد األمــيــركــي والـــذي 

بلغ 5 في المئة.
ً
مكاسب محدودة جدا

ســجــلــت مـــؤشـــرات الــبــحــريــن والــكــويــت 
 وبنسب كانت 

ً
 جـــدا

ً
 مــحــدودا

ً
ودبـــي نــمــوا

على الــتــوالــي 0.8 و0.07 و0.01 فــي المئة 
وربح مؤشر سوق البحرين 1.53 نقطة فقط 
ليقفل على مستوى 1898.51 نقطة بينما 
 
ً
 كبيرا

ً
سجل مــؤشــر ســوق دبــي اســتــقــرارا

وربح فقط ربع نقطة ليبقى على مستوى 
3349.48 نقطة.

في المقابل، تباين أداء مؤشرات بورصة 
الكويت الرئيسية وارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة 0.07 فــي الــمــئــة فــقــط أي 5.04 نقاط 
ليقفل على مستوى 7050.87 نقطة بالمقابل 
تراجع مؤشر السوق األول بنسبة واضحة 
كانت 0.35 في المئة أي 27.24 نقطة ليقفل 
على مستوى 7812.31 نقطة وهو من المرات 
القالئل التي يتفوق بها مؤشر رئيسي 50 
على مؤشر السوق األول إذ ربح نسبة 1.15 
في المئة أي 64.12 نقطة ليقفل على مستوى 

5621.12 نقطة.
وتـــراجـــعـــت مـــتـــغـــيـــرات بــــورصــــة الــكــويــت 
الــثــالثــة )الــقــيــمــة وكــمــيــة األســـهـــم الــمــتــداولــة 
 عــلــى مــســتــويــات 

ً
ــدد الــصــفــقــات( قـــيـــاســـا ــ وعـ

األسبوع السابق، وفقدت السيولة نسبة 41 
في المئة من قوتها مع األخذ بعين االعتبار 
سيولة تنفيذ مراجعة فوتسي راســـل التي 
ــبــــوع األســـبـــق وتـــراجـــع  كـــانـــت بــنــهــايــة األســ

النشاط بنسبة 30 في المئة كما انخفض عدد 
الصفقات بحوالي 20 في المئة.

وكــــان ســهــم الــخــلــيــج للتأمين هــو األكــثــر 
 بنسبة بلغت 35 فــي الــمــئــة، بينما 

ً
ارتــفــاعــا

سجل سهم ثريا خسارة بنسبة 9 في المئة 
 أداء األســهــم 

ً
وكــــان األكــثــر خــســارة وتــبــايــنــا

القيادية إذ استقرت أسهم بيتك ووطني وزين 
 بأقل مــن نصف 

ً
على خــســارة مــحــدودة جــدا

 
ً
نقطة مئوية، فيما حقق سهم أجيليتي نموا

 بنسبة 3.9 في المئة مقابل تراجع 
ً
واضحا

سهم بنك بوبيان بنسبة 6.5 في المئة، وكان 
سيكون الترقب أكبر خالل األسبوع إذ ستبدأ 
مــواقــيــت االســتــحــقــاق والــتــوزيــعــات النقدية 
والــمــنــح فــي قــطــاع الــبــنــوك ويبقى االنتظار 
والترقب إلعالن أجيليتي الذي قاد الرابحين 
مع سهم وطنية عقارية بعد أن حقق األخير 

.
ً
نسبة 9 في المئة ارتفاعا

تـــراجـــع مـــؤشـــرا ســوقــي أبــوظــبــي وعــمــان 

ــبـــوع الــمــاضــي وتكبد  خـــالل تــعــامــالت األسـ
مؤشر سوق أبوظبي خسارة واضحة بنسبة 
1.53 في المئة أي 147.59 نقطة ليقفل على 
مستوى 9502.51 نقطة بعد ضغط األسواق 
العالمية خــالل آخــر جلستين، بينما كانت 
 
ً
خسارة مؤشر سوق عمان المالي الذي كثيرا

ما عاكس أداء المؤشرات الخليجية محدودة 
ولم تزد على نسبة 0.34 في المئة أي 16.66 

نقطة ليقفل على مستوى 4871.01 نقطة.

تصدير فائض غاز الوفرة بين شركاء 
»المقسومة« و»نفط الكويت«

• أشرف عجمي
أفـــاد مــصــدر نفطي مطلع بـــأن الــشــركــة الكويتية 
لنفط الخليج تعمل حاليا على أخذ موافقات الشريك 
السعودي في »المنطقة المقسومة«، لالستفادة من 
الكميات الكبيرة من الغاز المصاحب إلنتاج النفط 
بمنطقة الــوفــرة بـــدال مــن حــرقــهــا، الفــتــا الـــى انـــه يتم 
استخدام ما نسبته 23 في المئة من الغاز المصاحب 
فــي العمليات، وإرســــال مــا نسبته 13 فــي المئة إلى 
شركة نفط الكويت، وحرق المتبقي الذي يبلغ نسبة 

64 في المئة. 
وقـــال المصدر إنــه تــم طلب اقــتــراح ميزانية وإذن 
للصرف لعمل مشروع يتم من خالله االستفادة من 
الغاز بداًل من حرقه، متوقعا االنتهاء منه في منتصف 

سنة 2024.
 وأشار الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركاء 
في المنطقة المقسومة و»نفط الكويت« بخصوص 
تصدير غــاز الوفرة الفائض، إذ تنص المذكرة على 
خطتين لضمان االستفادة الكاملة من غــاز الوفرة؛ 

واحدة قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى.
 وأوضح ان »قصيرة المدى« تتعلق بتركيب ضواغط 
غازية بنظام اإليجار إلرســال ما بين 30 و40 مليون 
 من الغاز خالل خط غاز من عمليات 

ً
قدم مكعبة يوميا

الوفرة المشتركة إلى مرافق الغاز »نفط الكويت« )منطقة 
غرب الكويت(.

 وبين أن »طويلة المدى« تتعلق بتركيب ضواغط 
غــازيــة مــع شبكة تجميع الــغــاز داخـــل الــوفــرة وخط 
تصدير الغاز الجديد لتجميع كل الغاز المصاحب 
وتصدير الفائض إلى محطة الغاز )BS-171( التابعة لـ 
»نفط الكويت«، الفتا الى ان »قصيرة المدى« في مرحلة 
التنفيذ حاليا، واألخــــرى طويلة الــمــدى فــي مرحلة 

الدراسات الهندسية.
وفي سياق متصل، ذكر المصدر أن الشركة الكويتية 
لنفط الخليج قــامــت أخــيــرا بفتح الــبــوابــة الخاصة 
بــاالعــمــال فــي منطقتي حما وعـــرق بمنطقة الــوفــرة 
للعمليات المشتركة في المنطقة المقسومة، بعد ان 

كانت مغلقة من منذ فبراير 2021.
ولــفــت الــى أن دائــــرة األمـــن والــســالمــة فــي عمليات 
الــوفــرة المشتركة تقوم بتكثيف جوالتها لمتابعة 
المنطقة هناك وضمان المحافظة على األصول، مؤكدا 
أن الشركة تقوم بالتنسيق الدائم مع الشريك لضمان 
استمرار تواجد العمالة بشكل دائــم لضمان تحقيق 
أهداف المنطقة التشغيلية، وتعويض خسائر االنتاج 

المترتبة على فترة االغالق.

مكاسب محدودة لـ »الكويت« ودبي والبحرين وتراجع أبوظبي مكاسب محدودة لـ »الكويت« ودبي والبحرين وتراجع أبوظبي 55..%%11

»الصناعة« تعتمد الئحة تنظيمية لألسعار 
الجديدة ابتداًء من أبريل

 وأغلقت 16 قسيمة صناعية بسبب التشوين خارج حدودها
ً
أنذرت 11 مصنعا

• جراح الناصر
أصــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــصــنــاعــة 
الالئحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء 
ــنـــة 2023 بــــشــــأن بـــــدالت  ــم 141 لـــسـ ــ ــ رقـ
التخصيص للقسائم الصناعية والحرفية 
والخدمية وأجور الخدمات والرسوم التي 

تقدمها الهيئة.
ــــالع على  ــاءت الـــالئـــحـــة بــعــد االطــ ــ وجــ
ــــوزراء رقـــم 141، الــصــادر  قـــرار مجلس الـ
في اجتماعه المنعقد في 31 يناير 2023، 
والمتضمن موافقة مجلس الــوزراء على 
مقترح الهيئة العامة للصناعة بناء على 
كتابها بشأن إعادة تقدير مقابل االنتفاع 
بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية 
والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها 

الهيئة.
وحدد القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2023، 

الـــذي أصـــدره وزيـــر الــتــجــارة والصناعة 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للصناعة مــازن الناهض، أن يبدأ العمل 
بــالئــحــة األســـعـــار الــجــديــدة مــن 1 أبــريــل 
المقبل، كما تضمنت الالئحة بعض رسوم 

الخدمات المقترح تطبيقها مستقبال.
ــار مـــيـــاه  ــ ــعـ ــ ــة أسـ ــحــ ــنـــت الــــالئــ ــمـ وتـــضـ
التبريد 8 فلوس لكل متر مكعب، وبدالت 
التخصيص للقسائم الصناعية، وبدل 
التخصيص لــقــســائــم الــقــطــاع النفطي، 
وهــــي قــســائــم الــمــصــافــي والــصــنــاعــات 
النفطية التابعة للمؤسسات والشركات 
الــحــكــومــيــة الــمــمــلــوكــة لــلــدولــة بــالــكــامــل 
مبلغ 500 فلس لكل متر مربع سنويا، 
وبــدل التخصيص للقسائم الصناعية 
القائمة، وبدل التخصيص للقسائم غير 
الصناعية بالمناطق الخدمية والحرفية 
ــن صـــاحـــب  ــ والــــتــــجــــاريــــة الـــمـــســـتـــغـــلـــة مـ

القسيمة، كما حــددت بــدل التخصيص 
للقسائم الخدمية الواقعة في المناطق 
الصناعية وبـــدل التخصيص النشطة 
الــبــنــوك والــتــأمــيــن، وبــــدل التخصيص 
البـــراج االتــصــاالت فــي جميع المناطق 
بمبلغ 4000 دينار للبرج الواحد أيا كان 

موقعه بالقسيمة.
ــــدالت  ــد بــ ــديــ ــا تــــحــ ــ ــــضـ وتـــضـــمـــنـــت أيـ
التخصيص للمواقع التي يتولى القطاع 
الــــخــــاص تـــأهـــيـــلـــهـــا وتــشــغــيــلــهــا وفــقــا 
لموقع العقد المبرم بشأنها وشروطه 
واحــكــامــه، وبـــدل التخصيص للقسائم 
التي تؤول الى الهيئة بعد انتهاء عقود 
ادارتها وتشغيلها من القطاع الخاص، 
وبــدل التخصيص النشطة المجمعات 
التجارية واالنشطة الفندقية والمعاهد 
الصحية واألنشطة الرياضية والطبية 
أيـــــا كـــــان مـــوقـــعـــه بــالــقــســيــمــة، وبـــــدالت 

تخصيص القسائم بالمناطق الصناعية 
ــتـــغـــالل دراكـــيـــل  الــــجــــديــــدة، ورســـــــوم اسـ
الــرمــال، واجـــور الــخــدمــات التي تقدمها 

الهيئة العامة للصناعة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اغــلــقــت الهيئة 
الــعــامــة للصناعة 16 قسيمة صناعية 
وانــــــذرت 11 مــصــنــعــا، وجـــــاءت قــــرارات 
االغالق المختلفة بسبب التشوين خارج 
حـــــدود الــقــســيــمــة بــمــســاحــة 1700 متر 
مربع، واستغالل القسائم لغير النشاط 
الــمــخــصــص لــهــا مــن قــبــلــهــا، إلـــى جانب 
تخزين سكراب خــارج حــدود القسيمة، 
إضافة إلــى ضبط قسائم تقوم بالعمل 
بالموقع بدون ترخيص صناعي ألعمال 
الـــحـــدادة والــخــراطــة عــلــى مــســاحــة 600 
مــتــر مــربــع تــقــريــبــا، إضـــافـــة إلــــى ضبط 
قسيمة يوجد بها تعد على أمالك الدولة 
بمساحة 135 مترا مربعا بإقامة شبرات.

خدمات الصندوق الوطني
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ألمانيا تؤكد قوة موقف »دويتشه بنك«: ال حاجة للقلق

بنك إنكلترا: زيادة أسعار الفائدة إذا استمر ارتفاع التضخم في بريطانيا
ــتــــشــــار األلــــمــــانــــي  قــــــــال الــــمــــســ
ــه ال يــوجــد  ــ ــتـــس إنــ ــولـ أوالف شـ
ــأن مــجــمــوعــة  ــبـــب لــلــقــلــق بــــشــ سـ
دويتشه بنك المصرفية األلمانية 
العمالقة، وذلك بعد تراجع سعر 
ســهــم الــمــجــمــوعــة بــشــدة نتيجة 
ــة في  ــ ــــدوث أزمـ الـــمـــخـــاوف مـــن حـ
القطاع المصرفي األوروبي ككل. 
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ لألنباء 
عــن شولتس الــقــول إن »دويتشه 
بنك كبير، وأعــاد تنظيم نموذج 
أعماله بشكل أساسي، وهو حاليا 
بنك مربح للغاية... ال حاجة للقلق 

من أي شيء«. 
وجاءت تصريحات شولتس، 
الذي شغل منصب وزير المالية 
في حكومة المستشارة األلمانية 
ــيـــركـــل، بــعــد  الـــســـابـــقـــة أنـــجـــيـــال مـ
ــا مــع  ــ ــراهـ ــ الـــمـــحـــادثـــات الـــتـــي أجـ
نـــظـــرائـــه األوروبــــيــــيــــن ورئــيــســة 
ــزي األوروبــــــــــــــي،  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــ الــــبــــنــــك ال
كريستين الغـــارد، فــي العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة بــروكــســل. وتــعــّرض 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي فـــي ألــمــانــيــا 
ــدة، أمــــس األول، مع  ــديــ ة جــ

ّ
لـــهـــز

الــتــراجــع الــجــديــد ألســعــار أسهم 
بنَكي كوميرتس بنك ودويتشه 

بنك، مما أثار قلق المستثمرين.
وبعد ارتفاع المؤشر الرئيسي 
لــألســهــم األلــمــانــيــة داكـــس بأكثر 
من 800 نقطة خالل األيام القليلة 
الــمــاضــيــة، تــراجــع الــمــؤشــر الــذي 
يضّم أكبر 40 سهما في السوق 
األلـــمـــانـــيـــة إلــــى أقــــل مـــن 15 ألــف 
نـــقـــطـــة الــــــيــــــوم. وفـــــــي تـــعـــامـــالت 

الظهيرة تراجع المؤشر بنسبة 
2.05 بالمئة إلى 14898.65 نقطة، 
لــيــتــجــه نـــحـــو تــســجــيــل خـــســـارة 
أسبوعية بأقل مــن نقطة مئوية 

واحدة. 
وسجل المؤشر تقلبات شديدة 
خالل تعامالت األسبوع الحالي، 
ــيـــث بــــــدأ بـــالـــتـــراجـــع إلــــــى أقـــل  حـ
مستوياته منذ األسبوع األول في 
يناير الــمــاضــي، مسجال 14458 
نقطة، ثم ارتفع بعد ذلك إلى 15.3 
ألف نقطة، ليتراجع مجددا ألقل 

من 15 ألف نقطة. 

استمرار زيادة الفائدة

ــه، قـــــــال مـــحـــافـــظ  ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــــدرو  بـــنـــك إنـــكـــلـــتـــرا الــــمــــركــــزي، أنـ
بــيــلــي، إن الــبــنــك ســيــرفــع أســعــار 
الفائدة مجددا إذا استمر ارتفاع 
أســــعــــار الــمــســتــهــلــك »الــتــضــخــم« 
فـــي بــريــطــانــيــا. وأشــــــارت وكــالــة 
بلومبرغ لألنباء، أمس األول، إلى 
ت بعد  أن تصريحات بيلي جــاء
يــوم واحـــد مــن قـــرار بنك إنكلترا 
ــادة ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــ ــ ــمـــركـــزي زيـ الـ
الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس 
إلــــى 4.25 بــالــمــئــة. ودعـــــا بيلي 
ــــاص الـــذيـــن  ــخــ ــ ــركــــات واألشــ الــــشــ
يــحــددون األســعــار إلـــى مالحظة 
ع حدوث تراجع حاد للتضخم 

ّ
توق

في بداية العام الحالي.
 وأضاف بيلي، في مقابلة مع 
هيئة اإلذاعة البريطانية »بي. بي. 
سي« أنه »إذا حاولت كل األسعار 

تجاوز التضخم فسيرتفع معدل 
التضخم... من فضلكم تفّهموا، إذا 
ارتــفــع مــعــدل التضخم، سترتفع 
أســعــار الــفــائــدة أكــثــر، والتضخم 
المرتفع ال يفيد أحدا بالفعل. إنه 
يــضــر الــنــاس، وهـــو يــضــر بشكل 
أســاســي الــفــئــات األقــــل دخـــال من 

المجتمع«. 
وقال بيلي إن انخفاض أسعار 
الطاقة بشكل حــاد ســيــؤدي إلى 
تــراجــع الــتــضــخــم خـــالل الــشــهــور 
المقبلة، لكنه استطرد أنه ينبغي 
ــتـــرا أن هـــذه  ــلـ ــكـ ــنـــك إنـ ــرى بـ ــ أن يــ
التراجعات ظهرت فــي البيانات 
الــرســمــيــة، وأن ضــغــوط األســعــار 

تنحسر. 
يـــأتـــي ذلــــك فـــي حــيــن ارتــفــعــت 
تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة بــــصــــورة غــيــر 
متوقعة في بريطانيا خالل فبراير 
الماضي، وذلك بعد أن أدى نقص 
الــخــضــراوات إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
ــذاء ألعــلــى مــســتــوى لــهــا منذ  ــغـ الـ
45 عاما. وارتفع معدل التضخم 
إلــــى 10.4 بــالــمــئــة خــــالل فــبــرايــر 
الــمــاضــي، مقارنة بـــ 10.1 بالمئة 
فــــي يـــنـــايـــر الـــمـــاضـــي. وارتـــفـــعـــت 
أسعار المالبس، وخاصة مالبس 
األطفال والنساء الشهر الماضي، 
لكن أســعــار الــوقــود استمرت في 

التراجع.
 ومـــن الــمــقــرر أن يــصــدر البنك 
قـــــــرارا بــــزيــــادة مــــعــــدالت الـــفـــائـــدة 
ــــاء عــلــيــهــا  ــقـ أو خــفــضــهــا أو اإلبـــ
ــالـــي، فـــي ظل  فـــي مــســتــواهــا الـــحـ
استمراره مواجهة التضخم. ويعد 

أحــد األســبــاب الرئيسية الرتفاع 
معدل التضخم الشهر الماضي، 
اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار األغــذيــة، 
وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي واجــهــت 
ــتــــجــــاريــــة نـــقـــصـــا فــي  ــال الــ ــمــــحــ الــ
أصناف من الخضراوات. وكانت 
الــطــمــاطــم والــفــلــفــل والـــخـــيـــار من 
ضمن الــخــضــراوات الــتــي لــم تكن 
مــتــاحــة بـــصـــورة كــافــيــة، ويــرجــع 
ذلـــك بــصــورة كــبــيــرة إلـــى الطقس 
ر على الحصاد في 

ّ
السيئ الذي أث

إسبانيا وشمال إفريقيا. وعالوة 
ــراوات، أضــر  ــخــــضــ عــلــى نــقــص الــ

ارتفاع أسعار الطاقة بالمزارعين 
في بريطانيا، إضافة إلى المشاكل 

المتعلقة بسالسل اإلمداد.
ــرات األســهــم  ــررت مــــؤشــ وتــــضــ
األوروبـــيـــة مــن مــوجــة بيع كبيرة 
ألسهم البنوك الجمعة، مع تصاعد 
المخاوف بشأن استقرار القطاع 
المالي، إذ تــراجــع سهم دويتشه 
بنك وسط قفزة في تكلفة التأمين 
عــلــى ديــــون الــبــنــك األلــمــانــي ضد 
مخاطر التخلف عــن الــســداد إلى 
أعلى مستوى لها في أكثر من 4 

سنوات.

وانــخــفــض الــمــؤشــر ستوكس 
600 األوروبــــي 1.4 بالمئة، لكنه 
ســـجـــل مــكــســبــا أســـبـــوعـــيـــا بــدعــم 
انتعاش كبير في وقت سابق من 
األســـبـــوع. وهـــوى ســهــم دويتشه 
بنك 8.5 بالمئة بعد قــفــزة حــادة 
فــي تكلفة الــتــأمــيــن ضــد مخاطر 

التخلف عن السداد.
كما انخفضت أسهم »يــو. بي. 
إس« و«كريدي سويس« 3.6 و5.2 
بالمئة على الترتيب، بعد أن أفادت 
بلومبرغ بأنهما من بين البنوك 
الــخــاضــعــة للتدقيق فــي تحقيق 

وزارة الــعــدل األميركية بشأن ما 
إذا كان متخصصون في الخدمات 
المالية قــد ســاعــدوا رجــال أعمال 
روسا على اإلفالت من العقوبات.

وهبط مؤشر البنوك األوروبية 
3.8 بالمئة، وسجل ثالث تراجع 
ــط انــهــيــار 

ّ
أســبــوعــي، بــعــد أن ســل

بنوك أميركية متوسطة الحجم 
ــات فــــي بـــنـــك كـــريـــدي  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ واضـ
ســـويـــس الـــضـــوء عــلــى الــمــخــاطــر 
الـــمـــتـــزايـــدة لـــلـــبـــنـــوك فــــي أعـــقـــاب 

تشديد السياسة المالية.
)د ب أ(

الغارد: النظام المصرفي في منطقة اليورو متين
جــــددت رئــيــســة الــبــنــك الــمــركــزي األوروبــــــي كريستين 
الغارد الجمعة التأكيد على متانة النظام المصرفي في 
منطقة اليورو أمام قادة الدول األوروبية المجتمعين في 
إطــار قمة فيما تتسبب المخاوف مــن وقــوع أزمــة مالية 
بتراجع األسواق. وأكدت الغارد لقادة الدول والحكومات 
المجتمعين في بروكسل أن »القطاع المصرفي في منطقة 
اليورو مقاوم ألنه يتمتع بأسس متينة على صعيد رأس 

المال والسيولة« حسبما أفاد مسؤول أوروبي.
وسعى المستشار األلماني أوالف شولتس إلى الطمأنة 
على صحة مصرف »دويتشه بنك« األكبر في ألمانيا والذي 

سجل تراجعا كبيرا في بورصة فرانفكورت.

وقـــال فــي خــتــام الــقــمــة إن »دويــتــشــه بــنــك أعـــاد تنظيم 
نموذجه االقتصادي وبات يحقق ربحية كبيرة. ال ينبغي 
 على أن »النظام المصرفي في 

ً
القلق من أي شيء«، مشددا

أوروبا مستقر«. وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
من جهته أن »أســس المصارف األوروبية متينة، منطقة 

اليورو تضم أكثر المصارف متانة«.
وشــددت الغــارد أيضا على أن منطقة اليورو »فرضت 
على كــل الــمــؤســســات إصــالحــات على صعيد الضوابط 
المتفق عليها على المستوى الدولي بعد األزمة المالية 

العالمية«.
ــارت خــالل االجــتــمــاع مــع الــقــادة األوروبــيــيــن على  وأشـ

مــا نقل عنها الــمــســؤول األوروبــــي إلــى أن »المستجدات 
األخــيــرة تذكرنا باألهمية القصوى لتحسين الضوابط 
بشكل متواصل. يجب أن نتقدم اآلن باتجاه تحقيق الوحدة 
المصرفية«. ورأت ضـــرورة »بـــذل جــهــود إضافية إلقامة 

أسواق رأسمال أوروبية فعلية«.
وكررت ما سبق أن قالته في األيام األخيرة من أنه »ال 
مساومة بين استقرار األسعار واالستقرار المالي. األدوات 
المتاحة لنا تسمح بمواجهة المخاطر المحدقة باالثنين«.

وأضافت »فيما يتعلق باالستقرار المالي تتوافر للبنك 
المركزي األوروبـــي األدوات الضرورية لتوفير السيولة 

للنظام المالي في منطقة اليورو إذا اقتضت الحاجة«.

البنوك المركزية العالمية تبيع سندات أميركية
بأكبر وتيرة أسبوعية في 9 سنوات

قــامــت الــبــنــوك الــمــركــزيــة األجــنــبــيــة بتصفية 
حيازتها مــن ســنــدات الــخــزانــة األمــيــركــيــة بأكبر 
وتـــيـــرة فـــي 9 ســـنـــوات، مـــع تــصــاعــد اضــطــرابــات 
األسواق جراء األزمة المصرفية. وكشفت بيانات 
»االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي«، أن حــيــازة األجــانــب من 
سندات الخزانة تراجعت بنحو 76 مليار دوالر 
في األسبوع المنتهي في 22 مــارس لتصل إلى 
2.86 تريليون دوالر، فــي أكبر هبوط أسبوعي 

منذ مارس 2014. 

واستخدمت البنوك المركزية األجنبية آلية 
ــادة الــشــراء للسلطات الــنــقــديــة الــدولــيــة التي  إعــ
 بقيمة 60 

ً
دشنها »االحتياطي الفدرالي« أخــيــرا

مليار دوالر. 
وجاء االرتفاع األخير في الطلب على الدوالر 
ــــط مــــخــــاوف بـــشـــأن الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي فــي  وسـ
الواليات المتحدة وأوروبا، مع انهيار 3 مصارف 
أميركية، واستحواذ »يــو بي إس« على »كريدي 

سويس« السويسري.
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الحميضي: أداء الفت لـ »بورصة الكويت« هذا العام
العصيمي: إطالق »ccp« والسندات التجارية وصناديق المؤشرات في المرحلة المقبلة

كشف الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت 
لألوراق المالية، محمد العصيمي، أن المرحلة المقبلة 
ستشهد إطالق أدوات ومشاريع مهمة منها الطرف 
المقابل المركزي )CCP(، وسوق السندات التجارية 

وصناديق المؤشرات.
وأضاف العصيمي، في تصريحات صحافية عقب 
انعقاد الجمعية العمومية للشركة يــوم الخميس 
الــمــاضــي، والــتــي عــقــدت بنصاب 68.92 بالمئة، أن 
خطة البورصة تتضمن العمل على استغالل جميع 
األدوات القانونية المهيأة لتنمية إيراداتها، مشيرا 
الى »أن المتغيرات التي تشهدها الساحتان اإلقليمية 
بت سياسة مرنة 

ّ
والعالمية والتحديات المتجددة تطل

للتعامل معها لتحافظ الشركة على أدائها المتوازن«.
وذكر العصيمي أن الفريق المعني لدى »البورصة« 
حرص على توفير المناخ المالئم لجذب واستقطاب 
ــرار شــركــة الغانم  ــات نــوعــيــة جــديــدة، عــلــى غـ ــ إدراجـ
للسيارات التي انضمت العام الماضي إلى السوق 
األول، إضــافــة الـــى عــقــد أكــثــر مــن 300 اجــتــمــاع مع 
مسؤولين في شركات ومجموعات تشغيلية، منها 
كيانات عائلية كويتية وخليجية، بهدف استقطابها 
لإلدراج، السيما أن قواعد اإلدراج المعمول بها في 

السوقين األول والرئيسي مرنة.
وأوضــح أن أبــواب التعاون مفتوحة أمــام جميع 
الـــشـــركـــات والـــمـــجـــمـــوعـــات، حــيــث تـــتـــواصـــل بشكل 
مستمر مــع مــكــونــات »الــســوق األول« مــن الكيانات 
الكبرى، في ظل متابعة تطبيق المعايير والمتطلبات 
الفنية والمالية التي تضمنتها القواعد، الفتا الى أن 
»البورصة« شاركت في جــوالت ترويجية تضمنت 
لقاءات مع مؤسسات استثمارية عالمية كبرى، األمر 
الذي حظي بقبول وتفاعل جيدين من األطراف كافة.

وبّين العصيمي أن التوزيعات التي أقرها العديد 
عد مجدية، وما ُيطرح من 

ُ
من شركات السوق األول ت

منتجات يجب أن تتناسب مع وضع تلك الكيانات 
 
ً
التي تتداول في سوق الواجهة الذي يستحوذ حاليا

على نحو 82 بالمئة من وزن البورصة.
وتــابــع: تحديات بالجملة واجهت أســواق المال 
عامة، بما فيها بورصة الكويت، خالل الفترة األخيرة، 
منها تداعيات الحرب الروسية - األوكرانية، والرفع 
المستمر ألسعار الفائدة، إال أن األوساط االستثمارية 
ال تــزال تؤمن بأن األسهم التشغيلية بمنزلة هدف 
ـــره 

ّ
اســـتـــثـــمـــاري مــتــوســط وطـــويـــل األجــــــل، لــمــا تـــوف

لحملتها من عوائد وتوزيعات مجدية.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة بورصة 
الكويت لألوراق المالية، حمد الحميضي، إن الشركة 
 هذا العام، حيث سجل صافي الربح 

ً
حققت أداًء الفتا

زيادة من 15.9 مليون دينار إلى حوالي 18 مليونا، 
أي بزيادة نسبتها 13.3 بالمئة مقارنة بعام 2021، 
كما ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهميها من 
60.6 إلى 65.5 مليونا، أي بزيادة نسبتها 8.1 بالمئة«.
وأضــاف الحميضي: »استمرت بورصة الكويت 
في تقديم جهودها لتحقيق االستدامة المؤسسية، 
 يتماشيان 

ً
 استباقيا

ً
واتبعت استراتيجية ونهجا

مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة وركائز 
الشركة لالستدامة المؤسسية التي تشمل المجتمع 
والبيئة، ودعم كل األطراف المعنّية من خالل توظيف 
مواردنا وسمعتنا وعالقاتنا، بما يصب في منفعة 

سوق المال الكويتي وكل المشاركين فيه«.
واختتم الحميضي حديثه بشكر سمو أمير البالد 
الــشــيــخ نـــواف األحــمــد، وولـــي عــهــده األمــيــن الشيخ 
مشعل األحمد، على دعمهما المتواصل الستقرار 

االقتصاد الكويتي ونموه.
كما قــّدم الشكر للمساهمين على ثقتهم بشركة 
بورصة الكويت، معربا عن امتنانه الخاص لهيئة 
أســـواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وسائر 
المشاركين في سوق المال الكويتي، لما يبذلونه من 
جهود لترسيخ مكانة سوق الكويت إلى سوق إقليمي 
رائد، والكويت كوجهة جاذبة لالستثمارات العالمية.

ــام الــجــمــعــيــة  ــ ــ ــال الـــعـــصـــيـــمـــي، فــــي كــلــمــتــه أمـ ــ ــ وقـ
العمومية »إن بــورصــة الــكــويــت اســتــطــاعــت تنمية 
أعــمــالــهــا، واســتــقــطــاب المستثمرين المؤسسيين 
. كــمــا واصـــلـــت الــشـــــركــة 

ً
 وعــالــمــيــا

ً
واألفـــــــراد مــحــلــيــا

العمل على تطبيق استراتيجيتها لتنمية سوق 
مـــال قـــوي يــتــســم بــالــســيــولــة والــشــفــافــيــة، وتــرســيــخ 
دورهــا كمحرك أساسي لتنمية وتنويع االقتصاد 
الـــوطـــنـــي، والــمــســاهــمــة فـــي بـــنـــاء بــيــئــة اقــتــصــاديــة 
حيوية ومتنوعة تتمتع بمستوى عاٍل من االبتكار 

واالستدامة والتقدم«.
وعن أبرز مؤشرات األداء المالي لشركة بورصة 
الـــكـــويـــت لـــــــألوراق الــمــالــيــة خــــالل عــــام 2022، قــال 
العصميمي إن مــوجــودات البورصة بلغت حوالي 
119.6 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 8.3 بالمئة، 
مقارنة بإجمالي مــوجــوداتــهــا لــعــام 2021 والبالغ 
110.4 ماليين، وارتفعت قيمة الــتــداول فــي السوق 
بنسبة 8.3 بالمئة من حوالي 13.6 مليارا عام 2021 
إلــى نحو 14.7 مــلــيــارا لــعــام 2022، وبلغت القيمة 
السوقية للسوق األول 37.4 مليارا، في حين بلغت 
القيمة السوقية للسوق الرئيسي 9.3 مليارا، وارتفع 
صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.6 مليونا، أي بنسبة 

زيادة 22 بالمئة من 18.5 مليونا لعام 2021.
كما ارتفعت معدالت تداول ونشاط المستثمرين 
األجانب والخليجيين في السوق، حيث بلغت قيمة 
تداوالتهم حوالي 5.5 مليارات، أي بزيادة بنسبة 29 
بالمئة عن عام 2021، وبلغ صافي التدفق اإليجابي 
للمستثمرين األجانب نحو 760 مليونا، في حين بلغ 
معدل تداول المستثمرين األجانب والخليجيين 18 
بالمئة من إجمالي تداوالت السوق، وبلغ معدل تداول 
المستثمر المؤسسي بنسبة 61 بالمئة من إجمالي 

التداوالت لهذا العام.
ــة الــكــويــت  وأشـــــــاد الــعــصــيــمــي بـــجـــهـــود بــــورصــ
المستمرة لترويج سوق المال الكويتي حول العالم، 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى فـــرص االســتــثــمــار الــفــريــدة 
الــتــي يــوفــرهــا. فــخــالل عـــام 2022، قــامــت الــبــورصــة 
بــتــنــظــيــم يــومــيــن مــؤســســيــيــن، بــالــتــعــاون مـــع بنك 
HSBC والــمــجــمــوعــة الــمــالــيــةEFG Hermes، اللذين 

الحميضي والعصيمي خالل »العمومية«

عيسى عبدالسالم

شارك فيهما أكثر من 15 شركة مدرجة، بما في ذلك 
بورصة الكويت، عقد خاللها أكثر من 300 اجتماع 
مع ما يزيد على 130 مؤسسة من أبرز المؤسسات 

المالية العالمية.
 EFG Hermes كما شاركت البورصة في مؤتمر
االستثماري السادس عشر في دبي، حيث اجتمعت 
مع 20 شركة إلدارة األصول المالية وبنك استثماري 

عالمي.
وأكد العصيمي استمرار الشركة في العمل على 
توسيع منتجاتها وتحسين كفاءة السوق، وتسهيل 
إمكانية الوصول إليه، وتعزيز الشفافية والحوكمة 
وزيــادة السيولة، وترسيخ ثقة المستثمرين، وذلك 
ضــمــن جــهــودنــا لتعزيز وتــحــديــث الــســوق وزيـــادة 

فئات أصوله.
ــلـــت، مــنــذ  ــمـ ــى أن بــــورصــــة الــــكــــويــــت عـ ــ ــفــــت الــ ولــ
تأسيسها، على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على 
المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع 
بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير 
مجموعة شاملة من اإلصالحات والتحسينات التي 
جعلتها تــرتــقــي إلـــى أعــلــى الــمــســتــويــات اإلقليمية 

والدولية.
 فـــي تطوير 

ً
 مــحــوريــا

ً
 كــمــا لــعــبــت الــشــركــة دورا

وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين 
واألجانب، من خالل مجموعة واسعة من المنتجات 
والــخــدمــات الــجــديــدة والبنية التحتية المتقدمة، 
 إلــــى مــــبــــادرات إصـــــالح الــــســــوق، فـــي إطـــار 

ً
ــة ــافــ إضــ

الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على 
عدة مراحل.

واخــتــتــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي تــصــريــحــه بتقديم 
وافر الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلــس اإلدارة علـى 
دعمـهم الثابـت الستراتيجية الشـركة وعملياتهـا، 
وشكر أعضــاء الفريـــق التنفيـــذي وجميع موظفي 
بـــورصـــة الــكــويـــــت عــلـــــى مســـاهماتهم وجــهــودهـــــم 
الحثيثـة، معربا عن امتنانه العميق لهيئة أسواق 
المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، 
لما قّدموه من خبرات ومعرفة ومهنية، والتي كان لها 
تأثير كبير على كل جوانب تطور السوق ونجاحه.

وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح عام 2019، 
لتصبح أول جهة حكومية بالدولة تنجح في اجتياز 
هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة 
 بالسوق في سبتمبر 

ً
أعلى. وقد أدرجت الشركة ذاتيا

2020، وقامت بخطواٍت كبيرة من أجل الحفاظ على 
تمّيز أنشطتها، ومواجهة ضبابية السوق وتحدياته.

وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة 
إصالحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في 
إطار خططها الشمولية المتعددة المراحل الرامية 

لتطوير السوق.
كــمــا عــمــلــت الـــشـــركـــة عــلــى تـــرويـــج ســــوق الــمــال 
الكويتي حــول العالم باستمرار، وتسليط الضوء 
على فرص االستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافة 
الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خالل 
سلسلة من الجوالت الترويجية واأليام المؤسسية، 
مما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات 
االستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، 
وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها 
وتوقعاتها التجارية، وذلـــك فــي مسعى لمساعدة 
المستثمرين عــلــى اكــتــســاب فــهــٍم مــتــعــمــٍق لميزات 

وفرص االستثمار في السوق الكويتي.

الجمعية العامة 

وقــد وافقت الجمعية العمومية لشركة بورصة 
الكويت لألوراق المالية على كل بنود جدول أعمالها، 
وأهمها توزيع أربــاح نقدية بنسبة 85 بالمئة من 
 لكل سهم، 

ً
قيمة السهم االسمية، أي بواقع 85 فلسا

بمبلغ إجمالي 17.06 مليون دينار، على أن تستحق 
هـــذه األربـــــاح للمساهمين الــمــقــيــديــن فــي سجالت 
الشركة في نهاية يوم االستحقاق المحدد له تاريخ 
9 أبــريــل المقبل، ويــتــم توزيعها على المساهمين 

بتاريخ 12 منه.
وتم اعتماد تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب 
الحسابات والبيانات المالية المدققة للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إضافة إلى تقرير 
الحوكمة ولجنة التدقيق، ومكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة من قبل المساهمين.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس اإلدارة 
بشراء أو بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز 10 بالمئة 
من عــدد أسهمها، وذلــك وفقا لمواد القانون رقــم 7 
لسنة 2010 والئحته التنفيذية وتعديالتهما، وإعادة 
تعيين بدر العبدالجادر من مكتب »إرنست ويونج« 
 للحسابات 

ً
- العيبان والعصيمي وشركاهم - مراقبا

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

الشركة لعبت 
 
ً
 محوريا

ً
دورا

في تطوير 
وتهيئة سوق 

المال لجذب 
المستثمرين 

المحليين 
واألجانب

العصيمي

الفريق 
المعني لدى 
»البورصة« 
حرص على 

توفير المناخ 
المالئم لجذب 

واستقطاب 
إدراجات 

نوعية جديدة
العصيمي

حقوق الملكية 
العائدة 

لمساهمي 
»بورصة 
الكويت« 

ارتفعت من 
60.6 إلى 65.5 
 بزيادة 

ً
مليونا

%8.1
الحميضي

توزيعات مجدية لشركات 
عديدة بالسوق األول 

والمنتجات المطروحة 
يجب أن يتناسب مع 

وضع الكيانات المتداولة 
بسوق الواجهة

محمد العصيمي

اتبعنا استراتيجية 
 
ً
 استباقيا

ً
ونهجا

يتماشيان مع أهداف 
التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة وركائز الشركة 

لالستدامة المؤسسية
حمد الحميضي

وافقت الجمعية العمومية 
لشركة بورصة الكويت لألوراق 

المالية على كل بنود جدول 
أعمالها، وأهمها توزيع أرباح 

نقدية بنسبة 85% من قيمة 
السهم االسمية، أي بواقع 85 
 لكل سهم، بمبلغ إجمالي 

ً
فلسا

17.06 مليون دينار.
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»بيتك« يحصد 12 جائزة من مجموعة إسالميك فايننس نيوز

فــي إنــجــاز آخــر جــديــد يؤكد 
 ،

ً
 وعالميا

ً
جـــدارة البنك محليا

أعـــلـــن بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي 
)بــيــتــك(، فـــوزه بـــ 12 جــائــزة من 
مــجــمــوعــة إســـامـــيـــك فــايــنــنــس 
نيوز )IFN(، التي أعلنت قائمة 
الــفــائــزيــن لــعــام 2022 فــي حفل 

خاص أقيم بدبي.
ــتــــك« الـــجـــوائـــز  ــيــ ــد »بــ وحــــصــ
ــل بــنــك  ــــزة أفــــضــ ــائـ ــ الــــتــــالــــيــــة: جـ
إســامــي فــي الــكــويــت، وأفــضــل 
بــنــك فـــي الــكــويــت لــاســتــثــمــار، 
ــك فـــــــي الــــكــــويــــت  ــ ــنـ ــ وأفـــــــضـــــــل بـ
ــنـــك فــي  لـــلـــشـــركـــات، وأفــــضــــل بـ
الــكــويــت لــلــخــدمــات المصرفية 
لــأفــراد، وجــائــزة البنك األكثر 
 فـــي الـــكـــويـــت، وأفــضــل 

ً
ابـــتـــكـــارا

بنك فــي الــكــويــت فــي الخدمات 
الرقمية.

فيما نال »بيتك - تركيا« ثاث 
جوائز، هي: أفضل بنك إسامي 
في تركيا، وأفضل بنك لخدمات 
 في 

ً
األفراد، والبنك األكثر ابتكارا

تركيا، كما فازت صفقة »بيتك- 
تركيا« عن إصدار صكوك بقيمة 
5.5 مــــلــــيــــارات دوالر بــجــائــزة 
ــلـــى مــســتــوى  أفــــضــــل صـــفـــقـــة عـ

السوق التركي، وحصلت كذلك 
مــجــمــوعــة »بــيــتــك« عــلــى جــائــزة 
صفقة العام عن صفقة استحواذ 
»بيتك« على »األهلي المتحد – 
 جائزة صفقة 

ً
البحرين«، وأخيرا

العام عن فئة االستحواذ. 
وعـــلـــى هـــامـــش حــفــل تــوزيــع 
الـــــــجـــــــوائـــــــز، أعــــــــــــرب الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للمجموعة بالتكليف 
عبدالوهاب الرشود، عن فخره 
 إن هــــذه 

ً
بــــهــــذا الــــــفــــــوز، قـــــائـــــا

الجوائز تؤكد نجاح إسهامات 
»بيتك« في مختلف المجاالت، 
والــنــمــو الــمــســتــدام فــي أربــاحــه 
ومؤشراته المالية، كما تعكس 
قـــوة أعــمــالــه، وتــنــوع أنشطته، 
وحــلــولــه التمويلية المبتكرة، 
ــتــــي مــكــنــتــه مــــن اســتــحــقــاق  والــ
 في ذلك 

ً
هــذه الجوائز، منافسا

المؤسسات العالمية المرموقة.
وأضــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــــرشـــــــــــــود أن 
 فــي 

ً
ـــــــدمـــــــا

ُ
ــمــــضــــي ق »بـــــيـــــتـــــك« يــ

ــول الــــرقــــمــــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــاســـ ــ ــيـ ســـ
ــات عـــمـــائـــه،  ــوحــ ــمــ ــة طــ ــيـ ــبـ ــلـ وتـ
وتــعــزيــز حصته الــســوقــيــة، من 
خــــال الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات 
ــتـــي تــعــكــس دوره الــــريــــادي،  الـ

واالبـــتـــكـــار فـــي جــمــيــع أعــمــالــه، 
ــة فــي  ــمــــوســ ــلــ ــمــ وإضــــــافــــــاتــــــه الــ
 كذلك 

ً
التمويل اإلسامي، مشيدا

بالعاقات المتميزة مع كبرى 
الـــشـــركـــات لــتــمــويــل أهــــم وأكــبــر 

مشاريع التنمية.
ــــى أن جــــائــــزة أكــثــر  ــفـــت إلـ ولـ
 فــــي الــكــويــت 

ً
ــارا ــكــ ــتــ ــنـــوك ابــ ــبـ الـ

تتويج لسلسلة طويلة حققها 
ــتــــك« فـــــي مــــجــــال الـــرقـــمـــنـــة  ــيــ »بــ
والتطبيقات التقنية وأتمتة كل 
المعامات والخدمات، كان من 
أبرزها: طلب التمويل أوناين، 
واإلصـــــــدار الـــفـــوري لــلــبــطــاقــات 
المصرفية خال 3 دقائق ألول 
ــــاح  ــــي الــــكــــويــــت، كـــمـــا أتـ مــــــرة فـ
»بــيــتــك« لغير عــمــائــه إمكانية 
ــزة  ــهــ ــر أجــ ــبــ ــح الــــحــــســــاب عــ ــتــ فــ
الــخــدمــة الـــذاتـــيـــة، وبــالــتــواصــل 
الــمــبــاشــر مـــع خـــدمـــة الــعــمــاء. 
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، كــــان »بــيــتــك« 
 فــي تطبيق الــعــديــد من 

ً
ــاقــا ســبَّ

المنتجات والخدمات واألنظمة 
ــن تــوجــه  ـــرت عـ ــبَّ ــة الـــتـــي عـ ــيـ اآللـ

استراتيجي نحو الرقمنة. 
وأشـــــــــــــار الــــــــرشــــــــود إلـــــــــى أن 
اســتــحــواذ »بــيــتــك« عــلــى البنك 

األهلي المتحد - البحرين، هو 
ــفــــرت عــن  صــفــقــة تـــاريـــخـــيـــة أســ
ــاء كـــيـــان مــصــرفــي ضــخــم،  إنـــشـ
وتــحــول »بــيــتــك« إلـــى أكــبــر بنك 
فـــي الــكــويــت وثـــانـــي أكــبــر بنك 
إسامي من حيث األصول على 
مستوى العالم، مما يمّكن البنك 
مـــن تــرســيــخ قـــيـــادتـــه لــصــنــاعــة 
الصيرفة اإلســامــيــة، ويساهم 
 
ً
فــي توسيع انــتــشــاره جغرافيا

بإمكانات أقوى.
عاوة على ذلك، قال الرشود 
ــك« فــي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ إن مــــســــاهــــمــــات »بـ
مجال ترتيب وإدارة إصــدارات 
ــن حــيــث  ــ ــبــــرى مـ ــكــ ــكــــوك الــ الــــصــ
القيمة والعائد تؤكد دوره المهم 

فــي أســــواق الــصــكــوك كــمــتــداول 
ــــوق عــلــى  ــيـــســـي وصــــانــــع ســ رئـ
المستويين اإلقليمي والعالمي، 
ر عن مركز مالي قوي،  بما يعبِّ
ومكانة مرموقة، وخبرة طويلة 
فــــــي مـــــجـــــال الـــــصـــــكـــــوك، الـــتـــي 
أصــبــحــت تــمــثــل الـــخـــيـــار األول 
للشركات والحكومات لتمويل 
ــاريـــع وخـــطـــط الــتــطــويــر  ــمـــشـ الـ

والنمو. 
جدير باالهتمام، أن مجموعة 
ــارت »بـــيـــتـــك« لــهــذه  ــتــ »IFN« اخــ
الــجــوائــز بـــنـــاًء عــلــى تــوصــيــات 
ــم مــــــــن خـــــبـــــراء  ــيــ ــكــ ــحــ لــــجــــنــــة تــ
ومـــحـــلـــلـــيـــن مــتــخــصــصــيــن فــي 
ــيـــرفـــة اإلســـامـــيـــة،  قــــطــــاع الـــصـ

ووفـــق مــجــمــوعــة مــن المعايير 
واألســـس والــمــؤشــرات المالية، 
 »IFN« حـــيـــث تــــكــــرم مـــجـــمـــوعـــة
الــمــؤســســات الــمــقــدمــة ألفــضــل 
الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة اإلســامــيــة 
كل عام ضمن نخبة عالمية من 
األسواق والقطاعات، كما تكّرم 
الجهات المشاركة في الصفقات 
الــــــــرائــــــــدة بــــقــــطــــاع الـــصـــيـــرفـــة 

اإلسامية.
وأشـــــــــــادت لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
بــــمــــكــــانــــة ومــــــــــــــاءة »بـــــيـــــتـــــك«، 
وحــلــولــه التمويلية المبتكرة، 
ومساهماته المتنوعة لتعزيز 
قطاع الصيرفة اإلسامية حول 
الــــعــــالــــم بـــمـــنـــتـــجـــات وخــــدمــــات 

ــم  مــــبــــتــــكــــرة ومــــــتــــــطــــــورة تــــائــ
ــــاء األفـــــــــراد  ــمـ ــ ــعـ ــ مـــتـــطـــلـــبـــات الـ
ــات، مع  ــومـ ــكـ ــحـ والـــشـــركـــات والـ
ــار عــــوامــــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ األخــــــــذ فـــــي االعـ
ــة  ــئــ ــيــ ــبــ الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عــــــلــــــى الــ
واالستدامة والحوكمة وبرامج 
التنمية وتطوير المجتمعات. 

 »IFN« ُيــــذكــــر أن مـــجـــمـــوعـــة
تــديــر جــوائــز الــتــمــويــل والعمل 
المصرفي اإلسامي، كما تقوم 
ــم أخــــبــــار الــصــيــرفــة  ــ بـــنـــشـــر أهــ
اإلسامية في العالم. تأسست 
المجلة، التابعة لـــ »ريدموني« 
ــام 2004، ولــديــهــا  الــعــالــمــيــة، عـ

مكاتب في دبي وكوااللمبور.

جانب من تسلم الجائزة

 بعيد األم
ً
»التجاري« يزور ماما أنيسة احتفاال

احتفاال بعيد األم، قام فريق 
قـــطـــاع الـــتـــواصـــل الــمــؤســســي 
في البنك التجاري الكويتي، 
بحضور المدير العام لقطاع 
التواصل المؤسسي في البنك 
الشيخة نوف الصباح، ونائب 
ــــورع،  الــمــديــر الـــعـــام أمـــانـــي الـ
بــــزيــــارة ألم الـــكـــويـــت الــغــالــيــة 
ــة فـــــي مـــنـــزلـــهـــا،  ــيــــســ ــا أنــ ــ ــامـ ــ مـ
ــذه الــمــنــاســبــة  ــهـ لــتــهــنــئــتــهــا بـ
الـــــعـــــزيـــــزة، تـــعـــبـــيـــرا لــــهــــا عــن 
ــتــــرام الــكــبــيــر الــــذي يكنه  االحــ
الجميع لها وتقديرنا لدورها 

 تبقى 
ً
 وأبــدا

ً
القيم، فهي دائما

لها مكانة خاصة في حياة كل 
فرد بالكويت.

ومن المعروف أن اإلعامية 
أنيسة محمد جعفر، المعروفة 
»ماما أنيسة«، حيث حصلت  بـ
على هــذا اللقب مــن برامجها 
البارزة في الكويت والموجهة 
ــة األطـــــــــفـــــــــال، بـــــــدأت  ــ ــئـ ــ إلـــــــــى فـ
مــشــوارهــا الــمــهــنــي بــدايــة في 
مـــجـــال الــتــعــلــيــم، كــمــا دخــلــت 
مجال اإلعام، حيث عملت في 
مــجــال الــتــقــديــم الــتــلــفــزيــونــي، 

في تلفزيون لندن الرسمي، ثم 
عادت إلى الكويت، حيث عملت 
فــي التلفزيون الكويتي، كما 
تعتبر أول المذيعات ومقدمات 
الـــــبـــــرامـــــج، وتـــخـــصـــصـــت فــي 
تقديم البرامج الموجهة لفئة 
األطفال، ثم انتقلت للعمل في 
مجال التقديم اإلذاعـــي، حيث 

قدمت برامج عديدة.
وخال هذه الزيارة، أعربت 
ــــوف الـــصـــبـــاح عــن  الــشــيــخــة نـ
تــقــديــرهــا لــرحــلــة عــطــاء مــامــا 
أنـــيـــســـة قـــائـــلـــة: »إن عـــيـــد األم 

هــو احــتــفــال لتكريم األمــهــات 
واألمومة، واحتفالنا مع ماما 
أنيسة بهذه المناسبة إنما هو 
عرفان بدورها الكبير في حياة 

كل الكويتيين«.
بدورها، ذكرت أماني الورع 
أن عــيــد األم مــنــاســبــة غــالــيــة 
ــات، ومــن  ــهــ وعــــزيــــزة لــكــل األمــ
هنا كانت هــذه الــزيــارة لماما 
أنـــيـــســـة، مــتــمــنــيــن لــهــا الــعــمــر 
ــام وجــمــيــع  ــد، وكــــــل عــــ ــديــ ــمــ الــ
ــر وصــــحــــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ األمــــــــــهــــــــــات بـ

وسعادة.

وفي ختام الزيارة توجهت 
ماما أنيسة بالشكر إلى قطاع 
الـــــتـــــواصـــــل الــــمــــؤســــســــي فــي 
البنك التجاري بشكل خاص، 
وإلى البنك التجاري الكويتي 
بشكل عام، مثمنة هذه الزيارة، 
ومــتــمــنــيــة لــلــبــنــك الــمــزيــد من 

التقدم واالزدهار.

نيسة
ٔ
ماني الورع في زيارة لماما ا

ٔ
الشيخة نوف الصباح وا

ً
 وعالميا

ً
• تقدير عالمي لجدارة البنك محليا

 في سياسة التحول الرقمي واالبتكار
ً
دما

ُ
• الرشود: نمضي ق
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 بأزمة المصارف... كانت واستمرت بال إدارة عامة
ً
الكويت األكثر تأثرا

زيادة »الفدرالي« ألسعار الفائدة األخيرة هدفها دعم الثقة بالقطاع المصرفي
في بلد تبلغ فيه الودائع لكل 

قطاعها المالي نحو 17.6 
تريليون دوالر، وأصول 

 ،
ً
المصارف نحو 23 تريليونا
تنحصر معركة السلطات 

النقدية والمالية على ضمان 
ثقة المودع والمستثمر، 

بأي ثمن، ألّن فقدانها قد 
يسبب تداعيات غير محتملة 

ويمتد حريقها إلى كل 
العالم.

ذكـــر الــتــقــريــر األســبــوعــي لــمــركــز الــشــال أن 
البنك االحتياطي الفدرالي األميركي قرر يوم 
األربعاء، 22 الجاري، رفع سعر الفائدة األساس 
على الدوالر بـ 0.25 بالمئة، وهذه الزيادة هي 
التاسعة خالل سنة واحــدة؛ األولــى كانت في 

16 مارس من العام الماضي.
ر المصارف 

ّ
وكانت التوقعات قبل أزمة تعث

التي بــدأت في 10 الجاري تشير إلــى ترجيح 
زيــــادة ســعــر الــفــائــدة بـــ 0.50 بــالــمــئــة، بسبب 
اســـتـــمـــرار مـــســـتـــويـــات الــتــضــخــم بـــأعـــلـــى مــن 
المتوقع لها، واستمرار سخونة سوق العمل 
ورواج االستهالك الخاص، ومع تلك الزيادة، 
بلغت الفجوة بين سعر الخصم على الدينار 
والــفــائــدة األســـاس على الـــدوالر مــا بين 0.75 

و- 1.00 بالمئة.
ــي الـــظـــروف  ــار الــــفــــائــــدة فــ ــعــ والرتـــــفـــــاع أســ
الـــحـــالـــيـــة مـــخـــاطـــر فــــي اتـــجـــاهـــيـــن، األول هــو 
احتمال كبح النمو االقتصادي بأكبر وأسرع 
من المستهدف، مما يعني دخول حقبة ركود 
أعمق وأطــول من المحتمل، والثاني احتمال 
تعميق أزمـــة القطاع الــمــالــي. ولتعميق أزمــة 
ــتـــان؛  الــقــطــاع الــمــالــي مـــن وجــهــة نــظــرنــا زاويـ
ــر 

ّ
األولــــــــى هــــي احـــتـــمـــال اتــــســــاع حــــــاالت تــعــث

الـــمـــصـــارف الــمــتــوســطــة والـــصـــغـــيـــرة، ويـــقـــّدر 
ــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة بـ  عـــددهـــا فـــي الـــواليـ
ر 4 منها فقط حتى 

ّ
، طــال التعث

ً
190 مصرفا

اآلن، بمجموع أصـــول فــي حـــدود 550 مليار 

.
ً
دوالر، ومجموع ودائـــع بــحــدود 317 مليارا

معظم تلك المصارف تعاني اختالل التوازن 
بين أصولها والتزاماتها، ومعظم استثماراتها 
طويلة األجــل وممولة بديون قصيرة األجــل، 
مثل الودائع ومحافظ العمالء، وتكلفة األموال 
لديها تتسع مقابل العائد على استثماراتها، 
ي سوى نحو 10 

ّ
والتأمين على الودائع ال يغط

بالمئة من قيمتها.
وفـــي بــلــد تــبــلــغ فــيــه الـــودائـــع لــكــل قطاعها 
الــمــالــي نــحــو 17.6 تــريــلــيــون دوالر، وأصـــول 
، تنحصر معركة 

ً
المصارف نحو 23 تريليونا

الــســلــطــات الــنــقــديــة والــمــالــيــة فــي ضــمــان ثقة 

 فقدانها 
ّ
الــمــودع والمستثمر، بــأي ثــمــن، ألن

قد يتسبب في تداعيات غير محتملة ويمتد 
حريقها إلى كل العالم.

الـــزاويـــة الــثــانــيــة هــي تكلفة الــتــمــويــل على 
المقترضين، فإجمالي ديون العالم، السيادية 
 من 

ً
والخاصة في مستوى قياسي، أقل قليال

300 تريليون دوالر، أو نحو 3.38 أضعاف 
حــجــم االقــتــصــاد الــعــالــمــي، وارتـــفـــاع تكاليف 
خدمة تلك الــديــون قــد يــؤدي إلــى سلسلة من 
اإلفــــالســــات عــلــى مــســتــوى دول ومــؤســســات 
 إن زامنه تصحيح كبير في 

ً
كبرى، خصوصا

ــالـــم،  ــات الـــعـ ــ ــورصـ ــ بـ
وهو أمر 

ال بّد من التحوط له ومراقبته بشكل متصل.
تلك المخاطر قد تعني - بحدود اجتهادنا 
ــيــــرة،  ــد تـــكـــون األخــ ــادة الـــحـــالـــيـــة قــ ــزيـــ ــ - أن الـ
وتصريحات رئيس »الفدرالي األميركي« حول 
االستمرار في رفعها إن احتاج األمر، وتصريح 
ــرة الـــخـــزانـــة حــــول اســتــبــعــاد ضـــمـــان كل  ــ وزيــ
الودائع غير المؤّمنة، يندرجان تحت تأكيد 
ــاع الــقــطــاع المصرفي  ثقتهما بــســالمــة أوضــ
من أجل تعزيز ثقة عمالئه. لذلك، ال نعتقد أن 
زيادة أسعار الفائدة األسبوع الفائت هدفها 
كبح التضخم فقط، كما في الحاالت الثماني 
السابقة، وإنما تندرج تحت هدف دعم الثقة، 
كــمــا فــي تــصــريــح الــبــنــك الــمــركــزي األوروبــــي 
عندما رفع سعر فائدة اليورو بـ 0.50 بالمئة، 
 البنك المركزي السويدي، فقد 

ً
والحقا

يــفــهــم الــمــتــعــامــلــون أن تــراجــع 
»الفدرالي األميركي« عن 
رفــع سعر الفائدة 
راجــــــــــــــــــــع إلــــــــى 
عــمــق أزمـــة 
القطاع 

المصرفي. فالمستهدف من الزيادات السابقة، 
كما ذكرنا، هو كبح التضخم وتبريد سخونة 
ــد مــــن نـــمـــو االســـتـــهـــالك  ــمـــل، والــــحــ ــعـ ســـــوق الـ
الخاص، وكلها سوف تحققها تداعيات أزمة 
المصارف األخيرة، وأحد أهم مصادر التضخم، 
ــرنـــت – فــقــدت  ــام بـ ــ ــو أســــعــــار الـــنـــفـــط – خـ ــ وهـ
أسعاره نحو 4.9 دوالرات للبرميل ما بين 9 
و22 الجاري، أي هبطت بنحو 6 بالمئة، وقد 
 بدايات تسريح عمالة إن تباطأ 

ً
نشهد قريبا

نمو االقتصاد.
ــارس  ــم تـــكـــن أزمــــــة الــــمــــصــــارف فــــي 10 مــ لــ
عة، لكنها حدثت، وترتب على حدوثها 

ّ
متوق

ــد اجــــتــــمــــاعــــات طـــــــــوارئ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي  ــقـ عـ
الواليات المتحدة األميركية شملت الرئيس 
األميركي وفريقه و»الكونغرس« و»الفدرالي« 
األميركي، ومؤسسة ضمان الودائع الفدرالية 
 من 

ً
وكل الشركات المالية الكبرى غّيرت كثيرا

قناعات سابقة، واستهلكت كــل عطلة نهاية 
األســبــوع مــا بين 10 و12 الــجــاري، واتــخــذت 
قراراتها قبل فتح األســواق المالية مع بداية 
األسبوع، تبعها جهد مماثل في سويسرا في 
عطلة نهاية األســبــوع الـــذي تـــاله، وشاركهم 
التواصل والقلق كل سلطات العالم النقدية 
والــمــالــيــة، إال »الــكــويــت غــيــر«، وحـــدهـــا، وهــي 
 بتداعيات األزمة، كانت واستمرت 

ً
را

ّ
األكثر تأث

بال إدارة عامة بالكامل.

 4.737 ماليين عدد سكان الكويت
في نهاية 2022

ذكــر »الــشــال« أن الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية أصدرت آخر البيانات التفصيلية عن 
إحصاءات السكان والعمالة في نهاية ديسمبر 
2022، ولم تصدر البيانات التفصيلية لنهاية 
عام 2021، وتوضح أن عدد السكان اإلجمالي 
في الكويت بلغ في ديسمبر 2022 نحو 4.737 

ماليين نسمة.
 بــنــحــو %8 

ً
وســـجـــل تـــعـــداد الـــســـكـــان نـــمـــوا

مقارنة بنهاية عــام 2021 البالغ نحو 4.386 
 لإلدارة 

ً
ماليين نسمة )4.217 ماليين نسمة وفقا

المركزية لإلحصاء(، بارتفاع مطلق خالل عام 
2022 بنحو 351.2 ألف نسمة، وكــان التراجع 
المطلق لعام 2021 بكامله نحو 285 ألف نسمة، 
 بنسبة 6.1% فــي عــام 2021 

ً
أي حقق تراجعا

مقارنة بتراجع بنحو 2.2% عام 2020.
وزاد عدد السكان الكويتيين خالل عام 2022 
بنحو 28.8 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 
1.9%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.518 مليون 
نسمة، بينما تــراجــعــت نسبة الكويتيين من 
جملة السكان من نحو 33.94% في نهاية عام 

2021 إلى نحو 32.04% وفق األرقام األخيرة.

ويفوق عدد اإلناث الكويتيات البالغ عددهن 
 عدد الذكور البالغ عددهم نحو 

ً
نحو 773.1 ألفا

، وارتفع عدد السكان غير الكويتيين 
ً
744.4 ألفا

بــنــحــو 322.4 ألـــف نــســمــة، أي بــمــعــدل ارتــفــاع 
قاربت نسبته 11.1%، ليبلغ عددهم نحو 3.219 
ماليين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب خالل 

السنوات 2013 – 2022 بلغ نحو %1.9.
وبــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــعــامــلــيــن فــي الــكــويــت 
نحو 2.858 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 
60.3% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه 
النسبة للكويتيين نحو 31.7% مــن إجمالي 
عدد السكان الكويتيين، ومن المالحظ أن نسبة 
العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان 

غير الكويتيين بلغت نحو %73.8.
وعــنــد مــقــارنــتــهــا بــنــهــايــة عـــام 2021، نجد 
أن نــســبــة الــعــامــلــيــن الــكــويــتــيــيــن مـــن مــجــمــوع 
عدد العاملين في الكويت انخفضت من نحو 
18.1% إلـــى نــحــو 16.8%، كــمــا فـــي ديسمبر 
2022، واستقرت نسبة عمالة اإلناث من جملة 
العمالة الكويتية عند نحو 51.1% في نهاية 
عام 2022 ونهاية عام 2021، بينما بلغت نسبة 

ــاث مــن جملة الــعــمــالــة فــي الكويت  عــمــالــة اإلنــ
نحو %29.5.

وارتفع عدد العاملين الكويتيين بنحو 12 
ألف عامل، ليبلغ عددهم نحو 481 ألف عامل، 
 في نهاية 2021، وبلغ 

ً
 من نحو 469 ألفا

ً
مرتفعا

عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 380.6 
، أي مــا نسبته 79.1% مــن إجــمــالــي عــدد 

ً
ألــفــا

العاملين الكويتيين.
ويعتقد أن بطالة الكويتيين السافرة ارتفعت 
إلى نحو 26.1 ألف عامل، أي ما نسبته %5.4 
من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في نهاية 
عام 2022، مقارنة بنحو 25.4 ألف عامل أو ما 

نسبته 5.4% في نهاية عام 2021.
وبلغ إجمالي عدد العاملين )كويتيون وغير 
كويتيين( فــي الــقــطــاع الحكومي نحو 492.9 
 من 

ً
ألـــف عــامــل، أي مــا نسبته 10.4% تــقــريــبــا

عــدد السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين 
ــاع الـــحـــكـــومـــي نــحــو  ــطـ ــقـ ــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـ مــ
 للمصدر ذاته، والبد من التذكير 

ً
77.2% وفقا

ــام غير  بــأن الــمــصــدريــن الرسميين لتلك األرقــ
متوافقين.

أفــاد تقرير »الــشــال« بــأن إجمالي 
عـــدد الــمــبــانــي فــي الــكــويــت – حسب 
ــيــــل الـــهـــيـــئـــة  اإلصـــــــــــدار األخـــــيـــــر لــــدلــ
العامة للمعلومات المدنية للمباني 
ــدات الـــعـــقـــاريـــة – بـــلـــغ نــحــو  ــ ــوحـ ــ والـ
215 ألــف مبنى فــي نهاية ديسمبر 
 في 

ً
2022، مقارنة بنحو 211.3 ألفا

نــهــايــة ديــســمــبــر 2021، أي أن عــدد 
المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 
، وهـــو أعــلــى 

ً
1.7% خـــالل 12 شـــهـــرا

ــن مـــســـتـــوى الـــنـــمـــو الـــمـــســـجـــل فــي  مــ
نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بنهاية 

ديسمبر 2020 البالغ %0.7. 
فــي الــتــفــاصــيــل، تــنــقــســم الــمــبــانــي 
إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها في 
نــهــايــة ديــســمــبــر 2022 نــحــو 770.8 
 فــي 

ً
ألــــف وحــــدة مــقــابــل 758.3 ألـــفـــا

نــهــايــة ديسمبر 2021، أي بــارتــفــاع 
بلغت نسبته نحو %1.7.

وبــلــغ مــعــدل النمو الــمــركــب لعدد 
الــــوحــــدات خــــالل الـــفـــتـــرة مـــن نــهــايــة 
عام 2013 حتى ديسمبر 2022 نحو 

2.2%، في حين جاء المعدل المركب 
ــي عـــــدد الـــمـــبـــانـــي لــلــفــتــرة  لــلــنــمــو فــ
ذاتها أدنى ببلوغه 1.4% مما يؤكد 
استمرارية تصغير مساحة الوحدات 
ضمن كل مبنى، أي أن التغير على 
نــمــط الــطــلــب اســتــمــر عــلــى الــمــنــوال 

نفسه.
وتـــســـتـــخـــدم مــعــظــم الـــمـــبـــانـــي فــي 
الـــكـــويـــت لـــلـــســـكـــن، إذ تـــصـــل نــســبــة 
الــمــبــانــي الــســكــنــيــة نــحــو 68% مــن 
إجــمــالــي عـــدد الــمــبــانــي، تــلــيــهــا تلك 
 ،

ً
الــمــخــصــصــة لــلــســكــن والــعــمــل مــعــا

وتلك المخصصة للعمل فقط.
ــبــــة الـــمـــبـــانـــي   وانــــخــــفــــضــــت نــــســ
 
ً
الخالية خالل الفترة المماثلة وفقا
لبيانات الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية، إذ بلغت نسبتها نحو %9 
وعــددهــا نــحــو 19.4 ألـــف مــبــنــى من 
 مقارنة بنحو 20.7 

ً
إجمالي 215 ألفا

ألــف مبنى خــاٍل مــن إجمالي 211.3 
ألف مبنى في نهاية ديسمبر 2021، 

أي ما نسبته %9.8. 

 إلحصائيات الهيئة العامة 
ً
وطبقا

الشقق  المدنية تشكل  للمعلومات 
غالبية عــدد الــوحــدات، إذ بلغت ما 
نسبته 45.8% من اإلجمالي، تلتها 
المنازل بنسبة 21.7% ثم الدكاكين 

بنسبة %19.9.
وحــافــظ قــطــاع الــشــقــق والــمــنــازل 
على زيادة حصته بصورة منتظمة 
ــام 2013 وحــتــى  ــ ــا بـــيـــن نـــهـــايـــة عـ مــ
نهاية عام 2022، في حين انخفضت 

نسبة المالحق.
ــركــــب  ــمــ ــو الــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــدل الـ ــ ــعــ ــ ــغ مــ ــ ــلــ ــ وبــ
)2013 - 2022( لــلــدكــاكــيــن والشقق 
والمنازل نحو 3.6%، 2.1% و%1.4 
على التوالي، بينما انخفض معدل 
ــمـــالحـــق بــنــحــو  ــلـ ــركــــب لـ ــمــ الـــنـــمـــو الــ
1.1%، وتراجعت نسبة الخالي من 
 لــتــقــديــرات الــهــيــئــة 

ً
ــا ــقـ الــــوحــــدات وفـ

ــة لــلــمــعــلــومــات الـــمـــدنـــيـــة فــي  ــامـ ــعـ الـ
نــهــايــة عــام 2022 إلــى نــحــو %22.4 
مـــقـــارنـــة بــنــحــو 24.7% فــــي نــهــايــة 

عام 2021.

 في 2022
ً
كل مؤشرات ربحية »برقان« سجلت ارتفاعا

تناول تقرير »الشال« نتائج أعمال بنك برقان 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وأظهرت 
أن صافي أرباح البنك »بعد خصم الضرائب« 
بلغ ما قيمته 58.6 مليون دينار، بارتفاع قدره 
10 ماليين دينار، أي ما نسبته 20.5% مقارنة 

بنحو 48.6 مليون دينار في عام 2021.
وأرجــــع هـــذا االرتـــفـــاع فــي مــســتــوى األربـــاح 
الصافية، إلــى انخفاض جملة المخصصات 
بقيمة أعــلــى مــن انــخــفــاض الــربــح التشغيلي 
ــفـــاع الــمــصــروفــات  لــلــبــنــك، عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـ
التشغيلية، إذ انخفض الربح التشغيلي بنحو 
14.9 مليون دينار وبنسبة 10.7%، بينما كان 
االنخفاض لجملة المخصصات بنحو 34.8 

مليون دينار، وبنسبة %41.1.
في التفاصيل، انخفض إجمالي اإليــرادات 
التشغيلية بنحو 2.7 مليون دينار أو بنسبة 
، مقارنة 

ً
1.1%، وصــواًل إلى نحو 232 مليونا

 في عام 2021.
ً
بنحو 234.7 مليونا

وتحقق ذلــك نتيجة انــخــفــاض بند صافي 
إيـــرادات االستثمار بنحو 22.6 مليون دينار 
أو بنحو 76.3%، وصواًل إلى 7 ماليين دينار، 
، بينما ارتفع بند صافي 

ً
مقابل 29.6 مليونا

، أو بنسبة 
ً
إيرادات الفوائد بنحو 19.3 مليونا

، بعد أن 
ً
15%، وصواًل إلى نحو 147.5 مليونا

 .
ً
كان نحو 128.2 مليونا

وارتـــفـــع إجــمــالــي الــمــصــروفــات التشغيلية 
بنحو 12.3 مليون ديــنــار أو بنسبة %12.9، 
عندما بلغ نحو 107.1 ماليين، مقارنة بنحو 
ــفــــاع جــمــيــع بــنــود  ، نــتــيــجــة ارتــ

ً
94.8 مـــلـــيـــونـــا

المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي 
المصروفات التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات 
التشغيلية نحو 46.1% مقارنة بنحو %40.4.

وانــخــفــضــت قــيــمــة إجــمــالــي الــمــخــصــصــات 
بنحو 34.8 مــلــيــون ديــنــار، أو بنحو %41.1 
 ،

ً
49.9 مليونا كما أسلفنا، حين بلغت نحو 

، في نهاية عام 
ً
مقارنة مع نحو 84.6 مليونا

2021، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح إلى 
نحو 25.2% مقارنة بنحو 20.7% في نهاية 

عام 2021.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــمــالــيــة ارتــفــاع إجمالي 
موجودات البنك بنحو 91 مليون دينار، أو ما 
نسبته 1.3%، ليبلغ إجمالي الموجودات نحو 
7.166 مليار دينار، مقابل 7.075 مليارات، في 
نهاية عام 2021، إذ ارتفع بند المستحق من 
الــبــنــوك والــمــؤســســات المالية األخـــرى بنحو 
150.8 مليون دينار، أو بنسبة 45.5%، وصواًل 

، )6.7% مــن إجمالي 
ً
إلــى نحو 482.1 مليونا

الموجودات( مقارنة بنحو 331.3 مليون دينار 
)4.7% من إجمالي الموجودات( في نهاية عام 

.2021
بــيــنــمــا انــخــفــض حــجــم مــحــفــظــة الـــقـــروض 
والسلفيات بنحو 51 مليون دينار، أو بنسبة 
1.2%، وصواًل إلى نحو  4.228 مليارات، )%59 
من إجمالي الموجودات( بعد أن كان في نهاية 
عــام 2021  نحو 4.279 مــلــيــارات، )60.5% من 

إجمالي الموجودات(.
وبلغت نسبة قـــروض وســلــف للعمالء إلى 
إجمالي الودائع واألرصدة األخرى نحو %86.1 

مقارنة بنحو %84.8.
وتشير األرقــام إلى أن مطلوبات البنك )من 
 
ً
غير احتساب حقوق الملكية( سجلت ارتفاعا
بــلــغــت قــيــمــتــه 75.6 مــلــيــون ديـــنـــار، ونــســبــتــه 
1.2%، لتصل إلــى نحو 6.219 مــلــيــارات، بعد 
أن كانت 6.143 مليارات، في نهاية عام 2021، 
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي 

الموجودات نحو 86.8% في نهاية الفترتين.
وتــشــيــر نــتــائــج تــحــلــيــل الــبــيــانــات الــمــالــيــة 
إلــى أن جميع مــؤشــرات ربحية البنك سجلت 
 مــقــارنــة بنهاية عــام 2021، إذ ارتفع 

ً
ارتــفــاعــا

مــؤشــر الــعــائــد  عــلــى مــعــدل مـــوجـــودات البنك 
 بنحو 

ً
) ROA ( ليصل إلــى نحو 0.8% قــيــاســا

0.7%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق 
 ) ROE ( المساهمين الخاص بمساهمي البنك

ليصل إلى نحو 7.0% مقابل %6.4.
، مؤشر العائد على رأسمال 

ً
وارتــفــع أيــضــا

البنك ) ROC ( ليصل إلــى نحو 18.2% بعد أن 
كان 16.9%. وارتفعت ربحية السهم الخاصة 
 
ً
بمساهمي البنك ) EPS ( إلــى نحو 12.6 فلسا

.
ً
مقابل 12.5 فلسا

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم 
 مقارنة بنحو 

ً
الواحد )P/E( نحو 17.4 ضعفا

 )أي تحسن(، نتيجة ارتفاع ربحية 
ً
20.1 ضعفا

الــســهــم بــنــحــو 0.8% مــقــابــل انــخــفــاض سعر 
السهم وبحدود %12.7.

وبلغ مؤشر  مضاعف السعر/ القيمة الدفترية 
) P/B ( نحو 1.0 مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة في 
نهاية عام 2021. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح 
نقدية 8% مــن القيمة االسمية للسهم أي ما 
يعادل 8 فلوس و5% أسهم منحة، ما يعني أن 
 بلغت نسبته %3.7 

ً
 نقديا

ً
السهم حقق عائدا

على سعر اإلقفال المسجل في نهاية ديسمبر 
 للسهم الواحد.

ً
2022 والبالغ 219 فلسا

https://www.aljarida.com/article/18970
https://www.aljarida.com/article/18973
https://www.aljarida.com/article/18966
https://www.aljarida.com/article/18972
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بهبهاني: »األهلي« يواصل جني ثمار خططه المتحوطة
 في العمليات التشغيلية للبنك بالكويت واألسواق اإلقليمية للمجموعة

ً
 كبيرا

ً
• ريشاني: 2022 شهد نموا

 و5% منحة
ً
• »عمومية البنك« المنعقدة بحضور 92.8% من المساهمين أقرت توزيع 8% نقدا

عـــقـــدت مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك األهــــلــــي الـــكـــويـــتـــي، 
جمعيتها العمومية العادية عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بحضور 92.8 
في المئة من المساهمين، برئاسة رئيس مجلس 
اإلدارة طالل محمد بهبهاني، ومشاركة الرئيس 
التنفيذي للمجموعة جــورج ريشاني، وأعضاء 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
ــّرت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة جــمــيــع الــبــنــود  ــ ــ وأقـ
المدرجة على جدول األعمال، وأبرزها الموافقة 
على تقرير مجلس إدارة مجموعة البنك األهلي 
الــكــويــتــي عـــن الـــعـــام الــمــاضــي، وتــقــريــر مــراقــبــي 
الحسابات المالية عن السنة المالية 2022، وإبراء 
ذمــة أعــضــاء مجلس اإلدارة عــن تصرفاتهم في 
 عن الموافقة على توصية مجلس 

ً
2022، فضال

اإلدارة بتوزيع أربــاح نقدية بنسبة 8 في المئة 
 أي بـــواقـــع 8 فــلــوس عـــن كـــل ســهــم، و5 في 

ً
نـــقـــدا

المئة منحة أي بــواقــع 5 أســهــم لكل 100 سهم، 
للمساهمين المسجلين فــي ســجــالت مجموعة 
البنك األهلي الكويتي بتاريخ االستحقاق المحدد 

له يوم 13 أبريل 2023. 

خطط حصيفة

وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة طـــــالل مــحــمــد 
ــه خــــالل »الـــعـــمـــومـــيـــة«، أن  بــهــبــهــانــي فـــي كــلــمــة لـ
ــتــــي، نــجــحــت  ــكــــويــ ــي الــ ــ ــلـ ــ مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك األهـ
خــــالل الـــعـــام الــمــاضــي فـــي جــنــي ثــمــار خططها 
واستراتيجيتها الحصيفة والمتحوطة، وسط 
 
ً
 وإقليميا

ً
بة محليا

ّ
األوضــاع االقتصادية المتقل

.
ً
وعالميا

وأضــــــاف بــهــبــهــانــي، أن مــجــمــوعــة »األهـــلـــي« 
الكويتي تــواصــل تحقيق النمو فــي مؤشراتها 
المالية على أساس سنوي، مرتكزة على حرص 
مجلس اإلدارة على اقتناص جميع الفرص التي 
تصب في مصلحة مساهميها وجميع عمالئها.

وأرجـــع بهبهاني النمو فــي نتائج مجموعة 
البنك إلى األداء المتميز في تنفيذ االستراتيجيات 
لــزيــادة حــجــم أصـــول الــمــجــمــوعــة وتــنــوعــهــا، مع 
وجود إدارة حصيفة للمخاطر، وتعزيز الحصة 

.
ً
 وإقليميا

ً
السوقية محليا

نمو المؤشرات 

 بنسبة 
ً
وقال إن مجموعة »األهلي« حققت نموا

19 فــي الــمــئــة بــأربــاحــهــا خـــالل 2022 إلـــى 32.3 
 للسهم الواحد، 

ً
مليون دينار بربحية 14 فلسا

 
ً
مقارنة مع 27.21 مليون دينار بربحية 12 فلسا

للسهم خالل 2021. 
ولفت إلى ارتفاع صافي الربح التشغيلي 10 
في المئة إلى 90.1 مليون دينار، ونمو إجمالي 
األصــــول 14 فــي الــمــئــة إلـــى 6.4 مــلــيــارات ديــنــار، 
وزيــــــادة ودائـــــع الــعــمــالء 13 فـــي الــمــئــة إلــــى 4.4 
مليارات، إلى جانب زيــادة محفظة القروض 19 

في المئة إلى 4.04 مليارات دينار. 
وبين أن تحوط مجلس اإلدارة في مجموعة 
ــفـــر عــــن انــخــفــاض  الـــبـــنـــك األهــــلــــي الـــكـــويـــتـــي، أسـ
نسبة القروض المتعثرة إلى 1.43 في المئة، مع 
تغطيتها بمخصصات تبلغ 366 في المئة من 
هذه القروض، في حين بلغت حقوق المساهمين 
504 ماليين دينار، بينما وصلت نسبة كفاية رأس 

المال إلى 15.62 في المئة. 
وكــشــف عــن الــنــمــو السليم للميزانية العامة 
والمركز المالي القوي للمجموعة، مع العمل على 
تطبيق معايير االســتــدامــة والحوكمة الرشيدة 
والمسؤولية االجتماعية، بما يسهم في تحقيق 
البنك األهلي الكويتي للنتائج المرجوة من قبل 

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وتعظيم حقوق 
المساهمين.

أفضل الخدمات

وأكــد بهبهاني، أن خطط مجموعة البنك األهلي 
الكويتي، تــركــز فــي المقام األول على توفير أفضل 
 للعمالء، ومواكبة التطورات 

ً
الخدمات وأكثرها تطّورا

الرقمية ضمن استراتيجية التحّول التي تهدف إلى 
زيادة الحصة السوقية للمجموعة على مستوى جميع 

العمالء من األفراد والمؤسسات.

ً
المضي قدما

 فــــي تـــعـــزيـــز عــمــلــيــات 
ً
ــا ــى الـــمـــضـــي قــــدمــ ــ ــفـــت إلـ ولـ

المجموعة بجميع األسواق التي تعمل بها، التي تشمل 
 عن فرع اإلمارات، وفرع البنك 

ً
الكويت ومصر، فضال

في مركز دبي المالي العالمي.
وكشف بهبهاني عن حصول البنك األهلي الكويتي 
– مركز دبي المالي العالمي، على ترخيص مصرفي 
مــن الفئة األولـــى مــن سلطة دبــي للخدمات المالية، 
وترقية الترخيص للفئة األولى، بما يسمح له بتقديم 
مجموعة خدمات مصرفية واسعة للمؤسسات المالية، 
 يتمتع بإمكانيات كبيرة 

ً
 إقليميا

ً
 مصرفيا

ً
ليكون مركزا

لخدمة الشركات والمؤسسات المالية العالمية عبر 
مختلف عملياته وخدماته.

وبين رئيس مجلس اإلدارة أن هذه الترقية تعكس 
الثقة الكبيرة التي باتت تتمتع بها مجموعة البنك 
األهــلــي الــكــويــتــي، وســـط الــتــقــدم الكبير لخدماتها، 
ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية، وتلبية 
احتياجات جميع شرائح العمالء في األسواق المحلية 

واإلقليمية.

تصنيفات مرتفعة

وأفــاد بهبهاني بــأن مجموعة »األهــلــي« الكويتي 
حــافــظــت خـــالل الــعــام الــمــاضــي عــلــى مــتــانــة مركزها 
المالي وتصنيفاتها االئتمانية المتقّدمة، بحيث تم 
تصنيفها من قبل وكالة »فيتش« عند الدرجة )A( مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، وعند الدرجة )A2( بدرجة 

 من قبل وكالة »موديز«.
ً
مستقبلية مستقرة أيضا

شكر وتقدير

وأشــــــاد بـــالـــدعـــم الــمــســتــمــر الـــــذي يــحــصــل عليه 

بهبهاني وجورج ريشاني يتوسطان عبدالله السميط وفوزي الثنيان ومراقبي الحسابات

جانب من الحضور

طالل بهبهاني

»األهلي« من بنك الكويت المركزي، والجهات الرقابية 
 على االستمرار في التعاون معها، 

ً
األخــرى، مشددا

بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي الكويتي في 
الفترة المقبلة.

نمو سليم 

مـــن جــانــبــه، أكـــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة 
»األهــلــي الكويتي« جــورج ريشاني، أن الــعــام 2022 
 في العمليات التشغيلية للمجموعة 

ً
 كبيرا

ً
شهد نموا

في الكويت واألســـواق الدولية، مما أدى إلــى زيــادة 
األرباح التشغيلية بنسبة ملحوظة.

وقــال ريشاني إن مجموعة »األهــلــي« تركز على 
مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية، وتقديم 
أفضل الخدمات والمنتجات للعمالء، وعقد الشراكات 
مع العديد من الجهات المحلية واإلقليمية والعالمية، 
التي تسهم في إنجاح خطط التحول لالرتقاء باألداء 
إلى أعلى المستويات، واالبتكار لتحقيق التميز في 

خدمة العمالء والكفاءة التشغيلية.
وأضاف أن استراتيجية المجموعة، التي ترتكز 
على تقديم أفضل أداء للعمليات وتنويع قطاعاتها، 
وزيـــادة حصتها السوقية فــي األســـواق الرئيسية، 

وتعزيز قدرات إدارة المخاطر.

صفقة كبيرة

وكشف عن نجاح مجموعة البنك األهلي الكويتي 
خالل العام 2022 في تسجيل صفقة تسهيالت تعد 
إحـــدى أكــبــر الصفقات مــن نوعها لمؤسسة مالية 
كويتية، بقيمة 825 مليون دوالر، التي تهدف إلى 
استخدامها في األغراض العامة، في دليل على ثقة 
المستثمرين المحليين والدوليين في المجموعة، 

وباستراتيجيتها وتوقعاتها المستقبلية. 
وأضــــاف أن هـــذه الــتــســهــيــالت تعتبر األكــبــر في 
تــاريــخ المجموعة، وستمكنها مــن مواصلة النمو 
 
ً
وتوسيع أعمالها وتقوية عالقاتها التجارية محليا

.
ً
ودوليا

 
المتغيرات الكبيرة

وشـــّدد على وضــع مجموعة »األهــلــي الكويتي«، 
سياسات حصيفة وتــوقــعــات مستقبلية مــدروســة 
لمؤشراتها المالية، والتعامل الفّعال مع المتغيرات 
الكبيرة من حيث معدالت الفائدة ومــحــاوالت كبح 

التضخم على المستوى المحلي والعالمي.

وبين أن المجموعة تتخذ خطوات واسعة نحو 
التحّول الرقمي ومجاراة احتياجات السوق المحلي 
واإلقليمي، مع تسجيل نمو مستدام على الصعيد 
المالي، وتلبية متطلبات جميع المساهمين والعمالء 

على حد سواء. 

التزام مجتمعي

ولفت إلى أن مجموعة »األهلي الكويتي« حريصة 
 إلى 

ً
على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع، مشيرا

ــبـــادرات متنوعة،  أن 2022 شــهــد مــشــاركــتــهــا فــي مـ
السيما الــتــي تستهدف الــشــبــاب، والتشجيع على 
الرياضة، إلى جانب دعم جمعية الهالل األحمر في 
الفعاليات اإلنسانية التي تهدف إلى مد يد العون 
 عن 

ً
للفئات المتعففة وذوي الدخل المحدود، فضال

دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع بشتى 
الطرق المتاحة.

توطين العمالة 

ــلـــي  يــــأتــــي ذلـــــك فــــي وقـــــت كــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة األهـ
 
ً
ا الكويتي، أكدت أن توطين القوى العاملة يعتبر جزء

 ضمن إستراتيجيتها، إذ برزت كواحدة من 
ً
رئيسيا

جهات العمل الرائدة في التوطين في األسواق التي 
تــتــواجــد بــهــا، وهــي تــواصــل إثــبــات التزامها بــرأس 
المال البشري وتوظيف الكوادر الوطنية، من خالل 

المشاركة في معارض توظيف جامعية عدة. 

»لنكن على دراية«

ويواصل »األهلي الكويتي«، مشاركته بفعالية في 
حملة »لنكن على دراية« للتوعية المصرفية والمالية، 
التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف 

الكويت، التي تستمر للعام الثالث على التوالي.
ونجح »األهلي«، في الحصول على جائزة »أكثر 
« في إنجاح حملة »لنكن على درايــة« 

ً
البنوك تميزا

 
ً
خالل الحفل الذي أقامه بنك الكويت المركزي أخيرا

فـــي مــقــره الــرئــيــســي، لـــإشـــادة بــنــجــاح الــحــمــلــة في 
تحقيق أهــدافــهــا برفع مستوى الــوعــي لــدى جميع 
أفراد المجتمع، حول الحقوق والواجبات المترتبة 
عليهم عند التعامل مع البنوك المحلية، مع تسليط 
الضوء على الخدمات والمنتجات المصرفية المتاحة 
لهم، وسبل مواجهة القرصنة واالحتيال اإللكتروني، 

والحفاظ على أمان العمليات المصرفية وغيرها.

مبادرات متنوعة

 على 
ً
 كــبــيــرا

ً
ــلـــي« تــقــدمــا وحــقــقــت مــجــمــوعــة »األهـ

 تقريرها 
ً
صعيد االســتــدامــة، بحيث أصــدرت أخــيــرا

الخاص حول االستدامة لعام 2021 بعنوان »الخدمات 
المصرفية في رحلة مستدامة«، الــذي سلط الضوء 
عــلــى مـــبـــادرات مــهــمــة عـــدة قــامــت بــهــا الــمــجــمــوعــة، 
مثل زيـــادة التوطين، والتركيز على تمكين المرأة 
والــشــبــاب، وخــفــض االنــبــعــاثــات، وتــمــويــل مشاريع 

متعلقة باالستدامة.

تطوير القدرات

وتقوم مجموعة »األهلي« بتنفيذ خطط داخلية من 
أجل إعداد قادة أقوى للمستقبل على غرار المرحلة 
 مــن بــرنــامــج الــقــيــادة 

ً
األولــــى الــتــي اخــتــتــمــت أخـــيـــرا

التنفيذية، التي اشتملت على مجموعة من وحدات 
التعلم الرقمية وورش العمل المختلفة.

وتسعى مجموعة »األهلي« إلى رفع مستوى قادة 
المستقبل إلــى مستويات أعــلــى، ومنحهم الفرص 

لصقل مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم القيادية

من اليمين لؤي مقامس وشيااك سوناواال ونواف الشريعان وعبدالعزيز جواد

نحرص على 
اقتناص 

جميع الفرص 
التي تصب 

في مصلحة 
مساهمينا 

وجميع 
عمالئنا

بهبهاني

نعمل على 
تعظيم 

حجم أصول 
المجموعة 

وتنوعها 
وتعزيز 

حصصنا 
السوقية 

 
ً
محليا

ً
وإقليميا

بهبهاني

نركز على 
مواكبة 

التطورات 
وتقديم أفضل 

الخدمات 
والمنتجات 

للعمالء
ريشاني

إبرام شراكات 
استراتيجية 

تساهم في 
إنجاح خطط 

التحّول 
لالرتقاء 

باألداء 
إلى أعلى 

المستويات
ريشاني
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»ديليفرو« تمدد شراكتها 
مع »فود بوكس«

انطالقا مــن إيمانها الــراســخ بأهمية العطاء لمجتمعاتنا 
المحلية، مددت »ديليفرو« تعاونها مع شركة فود بوكس لجمع 
الــتــبــرعــات المتكونة مــن صــنــاديــق غــذائــيــة، مــن خـــالل تطبيق 

ديليفرو، ابتداء من شهر رمضان. 
 من مساعي ديليفرو في سياق 

ً
ا وتأتي هــذه المبادرة جــزء

حملة »حياة متكاملة« العالمية الخاصة بالمنصة ولدعم األمن 
الغذائي.

وللعام الثاني على التوالي، سيتمكن العمالء في الكويت من 
التبرع بصناديق الطعام التي تحتوي على أهم المواد الغذائية 
وزع 

ُ
ومكونات المطبخ األساسية من خالل تطبيق ديليفرو، وست

التبرعات التي تم جمعها لألسر المتعففة بمساعدة ديليفرو 
وجمعية خيرية محلية.

إلــــى جـــانـــب جــمــع الــتــبــرعــات مـــن خــــالل الــتــطــبــيــق، ســيــبــذل 
سائقو وموظفو ديليفرو جهودهم أيضا في عملية التوزيع، 
وسيلعبون دورا حيويا في زيــادة الوعي بالحملة وأهدافها 

وكيفية المشاركة فيها.
وحول هذا، قالت سهام الحسيني، المديرة العامة لديليفرو 
الــكــويــت: »فـــي ديــلــيــفــرو نــســعــى لــلــمــســاهــمــة فـــي أعـــمـــال الخير 
المجتمعية فــي الــبــالد، ويسعدني تمديد تعاوننا مــع شركة 
فود بوكس لدعم األسر المتعففة والمحتاجين مع بلوغنا هذا 
الشهر الكريم«. وأضافت: »بفضل عمالئنا الرائعين وشركائنا 
مــن الــمــطــاعــم والــبــقــالــة، والــســائــقــيــن بجانبنا، نــتــوق لتحقيق 
هــدف التبرع ولعب دور في المساعدة على التصدي النعدام 

األمن الغذائي«.
في السياق نفسه، قال محمد السالم، من شركة فود بوكس: 
»نــحــن متحمسون لتمديد شراكتنا مــع ديــلــيــفــرو. ومــن خالل 
توحيد الجهود، نأمل أن نساهم في توفير األمن الغذائي لألسر 
المحلية، كما نشجع الجميع على التبرع بصندوق المساعدات 
الغذائية للمحتاجين خالل شهر رمضان. نتطلع أيضا إلى البناء 
على نجاح وزخــم حملة حياة متكاملة لديليفرو، وال يسعنا 

االنتظار لمساعدة شركائنا في تحقيق هدفهم اإلنساني«.
تيح حملة »حياة متكاملة« من ديليفرو للعمالء 

ُ
وأضــاف: ت

التبرع بصناديق الــمــســاعــدات الغذائية مــن فــود بــوكــس على 
تطبيق ديليفرو بداية من 26 مــارس. وسيتم بعد ذلك توزيع 
جميع الصناديق من خالل مؤسسة خيرية محلية، سيساعد 

أعضاؤها في توزيعها على العائالت المحتاجة.
وذكر أنه ستكون هناك مجموعة متنوعة من صناديق الطعام 
متوفرة للعمالء بأسعار تبدأ من 7 دنانير، ما يمنح المشترين 
فرصة اختيار الصناديق التي تناسب ميزانياتهم وُيسهل على 

الجميع المساهمة في هذه الحملة.
كــمــا تــرحــب ديــلــيــفــرو بــالــدعــم مـــن جــمــيــع الــعــمــالء، مشيرة 
إلـــى أن كــل صــنــدوق مــســاعــدات سيشمل الــمــكــونــات الــغــذائــيــة 
األساسية، مثل األرز والقمح والسكر والزيوت واألطعمة المعلبة 
والمعكرونة والعدس وغيرها من المواد الغذائية األساسية 

األخرى.

النفط يتراجع وسط مخاوف البنوك األوروبية واالحتياطي األميركي
ً
 ليبلغ 76.55 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 95 سنتا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتا ليبلغ 76.55 دوالرا في تداوالت 
يوم الجمعة مقابل 77.50 دوالرا في تداوالت يوم الخميس الماضي، وفقا للسعر 

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية انخفضت أسعار النفط الجمعة مع تراجع أسهم البنوك 
األوروبــيــة، وبعد أن قالت وزيــرة الطاقة األميركية، جنيفر جرانهولم، إن إعــادة 
ملء احتياطي البترول االستراتيجي األميركي قد تستغرق أعواما مما يقوض 

توقعات الطلب.
وانخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 74.99 دوالرا للبرميل، 
وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو واحــدا بالمئة 
إلى 69.26 دوالرا للبرميل، وارتفع الخامان هذا األسبوع بعد أن هدأت اضطرابات 

القطاع المصرفي.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 2.8 بالمئة هذا األسبوع، فيما صعدت العقود 

اآلجلة للخام األميركي 3.8 بالمئة. وسجل كال الخامين أكبر انخفاض لهما منذ 
شهور في األسبوع الماضي.

وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة )يو.بي.إس( 
بشدة من مخاوف استمرار أسوأ المشكالت في القطاع منذ األزمة المالية عام 2008.
وعــقــدت وزيـــرة الــخــزانــة األميركية، جانيت يلين، اجتماعا لــم يكن موضوعا 
بشكل مسبق على جدول األعمال لمجلس مراقبة االستقرار المالي صباح الجمعة.

وارتفع الدوالر 0.6 بالمئة مقابل العمالت األخرى، مما جعل النفط الخام أكثر 
تكلفة لحاملي العمالت األخرى. وأعلن البيت األبيض في أكتوبر أنه سيعيد شراء 
النفط الحتياطي النفط االستراتيجي، عندما تصبح األسعار في نطاق 72-67 

دوالرا للبرميل أو أدنى من ذلك.
وقــالــت جرانهولم ألعــضــاء مجلس الــنــواب الخميس إنــه سيكون مــن الصعب 
االستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام لزيادة المخزونات التي وصلت 

حاليا إلى أدنى مستوى منذ عام 1983، بعد مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو 
بايدن في العام الماضي.

وتلقى النفط بعض الــدعــم جــراء توقعات تعافي الطلب مــن الصين، إذ قالت 
مجموعة غولدمان ساكس إن الطلب على السلع األولية يرتفع في الصين، أكبر 

مستورد للنفط في العالم، مع تجاوز الطلب على النفط 16 مليون برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن خفض 
إنتاج روسيا النفطي 500 ألف برميل يوميا المعلن سابقا سيكون من مستوى 
اإلنــتــاج البالغ 10.2 مليون برميل يوميا فــي فبراير، حسبما ذكــرت وكــالــة »ريــا 

نوفوستي« لألنباء.
ويعني ذلك أن روسيا تهدف إلى إنتاج 9.7 ماليين برميل يوميا في الفترة من 
مارس إلى يونيو، وفقا لنوفاك، وهو ما سيكون خفضا أقل بكثير لإلنتاج، مما 

أشارت إليه موسكو سابقا.

»زين« تطلق مبادرة توعوية لتعزيز ثقافة 
االستدامة بين موظفيها

أعـــلـــنـــت شـــركـــة زيـــــن إطــالقــهــا 
مبادرة توعوية خاصة لموظفيها 
ــتــــدامــــة«،  بـــعـــنـــوان »أســــبــــوع االســ
والتي استمرت على مدار أسبوع 
كامل، وشملت مجموعة متنوعة 
من البرامج واألنشطة التفاعلية، 
ــــى تـــعـــزيـــز ثــقــافــة  الـــتـــي هـــدفـــت إلـ
االستدامة بين موظفي الشركة، 
تماشيا مع أهــداف زيــن للتنمية 

المستدامة.
وتــلــتــزم »زيــــن« بــبــنــاء بــرنــامــج 
شامل لتطويع جميع العمليات 
الــتــشــغــيــلــيــة لــتــتــالءم مـــع أهـــداف 
التنمية المستدامة التي تبنتها، 
ــع الــــشــــركــــة مـــواجـــهـــة  ــيـــث تـــضـ حـ
ــــن إحـــــــدى  ــمـ ــ ــر الـــــمـــــنـــــاخ ضـ ــيــ ــغــ تــ
ركـــائـــزهـــا األربــــــع الســتــراتــيــجــيــة 
ــلــــتــــزمــــة  االســـــــــتـــــــــدامـــــــــة، وهــــــــــي مــ
بــتــخــفــيــض اســتــهــالكــهــا لــلــطــاقــة 
وتــقــلــيــل انــبــعــاثــاتــهــا، بتحسين 
األداء البيئي الخاص ببيئة العمل 
ونشر التوعية بالرعاية البيئية 

وغيرها.
وهــــــدفــــــت مـــــــبـــــــادرة »أســـــبـــــوع 
ــى تـــعـــزيـــز ثــقــافــة  ــ ــة« إلـ ــدامــ االســــتــ
االستدامة بين موظفي الشركة، 
تماشيا مع أهداف »زين« للتنمية 
المستدامة، وشملت العديد من 

األنشطة والبرامج التفاعلية على 
مدار أسبوع كامل، مثل الندوات 
ــيـــة وورش  ــقـــاشـ ــنـ ــقــــات الـ ــلــ والــــحــ
العمل وعــرض األفــالم الوثائقية 
ــارات الــمــيــدانــيــة لــلــحــدائــق  ــزيــ والــ
والمحميات الطبيعية، بمشاركة 
مــــوظــــفــــي الـــــشـــــركـــــة مــــــن جــمــيــع 
الــقــطــاعــات وبـــتـــواجـــد مــســؤولــي 

اإلدارة التنفيذية.
ــتـــدامـــة«  ــبــــوع االسـ وشـــهـــد »أســ
نـــدوة ترحيبية ألقتها الرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة زيـــن الــكــويــت 
ــتـــي قــامــت  إيـــمـــان الــــروضــــان، والـ
ــاقـــشـــة خــطــط  ــنـ ــمـ ــا بـ ــهــ مـــــن خــــاللــ
الشركة لتحقيق أهــداف التنمية 

ــرز  ــة إلـــــى أبــ ــافــ ــة، إضــ ــتـــدامـ ــمـــسـ الـ
الجهود والخطوات التي اتخذتها 
ــا شــمــلــت  ــمــ ــأن، كــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
الــــمــــبــــادرة ورش عـــمـــل وأنــشــطــة 
تـــفـــاعـــلـــيـــة وزيـــــــــــــــارات لــمــحــمــيــة 
ــراء  ــهــ ــجــ ــدلــــي ومـــحـــمـــيـــة الــ ــبــ ــعــ الــ
ومزرعة الشقايا للطاقة الشمسية.

ــبـــادرة تــعــزيــزا  ــــت هــــذه الـــمـ وأتـ
ــة زيـــــن  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ لــــــركــــــائــــــز اسـ
لالستدامة ونشر التوعية حولها، 
فقد سلطت الــضــوء على أهــداف 
الشركة المستدامة وأهمية دور 
كــل فــرد مــن أفـــراد عائلة زيــن في 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، وشـــكـــلـــت األنـــشـــطـــة 
والــبــرامــج التفاعلية فــرصــة لكل 
موظف للتعرف أكثر على مفهوم 
االستدامة والمشاركة في أنشطة 

مع زمالئهم خارج بيئة العمل.
وقــامــت »زيــــن« بــوضــع أهـــداف 
ــــدى  ــمـ ــ ــرة الـ ــ ــيــ ــ ــــصــ مــــتــــوســــطــــة وقــ
لتخفيض بصمتها الــكــربــونــيــة 
ــهـــدف الـــشـــركـــة إلــى  بــأكــمــلــهــا، وتـ
الــــــوصــــــول لـــلـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي 
بحلول عام 2050 لتقليل آثارها 
عــلــى الــبــيــئــة، ولـــهـــذا تــســتــمــر في 
الــبــحــث عـــن الــتــقــنــيــات الــثــوريــة 
الحديثة، مثل تقنية 5.5G والذكاء 
االصطناعي والطاقة المتجددة، 
لتسهم في تقليل البصمة البيئية 
الــنــاتــجــة عـــن قـــطـــاع االتـــصـــاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.

الروضان تناقش خطط الشركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

»stc« تطلق حملتها الرمضانية »الخير بين يديك«
الجاسم: نهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستمر من خالل أنشطة وفعاليات هادفة

أعــلــنــت شــركــة االتـــصـــاالت الكويتية 
stc، إطــــالق حملتها الــرمــضــانــيــة لعام 
2023 تحت شــعــار »الخير بين يــديــك«، 
والــتــي ستشمل مجموعة مــن األنشطة 
والــبــرامــج المتنوعة، مــع التركيز على 
أهمية التطوع لدعم المجتمع، الفتة إلى 
أن تلك المبادرات تعكس القيم األساسية 
ــة بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــاصـ ــخـ الـ
ــتـــزام stc المستمر  لــلــشــركــات ومــــدى الـ
ــل الــمــجــتــمــع مع  ــ بــتــمــكــيــن األفــــــــراد داخــ
إحداث فرق إيجابي ومستدام خالل شهر 

رمضان المبارك. 
وأضــافــت الــشــركــة، فــي بــيــان لــهــا، أن 
مـــبـــادراتـــهـــا خــــالل شــهــر الــخــيــر تــرتــكــز 
أيضا على تمكين الشباب ودعم الصحة 
 عن المساهمة 

ً
العقلية والبدنية، فضال

ــم المجتمع بــعــدد مــن األنــشــطــة  فــي دعـ
المختلفة على مدار الشهر الفضيل.

ــر بــيــن  ــيـ ــــت أن حــمــلــة »الـــخـ ــــحـ وأوضـ
يديك« تهدف إلى تشجيع وتثقيف أفراد 
المجتمع حــول تأثير العمل التطوعي 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل 

التطوعي في المجتمع. 
ــة إلـــــى ذلــــك،  ــافــ وذكــــــــرت أنـــــــه، بــــاإلضــ
ستنفذ stc أجــنــدتــهــا الــســنــويــة للشهر 
الـــفـــضـــيـــل، والــــتــــي تــتــضــمــن مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الــبــرامــج واألنــشــطــة الــتــي 
يمكن لألفراد المشاركة فيها على مدار 
الشهر، موضحة أن الحملة تنقسم إلى 
ثالثة أقسام مختلفة تشمل المبادرات 
المجتمعية، وأنشطة عائلة stc الداخلية، 
ومجموعة الــعــروض الترويجية التي 
يتم إطالقها خصوصا بمناسبة شهر 

رمضان.

مبادرات مجتمعية

وعلى صعيد الفعاليات والمبادرات 
المجتمعية، قالت stc إنها سترعى بطولة 
القبس الرمضانية للبادل للعام الثاني 
عــلــى الــتــوالــي الــتــي ســتــقــام طـــوال شهر 
رمضان المبارك بمشاركة النجم العالمي 
أســـطـــورة الـــبـــادل األرجــتــيــنــي فــرنــانــدو 
بيالستيغون، وستتم استضافته في 

الحفل الختامي للبطولة. 

 stc وتـــابـــعـــت أنـــــه، فـــي اطـــــار شـــراكـــة
 ،Flare Fitness االستراتيجية مع نادي
 Flare سوف تنظم الشركة تحدي فلير
Challenge فـــي 360 مــــول عــلــى مــدى 
شهر رمضان المبارك ومشاركتها في 
»خطواتك = إنترنت مجاني« لمساعدة 
العائالت المحتاجة بالتعاون مع فريق 
تراحم التطوعي، تماشيا مع المسؤولية 
المجتمعية للشركة والتي تركز على دعم 

القضايا االجتماعية.
 وأشــار ت إلى أنه تماشيا مع حملة 
stc للشهر المبارك تحت شعار »الخير 
بــيــن يـــديـــك«، ســتــقــوم الــشــركــة بــتــوزيــع 
وجبات اإلفطار على المساجد في العديد 
من المناطق، وتوزيع كسرة الصيام عند 
االشـــــارات الــمــروريــة قــبــل وقـــت اإلفــطــار 
بــالــتــعــاون مـــع فــريــق »تـــراحـــم« و نـــادي 
Flare، باالضافة الــى خدمة الصائمين 
والــمــصــلــيــن خــــالل الــعــشــر األواخــــــر من 
رمضان في العديد من المساجد بمناطق 

مختلفة في الكويت. 
الــجــديــر بــالــذكــر ان مــن خـــالل جميع 
الفعاليات ستكون هناك مشاركة فعالة 
 stc للموظفين االعضاء في برنامج سفراء
من خالل المساهمة في جميع المبادرات؛ 
حرصا على غرس روح العطاء، وتعزيز 

ثقافة العمل التطوعي لديهم.
وذكـــــــــــرت أنـــــــه فـــــي إطـــــــــار شـــراكـــتـــهـــا 
االستراتيجية مع دورات وكثمار ورشة 
العمل التي تم تنظيمها حول اساسيات 
العمل التطوعي بالتعاون مع »تراحم« 
ومنصة »دورات«، سيتم تنفيذ مشروع 
عمل تطوعي خالل شهر رمضان، يتيح 
للمشاركين الفرصة لتطبيق المفاهيم 
التي تعلموها في بيئة واقعية. وستنظم 
فــعــالــيــة الــقــرقــيــعــان لـــألطـــفـــال فـــي عــدة 
مناطق في الكويت، واستضافة ورشة 
لتالوة القرآن بالتعاون مع منصة دورات. 
وبــيــنــت أن »stc« تــنــشــط أيــضــا عبر 
قنواتها على مواقع التواصل االجتماعي 
مــــن خـــــالل الـــمـــســـابـــقـــات والــمــعــلــومــات 
المتعلقة بمبادراتها الرمضانية واإلعالن 
عن العروض الترويجية الجديدة التي 
ســتــطــلــق خـــالل الــشــهــر الــكــريــم، وكــذلــك 
فيديوهات عن التوعية المرورية، وتعزيز 

ثقافة عدم السرعة خالل موعد اإلفطار، 
بالتعاون مع وزارة الداخلية.

أمــــا بــالــنــســبــة لــألنــشــطــة الــداخــلــيــة، 
فقالت إن الشركة ستقوم بتنظيم غبقة 
لعائلتها وموظفيها احــتــفــااًل بالشهر 
المبارك، وتنظيم زيارات للموظفين الذين 
يواصلون تقديم الخدمة للعمالء أثناء 
مــوعــد اإلفــطــار وغــيــرهــا مــن الفعاليات 
الداخلية، الفتة إلى أنها تنظم بانتظام 
انــشــطــة ومــــبــــادرات تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز 
الروابط بين موظفيها، والجمع بينهم 
في جو من األلفة، حيث يمكنهم تعزيز 

عالقاتهم بعيدا عن جو العمل.
وقــالــت الــشــركــة إن الفئة الثالثة من 
الحملة تركز بشكل أساسي على إثــراء 
أنماط حياة العمالء عبر تعزيز الخدمات 
الرقمية من خالل توفير أحدث الحلول 
والــمــنــتــجــات الــمــبــتــكــرة الــتــي تمنحهم 
تجربة استثنائية، كما هو الحال سنويا 
خـــالل شــهــر رمـــضـــان، مــشــيــرة إلـــى أنها 
ستقدم مجموعة من العروض الترويجية 
الــتــي ستكون متاحة لــقــاعــدة عمالئها 

المتنوعة خالل الشهر الفضيل.
 stc عــلــى إطــــالق مـــبـــادرات 

ً
وتــعــلــيــقــا

ــمــــديــــرة الــعــامــة  ــة، قــــالــــت الــ ــيـ ــانـ ــرمـــضـ الـ
التصاالت الشركات في stc، دانة الجاسم: 
»يـــســـعـــدنـــا الـــتـــرحـــيـــب بــشــهــر رمـــضـــان 
المبارك بمجموعة متنوعة وممتعة من 
األنشطة والبرامج التفاعلية«، موضحة 

أن »الهدف هذا العام من خالل حملتنا 
تــحــت شـــعـــار )الـــخـــيـــر بــيــن يــــديــــك(، هو 
تمكين الــشــبــاب وتسليط الــضــوء على 
اهمية العمل التطوعي وتثقيفهم حول 
الــقــيــم الــتــي يــجــب عليهم تبنيها ليس 
فــقــط خــــالل شــهــر رمـــضـــان، ولــكــن على 
مستوى المبادرات اإلنسانية والتطوعية 
التي يجب عليهم تبنيها لــرد الجميل 

للمجتمع«. 
وأضافت الجاسم أنه »لتحقيق هدفنا 
وإحــــداث تأثير مــســتــدام فــي المجتمع، 
تعاونا مع كيانات مختلفة في الكويت 
ــراك الــمــجــتــمــع ونــشــر الـــوعـــي حــول  ــ إلشـ
القضايا المختلفة. ومــن خــالل تنظيم 
أو المشاركة في مجموعة متنوعة من 
المبادرات الهادفة فإننا نهدف إلى نشر 
أكبر قدر ممكن من الوعي عبر قنواتنا 
الــمــخــتــلــفــة. وهــــذا بــالــطــبــع يــضــاف إلــى 
األجـــنـــدة الــســنــويــة الــتــي نــنــفــذهــا خــالل 
الــشــهــر الــفــضــيــل، والــتــي تشمل تمكين 
الـــشـــبـــاب وتــثــقــيــفــهــم حـــــول قـــيـــم شــهــر 
رمضان الكريم، واهمية العمل التطوعي، 
ودعم الصحة العقلية والبدنية، واطالق 
مسابقات عديدة على قنوانتا للتواصل 

االجتماعي«.
وأوضحت أنه »بصفتنا شركة رائدة 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، نــســعــى مـــن أجــل 
تعزيز التعاون مع العديد من الجهات 
و المؤسسات الخاصة والحكومية التي 
تشاركنا ذات الرؤية للنهوض بالمجتمع 

الكويتي كل بحسب مجاله«. 
ــأن »األنــــشــــطــــة الـــتـــي  ــ ــ  واخـــتـــتـــمـــت بـ
نــنــظــمــهــا ونـــرعـــاهـــا تــهــدف إلــــى تعزيز 
أواصر الصلة بين افراد المجتمع وزيادة 
الـــوعـــي حـــول مختلف الــقــضــايــا، حيث 
تحرص stc على التزامها بالحفاظ على 
مكانتها كجزء من النسيج االجتماعي 
المتكامل للكويت، وتعتبر مساهمتها 
فــي مــثــل هـــذه الــمــنــاســبــات والــمــبــادرات 
ــــزة اســــاســــيــــة لــنــشــر  ــيـ ــ الــمــجــتــمــعــيــة ركـ
الوعي حول قضايا انسانية مهمة لدى 
مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز مفهوم 
التنمية المستدامة بمختلف الجوانب 
الــتــي تــنــدرج تــحــت بــرنــامــجــنــا الشامل 

للمسؤولية االجتماعية«.

دانة الجاسم

موظفو«زين« في مزرعة الشقايا للطاقة الشمسية
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ر قصة نجاح لتعزيز 
ّ
»الوطني«: برنامج »Bankee« يسط

الثقافة المالية بين طالب المدارس
 في مستقبل الكويت

ً
 حقيقيا

ً
ل استثمارا

ّ
البحر: علينا أن نفخر بامتالك جيل واعد من الشباب يشك

ـــم بــنــك الـــكـــويـــت الــوطــنــي 
ّ
نـــظ

زيارة خاصة إلى مدرسة محمد 
الشايجي االبتدائية، وذلــك في 
إطــار جــوالت اإلدارة التنفيذية 
للبنك لالطالع على أبرز تطورات 
تطبيق المرحلة التجريبية من 
برنامج »Bankee«، الذي يهدف 
ــــي والـــثـــقـــافـــة  ــــوعـ إلــــــى زيـــــــــادة الـ
ــدى طــــالب وطــالــبــات  الــمــالــيــة لــ
المدارس الحكومية والخاصة، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة الــتــربــيــة 
والهيئة العامة لمكافحة الفساد 

)نزاهة(.
ــيـــس  ــرئـ ــبــــة الـ وشــــــاركــــــت نــــائــ
ــذي لــــمــــجــــمــــوعــــة بــنــك  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الكويت الوطني، شيخة البحر، 
فــي الـــزيـــارة إلـــى جــانــب الوكيل 
الـــمـــســـاعـــد لــلــتــنــمــيــة الــتــربــويــة 
واألنــشــطــة فـــي وزارة الــتــربــيــة، 
غــانــم الــســلــيــمــانــي، إضـــافـــة إلــى 
مــراقــبــة الــتــعــاون مــع مؤسسات 
المجتمع الــمــدنــي فــي »نــزاهــة«، 
يــاســمــيــن الـــشـــرهـــان، والــمــديــرة 
ــة لــــمــــؤســــســــة كـــريـــيـــتـــف  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

كونفيدنس، سمية الجاسم.
وشــــهــــدت الـــــزيـــــارة حـــضـــورا 
كــبــيــرا مــن أولــيــاء أمـــور الــطــالب 
الذين تفاعلوا مع أبنائهم حول 
مميزات البرنامج، وأبدوا سعادة 
كبيرة بما لمسوه مــن تغيرات 
ــي تـــطـــور  ــ ــثـــل فــ ــمـ ــتـ ــة تـ ــيــ ــابــ ــجــ إيــ
ســلــوكــيــات أبــنــائــهــم وثقافتهم 
المالية، كما ناقشوا المعلمين 
والــمــعــلــمــات حــــول أثــــر تطبيق 

البرنامج على الطالب.
ــــون فــي  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وتــــــعــــــّرف الـ
ــــل الــتــفــاصــيــل  ــلـــى كـ الــــــزيــــــارة عـ
الــــخــــاصــــة بـــتـــطـــبـــيـــق بـــرنـــامـــج 
ــن تـــجـــربـــة الــبــنــك  ــ Bankee، مـ
االفـــتـــراضـــي الـــــذي يــســمــح لهم 
بــالــحــصــول عــلــى حــســاب مــالــي 
يتم التداول فيه باستخدام عملة 
»Bankos« االفتراضية، وكيفية 
حــصــول الطلبة على المكافآت 
نتيجة تراكم عملة البرنامج في 
حساباتهم، حيث زاروا الفصول 
الــدراســيــة لــالطــالع عــلــى كيفية 
ا  تحّول البرنامج ليصبح جــزًء
ــن الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لــلــطــلــبــة  مــ
داخل الفصول، كما اطلعوا على 
كــيــفــيــة حــصــولــهــم عــلــى جــوائــز 

مقابل األداء الدراسي والسلوك 
المتميز. 

وقــالــت البحر: »نحن سعداء 
بهذا النجاح الكبير الذي يحققه 
برنامج Bankee، والــذي يشّكل 
حجر الــزاويــة وأحـــدث جهودنا 
ــالـــي  ــمــــول الـــمـ ـــشــ فـــــي تــــعــــزيــــز الـ
وزيــــــــادة الـــثـــقـــافـــة الـــمـــالـــيـــة بــيــن 

الطالب والشباب«.
وأضافت: »ما شهدناه اليوم 
مـــن تــفــاعــل بــيــن الـــطـــالب يــؤكــد 
امــــتــــالك الـــكـــويـــت جـــيـــال واعـــــدا 
لديه حب وشغف للمعرفة منذ 
 أن 

ً
الصغر، لذلك علينا جميعا

ــذا الــجــيــل  ــ نــفــخــر بــامــتــالكــنــا هـ
 
ً
 حقيقيا

ً
الــذي يشّكل استثمارا

في مستقبل الكويت«.
وأكــــــــدت أن رعــــايــــة بـــرنـــامـــج 
ا مــن الــتــزام  Bankee تــعــّد جـــزء
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي األوســـع 
تجاه تعزيز الشمول المالي بين 
كل شرائح المجتمع، مشيرة إلى 
أن البنك ملتزم بـــأداء دوره في 
زيادة الشمول المالي من خالل 
تــثــقــيــف الـــشـــبـــاب حــــول اإلدارة 
المالية الحصيفة، ومساعدتهم 
ــالـــي قـــوي  ــاء أســــــاس مـ ــنـ عـــلـــى بـ

يخدمهم طوال حياتهم.
 
ّ
وأضــافــت البحر: »نــؤمــن بــأن
المبادرات التي يقّدمها القطاع 
الخاص، بالتعاون مع المدارس 
والمؤسسات التعليمية لتزويد 

لقطة جماعية مع المعلمات والطالب وأولياء األمور

البحر والسليماني يستمعان لشرح المعلمات حول تفاعل الطالب مع البرنامج

الطالب خالل استقبال الضيوف

البحر وسمية الجاسم خالل فعاليات الزيارة

البحر في كلمة لها خالل فعاليات البرنامج

الطالب خالل استقبال البحر

جانب من الزيارة

Bankee البحر أثناء حديثها عن برنامج

البحر والسليماني أثناء االستماع لشرح من الطلبة حول البرنامج

المراحل التجريبية 
 »Bankee« لبرنامج
 
ً
 كبيرا

ً
تشهد زخما

في التفاعل من 
الطالب والمعلمين 

وأولياء األمور

نؤمن بأن 
التعليم 

المالي الجيد 
يفتح األبواب 

لرفاهية 
األفراد واألسر 
والمجتمعات 

على المدى 
الطويل

البحر

البرنامج 
يعكس 

التزامنا 
المستمر 

بدعم
جيل الشباب 

في االستعداد 
للمستقبل

البحر

سعداء 
بالنجاح 

الكبير الذي 
يحققه 

Bankee في 
زيادة الثقافة 

المالية 
بين طالب 

المدارس
البحر

الــشــبــاب بــالــمــعــرفــة والــمــهــارات 
الــــــتــــــي يــــحــــتــــاجــــونــــهــــا إلدارة 
شــــؤونــــهــــم الـــمـــالـــيـــة، ســتــحــدث 
 عــلــى حياتهم، 

ً
 إيــجــابــيــا

ً
تــأثــيــرا

وتــســهــم فــي بــنــاء مجتمع أكثر 
شمواًل من الناحية المالية.

وقـــالـــت إن الــثــقــافــة الــمــالــيــة 
ما 

ّ
م مستمرة، وكل

ّ
هي رحلة تعل

ــان ذلــك  كــانــت الــبــدايــة مــبــكــرة كـ
أفــضــل وأكــثــر فــاعــلــيــة، حــيــث إن 
الــتــثــقــيــف الـــمـــالـــي يــعــد خــطــوة 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الــصــحــيــح نــحــو 
تــحــقــيــق األهــــــداف الــتــي تتعلق 
باالستثمار أو االدخار أو إدارة 
األعمال التجارية، أو حتى خطط 

التقاعد الناجحة.
ــك الـــكـــويـــت  ــ ــنـ ــ وأضـــــــافـــــــت: »بـ
الوطني لديه إيــمــان راســخ بأن 
ــم قــــــادة الــمــســتــقــبــل  ــبـــاب هــ الـــشـ
 
ً
ألمتنا، ونريد أن نكون عنصرا

ــم  ــهـ ــتـ ــلـ  فـــــــي مــــــســــــار رحـ
ً
فـــــــاعـــــــال

التنموية وتعليم النشء كيفية 
إدارة األموال بحكمة«.

ــنــــك،  ــبــ وأشــــــــــــــارت إلــــــــى أن الــ
ــن مــنــطــلــق تــحــّمــل واجــبــاتــه  ومــ
ومــســؤولــيــاتــه الــوطــنــيــة، يأخذ 
على عاتقه تسخير كل إمكاناته 
الفريدة وخبراته المالية الطويلة 
لتقديم مساهمة قوية تساعد في 
نشر الــوعــي بأهمية االستقرار 
ــي لــلــجــيــل  ــالــ ــمــ واالســـــتـــــقـــــالل الــ

الحالي من الشباب الكويتيين.
وأكـــــــدت أن الــتــعــلــيــم الــجــيــد 
يــفــتــح األبــــــواب، ويــســهــم بشكل 
كبير في رفاهية األفراد واألسر 
ــدى  ــمــ ــى الــ ــلــ ــمــــعــــات عــ ــتــ ــمــــجــ والــ
الــــطــــويــــل، حـــيـــث تـــشـــّكـــل زيـــــادة 
ــا أســاًســا 

ً
الــثــقــافــة الــمــالــيــة أيــض

لالزدهار الشخصي والوطني. 
ــوطــــنــــي« قــــد أطــلــق  وكــــــان »الــ
بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــتــربــيــة، 
و»نزاهة« برنامج »Bankee« في 
مدارس مختارة بالكويت، والذي 
يهدف إلى زيــادة الوعي المالي 
لـــدى طلبة وطــالــبــات الــمــدارس 
الحكومية والخاصة، من خالل 
ــقـــافـــة الـــمـــالـــيـــة  ــثـ ــالـ تـــعـــريـــفـــهـــم بـ

بأسلوب عملي وتفاعلي.
وُيـــعـــّد »Bankee« الــبــرنــامــج 
األول مــــن نـــوعـــه الــــــذي يــقــّدمــه 
البنك إلى المجتمع بهدف إثراء 
الــشــمــول الــمــالــي، وخــاصــة بين 
ــدارس لــضــمــان  ــمــ الــطــلــبــة فـــي الــ
تحّسن مستويات الثقافة المالية 
ــاء الـــمـــجـــتـــمـــع بــشــكــل  ــ ــنـ ــ بـــيـــن أبـ

مستدام في المستقبل.
ــــى  ــدف الـــــبـــــرنـــــامـــــج إلـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ويـ
تـــعـــريـــف الـــطـــلـــبـــة والـــطـــالـــبـــات 
ــــات  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ بـــالـــمـــفـــاهـــيـــم والـ

االقتصادية األساسية كالكسب 
والصرف والتوفير وااللتزامات 
المالية من خالل تطبيق نظام 
فــي الفصل الــمــدرســي ُيحاكي 
الــنــظــام االقـــتـــصـــادي الــواقــعــي 
من خالل أساليب عملية وبيئة 

تفاعلية.
وتستمر المرحلة التجريبية 
Bankee طـــــــوال  ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ لـ
الـــعـــام الــــدراســــي 2023/2022 
بمشاركة 9 مدارس من مختلف 
المحافظات لــلــذكــور واإلنـــاث، 
بينها 6 مـــدارس حكومية و3 
ــهــــدف إلـــــى تــقــيــيــم  ــة، وتــ خــــاصــ
إعـــدادات تطبيق البرنامج من 
خالل إشراك المعلمات والطلبة 
في ورش عمل تمهيدية لفحص 
وتــعــزيــز خــصــائــص التطبيق 
وتعديلها لتنسجم مع المنهج 

التعليمي القائم.

https://www.aljarida.com/article/18941


طرده والده وحاول الهروب إلى أميركا 
وحلم الثراء أنهى حياته

، وأصبح فتى الشاشة 
ً
 ومؤلفا

ً
 ومنتجا

ً
 ومخرجا

ً
تألق الفنان أنور وجدي ممثال

األول في فترة األربعينيات، ويعد من أهم صناع السينما المصرية، وتأرجح 
بين الصعود إلى قمة الشهرة، وهاوية األلم والمرض، ورحل بعد حياة 

قصيرة مزدحمة باألسرار والكواليس في 15 مايو 1955 عن عمر يناهز 50 
.

ً
عاما

، منها »ليلى بنت الريف« )1942(، 
ً
 سينمائيا

ً
قّدم وجدي نحو 70 فيلما

و»أرض النيل« )1946(، و»قلبي دليلي« )1947(، و»عنبر« )1948(، و»غزل 

البنات« )1949(، و»حبيب الروح« )1950(، و»فيروز هانم« )1951(، و»ريا 
وسكينة« )1952(.

وودع فتى السينما األول جمهوره في عام 1954، بأربعة أفالم، هي “جنون 
الحب« إخراج محمد كريم، و»الوحش« إخراج صالح أبوسيف، و»قلوب 

الناس« إخراج حسن اإلمام، وحالت ظروف مرضه دون قيامه ببطولة فيلم 
»الظلم حرام« من تأليفه وإخراج حسن الصيفي، وأسند دور البطولة إلى 

الفنان فريد شوقي.

بدأت رحلة أنور وجدي بمولده يوم 11 أكتوبر 
1904 فــي الــقــاهــرة، ونــشــأ فــي أســــرة مــن أصــول 
ســوريــة، واســمــه الحقيقي »أنـــور يحيى القتال«، 
 أطلق على نفسه »أنور وجدي« كي يقترب 

ً
والحقا

من قاسم وجدي المسؤول عن الكومبارس، أثناء 
عمله في المسرح.

عاش أنور طفولة معذبة عانى خاللها الحرمان 
والــفــقــر، وكـــان والــــده يعمل فــي تــجــارة األقمشة 
في مدينة حلب السورية، لكنه تعرض لإلفالس 
فقرر االنتقال إلــى مصر، وكانت والدته السيدة 
 للمرأة التي 

ً
مهيبة الركابي بالنسبة إليه نموذجا

تضحي من أجل عائلتها.
لحقه بمدرسة »الفرير« 

ُ
واستطاعت أسرته أن ت

م فيها 
ّ
الفرنسية، وهي نفس المدرسة التي تعل

المخرج حسن اإلمــام وفريد األطــرش وأسمهان 
ونجيب الريحاني، وحــرص وجــدي على إتقان 
الفرنسية، لكن بسبب ظروفه المادية لم يتمكن 

من استكمال دراسته.

الهارب وهوليوود
وفــــي ذلــــك الـــوقـــت، كــــان يــفــّكــر فـــي الــســفــر إلــى 
أميركا، وبالفعل اتفق مع زميلين له على الهرب 
للعمل هناك في السينما بهوليوود، إال أنــه تم 
ضبطهم بعد أن تسللوا داخــل باخرة في ميناء 
بــورســعــيــد، وحــيــنــمــا عــلــم والــــده بــرغــبــتــه فــي أن 

يصبح »مشخصاتي« طرده من المنزل.
اتجه الفتى المطرود إلــى شــارع عماد الدين، 
وهناك التقى نجوم وفناني الثالثينيات، وقرر 
أن ينضم لفرقة رمسيس، وأثناء وقوفه على باب 
المسرح قابل الممثل يوسف وهبي، وتوّسل إليه 
أن يمنحه فرصة التمثيل، حتى لــو كنس غرف 

الفنانين، لكن وهبي تجاهله.
وتلقى نجم المستقبل أول صدمة في طريق 
الفن، ولجأ إلى قاسم وجدي، ريجيسير الفنانين، 
وطلب منه أن يقابل يوسف وهبي، ليقنعه بمنحه 
فرصة في فرقة رمسيس، ووافق عمالق المسرح 
على أن يعينه عامل أكسسوارات براتب شهري 

ثالثة جنيهات. 

غرفة السطح
ــتــــرب وجـــــدي مـــن تــحــقــيــق حــلــم الــصــعــود  واقــ
إلى خشبة المسرح، أثناء وجوده مع الفرقة في 
أميركا الالتينية، وشعر يوسف وهبي أن هذا 
الشاب يتمتع بمالمح تؤهله للتمثيل، باإلضافة 
الجتهاده في عمله، والتزامه بالمواعيد، فقدمه 
من خالل دور كومبارس صامت لشخصية ضابط 
رومــانــي فــي مسرحية »يــولــيــوس قيصر« ورفــع 

أجره إلى 4 جنيهات.
وقرر أنور أن يشترك مع عبدالسالم النابلسي 
في »غرفة على السطح« ووقتها اكتشف موهبته 
في التأليف، وكتب عدة مسرحيات لفرقة بديعة 
مــصــابــنــي الــمــســرحــيــة، مــقــابــل ثـــالثـــة جــنــيــهــات 
للمسرحية، واســتــطــاع أن يعمل فــي اإلذاعـــة من 

خالل إخراج مسرحيات من تأليفه.
ثم بدأ مرحلة االنتشار، ولعب دور »عباس« في 
مسرحية »الدفاع« عام 1931 مع يوسف وهبي، 
وانتقل بعدها لفرقة عبدالرحمن رشدي، وتركها 
إلــى الفرقة القومية، وأصــبــح راتــبــه 6 جنيهات، 
 في مسرحية »تاجر البندقية«، 

ً
 كبيرا

ً
وقّدم دورا

وحصل على أدوار صغيرة فــي السينما، ليبدأ 
بعدها انطالقته نحو النجومية من خالل مشوار 

حافل باألعمال السينمائية الممّيزة.

القفص الذهبي
وفي حياته العاطفية كواليس كثيرة، فقد دخل 
أنور وجدي القفص الذهبي أربع مرات، وتزوج في 
بداياته الفنية من الراقصة قدرية حلمي، وكانت 
تعمل بفرقة بديعة مصابني، وانفصل عنها بعد 
فترة قصيرة، وبعدها تزّوج الممثلة إلهام حسين، 
 فــي الــفــن، وبالفعل قّدمت 

ً
وتــوقــع لها مستقبال

العديد من األعمال وقتها، منها فيلم »يوم سعيد« 
مع محمد عبدالوهاب، ورغم ترشيحه لها طلبت 
مــن مــخــرج الفيلم محمد كــريــم عـــدم االستعانة 
، لتبدأ الخالفات 

ً
 ليس معروفا

ً
بزوجها كونه وجها

بينهما ويقع الطالق بعد ستة أشهر.
وكان آخر ظهور فني إللهام حسين من خالل 
فيلم »شهرزاد« أمام حسين صدقي وسامية جمال، 
لكنها قررت اعتزال الفن واتجهت لإلنتاج، وبعد 
أن حققت ثــروة طائلة باعت شركتها، واتجهت 
لــلــتــجــارة واألعــــمــــال الــــُحــــرة، حــتــى حــــدث حــريــق 
القاهرة عام 1952، وخسرت كل أموالها، بينما 

لمع نجم الفنان أنور وجدي وأصبح فتى الشاشة، 
ولــكــن زوجــتــه السابقة عــاشــت لــســنــوات طويلة، 

ورحلت عام 2003، وعمرها تخطى التسعين.

مفاجأة الموسم
 
ً
 فنيا

ً
ــراد ثــنــائــيــا ــّون أنــــور وجــــدي ولــيــلــى مــ كــ

، وتزوجا في عام 1944، وكان أنور وجدي 
ً
شهيرا

قد دعا الصحافة لحضور آخر يوم في تصوير 
فيلم »ليلى بنت الــفــقــراء« وارتـــدت ليلى فستان 

زفاف، ليعلن أنه تم عقد القران قبل أيام.
ونشرت الصحف المصرية في نهاية ديسمبر 
1944 تــحــت عــنــوان »مــفــاجــأة الــمــوســم« أن أنــور 
وجــدي وليلى مــراد تــزوجــا. ولــم يطلب منها أن 
تغّير ديانتها اليهودية، إال أن الجمهور وقتها 
 بهذه الزيجة، وتردد أنه تزّوجها 

ً
لم يكن ُمرحبا

من أجل الشهرة والنجاح الفني.
واستكمل الثنائي حياتهما، ومضت األيــام، 
وكانت قصة الحب بينهما قد أصبحت حديث 
 لليلى مراد، التي 

ً
الوسط الفني، وكان الفن مهما

أيقنت أن أنــور لن يمنعها من الغناء والتمثيل، 
ولن يطالبها باالعتزال كما فعل حبيبها القديم 

»الدبلوماسي« الذي طالبها باالعتزال.
واستمر زواجهما لمدة ثماني سنوات، ولكن 
عالقتهما توترت بشكل كبير، ووصفته الفنانة 
ليلى مــراد في أكثر من لقاء تلفزيوني بأنه كان 
 عصبيا واستمر زواجهما ثماني سنوات 

ً
شخصا

ولكن عالقتهما توترت بشكل كبير ووصفته مراد 

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

مع الطفلة فيروز في أحد األفالم

»أنور القتال« 
غّير لقبه من 

أجل ريجيسير 
الكومبارس

نجم المستقبل 
توسل للفنان 
يوسف وهبي 

للعمل في 
فرقته

الشرطة 
ضبطت عاشق 
الفن في باخرة 

 إلى 
ً
متجها

الواليات 
المتحدة

4 جنيهات 
أجر الممثل 

الصامت أمام 
»يوليوس 

قيصر«

»الكمون« 
تسبب في 
انفصاله 

عن زوجته 
ليلى مراد

أنور وجدي... نجم هوى في بئر الحرمانأنور وجدي... نجم هوى في بئر الحرمان

الورثة يعثرون على كنز ثمين في شقته!
عثر ورثة الفنان أنور وجدي على كنز ثمين 
فــى شقته، فبعد عامين على رحــيــلــه، نشرت 
 عن أحد 

ً
مجلة “الكواكب” المصرية موضوعا

أكبر منتجي السينما وصناعها، وكيف مرت 
ذكراه دون أن يتذكره أحد سوى زوجته ليلى 
فوزي التي كانت على خالف مع أسرته وباقي 
ورثـــتـــه، فــاكــتــفــت بــإحــيــاء الـــذكـــرى مـــع بعض 
أقــاربــهــا ببعض آيـــات الــقــرآن، ولــم تــذهــب إلى 

قبره خشية أن تصطدم بأقاربه.
ــارت “الــكــواكــب” إلــى مــا وجــده الورثة  وأشـ
ضــمــن مقتنيات أنـــور وجـــدي فــي شقته بعد 
وفاته، حيث عثروا على 20 قصة سينمائية 

ا لتقديمها خالل 
ً
اشتراها قبل وفاته مخطط

 دون أن 
ً
خمس سنوات، بواقع 4 أفالم سنويا

يكون في توقعاته أن الموت سيخطفه قبل أن 
يحقق طموحاته الفنية.

كــمــا ســـافـــر أنـــــور وجـــــدي خــــالل الــســنــوات 
األخيرة من حياته أكثر من مرة إلى إيطاليا، 
 
ً
والــتــقــى الــســيــنــمــائــيــيــن اإليــطــالــيــيــن، تــمــهــيــدا
إلنتاج أفالم مشتركة، حتى أنه بعد وفاته زار 
مصر أحــد صــنــاع السينما اإليــطــالــيــة وســأل 
ماري كويني عن أنور وجدي وانهار بالبكاء 
 أنه كان يخطط لفيلم 

ً
حين عرف أنه مات، مؤكدا

ضخم إيطالي - مصري مشترك.

الخالفات تنهي نجاحه 
الفني مع الطفلة فيروز

مناوشات مع كمال الشناوي 
تنتهي في »طريق الدموع«

ـــور وجــــدي بــيــن مـــواهـــب اإلنــتــاج  جــمــع الــفــنــان الـــراحـــل أنـ
 مع بعض النجمات، 

ً
 فنيا

ً
واإلخــراج والتأليف، وقــدم ثنائيا

ــزل الــبــنــات”،  ــ ــن أشـــهـــر أفــالمــهــمــا “غـ ــراد، ومــ ــ مــنــهــن لــيــلــى مــ
واستطاع أن يجمع فيه ألول مرة يوسف وهبي والموسيقار 

محمد عبدالوهاب والفنان نجيب الريحاني.
 الفضل في اكتشاف الطفلة المعجزة فيروز، 

ً
وكان له أيضا

ومن أشهر أفالمها معه “دهب” و”ياسمين”، وقّدم ألول مرة 
مع فيروز تجربته في الغناء، من خالل دويتو “كروان الفن”، 

وعجلت الخالفات المادية بانتهاء التعاون بينهما.

عندما بــدأ الفنان كمال الشناوي مــشــواره في السينما، القى 
، ونافس بقوة النجم أنور وجدي، وكان فارق العمر 

ً
 كبيرا

ً
نجاحا

، وجمعهما فيلم “أمير االنتقام” )1950(، ولكن 
ً
بينهما 17 عاما

حدثت مناوشات بينهما، حيث قال أنور وجدي عن الشناوي إنه 
: “كيف يكون 

ً
وسيم لكنه ال يجيد التمثيل، ليرد الشناوي ساخرا

 في إحدى 
َ
أنور فتى الشاشة وله ِكرش؟”. وأثناء تواجدهما سويا

الــحــفــالت، أخــبــره أنــور أن السبب فــي ذلــك هــو مــرضــه، مما أبكى 
الشناوي، وبعدها أصبحا أصدقاء حتى أن الشناوي قّدم حياة 
أنور وجدي في فيلم بعنوان “طريق الدموع” )1961(، إخراج حلمي 

حليم، وشارك في بطولته صباح وليلى فوزي. 
مع زوجته الفنانة ليلى مراد

خلف الكاميرا أثناء تصوير مشهد سينمائي

مشهد من أحد أفالمه

ملصق فيلم »أمير االنتقام«

 
ً
فــي أكــثــر مــن لــقــاء تلفزيوني بــأنــه كـــان شخصا

 سريع االنفعال، وأنها حين تزوجته كانت 
ً
عصبيا

 مراعاة للحالة 
ً
في سن صغيرة، وتحملت كثيرا

المرضية التي كان يمر بها.
وظلت العالقة الزوجية بينهما مستقرة حتى 
مضت بعض الشهور لتبدأ الــخــالفــات بينهما، 
ولــكــنــهــا عــلــى عــكــس الــمــتــوقــع لـــم تــكــن خــالفــات 
أســريــة، ولــكــن بــعــد ظــهــور المنتج أحــمــد ســالــم، 
 من إنتاجه وبطولته وتكون 

ً
 جديدا

ً
وعرضه فيلما

البطلة أمامه ليلى مراد، حينها وجدت أنها فرصة 
مناسبة، وهنا ظهرت الغيرة عند أنــور وجــدي، 
وبدأ يحاول استفزاز سالم أثناء عرضه تفاصيل 

التعاقد وتفاصيل الفيلم على زوجته.
وأصرت ليلى على المشاركة في الفيلم، وأبدت 
إعجابها بفكر وطموح وذكــاء سالم، وبعد ذلك 
غادر أنور  المنزل، وغاب لمدة أسابيع ال يرضى 
بــالــرجــوع إال بــعــد أن تفسخ الــتــعــاقــد مــن أجــلــه، 
لكن سالم كــان أســرع وقــام بعمل حملة إعالنية 
للترويج للفيلم، وتعاقد مع الموسيقار محمد 
فوزي لتلحين أغاني الفيلم، ورفض كل المحاوالت 

التي تطالبه بفسخ التعاقد.
وحينما عاد أنــور إلى المنزل لم تعد الحياة 
بينه وبين ليلى كما كانت في البداية، بالرغم أنها 
أرادت الهدوء، لكن أنور لم ينه الحياة بينهما إال 
بشكل كوميدي، فبينما هي نائمة، استيقظت على 
صوته يتصاعد من المطبخ، واألطباق تتطاير 
من يده، ووجدت ليلى في الصالة الفنان محمد 
البكار، فسألته عن ثورة أنور، فجاءها من خلفها 

صائحا: »البيت مافيهوش كمون يا ست هانم«، 
فقالت: »طب وإيه يعني يا أنور، نبعت نشتري«، 
فصرخ: »وإيه يعني؟ طب إنِت طالق يا ليلى«، وفي 
هدوء خرجت ليلى من منزل الزوجية، وأصبحت 

مطلقة ألول مرة في حياتها.

الزواج األخير
وتحقق حلم أنـــور وجـــدي فــي الـــزواج الــرابــع، 
ألنــه كــان يحب الفنانة ليلى فــوزي فــي بداياته، 
ها أن يزوجها 

ّ
إال أن والــدهــا رفضه، وفضل وقت

للفنان عزيز عثمان، ولكن عــاد ليعرض الــزواج 
مرة أخرى بعد أن أصبح أهم نجم على الساحة 

الفنية، وتزوجها بالفعل عام 1954.
تحولت حياة النجم المتألق إلى مأساة، وكان 
الفقر الشديد الذي عاشه أنور وجدي، قد جعله 
، حتى لو أصابته 

ً
 أن يصبح ثــريــا

ً
يتمنى دائــمــا

أمراض الدنيا، وبالفعل تحقق له ما أراد، فجمع 
ـــدرت بحوالي نصف مليون جنيه، وهو 

ُ
ثــروة ق

رقم كبير في الخمسينيات ولكن أصابه المرض!
كــان أنــور وجــدي في بداية مــشــواره الفني، ال 
 ُمنع من 

ً
يجد األكــل الكافي وبعد أن أصبح ثريا

صيب بسرطان 
ُ
تناول العديد من األطعمة، حين أ

الــمــعــدة. وفــي الــوقــت الـــذي اعتقد أنــه حقق حلم 
حياته بــزواجــه من حبيبته ليلى فــوزي، وأثناء 
قــضــائــه شــهــر الــعــســل فـــي الــســويــد، اشــتــد عليه 
صــيــب بالعمى لمدة ثالثة أيـــام، ولم 

ُ
الــمــرض، وأ

يعلم أحد بهذا األمر سوى زوجته. وقضى فتى 
الشاشة آخــر أيــامــه فــي غيبوبة، ولكنه استفاق 
لــحــظــات قــبــل وفــاتــه وقـــال لــزوجــتــه ليلى فـــوزي: 

»خليكي معايا«.
وعاد جثمانه إلى القاهرة التي طلب أن ُيدفن 
بــهــا، واســتــقــبــلــه نــجــوم الــفــن فـــي الـــمـــطـــار، وظــل 
الصندوق الخشبي للجثمان في مدخل عمارته، 
ــده  فــذهــب إلــيــه الــفــنــان مــحــمــد الـــكـــحـــالوي، ووجـ
 بــالــشــاش، فاصطحبه إلــى مسجد عمر 

ً
ملفوفا

ــه بكفن جــديــد، 
ّ
مــكــرم، وغــّســلــه وصــلــى عليه ولــف

ليكتب مشهد النهاية لقصة فــنــان ونــجــم أثــرى 
السينما المصرية بأعمال متميزة.

»خذ مني الصحة«... دعوة استجابت لها السماء
عاش أنور وجدي، حياة مدقعة بالفقر، 
لذلك كان يحلم بالثراء، وفي بداية مشواره 
الفني، قادته المصادفة أمام أحد المطاعم، 
 عينه، وهــو يشتم 

ً
ووقـــف دقــائــق مغمضا

رائــحــة الـــدجـــاج، وعــنــدمــا فــتــح عينه وجــد 
نفسه أمـــام أحـــد الــمــخــرجــيــن، الـــذي أعــطــاه 

بضعة جنيهات تمكنه من شراء الطعام.
ودخل أنور إلى االستديو، وحكى لزمالئه 
الواقعة، ومدى تلذذه بالطعام، و»الفلوس« 
التي حصل عليها، األمر الذي دعاه إلى أن 
يرفع يديه إلى السماء ودعا ربه بأن يمنحه 
المال الكثير وأن يأخذ منه الصحة! وهي 

الدعوة التي تحققت بعد سنوات، في ذروة 
نــجــاحــه، وثـــرائـــه الـــفـــاحـــش، حــيــث أصــيــب 
بمرض لم يجد له األطباء في مصر عالجا، 
ومــن أجــل ذلــك ســافــر إلــى الــخــارج، ليعود 
 
ً
ألرض الــوطــن فــي صــنــدوق خشبي، تاركا
ثروته محل نزاع بين ورثته لعدم إنجابه.
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وضـــع الــشــاب المجتهد نــاظــم الــغــزالــي قدميه 
على خطوات الشهرة وأصبح معروفا في أنحاء 
العراق بل وفي مناطق عدة خارجه بعد أن تعمق 
في أسلوب دراسته للمقامات ونهل علما موسيقيا 
ا من محمد القبانجي  من خيرة الموسيقيين بدء
ومــــرورا بــاألســتــاذ الكبير علي الــدرويــش إلــى أن 
تعرف على الثالثي )الملحنين جميل بشير وناظم 
النعيم والــشــاعــر جــبــوري الــنــجــار( ومـــع انــطــالق 
شهرته الكبيرة مترافقة فــي التجديد والحداثة 
خــصــوصــا فــي أداء الــمــقــام بــــدأت أصــــوات أخــرى 
تعارض فن الغزالي وتنتقد أسلوبه الجديد بل 

شككت في قدراته الغنائية. 

اإلذاعة
بعد انضمامه عام 1947 إلى فرقة الموشحات 
ــر اجـــتـــيـــازه اخـــتـــبـــار اإلذاعـــــــة بــــإشــــراف الــشــيــخ  إثــ
عــلــي الــــدرويــــش، أصـــبـــح مــحــط اهـــتـــمـــام وأنـــظـــار 
الموسيقيين والنقاد على حد سواء حيث صنف 
الـــنـــاقـــد الــمــوســيــقــي عـــــادل الــهــاشــمــي فـــي كــتــابــه 
»األصــــــوات الــعــراقــيــة« صـــوت الــغــزالــي فـــي خــانــة 
األصوات الرجولية الحادة )التينور( وهو الصوت 
الرجالي األول في التصنيفات الغربية« حسب ما 

قال عنه. 
ــــا مــجــالــه الــصــوتــي فـــيـــتـــراوح بــيــن أوكــتــاف  أمَّ
ونصف إلى أوكتافين، وتنحصر حالوة األماكن في 
صوته بين النصف األول والثاني من األوكتافين، 
بهذا الشكل تكون مساحة صوته تزيد على 14 
درجة في السلم الموسيقي. ومع انفتاح حنجرته، 
كانت قدرته غير عادية على إجادة الموال وتوصيل 
النوتات بوضوح، بجوابه المتين وقراره الجيد في 
مختلف ألوان المقامات وأنواعها، وساعده في ذلك 
معرفته وتعمقه في المقامات العراقية وأصولها، 

فضال عن انفتاح حنجرته وصفائها.
انطالقة جديدة للنجم العراقي كما نستطيع أن 
ته مع بداية خمسينيات القرن  نسميه اآلن، جاء
الماضي حيث وقف ناظم الغزالي الواثق والثابت 
مما تعلمه، خلف ميكروفون إذاعــة بغداد يؤدي 
على الهواء مباشرة أول مقاماته: »يا صاح جف 
الــدمــع هــب لــي دمـــع جـــــاري« وأغــنــيــة »عــلــى جسر 
الــمــســيــب«، وفــــور انــتــهــائــه مــن وصــلــتــه الغنائية 
ــى انـــهـــالـــت عــلــيــه عـــبـــارات  ــ الــقــصــيــرة لــلــمــرة األولــ
ــراء واإلعــجــاب والتشجيع مــن قبل  وكــلــمــات اإلطـــ
جمهور العاملين في اإلذاعة، فضال عن رائد المقام 
الــعــراقــي صاحب مــدرســة المقام األولـــى المطرب 
محمد القبانجـي، ثم واصل الغزالي بعدها حفالته 
األســبــوعــيــة بــشــكــل مــتــصــاعــد ألعــلــى مــســتــويــات 
الــنــجــاح. ونتيجة ذلـــك ذاع صــيــت الــشــاب النجم 
وُعـــرف اســمــه، وعــال نجمه فــي المشهد الغنائي 
الــعــراقــي الـــذي ظــهــرت فيه وقتها مــواهــب عديدة 
حقيقية، تماما كما ُعــرف الــمــؤدي لفنون المقام 
العراقي كـ »قارئ« وبحساسية مختلفة »علي عبد 

األمير عجام«.

المطرب الناجح
يخطر في بال الجيمع سؤال ذو أهمية بالغة: 
لماذا استطاع ناظم الغزالي اإلبقاء على قدرته في 
أن يكون خالقا للفرح واألمل رغم ظروفه الصعبة 
ــدرة جــــاءت عــبــر تـــدريـــب حــيــاتــي  ــقـ آنــــــذاك؟ تــلــك الـ
مستمر وطويل دون انقطاع وهــذه خطوة أولــى. 
، لكن ذلك لم يمنع الغزالي 

ً
صحيح أنه ولد يتميا

من حفر أغــوار عميقة في شخصيته ليصل إلى 
معرفة حقيقية فيها، في أن يكون على مستوى من 
الحضور الدافئ بين الناس رغم الحياة القاسية 
التي عاشها. حقق ذلك عبر اندماجه السريع في 
الــعــمــل الــوظــيــفــي بــأمــانــة الــعــاصــمــة وغــيــرهــا من 
األعمال األخرى بعد توقفه عن الدراسة. رافق ناظم 
دائما إحساس عميق لم يتولد من فراغ بأن القادم 
أفضل وأن مواسمه السعيدة على الطريق ال محالة. 
ولــم يكن الغزالي وحــده في تلك الحالة بل كانت 
حالة عامة لكل الشباب العراقي الشغوف والطموح 
من أبناء جيله. الجميع مؤمن بأن خروجهم من 
شــقــاء الــحــيــاة وارد ومــمــكــن، مـــا دام الــكــل يعمل 
بجهد متواصل مدعومين 

بالتحصيل العلمي، وتأتي هنا الخطوة الثانية 
وهـــي الــثــقــة الــمــطــلــقــة بــمــوهــبــتــه والــنــهــج الــثــابــت 
الـــذي اتــبــعــه فــي صــقــل تــلــك الــمــوهــبــة عــبــر العمل 
ـــد إحساسه العميق بالتفاؤل 

ّ
والـــدراســـة. مما ول

فبدا ذلك منطقيا وطبيعيا، مما يفسر تغلب روح 
المرح والتفاؤل على سلوكه وعالقاته االجتماعية، 

فالجميع يتحدث عن ناظم الكريم والخلوق. 
ً
 ومدونا

ً
الغزالي ملحنا

تمتع النجم الغزالي بحساسية عالية وإدراك 
عــمــيــق بــقــدرتــه عــلــى تــغــيــيــر مــوهــبــتــه الــصــوتــيــة 
لــتــتــجــاوز الـــغـــنـــاء وحـــــده وتــصــبــح غـــنـــاء ولــونــا 
موسيقيا ينطلق الى آفاق تعبيرية أكثر اتساعا، 
ليبتعد ناظم أكثر مع حلمه ويبدأ جديا بدراسة 
ة وكتابة النوتة الموسيقية(  »الصولفيج« )قـــراء
فضال عن حرصه على تعلم العزف على آلة العود 
والمثابرة الــجــادة على التدريب الصوتي. تلقى 
الــمــطــرب كــل مــا يــحــتــاجــه مــن الــمــعــرفــة والــثــقــافــة 
الموسيقية التي مكنته من وضــع األلــحــان لعدد 
ة النوتة الموسيقية،  من أغانيه. أمــا تعلمه قــراء
فقد مكن الغزالي من تدوين ما يستطيع تدوينه 
مــن األغــانــي التراثية. كــل هــذه العوامل مجتمعة 
خلقت عنده مشروعا جديدا وتحديا كبيرا وهو 

»الباحث الموسيقي«. 
معروف عنه أنه عند تفرغه من تمارينه الخاصة 
كــان يــدون مالحظاته الكثيرة المتعلقة بالنوتة 
واألغنية والمغني أيضا، والجدير ذكره عن هذه 
المرحلة وجود مدون كبير في مكتبة الفنان الراحل 
منير بشير، وضعه نجمنا الغزالي، يحمل عنوان 
»طبقات العازفين والموسيقيين 1900 ـ 1962«. 
وخير ما بدأ فيه هو الحديث عن كوكبة كبيرة من 
رواد الموسيقى والغناء أمثال: خضر الياس ورضا 

علي وناظم نعيم ومحمد القبانجي وآخرين.

تدوين التراث الموسيقي
عام 1952 كبرت أحالمه واتجه إلى نشر سلسلة 
من المقاالت في مجلة تدعى »النديم« تحت عنوان 

»أشهر المغنين العرب«.
الالفت جدا هو اهتمام الغزالي بالفن والغناء 
العراقي متميزا عن كثير من المطربين، فقد دّون 
فــي كـــّراس كبير ُوجــد فــي مكتبته مــا أدتــه جميع 
المطربات الــعــراقــيــات مــن أغــنــيــات خــالل أربعين 
ــع فهرسا   بــيــن عــامــي 1910 1950-، ووضــ

ً
عـــامـــا

ألغاني أســتــاذه محمد القبانجي ونعلم جميعا 
مدى إعجابه الحقيقي به، احتوى الفهرس على 
نصوص ألربع وستين أغنية مع ذكر السنة التي 

سجلت فيها تلك األغاني على األسطوانات. 
لم يتوقف األمر عند ذلك فقام الغزالي بتدوين 
عــنــاويــن أشــهــر الــمــخــطــوطــات الــعــربــيــة فـــي علم 
الموسيقى والغناء تلك الموجودة في محتويات 
مكتبة المتحف الــعــراقــي فــي دفــتــر آخــر مــع ذكر 
أرقامها وبعض المالحظات حــول كــل مخطوط. 
أمــا مــا يخص الــتــراث الــعــراقــي فقد دّون الغزالي 
مــعــلــومــات عـــن األغــنــيــات الــتــي أّداهـــــا »الــجــالــغــي 

 مــن 1870 
ً
الـــبـــغـــدادي« عــلــى مـــدى سبعين عــامــا

1940-، مع معلومات تشير إلى عدد الذين أدوا 
 على االسطوانات.

ً
كل أغنية وما كان منها مسجال

 أما المقامات العراقية المؤداة وطريقة غناء 
كــل منها والــتــي كــانــت مــحــور عمله فــقــد كتبها 
في سجل يعتبر األكبر بين تدويناته كافة. كل 
ماذكرناه سابقا جعل من الغزالي حالة متفردة 
لدى العراقيين عامة والفن العراقي بشكل خاص 
فكان رحيله الحقا يعتبر خسارة مؤثرة لصوت 
عـــذب مــتــعــلــم فـــي أفــضــل مـــراحـــل نــضــجــه، وتـــرك 
غيابه فراغا وفقدانا من جهة الدراسة والبحث، 
لــذلــك يــتــرحــم الــعــديــد مـــن الــعــراقــيــيــن مـــن أبــنــاء 
جيله واألجــيــال الــالحــقــة على أيــامــه خصوصا 
أنهم يعتبرون أن هــذا العصر هو عصر تدمير 
الذاكرة العراقية التي برز ناظم بجهوده الكبيرة 
كالشمس في مشهدها الغنائي سابقا وترك أثرا 

قلما يستطيع أحد تركه.
يحسب لناظم الغزالي أنه أول مطرب عراقي 
يغني برفقة فرقة موسيقية خاصة به، كيف ال 
وهو المطرب المشهور بوعيه الفني الموسيقي 
المرهف والرفيع في وقت واحد، أضف إلى ذلك 
أنه وجد إلى جانب قلة من المفكرين الموسيقيين 
فـــي »األوركــــســــتــــرا« الــكــبــيــرة قـــــدرة عــلــى إظــهــار 
التفاصيل النغمية في األلحان، وهنا بــادر إلى 
إدخال اآلالت التقليدية إلى جانب اآلالت الهوائية 
مــثــل: السكسفون، الــكــالرنــيــت، واآلالت الوترية 
الغليظة مثل التشيلو والكونتر باص، واإليقاعية 
مثل »البانغوز« و» الكونغا«. والنتيجة الحتمية 
لكل ما ذكرناه أن فرقته الموسيقية المالزمة له 
في حفالته داخل العراق وخارجه شكلت تجمعا 

ألفـــضـــل الــمــوســيــقــيــيــن الــعــراقــيــيــن والــعــازفــيــن 
الكبار ونذكر منهم: جميل بشير، منير بشير، 
غانم حــداد، سالم حسين، خضر الياس، روحي 
الخماش فضال عن واضع ألحان عدد من أغنياته، 

الملحن ناظم نعيم.
ــع الـــغـــزالـــي لــمــســات  ــ ــــي شـــكـــل األداء، وضـ وفـ
اتــه اثناء  ظلت دالــة عليه لجهة حركاته وإيــمــاء
ــاءت تــلــك الـــحـــركـــات مــنــســجــمــة مع  ــ الـــغـــنـــاء، وجــ
النسيج الوجداني والنغمي لألغنيات، ولم تكن 
اســتــعــراضــات خــارجــيــة، وبــــدت تــلــك اإليـــمـــاءات 
تعبيرا صادقا عن التفاعل اإلنساني والوجداني 
الـــذي يبديه الــغــزالــي مــع جمالية النغم وتأثير 

المفردة الغنائية.
بــدأت رحــالت الغزالي إلــى الوطن العربي في 
الخمسينيات وبجهد شخصي بحت، ليبدأ معها 

صوته باالنتشار في كل مكان.
يـــؤكـــد الــصــحــفــي الـــعـــراقـــي عــلــي عــبــد األمــيــر 
عجام أن عناصر »الحداثة« في تجربة الغزالي 
مطربا وصاحب مدرسة غنائية، لم تكن استعارة 
خارجية، بل إن تيار التحديث الــذي كــان يعيد 
بناء المجتمع العراقي )وبشكل خاص قبل يوليو 
1958( في مجاالت المعرفة العلمية والثقافية 
ــو الــــــذي شـــكـــل اإلطـــــــار الــطــبــيــعــي  والـــفـــكـــريـــة، هــ
والــمــتــنــاغــم مـــع ألـــحـــان أغــانــيــه ومــوضــوعــاتــهــا 
القائمة على تجاوز التكرار والتتابع السائدين 
ــيــــة، فـــضـــال عــــن مــقــاربــتــه  فــــي الـــلـــحـــنـــيـــة الــــعــــراقــ
وجــدانــيــات لــم تــكــن األغــنــيــة الــعــراقــيــة قاربتها، 
لنأخذ مثاال على ذلك أغنية »تصبح على خير«، 
سنجد عالما جديدا يكثر فيه التفاؤل واألمــل، 
عالما يحض على الجمال المطبوع بحياة نظيفة 
تتسع لطيف عاطفي واسع، وليس »عاطفة المرأة 

والرجل« بالضرورة. 
ــمـــالمـــح الـــتـــي ال يــمــكــن إغـــفـــالـــهـــا فــي  ومـــــن الـ
»الظاهرة« الغنائية التي شكلها ناظم الغزالي، 
هي تلك االنتقاالت من أعمال غنائية »عادية« الى 
مرحلة الصياغات الرقيقة في نصوص اعتمدت 
انتقاء المفردة الجميلة الذكية الراقية التي تدعو 
إلى الحب والجمال واللقاء بعيدا عن »البكائية« 
والنواح التقليديين في األغنية العراقية. وعبر 
مــثــل تــلــك الـــنـــصـــوص الــغــنــائــيــة مـــن الـــمـــفـــردات 
»الدارجة« العراقية واألقرب الى العربية الفصيحة، 
تمكن الغزالي من عبور »المحلية« ووصــل إلى 

قطاع عريض من الجمهور العربي.

صوته 
صنف على 
أنه »رجولي 

حاد« ومجاله 
الصوتي بين 
1.5 أوكتاف 
إلى أوكتافين

إيمانه 
بطموحه 

دفعه إلى تعلم 
الصولفيج 

والعزف على 
العود

الغزالي دّون 
ما أدته جميع 

المطربات 
العراقيات من 
أغنيات خالل 

ً
40 عاما

الغزالي أول 
مطرب عراقي 
يغني برفقة 

فرقة موسيقية 
خاصة به

ظه الشعر 
ّ
مه الصولفيج وحف

ّ
روحي الخماش عل

كانت األغاني تبث على الهواء مباشرة 
في أولى انطالق اإلذاعة في العراق، ولم 
تكن بعد اآلالت الخاصة بالتسجيل قد 
زودت بها المحطة العراقية، وبالتالي 
فـــإن اعــتــمــاد الــمــطــرب يــكــون عــلــى فرقته 
الــمــوســيــقــيــة الـــتـــي تـــعـــزف عــلــى الـــهـــواء 
مباشرة، أما فرقة ناظم الغزالي فقد كانت 
مكونة من مجموعة من أشهر العازفين. 
روحي الخماش كان يعزف على العود 
وســالــم حسين يــدغــدغ بأصابعه أوتــار 
الــقــانــون وخــضــر الــيــاس يــتــولــى الــعــزف 
عــلــى الـــنـــاي، أمـــا حسين عــبــد الــلــه فكان 

ضابطا لإليقاع.
كلهم كانوا مقربين من ناظم وبالنسبة 
ــذي كـــــان مــعــجــبــا  ــ ــ لــــروحــــي الـــخـــمـــاش الـ
ــاء بــالــعــزف  ــفـ ــتـ بـــالـــغـــزالـــي قــــرر عــــدم االكـ
ــفــــراغ مــعــلــمــا لــه،  لــيــصــبــح فـــي أوقــــــات الــ
ويـــقـــول الــخــمــاش الــمــوســيــقــي الــعــراقــي 
الكبير في ذلك: كنت أدرسه العزف على 
العود والصولفيج، وكان استعداده كبيرا 
لكليهما فما كان يحفظه الطالب العادي 
في شهر كــان ناظم يتمه في أسبوع، 
مــن هنا بــرز نــاظــم وتــفــوق فقد ظل 
ينهل من نبع الدراسة الفنية حتى 
بـــعـــد أن ذاع واشـــتـــهـــر وأصـــبـــح 

مطرب الصاالت األول.
مـــن جــهــة أخــــرى يــصــعــب على 
كــثــيــر مــن الــفــنــانــيــن غــنــاء الشعر 
ــدا  ــاظــــه صـــعـــبـــة جــ ــفــ ــألــ الــــقــــديــــم فــ
وتحتاج لمران طويل والسؤال هنا، 
كــيــف اســتــطــاع الـــغـــزالـــي تبسيط 
األمــر، يغني وكأنه من 

نظم الشعر؟ 

ــاؤل صــديــقــه  ــســ ــتــ ــذا الــ ــ يـــجـــيـــب عــــن هــ
ــازف الــقــانــون األســـتـــاذ ســالــم  الــمــقــرب عــ
الحسين بأن روحي الخماش بادر بتعليم 
ــظــه الــقــصــائــد 

ّ
نــاظــم الــشــعــر أيــضــا وحــف

»فيما كانت مهمتي والزميل حافظ جميل 
انتقاء القصائد المناسبة له وبالمناسبة 
كان ناظم يركز أثناء حفظه على حركات 
اإلعـــراب موقنا ومقتنعا بــأن المستمع 
العراقي مستمع صعب جدا، غير متساهل 

أبدا في أي خطأ من هذا النوع«. 
ويضيف الحسين: لقد سعت شركة 
لــألســطــوانــات بــشــكــل حــثــيــث للحصول 
على حق طبع أغنياته واحتكار توزيعها، 
وما فعلته شركة بيضا فون وكايرو فون 
مــع مــوســيــقــار األجـــيـــال األســـتـــاذ محمد 
عــبــد الـــوهـــاب، حققته شــركــة تسجيالت 
»الجقمقجي« التي حصلت منفردة على 

حــق تــوزيــع أغنيات نــاظــم الــغــزالــي على 
اســطــوانــات، فــفــي تــلــك الــفــتــرة مــن الــزمــن 
لم تكن أشرطة الكاسيت قد عرفت بعد. 
ويــضــم تــــراث نــاظــم الـــغـــزالـــي كــثــيــرا من 
األغاني الشهيرة التي تم تسجيلها، من 
بينها »طالعة من بيت أبوها« و»أحبك« 
و»ماريده الغلوبي« و»فوق النخل« و»يا 
أم العيون السود« و»مروا على الحلوين« 
و»بــالــحــاجــب ادعــــي بــخــيــر« و»عــيــرتــنــي 
بــالــشــيــب« و»وقــــل للمليحة فــي الــخــمــار 
األسود« و»سمراء من قوم عيسى« و»أي 
ــد نــاحــت  ــ ــــيء فــــي الـــعـــيـــد« و»أقــــــــول وقـ شـ
بقربي حمامة« وغيرها الكثير. وهي أكثر 
األغاني شهرة ألن جــزء مما غناه ضاع 

لضياع التسجيالت.

 حداثة الطموح دفعت ناظم 
إلى تدوين التراث العراقي 

٣-6 ناظم الغزالي... صوت العراق وسفير أغنيته

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 
 بصمة موسيقية يطرب لها 

ً
ال تنتهي فأمتع كل سامع عربي تاركا

كل جيل... إنه سيد المقامات العراقية الفنان ناظم الغزالي. 

الغزالي في منزلهالغزالي في بداياته بإذاعة بغداد ناظم الغزالي

»رجوبة الزبانية« ساذج وثقيل اللسان 
يتحدث الكاتب اللبناني مجدي فهمي 
في إحدى مقاالته المعروفة عن سيرة حياة 
نــاظــم الــغــزالــي عــامــة وعــن جزئية متعلقة 
بالتمثيل في زاوية خاصة ويقول نقال عن 
صديقه عازف القانون سالم الحسين بعد 
لقاء بينهما: لقد تخرج ناظم من المعهد 
في عام 1948 ليصبح بشكل رسمي ممثال، 
 أن الخريج الجديد خالل بحثه عن 

ً
مبينا

طموحه انضم إلى فرقة كوميدية، تختار 
نوعا خاصا من الروايات لتقدمه للجمهور 

وهو الساخر والناقد وعرفت الفرقة باسم 
»الــزبــانــيــة«، حــيــث كـــان مــن بــيــن أعضائها 
ــراوي وفـــخـــري الــزبــيــدي،  ــ الـــحـــاج نــاجــي الــ
وحميد المحل، ومحمد القيسي وجميل 

الخاصكي وحامد األطرقجي. 
ويضيف الحسين أن الدور الذي اشتهر 
به ناظم وقام بأدائه فكان لشخصية أطلق 
عــلــيــهــا اســـم »رجـــوبـــة« وهـــو إنـــســـان تميز 
بصفة عامة بأنه ســاذج، إذ ُيخرج لسانه 
مــا فــي أعماقه، وإن كــان يخرج بصعوبة، 

ألن »رجوبة« وفقا لحدود الشخصية كان 
مصابا بثقل في اللسان، فكانت العبارات 
تخرج متقطعة متباعدة. على النحو الذي 

يعرف بالتأتأة. 
ونــســتــطــيــع الـــقـــول أن نـــاظـــم بــــدأ بــهــذا 
الشكل، واحدا من الزبانية، تلك الفرقة التي 
أحدثت أيامها، ضجة كبيرة، ولقيت نجاحا 
بـــاهـــرا، ومـــن بــيــن الـــروايـــات الــتــي قدمتها 
»فــتــاح الــفــال« و»الــشــوك« و»تــعــال نتفاهم« 

و»شقاوات بغدادية« و»شلتاغ«.
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موضي الحمود: اإلصالح يبدأ بإدارة حكيمة ومصارحة حقيقية
خّصت طالب »الجوهر« بلقاء في ميادين السياسة والتربية وحقوق المرأة

رأت الوزيرة السابقة، الناشطة 
المخضرمة في ميادين السياسة 
والـــمـــرأة والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، د. 
مــــوضــــي الــــحــــمــــود، أن »جـــوهـــر 
اإلصالح الحكومي يبدأ بتحديد 
مشاكلنا واالعــتــراف بها، فنحن 
نــحــتــاج إلـــى إدارة حكيمة تضع 
جه نحو إصالح 

ّ
األولــويــات، وتت

حــقــيــقــي ومــجــابــهــة ومــصــارحــة 
حــقــيــقــيــة عــبــر مــؤتــمــر أو حــــوار 
ــنــا - مــع األســــف - 

ّ
وطــنــي؛ غــيــر أن

ندور حول قضايا هامشية ونترك 
 مجلس 

ّ
القضايا الجوهرية، كما أن

ــة يــتــكــلــم دائـــًمـــا فـــي الــقــشــور  ــ األمـ
ويترك جوهر اإلصالح«.

ــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــهــا على  وفـ
إبطال المحكمة الدستورية، أخيًرا، 
انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس األمــــــة لــعــام 
2022، وإقــرارهــا عـــودة البرلمان 
خب عــام 2020، 

ُ
السابق الــذي انت

كشفت الحمود أن »المجلسين لم 
يؤّديا دوريهما بشكل جيد، وإذ 
نتحّدث عن ارتفاع سقف التقاضي 
نا 

ّ
في الكويت، ال يمكننا إغفال أن

خــرجــنــا مــن مشكلة ووقــعــنــا في 
ني على ثقة بأن 

ّ
مشكلة أكبر، لكن

الــمــســيــرة الــديــمــوقــراطــيــة تصلح 
نــفــســهــا بــنــفــســهــا، وقــــد ســبــق أن 
تعّرضنا للكثير من األزمات، غير 
ـــنـــي مــتــفــائــلــة بـــوجـــود َمـــخـــرج، 

ّ
أن

عون بحيوية 
ّ
فالكويتيون يتمت

اســتــثــنــائــيــة، ويــمــتــلــكــون طــاقــات 
شبابية مبدعة وممّيزة قادرة على 

تطوير البلد«.
وكـــانـــت األكــاديــمــيــة والــكــاتــبــة 
ــت 3 

ّ
الــقــديــرة، الــتــي ســبــق أن تــول

حقائب وزارية، قد خّصت برنامج 
الجوهر للتدريب اإلعالمي بحلقٍة 
متها أكاديمّية 

ّ
حواريٍة مطّولة، نظ

لــــويــــاك لـــلـــفـــنـــون - »البــــــــــا«، عــقــب 
تدريبات مكثفة لشباب وشابات 
من الكويت ولبنان ومصر حول 
أسس الحوار اإلعالمي، بإشراف 
اإلعالمية المتمّيزة رانيا برغوت.

مواجهة المد الرافض 
لدور المرأة

، اعـــتـــبـــرت الـــحـــمـــود أن 
ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ

»المجتمع ال ينهض إال بجناحيه، 
ــل، وال مــفــاضــلــة  ــ ــرجــ ــ ــرأة والــ ــ ــمـ ــ الـ
بينهما، وقـــد أثــبــتــت الكثير من 
النساء في الكويت والوطن العربي 
ى 

ّ
 فــي شت

ّ
 وإنــجــازاتــهــن

ّ
قــدراتــهــن

المجاالت، وعلينا أن نواجه المّد 
الرافض لدور المرأة خارج المنزل، 

من خالل توعية المجتمع«.
وتابعت، في سياق ردها على 
المشاركة زينة نصرالله، )خريجة 
: »مــا 

ً
ــة ــلـ ــائـ تــخــصــص اإلعـــــــــالم(، قـ

زلت أنتقد مجلس األمة ومواقفه 
السلبية ضد المرأة. فعلى الرغم 
ــهــا أخـــذت حقها السياسي 

ّ
مــن أن

بــوجــود مجموعة مــن الــوزيــرات 
والــعــضــوات بمجلس األمـــة، فإنه 
بعد حل المجلس باألمس لم يعد 

لدينا أي نائبة«. 
وأضافت: »حاولت خالل مهامي 
الـــــوزاريـــــة الـــمـــضـــّي بــالــتــخــطــيــط 
واإلصالح، وكانت تشغلني قضية 
حـــرمـــان الـــمـــرأة مـــن حـــق الــرعــايــة 
السكنية، وتمّكنا مــن إقـــرار هذا 
الحق، فوجود المرأة في مناصب 
اتــخــاذ الــقــرار يساعد على إدراك 
قضاياها وقضايا الطفل واألسرة 

وإجازات األمومة وغيرها«. 
ــرأة الــكــويــتــيــة  ــ ــمـ ــ ــن حــــق الـ ــ وعــ
بإعطاء جنسيتها ألبنائها، أعربت 
عن عــدم اعتقادها بـ »تحقق ذلك 

قــريــًبــا، فــهــو يــحــتــاج إلـــى الــوقــت 
والوعي واعتماد معايير محددة 
تختار أبناء الكويتية المؤهلين 
لــــخــــدمــــة الـــــكـــــويـــــت بـــطـــاقـــاتـــهـــم 
ات  وخبراتهم، إلــى جانب الكفاء

الوطنية والخبرات الوافدة«.
الــحــمــود الــتــي شغلت منصب 
وزيــــــرة الــتــربــيــة وزيــــــرة التعليم 
العالي، وكانت قبل ذلك نائبة مدير 
جامعة الكويت لشؤون التخطيط، 
ــع جــامــعــة الــكــويــت  ــواقــ أســـفـــت »لــ
والتعليم بشكل عام في ظل انعدام 
االستقرار السياسي وعدم وضع 
 الخلل 

ّ
الــتــعــلــيــم أولــــويــــة، كــمــا أن

يكمن بالشق اإلداري في الجامعة 
التي تحتاج اليوم إلــى التطوير، 
ها كانت من الجامعات 

ّ
علًما بأن

المزدهرة في المنطقة«. وسألت: 
»كيف يمكن أن نرى نتائج الخطط، 
ووزارة التربية تعاقب عليها 10 
وزراء في غضون 13 سنة، أغلبهم 

قضى فترة ال تتجاوز األشهر؟!«.
ــالـــهـــا حــــــول »كــــفــــاءة  ــقـ وعــــــن مـ
ــاء  ــنــ ــيـــــن أعــــــــــــــادت بــ ــــت حـــ ــويــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الجهاز الحكومي بفترة وجيزة 
ــــدوان«، قـــالـــت الــدكــتــورة  ــعـ ــ بــعــد الـ
مــوضــي: »لـــم تــكــن إعــــادة اإلعــمــار 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـهـــلـــة، لـــكـــنـــنـــا لــم 
نستثمر فرصة التغيير بالشكل 
الــصــحــيــح. كـــان يمكننا التغيير 
في أسلوبنا اإلداري والتعليمي 
وبـــنـــاء مــؤســســات حــقــيــقــيــة، لكن 
لـــأســـف تـــفـــاقـــمـــت بـــيـــروقـــراطـــيـــة 
اإلدارة الــمــعــقــدة، وفــقــدنــا الكثير 
مـــن الـــكـــفـــاءات الــــوافــــدة، وأبــقــيــنــا 
عــمــالــة غــيــر مــؤهــلــة بـــجـــزء كبير 
منها، كما اقتصر التغيير على 
الوجوه واألشكال في الحكومات، 
ولــــم نــشــهــد أي تــغــيــيــر فـــي الفكر 
والـــمـــمـــارســـات وال فــــي اقــتــبــاس 
ــقـــدم الـــعـــالـــمـــي، مـــثـــل اعــتــمــاد  ــتـ الـ
الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة، علما أن 
الفرصة جاءت مع جائحة كورونا، 
لكننا صممنا النظام اآللي بعقلية 
الــمــنــدوب. هــنــاك حبل ســري بين 

مشاكلنا والتخلف«.

الكتابة الورقية

الــكــاتــبــة فــي جــريــدة »الــقــبــس«، 
والتي طالبت بفتح سقف اإلعالم 
من دون قيود، كشفت أن مقاالتها 
»ما زالت معرضة لمقص الرقيب 
والــحــجــب أحـــيـــانـــا. وعــلــى الــرغــم 
مـــن أن أبـــنـــائـــي أهــــدونــــي مــوقــعــا 
إلكترونيا، غير أنني أحب الكتابة 

الورقية«. 

مــــن جــهــتــه، تـــطـــرق الــمــشــارك 
ــالــــب  ــــي، طــ ــانـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ مــــحــــمــــد الـ
التمريض، إلــى حماس الضيفة 
تجاه الحكم الــذي أتى لمصلحة 
الــدكــتــور الـــراحـــل شفيق الــغــبــرا، 
حيث قالت: »كان الحكم انتصارا 
فعليا للحرية األكاديمية وحرية 
الرأي واالنتقاد وحرية الفرد داخل 
المجتمع«، وتحدثت عن »هامش 
حــريــة كبير للكتابة األكاديمية 
ــيـــرهـــا، وهـــــذه مـــيـــزة، ولــــو أن  وغـ
الكتاب يتعرضون لرفع قضايا 
عــديــدة بحقهم، وهــي ظــاهــرة لم 
ــارزة فــي العقود السابقة،  تكن بـ
لكننا سنواصل الكتابة واالنتقاد، 
ولــيــرفــعــوا الــقــضــايــا، فــالــقــضــاء 

ينصفنا«.
 عــلــى ســـــؤال الــمــشــاركــة 

ً
وردا

حــصــة الــتــمــيــمــي، خــريــجــة النقد 
ــــي، أجــــابــــت  ــرحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ واألدب الـ
الحمود: »لم نشهد منذ عام 1986 
ولغاية عام 2009 أي خطط، إنما 
فقط برامج عمل حكومية، علما 
أن الــدكــتــورة معصومة المبارك 
بــدأت بوضع الخطط عــام 2008 
عــنــدمــا تــولــت وزارة التخطيط 
والتنمية اإلداريــة، وبعد تسلمي 

مهام الوزارة تابعت ذلك«. 
ــراجــــع الــكــويــت  وعـــــن ســـبـــب تــ
بعدما كانت دّرة الخليج، قالت: 
»كنا سباقين، لكن محنة الغزو 
أثـــرت كثيرا على بنيان الــدولــة، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى غـــــيـــــاب الـــمـــنـــهـــج 
والـــمـــنـــظـــور الــصــحــيــح لــتــطــويــر 
الــــدولــــة، ومــــن ثـــم تــعــطــيــل وحــل 
مــجــالــس األمــــة الــمــتــعــاقــبــة. لكن 
الــلــوم ال يقع كله على الحكومة، 
فــنــحــن مــــســــؤولــــون كــشــعــب عــن 
اختياراتنا ألعضاء مجلس األمة. 
والــــحــــل يــتــطــلــب إرادة حقيقية 
ــرارا ســيــاســيــا  ــقــ ــتــ لــلــتــغــيــيــر واســ
ونفسيا وتعديل قانون االنتخاب، 
إلى جانب تطوير التعليم وخلق 
فــرص عمل في القطاع الخاص، 
السيما مع التكدس الوظيفي في 

القطاع الحكومي«.
أمـــــــا الـــــمـــــشـــــارك زيـــــــــاد أمـــــــان، 
الصيدلي المحب لعالم اإلعــالم، 
ل عـــن مستقبل الــكــويــت،  فــتــســاء
حيث أشـــارت الــدكــتــورة موضي 
إلــــى أن »الــقــلــق حــافــز لــالنــطــالق 
نحو األمام، بشرط أال يتحول إلى 
يأس. فوالدي مثال لم يكن راضيا 
عــن دخــولــي الــجــامــعــة، كــونــه من 

الــقــدامــى الــمــحــافــظــيــن، فــي حين 
أن والدتي شجعتنا على الِعلم، 
ولــو تملكني الــيــأس حينها لما 
وصلت إلى هذه المرحلة. لذلك، ال 
تيأسوا إطالقا، ألن الخير موجود 
فــيــكــم أنـــتـــم الـــشـــبـــاب، بــقــدراتــكــم 
وِسعة اطالعكم وخلقكم العديد 
مــن الــفــرص الــتــي لــم نستطع أن 

نخلقها«.

التكنولوجيا والذكاء االصطناعي

ضيفة »الــجــوهــر« الــتــي بــدأت 
ــنـــدمـــا  ــا عـــــــــام 2004 عـ ــهــ ــتــ ــلــ رحــ
ُعينت رئيسة للجامعة العربية 
ــر الــــيــــوم  ــتـــحـــضـ الــــمــــفــــتــــوحــــة، تـ
لــتــولــي رئـــاســـة مــجــلــس اإلدارة 
الـــتـــأســـيـــســـي لــجــامــعــة عــبــدالــلــه 
السالم الحكومية، التي ستنطلق 

في سبتمبر المقبل. 
ولفتت الحمود إلــى أنها »لن 
تكون نسخة مكررة عن الجامعات 
القائمة، إنما جامعة مــن الجيل 
الرابع الذي يعتمد التكنولوجيا 
والــذكــاء االصطناعي والمناهج 
التعليمية والبحثية الحديثة«، 
وتــحــدثــت عــن الجامعة العربية 
ــتــــه مــن  ــلــ ــثــ ــة بــــمــــا »مــ ــتــــوحــ ــفــ ــمــ الــ
نــمــوذج مختلف ومــتــمــيــز، قائم 
على التعليم عن بعد، حتى قبل 
ــا«، كـــاشـــفـــة عــن  ــ ــورونــ ــ جـــائـــحـــة كــ
إعجابها بـ »النموذج التعليمي 

في سنغافورة«.

ال يمكن الوقوف بوجه 
التقدم واالنفتاح

بـــــــدورهـــــــا، الــــمــــشــــاركــــة قــمــر 
مـــــــوســـــــوي، خــــريــــجــــة هـــنـــدســـة 

الميكانيك والــرســامــة ومغنّية 
الكورال، تحّدثت عن تشجيع د. 
موضي الحمود لريادة األعمال 
ــالـــت األخــــيــــرة:  الـــشـــبـــابـــيـــة، إذ قـ
»الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة لـــم تعد 
ــعــة 

ّ
تــحــتــمــل، هـــنـــاك بــطــالــة مــقــن

والعالم بأسره يشّجع المشاريع 
ــا كجامعات  ــ الــصــغــيــرة، ودورنــ
ــبــــاب ودعـــمـــهـــم  ــان الــــشــ ــتــــضــ احــ
وتأهيلهم، فالمستقبل لــم يعد 
للقطاع الــحــكــومــي وال للرتابة 

البيروقراطية«.
وعّما إن كانت تطمح لحقيبة 
وزاريـــة رابــعــة، أجــابــت الحمود: 
»يجب أن نترك الفرصة للشباب، 
ويبقى دورنــا أن نــؤازرهــم، فهم 
ا  يحملون األمــانــة«. وتابعت رّدً
عــلــى الــمــشــاركــة رانــيــا الــعــدوي، 
الـــمـــتـــخـــّصـــصـــة فـــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء 
 »الــتــحــدي 

ّ
ــال، أن ــمــ وإدارة األعــ

األكبر كان في المجال السياسي، 
حـــيـــث الــــمــــواجــــهــــات وضـــغـــوط 
البرلمان وضرورة إثبات قدراتي 
كسياسية وكـــامـــرأة، فالتحدي 

مضاعف«. 
ــعــاتــهــا لمستقبل 

ّ
وحـــول تــوق

ــات  ــركـ ــحـ ــــو بـــقـــيـــت الـ الــــكــــويــــت لـ
ــة مــتــحــكــمــة بـــمـــرافـــق  ــيــ ــولــ األصــ
الــــدولــــة، تـــحـــّدثـــت الـــحـــمـــود عن 
»تالقح فكري عجيب في الكويت، 
فهناك التيار األصــولــي وهناك 
الــعــلــمــانــي والــلــيــبــرالــي والــنــيــو 
ليبرالي. ال مشكلة باعتناق كل 
مرء الفكر الذي يشاء، لكن المهم 
أال تؤثر األصولية في التشريع، 
 
ّ
 أن

ً
وهنا األمــر المقلق«، كاشفة

ــــرت على الجانب 
ّ
»األصــولــيــة أث

الثقافي لجهة منع بعض الكتب 
مـــن الـــمـــعـــارض وإيـــقـــاف بعض 

الــمــســرحــيــات، نــتــيــجــة الــرقــابــة 
ت 

ّ
 الرقابة خف

ّ
المتشددة، غير أن

 اليوم. فهذه الحركات هي 
ً
كثيرا

ــارة عـــن مـــد وجـــــزر وعــنــدمــا  ــبـ عـ
تخف في الوطن العربي ستخف 
ــا 

ً
فــي الــكــويــت، فــال يــمــكــن إطــالق

الوقوف بوجه التقدم واالنفتاح. 
ــــا بـــــــــوادر انـــفـــتـــاح  وأرى حــــالــــّيً
وتــوّجــه نــحــو مــزيــد مــنــه«. وفــي 
ســـيـــاق إجــابــتــهــا عـــن الــمــشــارك 
بشير الــرفــاعــي، طــالــب هندسة 
االتــصــاالت والشريك المؤّسس 
لمنّصة إعالمية، أملت أن »تزول 
عـــثـــرات الـــوطـــن الــعــربــي، فنحن 
نراهن على شبابنا وليس على 

سياسّيين محدودي الرؤية«.

نضال تاريخي

أّمــا المشاركة زمــزم الشطي، 
الـــحـــائـــزة درجــــة مــاجــســتــيــر في 
اإلعـــــــالم، فــتــطــّرقــت إلــــى دور د. 
مـــوضـــي الـــحـــمـــود لــجــهــة مــنــح 
المرأة الكويتية حقها بالمشاركة 
الــســيــاســيــة. فــــســــردت الــحــمــود 
 الــتــاريــخــي على مدى 

ّ
نضالهن

ــا، كـــعـــضـــوات فــي  ــ ــاًمـ ــ ثـــالثـــيـــن عـ
الجمعية الثقافية االجتماعية 
الـــنـــســـائـــيـــة إلـــــى جـــانـــب جــهــود 
المؤمنات بدور المرأة الكويتية 
الشجاعة وقــدراتــهــا المتميزة، 
والتي ال ينقصها سوى منحها 
الفرصة. وقالت: »ال نغفل تأثير 
ــــرص نــجــاح  ــلـــى فــ الــــضــــغــــوط عـ
الــــمــــرأة فـــي انــتــخــابــات مجلس 
األمــــــــة، فــمــجــتــمــعــنــا لـــيـــس ذلـــك 
المجتمع الديموقراطي المتكامل 
األركان، حيث نجد فيه نوًعا من 
المحافظة والقبلية والفئوية. 
ــنــــوات  ــاج إلـــــــى ســ ــتــ ــك، نــــحــ ــ ــذلــ ــ لــ
لــلــتــخــلــص مــنــهــا عـــبـــر قــــــرارات 
ز االنصهار، ووعي 

ّ
حكومية تعز

 عــلــى اخــتــيــار 
ّ
مــجــتــمــعــي يـــحـــث

المرشحين وفق برامجهم«. 

إهداء إلى السقاف

وخالل اللقاء، قّدمت الحمود 
نسخة من كتابها الثاني الذي 
شمل عدًدا من مقاالتها، كإهداء 
إلى رئيسة مجلس إدارة »لوياك« 
والــعــضــو الــمــنــتــدب ألكــاديــمــّيــة 
»البــــا«، الــســّيــدة فــارعــة السقاف 
وفريق عملها، تقديًرا لجهودها 
في احتضان المواهب والطاقات 
الـــشـــاّبـــة. مـــن جــهــتــهــا، تــوّجــهــت 
السقاف بالشكر إلى د. الحمود، 
وحّيت جهود اإلعالمية برغوت 
والـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي »الـــجـــوهـــر« 
وفريق العمل. وفــي الختام، تّم 
قطع قالب حلوى احتفاًء بعيد 
األم وجرى تبادل التهاني بحلول 

الشهر الفضيل.
 بــرنــامــج »الــجــوهــر« 

ّ
ُيــذكــر أن

لــلــتــدريــب اإلعــــالمــــي، هـــو األول 
ذ في 

ّ
من نوعه في المنطقة، ُينف

مــوســمــه الــثــالــث بــرعــايــة شركة 
المركز المالي الكويتي )المركز(، 
ــة  ــركـ جــــــريــــــدة »الـــــــجـــــــريـــــــدة«، شـ
الــصــنــاعــات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن )هيسكو( وفندق 
فــوربــويــنــتــس شـــيـــراتـــون. يــقــّدم 
البرنامج للشباب العربي ورش 
عمٍل إعالمية مكثفة على يد أبرز 
اإلعالمّيين العرب، لتدريبهم على 
فنون ومهارات الحوار اإلعالمي، 
لمحاورة ضيوف ريادّيين تركوا 
ــــى الـــمـــجـــاالت 

ّ
بـــصـــمـــة فـــــي شــــت
بالوطن العربي.

موضي الحمود

الحمود مع عبدالعزيز زمان

الحمود تهدي إلى السقاف نسخة من إصدارها

صورة جماعية

بعض المشاركين في البرنامج عبر »زووم«

 رهاننا على 
شبابنا وليس 
على سياسّيين 

محدودي 
الرؤية

 مجتمعنا ليس 
ذلك المجتمع 
الديموقراطي 

المتكامل 
األركان حيث 

 
ً
نجد فيه نوعا
من المحافظة 

والقبلية 
والفئوية

 على ثقة 
 المسيرة 

ّ
بأن

الديموقراطية 
تصلح نفسها 

بنفسها... 
ومجلسا 2020 

و2022 لم يؤّديا 
دوريهما بشكل 

جيد

رت 
ّ
 األصولية أث
على الجانب 

 
ّ
الثقافي غير أن

ت 
ّ
الرقابة خف
 اليوم

ً
كثيرا

 سنواصل 
الكتابة 

واالنتقاد 
وليرفعوا 

القضايا... 
فالقضاء 
ينصفنا

 المجتمع ال 
ينهض إال 
بجناحيه 

المرأة والرجل 
وال مفاضلة 

بينهما

جانب من الحضور

رانيا برغوت

 القلق حافز 
لالنطالق نحو 

األمام بشرط 
أال يتحول إلى 

يأس
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برنامج »بروفايل« اإلذاعي 
يعتمد على العفوية

مها الكاظمي

الشطي ناقد الذع في »مرة باألسبوع«
● عزة إبراهيم

كشف المؤلف عثمان الشطي 
عــــــن مــــشــــاركــــتــــه خــــــــال شــهــر 
رمضان الجاري في البرنامج 
اإلذاعـــي »مــرة بــاألســبــوع« عبر 
أثير إذاعة مارينا fm ومارينا 
tv كل يوم جمعة من الساعة 10 

إلى 12 منتصف الليل.
وأوضح الشطي أن البرنامج 
فــنــي نــقــدي، لمتابعة األعــمــال 
الــــدرامــــيــــة الـــمـــعـــروضـــة خـــال 
الــشــهــر الـــجـــاري، الــــذي يتميز 
بـــكـــثـــافـــة األعــــــمــــــال الــــدرامــــيــــة 
المتنوعة، ما سيوفر مادة فنية 

غنية للنقد والتعليق.
وأضاف الشطي أن البرنامج 
ســـيـــنـــاقـــش أقـــــــــوى الـــمـــشـــاهـــد 
الــــــدرامــــــيــــــة، والـــــتـــــي تــــصــــدرت 
»الـــتـــرنـــد«، محققة أعــلــى نسب 
 أن عملية النقد 

ً
مشاهدة، مؤكدا

ستكون موضوعية وصريحة 
والذعة من دون أي مجامات أو 
تحفظات، لتقديم مستوى عاٍل 
مــن الــنــقــد الــفــنــي للمستمعين 
ومتابعي أعمال الشهر الكريم.
ــــى أن الـــبـــرنـــامـــج  وأشــــــــار إلــ
ســيــشــهــد مــشــاركــة الــجــمــهــور، 
من خال االتصاالت المباشرة، 
وســــــمــــــاع تـــعـــلـــيـــقـــاتـــهـــم عــلــى 
مسلسات رمضان، كما ستتم 
ــة مـــخـــتـــصـــيـــن مـــن  ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ

الفنانين والمخرجين والُكتاب 
والنقاد. 

وأكد الشطي سعادته بآخر 
التكريمات التي حصل عليها، 
حيث حصد األسبوع الماضي 
المركز الثاني بجائزة الشارقة 
للتأليف المسرحي »نصوص 
مــســرحــيــة لـــلـــكـــبـــار« عــــن نــصــه 
»عَدم«، في حفل ختام الدورة الـ 
32 من مهرجان »أيــام الشارقة 
الــمــســرحــيــة«، فـــي حــيــن حصد 
الــــعــــمــــانــــي أســــــامــــــة بــــــن زايــــــد 

الشقصي المركز األول عن نصه 
»في انتظار العائلة«.

وأعــرب عن فخره بالتتويج، 
 
ً
ــكــــويــــت عـــالـــيـــا ــع اســــــم الــ ــ ــرفـ ــ وبـ
فـــي الــمــحــافــل الــفــنــيــة الــدولــيــة، 
ــر لــلــشــيــخ  ــكــ ــشــ ــالــ  بــ

ً
مــــتــــوجــــهــــا

د. ســـلـــطـــان الـــقـــاســـمـــي عــضــو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، 
الذي قام بتسليمه الجائزة، ما 

زاد من سعادته وفخره.

● فضة المعيلي
يبث برنامج بروفايل اإلذاعي 
كــل يـــوم ســبــت مــن الــثــامــنــة إلــى 
التاسعة مساًء عبر أثير محطة 
كويت إف إم 103.7 خــال شهر 

رمضان.
ــم مـــهـــا  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ والــــــبــــــرنــــــامــــــج تـ
الكاظمي وعلي عصام، وإعداد 
حــمــود الــعــنــزي، تــنــفــيــذ فيصل 
نايف، وإخراج حسين أشكناني. 
ــج عــلــى  ــامــ ــرنــ ــبــ ويـــشـــتـــمـــل الــ
ــاءات مــع  ــ ــقـ ــ ــقــــرات مــتــنــوعــة ولـ فــ
عــدد مــن الضيوف فــي مختلف 
الــمــجــاالت الفنية، فــي التمثيل 
 في 

ً
والــغــنــاء واإلخــــراج، وأيــضــا

الرسم واألزيــاء، وكل ما يتعلق 
بالفن، بجانب زيارات إلى مواقع 

متنوعة ومختلفة.
ــال  ــ ــة، قـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـــــــهـــــــذه الـ
المخرج أشكناني إن »)بروفايل( 
بـــرنـــامـــج خــفــيــف يــعــتــمــد عــلــى 
الـــعـــفـــويـــة، وبـــعـــض الـــفـــاشـــات 
سجلتها لــنــا اإلعــامــيــة إيــمــان 
نجم، ونحن نعمل كفريق واحد، 
ونــتــمــنــى الــتــمــيــز فــي حلقاتنا، 
سواء في شهر رمضان أو بقية 

الشهور«. 
من جانبها، أشارت المذيعة 
مها الكاظمي إلــى تــواصــل بث 

البرنامج، الذي بدأ في يناير هذا 
 بمقابلة 

ً
الــعــام، وقــامــوا ســابــقــا

عدد من الضيوف، وزاروا أماكن 
مختلفة. أما المذيع علي عصام، 
فــقــال عــن تــجــربــتــه بــالــبــرنــامــج: 
ــة أحــــبــــبــــت خــــوضــــهــــا،  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ »تـ
واالستفادة منها. با شك أعتبر 

 .»
ً
 جميا

ً
هذا التواجد شيئا

بـــــدوره، قـــال الــُمــعــد الــعــنــزي: 
»نتمنى تقديم حلقات مميزة، 
وأن يكون الضيوف من مختلف 
ــال الـــفـــقـــرة  ــ ــنـ ــ األجـــــــيـــــــال، وأن تـ
ــي نـــــــــزور خـــالـــهـــا  ــ ــتـ ــ األولـــــــــــى الـ
مـــــواقـــــع مـــخـــتـــلـــفـــة اســـتـــحـــســـان 

المستمعين«.

عثمان الشطي

»abolish 153« حجازي تشارك في معرض
رت الفنانة التشكيلية لينا حجازي عن سعادتها بالمشاركة في  عبَّ
حفل ختام مهرجان الـــدورة السابعة مــن مهرجان أســـوان السينمائي 
 ضمن برامج 

ً
، بمشاركة 61 فيلما

ً
الدولي ألفام المرأة الذي أقيم أخيرا

المهرجان المختلفة. 
وقالت حجازي إنها كانت ضمن لجنة تحكيم مسابقة أفام ذات أثر، 
التي نظمها المهرجان بالتعاون مع وزارة التضامن االجتماعي، مع 

المخرج شريف مندور، والمنتج أشرف حامد.
، ذكرت أنها شاركت في معرض 

ً
وعن معارضها التي شاركت فيها أخيرا

القرين التشكيلي في دورته الـ 28، وفي معرض »المحترف النسائي« الذي 
نظمته قاعة بوشهري مع 28 فنانة تشكيلية بلوحتين بعنوان »فرحة 
 لها في العام الماضي، بعنوان »غنية 

ً
 شخصيا

ً
العيد«، وقد أقامت معرضا

صدف جميلة«، حيث قامت بتوظيف التقنيات التي يستخدمها فنانو 
التنقيط.  وعن معارضها المستقبلية، كشفت حجازي أنها ستشارك في 
 ستشارك بمعرض سيقام 

ً
، وأيضا

ً
معرض »abolish 153«، الذي يقام سنويا

بالسعودية في أكتوبر المقبل.
لينا حجازي

المسرح لحظة
● محمد جواد

تتعالى أصــوات نواقيس المسارح 
 االحتفال 

ً
بكل أصــقــاع الــدنــيــا، معلنة

بيوم المسرح العالمي، فما إن يحل 
ــنـــادت  ــام إال وتـ ــ ٢٧ مــــــارس مــــن كــــل عـ
لتصيخ السمع إلــى تلك الكلمة التي 
اعتادها المسرح العالمي، حيث يختار 
ــاع طويل  شخصية مــرمــوقــة وذات بـ
عــركــتــه خــشــبــات الـــمـــســـرح، واكــتــســب 
خـــبـــرة األيـــــــام الــصــعــبــة لـــتـــكـــون هـــذه 
الكلمة عــبــرة لما يصبو إلــيــه عاشق 
 الستلهام 

ً
المعبد المسرحي، وطريقا

ما يستجد واإلشــارة إلى ما يتعّرض 
له المسرح.

وبما أن المسرح هو المرآة الحقيقية 
ــا يــعــانــيــه  ــمـ ــر لـ ــاشـ ــبـ ــمـ والــــحــــضــــور الـ
المجتمع، إذن فله خاصية مغايرة لما 
عليه الفنون األخــرى، وبالتالي يبقى 
المسرح أداة للمشاكسة، بل النضال 
ــة وتــبــيــان 

ّ
الــــذي يــوصــل الــكــلــمــة الــحــق

الخيط األبيض في الزمن األسود.
وبــمــا أنــنــا كــبــقــيــة دول الــمــعــمــورة 
 على طريقته 

ٌّ
نحتفل بهذا اليوم، وكل

الخاصة، وبما أنني أنتمي إلى مسرح 
ــــذي يــعــنــي لــنــا هــــذا الــيــوم  الـــبـــســـام، الـ
الــكــثــيــر، فــا بـــّد أن يــكــون هــنــاك لهذه 
الفرقة عمل جديد أو متجدد لتحتفل 

به وتشارك فيه المسارح العالمية أو 
العربية األخرى.

واليوم، وفي هذه الذكرى العظيمة، 
ال بــّد أن أعــرج على عمل مضى عليه 
عقدان من الزمان، حينها كان المخرج 
 رحاله ببلده 

ّ
سليمان البسام قد حط

الــكــويــت، بــعــد أن جـــال بــإنــكــلــتــرا مع 
فــريــق عــمــلــه األجـــنـــبـــي، ومــــا إن دّبـــت 
حــركــة خــشــبــتــه الــمــســرحــيــة، وعــــادت 
إليها الـــروح وكــانــت الغيوم الحبلى 
بات 

ّ
والوضع المتأحج بما ينذر بتقل

أو انــــفــــراجــــات بـــالـــمـــنـــطـــقـــة، تـــصـــّدى 
 وأخــرجــه 

ً
ــد نــصــا مــســرح الــبــســام وأعـ

كي يتماشى مع الظرف الحالك، وبما 
أن الطاغية قــد أذاق شعبه الــويــات 
 من 

ً
ا ــزء ــ وأذاق الــكــويــت وشــعــبــهــا جــ

هـــذه الـــمـــرارة خـــال الــغــزو، فــقــد بــادر 
لعمل مسرحية أطلق عليها »ذوبــان 
الجليد«؛ التي اعتبرها لفتة إنسانية 
 عن األخــوة القائمة 

ً
 حقيقيا

ً
وتعبيرا

بــيــن الــكــويــت والـــعـــراق، ولـــذا قـــرر مع 
»لجنة التآخي الكويتية مــع الشعب 

الــعــراقــي« أن ينتج هــذا العمل، وكــان 
لـــ »الــديــنــامــو«، الــســيــدة لــولــوة الــمــا، 
واألستاذ عبدالرحمن الحمود، األثر 
الكبير في سير مركبنا واإلبحار مع 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــمــثــلــيــن الــعــراقــيــيــن 
ــب، كــمــا بــحــث عـــن الــطــاقــات  ــانــ واألجــ
الــكــويــتــيــة الــتــي شــاركــتــنــا الــتــمــثــيــل، 
وبــالــتــالــي جــاء هــذا العمل كــي يكون 
حمة 

ُّ
أداة لتجسير الــهــّوة وإعـــادة الل

بين الشعبين الشقيقين.
وال بّد من ذكر بعض الشباب الذين 
وقفوا بعد ذلك على خشبات المسرح 
أو من خال الشاشة الفضية، ومنهم 
عبدالله التركماني، وبشار عبدالله، 
وحصة النبهان، وإبراهيم الشيخلي... 

وغيرهم.
ذكرت هذا العمل الذي شمل طاقات 
فــنــيــة ومـــواهـــب مــتــمــيــزة وانــتــمــاءات 
متعددة، كي أستمتع بيوم المسرح 
الــعــالــمــي الــجــمــيــل، الــــذي يــحــتــفــل به 
مسرح البسام مع أشقائه في تونس.

ــــل عــــــام وطـــــاقـــــات الــــمــــســــرح إلـــى  كـ
االزدهــار، وأمنياتي في العام المقبل 

أن أجد شخصية كويتية 
وهــي تلقي خطاب الــيــوم العالمي 

للمسرح.

خيُر الشهور
خـــــــــــــيـــــــــــــُر الــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــوِر أتــــــــــــــــــــى وخـــــــــــــــيـــــــــــــــُر قــــــــــيــــــــــاِم

 جـــــــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــزيــــــــــــــــنــــــــــــــــِة األيــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم
ُ
رمــــــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــــــان

، ال تـــــــــــــــذْر
ْ

يـــــــــــــــا بــــــــــــاغــــــــــــًيــــــــــــا لـــــــــلـــــــــخـــــــــيـــــــــِر أقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــل
 بـــــــــــــــــــــاإلقـــــــــــــــــــــداِم

َ
قــــــــــــــــــد أفــــــــــــــــــلــــــــــــــــــَح الــــــــــــــــــســــــــــــــــــاعــــــــــــــــــون

ــــــــــــــــــــٍر بــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــاوة الـــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــرآِن ثــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــدبُّ
ُبـــــــــــــــــشـــــــــــــــــرى عـــــــــــلـــــــــــى األزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن واألعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِم

ــــــــــــــــٍد ـــــــــــــــــــــٍد وتــــــــــــــــعــــــــــــــــهُّ ــــــــــــــــٍد وتـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــجُّ بــــــــــــــــتــــــــــــــــعــــــــــــــــبُّ
نـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــي لــــــــــيــــــــــالــــــــــيــــــــــنــــــــــا بـــــــــــــشـــــــــــــهـــــــــــــِر صـــــــــــــيـــــــــــــاِم

تــــــــــــــــــــــــــــَرَك الــــــــــــُعــــــــــــَبــــــــــــيــــــــــــُد طـــــــــــــعـــــــــــــاَمـــــــــــــُه وشــــــــــــــــراَبــــــــــــــــُه
 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًرا ســـــــــــــــامـــــــــــــــًيـــــــــــــــا بـــــــــــخـــــــــــتـــــــــــاِم

َ
لـــــــــــــــيـــــــــــــــنـــــــــــــــال

 وجـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــاٌت لـــــــهـــــــا
ٌ
 ومـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــرة

ٌ
عــــــــــــــــــتــــــــــــــــــق

ـــــــــــــاِم ـــــــــــــيَّ  لـــــــــــــلـــــــــــــصُّ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــــــــــــاٌب هــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــــريَّ

تــــــــــتــــــــــكــــــــــاثــــــــــُر الــــــــــــحــــــــــــســــــــــــنــــــــــــاُت فـــــــــــــــي ســــــــــاعــــــــــاتــــــــــِه
اِم  عــــــــــــــــــابــــــــــــــــــٍد َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

ُ
ـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــاُب دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

ُ
وت

 فــــــــــــــي صـــــــــفـــــــــحـــــــــاِتـــــــــِه
ُ
شــــــــــــهــــــــــــٌر بــــــــــــــه اإلحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــان

 مــــــــتــــــــنــــــــامــــــــي
ٌ

واألجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر فــــــــــــيــــــــــــه مــــــــــــــضــــــــــــــاعــــــــــــــف
ً
 الــــــــــــــــلــــــــــــــــُه الـــــــــــــــكـــــــــــــــتـــــــــــــــاَب هــــــــــــــدايــــــــــــــة

َ
قــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــــــــــــزل

 ســـــــــــــــــــــــــاطـــــــــــــــــــــــــٌع ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــاِم
ٌ
فـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــِه بـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــان

ؤهــــــــــــــا بــــــــــــــهــــــــــــــا د  ا ز ِر  لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــد لــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــٍة  فــــــــــــــــــــــــي 
قـــــــــــــــــــــــد ُكــــــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــــــْت بــــــــــــــــــمــــــــــــــــــائــــــــــــــــــٍك وســــــــــــــــــــــــــــــاِم

شــــــــــــــهــــــــــــــٌر يــــــــــــــــجــــــــــــــــوُد الــــــــــــــــلــــــــــــــــُه فـــــــــــيـــــــــــه بـــــــفـــــــضـــــــلـــــــِه
 ِذمـــــــــــــــــــــــــــــــاِم

َّ
ويــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــمُّ بــــــــــــــــالــــــــــــــــبــــــــــــــــركــــــــــــــــاِت كـــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــٍر تـــــــــطـــــــــهـــــــــيـــــــــُر نـــــــــــــفـــــــــــــٍس واكـــــــــــــــتـــــــــــــــســـــــــــــــاُب تـــــــــصـــــــــبُّ
بــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــمــــــــــــــٍة وتــــــــــــــــــســــــــــــــــــابــــــــــــــــــٍق ُمــــــــــتــــــــــســــــــــامــــــــــي

شـــــــــهـــــــــُر الـــــــــتـــــــــنـــــــــاُصـــــــــِح والـــــــــــتـــــــــــواصـــــــــــي والـــــــــهـــــــــدى
 األرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم

ُ
وبــــــــــــــــــــــــــــــــِه يـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــُد تــــــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــــــل

كــــــــــــتــــــــــــب اإللــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه صــــــــــــــــيــــــــــــــــاَمــــــــــــــــُه كـــــــــفـــــــــريـــــــــضـــــــــٍة
 مـــــــــــــــــن األركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِن فـــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــــــــــــــاِم

ٌ
ُركــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 بــــــــحــــــــاِلــــــــِه
ُ

يـــــــســـــــتـــــــشـــــــعـــــــُر الــــــــــعــــــــــبــــــــــُد الــــــــضــــــــعــــــــيــــــــف
ِم اإلنــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــِه ذي  ِه  وبــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــِر

شــــــــــــهــــــــــــٌر بـــــــــــــــه الـــــــــــــــصـــــــــــــــدقـــــــــــــــاُت تــــــــنــــــــمــــــــو مـــــثـــــلـــــمـــــا
ثـــــــــــــــمـــــــــــــــٌر عــــــــــــلــــــــــــى األغــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــاِن واألكـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــاِم

ــه  بــ
ْ
ــــــــــــــــــــــز

ُ
 مـــــــــــن الـــــــــخـــــــــيـــــــــِر الــــــــعــــــــمــــــــيــــــــِم وف

ْ
فـــــــــــــاغـــــــــــــرف

لــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــراتــــــــــــــــــــــــٍب عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــٍة ومــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــاِم
ٌ
 وبــــــــــهــــــــــجــــــــــة

َ
 لــــــــــلــــــــــصــــــــــائــــــــــمــــــــــيــــــــــن

ٌ
ــــــــــــــــــــة

َّ
هـــــــــــــــــو ُجــــــــــــــــــــن

 عــــــــــــلــــــــــــى الــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــطــــــــــــــاِن واآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم
ٌ
عــــــــــــــــــــــــــــــون

 جــــــســــــِمــــــنــــــا
ُ
فـــــــــيـــــــــه الــــــــــــشــــــــــــفــــــــــــاُء وفـــــــــــيـــــــــــه صـــــــــــحـــــــــــة

َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌء مـــــــــــــــــــن األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِض واألســــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــاِم
ــى ــ ــفــ ــ ــطــ ــ ــــصــ ــمــ ــ صـــــــــلـــــــــى اإللــــــــــــــــــــــــــُه عـــــــــلـــــــــى الـــــــــنـــــــــبـــــــــي الــ

ِم ا إلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وا لــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــوِد  ا هـــــــــــــــــــــــــــــــِل  أ آلِل  وا
والـــــــــصـــــــــحـــــــــِب مـــــــــــن أهــــــــــــــل الــــــــفــــــــضــــــــائــــــــِل والــــــتــــــقــــــى

 لـــــــــــــهـــــــــــــم مـــــــــــــــــــن األقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِم
َ
والــــــــــــــتــــــــــــــابــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــن

* شـــــــــعـــــــــر: نــــــــــــــدى الـــــــســـــــيـــــــد يـــــــــوســـــــــف الـــــــرفـــــــاعـــــــي

قصيدة

»كويتيات... نغمات وردية« فيلم وثائقي عن الفرقة النسائية
● فضة المعيلي

قــالــت رئــيــســة الــفــرقــة الــنــســائــيــة الــفــنــانــة مــاجــدة 
الــدوخــي: »بتوفيق مــن الــلــه، ثــم بــجــهــودي وجهود 
الملحن دوخــي الــدوخــي، وبكل فخر، سيتم عرض 
الــفــيــلــم الــوثــائــقــي عـــن الــفــرقــة الــنــســائــيــة الــكــويــتــيــة 
على قناة الجزيرة الوثائقية باسم بنات الكويت 
)كويتيات من سلسلة- نغمات وردية(، في 5 أبريل، 

وسيعاد عرضه في 6 أبريل«.
وأوضحت أن »العمل جاء بجهود كل طاقم قناة 
الجزيرة الوثائقية؛ المخرج محمد سعيد، وطاقم 
الـــمـــصـــوريـــن الــمــبــدعــيــن، الـــذيـــن عــمــلــوا بــكــل جــهــد 

لــتــوثــيــق هـــذا الــعــمــل، فــكــل الــشــكــر لــجــمــيــع عــضــوات 
الفرقة النسائية الكويتية من عازفات وإيقاعيات 
وكورال على مجهودهن الجبار إلظهار هذا العمل. 
تــهــدي الــفــرقــة هــذا الــعــمــل إلــى ســمــو األمــيــر الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، وســمــو ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 

األحمد«.
وذكـــرت أن »هـــذا الــعــمــل مــن بناتكن الكويتيات، 

لرفع راية كويتنا بكل المحافل الدولية«. 
وكشفت الــدوخــي عــن أن للفرقة عــدة أنشطة في 
 فعالية خارجية 

ً
المستقبل الــقــريــب، وهــنــاك أيــضــا

بصدد اإلعداد لها.
الفرقة النسائية الكويتية

»طاش ماطاش«... يمزج الواقع بالخيال
المسلسل حظي بردود فعل متباينة ومحبوه استقبلوه بحفاوة كبيرة

يسلط مسلسل »طاش 
ماطاش« الضوء على 

التطور الكبير الذي حدث في 
السعودية خالل السنوات 

القليلة الماضية.

عقب غياب امتد نحو 11 عــامــا، عاد 
مسلسل »طاش ماطاش« للظهور خال 
رمــضــان، فــجــاء حــضــوره بحلة مغايرة 
 بشكله الــقــديــم وشخصياته 

ً
مــحــتــفــظــا

الشهيرة، فأطل الفنانان ناصر القصبي 
وعــبــدالــلــه الـــســـدحـــان بشخصيتيهما، 
وظــهــر أبـــو هــــزار وأبــــو نــــزار واســتــمــرت 
قفشاتهما واحتفظا باختاف وجهات 
نــظــرهــمــا حـــــول أي مــــوضــــوع مـــطـــروح 
ــم يــكــن  ــ ــرة لــ ــ ــمــ ــ ــ ــن هـــــــذه ال ــكــ ــقــــاش، لــ ــنــ ــلــ لــ
 بل جاء ليناقش التطور 

ً
الموضوع هينا

الكبير الــذي حــدث في المملكة العربية 
ــوات الــقــلــيــلــة  ــنــ ــســ ــــال الــ الـــســـعـــوديـــة خــ
 ،

ً
الماضية، كما أن الطرح كــان فانتازيا

يمزج بين الخيال والواقع.

تطور كبير

وحظي المسلسل بردود فعل متباينة، 
واســـتـــقـــبـــلـــه مـــحـــبـــوه بـــحـــفـــاوة كـــبـــيـــرة، 
ونــاقــش فــي الحلقة األولــــى )الــعــاصــفــة( 
الـــتـــطـــور الــكــبــيــر الـــــذي حــــدث للمملكة 
ــعـــوديـــة خـــــال الـــســـنـــوات  الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
القليلة الماضية، في حين جاءت الحلقة 
الثانية بــعــنــوان »الــعــيــن عــلــيــك«. ودارت 
ــداث الــحــلــقــة األولــــى حـــول الــتــغــيــرات  أحــ
التي حدثت في المجتمع، والبداية كانت 
مع الثنائي أبوهزار وأبونزار في رحلة 
للبر بسيارتهما، وتعرضهما لصاعقة 

اضطرتهما للجلوس فــي الــســيــارة من 
شدتها، ينتقل بعدها بطا المسلسل 
إلى المستقبل، بعد تعرضهما لصاعقة 
كــهــربــائــيــة، لــيــجــدا نــفــســيــهــمــا فـــي هــذا 
العصر، واستيقاظهما بعد 8 أعوام من 
النوم، وبعد عودتهما إلى الحياة ُيفاجأ 
السدحان بــأن ابنه استخرج له شهادة 
وفــــــاة، واســـتـــولـــى عــلــى جــمــيــع أمـــاكـــه، 
 من السدحان والقصبي مع 

ٌّ
وهنا بدأ كل

شخصيتيهما الشهيرتين.
يرصد أبــوهــزار وأبــونــزار الكثير من 
التغيرات التي طــرأت داخــل السعودية، 
ومنها قيادة المرأة للسيارة، كذلك تغير 
سعر البنزين، ومساعدة منسوبي هيئة 

األمــــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن المنكر 
للنساء، والزحام الذي تشهده الرياض، 
ومــنــطــقــة الـــبـــولـــيـــفـــارد، الـــتـــي وصــفــاهــا 
ال بها،  بأنها دولة أوروبية عندما تجوَّ
ل الــخــدمــات الــحــكــومــيــة من  كــذلــك تـــحـــوُّ

المراجعات إلى النظام اإللكتروني.

إشادة

بــدوره، كتب المخرج محمد القفاص 
عــبــر حــســابــه بــــ »إنـــســـتـــغـــرام«، كــلــمــة عن 
 
ً
ــال: »دائـــمـــا ــ الــفــنــان نــاصــر الــقــصــبــي، وقـ
مــا تمنيت أن ألتقيه، فهو بجانب فنه 
وأخــاقــه، موسوعة ثقافة يجبرك على 

اإلصــغــاء لــه عندما يتكلم، وقــد تعلمت 
منه بهذه التجربة الكثير، ناصر القصبي 
اسم ال يحتاج إلى )الكبير( وال )القدير(. 
أتمنى أن يحالفنا التوفيق بعملنا )طاش 

العودة(«.
أما الفنان عبدالله السدحان، فكتب: 
»ال يمكنك إال أن تتمنى مشاركته معك 
في أحد األعمال، وكيف لو كان بمسمى 
)طاش(؟ يخجلك بتواضعه، وبإصغائه، 
يتقمص الشخصية، ويكاد ينسى اسمه، 
لــكــنــنــا بــالــتــأكــيــد نـــعـــرف، فــالــمــعــروف ال 

ف، أنه النجم ناصر القصبي«. يعرَّ

فضة المعيلي

القصبي والسدحان

توابل ةديرجلا• العدد العدد 52935293 / األحد  / األحد 2626 مارس  مارس 20232023م / م / 44 رمضان  رمضان 14441444هـهـ... وعنبر20

https://www.aljarida.com/article/18952
https://www.aljarida.com/article/18965
https://www.aljarida.com/article/18962
https://www.aljarida.com/article/18960
https://www.aljarida.com/article/18957
https://www.aljarida.com/article/18955
https://www.aljarida.com/article/18954


٢١دوليات
العدد 5293 / األحد 26 مارس 2023م / 4 رمضان 1444هـ

ةديرجلا•
foreigndesk@aljarida●com

سلة أخبار

استقبل رئيس الوزراء 
الكندي جاسنت ترودو 

الجمعة الرئيس األميركي 
جو بايدن في أّول زيارة 
ه 

ّ
رسمّية له، ووصفه بأن
»صديق عظيم« لكندا، 

وبحث معه في مواضيع 
عّدة بينها االقتصاد 
والوضع في هايتي، 

وتوّصل الزعيمان إلى 
 

ّ
ق بملف

ّ
فاق يتعل

ّ
ات

الهجرة الحّساس.
فاق على أن 

ّ
وينّص االت

حدة 
ّ
تستعيد الواليات املت

طالبي اللجوء غير 
املسّجلني الذين يعبرون 

من أراضيها إلى كندا، 
في حني تتعّهد كندا 
بقبول أعداد أكبر من 

طلبات الهجرة. وبحث 
بايدن وترود التجارة 
املشتركة والوضع في 
هايتي وشجع ترودو 

على زيادة النفقات 
 

ّ
العسكرّية في وقٍت تحض

واشنطن أعضاء حلف 
شمال األطلسي على بذل 

مزيد من الجهود على 
خلفية الحرب في أوكرانيا 

والتوتر املتزايد مع 
الصني.

اتفاق لمكافحة الهجرة 
بين ترودو و»الصديق 

العظيم« بايدن

أكدت وزارة الحج والعمرة 
السعودية عدم السماح 

بأداء العمرة أكثر من مرة 
خالل شهر رمضان، ملنح 

فرصة أمام أكبر عدد ممكن 
»طمأنينة  لتأدية الشعيرة بـ

ويسر«.
ونبهت الوزارة، بحسب 
صحيفة »عكاظ«، إلى أن 

إصدار التصريح من تطبيق 
»نسك« ضروري ألداء 

العمرة، مع وجوب التقيد 
بالوقت املحدد.

وأشارت إلى أنه ال توجد 
خاصية للتعديل على 

مواعيد العمرة، ولكن يمكن 
إلغاء املوعد من خالل 

التطبيق قبل دخول وقت 
التصريح وإصدار تصريح 

جديد، موضحة أنه يتم 
تحديث املواعيد بصورة 

دورية، وفي حال عدم 
العثور على موعد للحجز 

يمكن إعادة البحث في وقت 
الحق.

السعودية تقّيد مرات
العمرة في رمضان

ً
روسيا تتعثر في باخموت وتتموضع دفاعيا

حليف أساسي لبوتين يقترح حظر »الجنائية الدولية«
فــي تــقــديــرات لالستخبارات البريطانية 
تتفق مع تقييم اسبق اعلنته كييف، أعلنت 
وزارة الــدفــاع البريطانية أمــس أن الهجوم 
الروسي على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا 
تعثر إلــى حــد كبير »ربــمــا بــالــدرجــة األولــى 
نتيجة للخسائر الكبيرة للقوات الروسية«.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية أنه »من 
المرجح أن يكون موقف الروس تفاقم بسبب 
التوترات بين وزارة الدفاع ومجموعة فاغنر 
حيث تنشر كلتاهما وحدات في هذا القطاع 

من الجبهة«.
ورأت االســــتــــخــــبــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
ــلـــى مــديــنــة  ــثــــر عـ ــا أكــ ــيـ ــالـ روســــيــــا ركـــــــزت حـ
ــعــــة جـــنـــوبـــا وعــــلــــى قــطــاع  افـــديـــيـــفـــكـــا الــــواقــ
الجبهة القريب من كريمينا وسفاتوفا إلى 
الشمال مــن باخموت، فــي محاولة لتثبيت 
الجبهة األمامية هناك. ورأت االستخبارات 
الــبــريــطــانــيــة أن هـــذا يــشــيــر إلـــى أن الــقــوات 
الروسية ستعيد تموضعها مرة أخرى بشكل 
دفاعي أكثر، وذلك بعد أن فشلت محاوالت 
شن هجوم كبير في تحقيق »نتائج حاسمة« 
ــال قــاشــد الجيش  مــنــذ يــنــايــر الــمــاضــي. وقــ
االوكـــرانـــي فــالــيــري زالــوجــنــي خــالل اتصال 

هاتفي مع رئيس أركان الجيش البريطاني 
األميرال سير توني راداكين في وقت متأخر 
من مساء أمس األول، إن الوضع »األصعب« 

على خط التماس يتركز »حول باخموت«.
وكــتــب زالــوجــنــي عــلــى فيسبوك »بفضل 
الــجــهــود الــرائــعــة لــقــوات الـــدفـــاع، تمكنا من 
تحقيق االســتــقــرار فــي الــوضــع«.وكــان قائد 
القوات البرية األوكرانية أولكسندر سيرسكي 
اشـــــار فـــي مــنــشــور عــلــى تـــلـــغـــرام الــخــمــيــس 
« قد 

ً
الماضي الى أن هجوما مضادا »وشيكا

يبدأ ضد القوات الروسية »المنهكة« بالقرب 
من باخموت.

وأمـــس االول، هــاجــمــت الــقــوات الــروســيــة 
األجزاء الشمالية والجنوبية من الجبهة في 

منطقة دونباس شرق أوكرانيا.
وأفادت تقارير عسكرية أوكرانية بوقوع 
قــتــال مكثف فــي الــقــطــاع الــشــمــالــي مــن خط 
الجبهة الممتد مــن ليمان إلــى كوبيانسك، 
وكذلك في الجنوب في أفدييفكا على أطراف 
مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا.
ــادرا مــا تغير الــوضــع عــلــى الخطوط  ــ ونـ
األمامية منذ نوفمبر رغــم القتال العنيف. 
واستعادت أوكرانيا مساحات شاسعة من 

األراضــي في النصف الثاني من 2022، لكن 
قواتها حافظت على موقفها الدفاعي منذ 
ذلـــك الــحــيــن بــيــنــمــا اتـــخـــذت روســـيـــا موقفا 
هجوميا واستعانت بخدمات مئات اآلالف 
مــن جــنــود االحــتــيــاط الــجــدد والــمــدانــيــن في 

سجونها.
ــــع، يـــتـــســـاءل  ــيـ ــ ــربـ ــ ــع دخــــــــول فــــصــــل الـ ــ ــ ومـ
األوكرانيون عن المدة التي يمكن أن يستمر 
فيها الهجوم الروسي، وما إذا كان بإمكان 
أوكـــرانـــيـــا عــكــس دفــــة الـــحـــرب وشــــن هــجــوم 

مضاد، ومتى يمكن أن يحدث ذلك.
ــيـــة  ــرانـ ــوات الـــبـــريـــة األوكـ ــقــ وقـــــال قـــائـــد الــ
الخميس الماضي إن الهجوم الروسي على 
مــديــنــة بــاخــمــوت الــتــي تــشــهــد أكــبــر مــعــارك 
الحرب يبدو أنــه يفقد زخمه وأن كييف قد 

تشرع في الهجوم »قريبا جدا«.
الى ذلك، اعتبر دميتري مدفيديف نائب 
رئــيــس مجلس األمـــن الـــروســـي، أن الجيش 
الذي يجمع بين التجنيد اإللزامي والتعاقدي 
يلبي احتياجات روسيا على أكمل وجه، وأكد 
ضرورة زيادة عديد القوات المسلحة ليصبح 
عديدها 1.5 مليون شخص على األقــل من 

1.15 مليون حاليا بحلول 2026.

وكانت وسائل اعالم غربية كشفت سعي 
الجيش الروسي إلى تجنيد 400 ألف جندي 
متعاقد خالل العام الجاري، لتجديد صفوف 

قواته التي استنزفت في الحرب بأوكرانيا.
وفي سياق متصل، اقترح رئيس البرلمان 
الروسي فياتشيسالف فولودين أمس حظر 
ـــراءات الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة في  ــ إجـ
الـــبـــالد، بــعــد أن أصـــــدرت الــمــحــكــمــة مــذكــرة 
اعــتــقــال بــحــق الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر 
بوتين متهمة إيـــاه بــارتــكــاب جــرائــم حــرب. 
وأضاف أن الواليات المتحدة سنت قوانين 
تــمــنــع مــحــاكــمــة مــواطــنــيــهــا أمــــام المحكمة 
التي تتخذ من الهاي مقرا، وأنه يتعين على 
روسيا فعل المثل. وحــذر مسؤولون روس 
مـــن أن أي مـــحـــاولـــة العـــتـــقـــال بــوتــيــن الـــذي 
يرأس البالد منذ اليوم األخير من عام 1999، 
ستكون إعالنا للحرب على أكبر قوة نووية 
فــي الــعــالــم. وهــنــاك قــوى كبرى مثل روسيا 
والواليات المتحدة والصين ليست أعضاء 
في المحكمة التي يضم نظامها )نظام روما 
األســـاســـي( 123 دولـــة مــن بينها بريطانيا 
وفــرنــســا وألــمــانــيــا وبـــعـــض الــجــمــهــوريــات 

السوفيتية السابقة مثل طاجيكستان.
جنديان أوكرانيان خالل معارك مع الروس شرق البالد )أ ف ب(

 بين الصين وروسيا
ً
 وعسكريا

ً
بايدن: ال التزام اقتصاديا

رئيسة تايوان تتفقد الجيش قبل زيارة حساسة لواشنطن... وسنغافورة قلقة من صراع عالمي 
ــركـــي جــو  ــيـ ـــل الـــرئـــيـــس األمـ

ّ
ــل قـ

بايدن من أهمية تقارب نظيريه 
الصيني شي جينبينغ والروسي 
 
ّ
ــر أن ــبـ ــتـ ــيـــن، واعـ ــوتـ فـــالديـــمـــيـــر بـ

التقارير عن نتائجه »مبالغ فيها 
 أن الــغــرب 

ً
بــشــكــل كــبــيــر«، مـــؤكـــدا

 منهما فــي تشكيل 
ً
أكــثــر نــجــاحــا

التحالفات.
وتــــســــاءل بــــايــــدن، فـــي مــؤتــمــر 
ــدا، عــــــن نـــتـــائـــج  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ـــي بـ ــافـ ــحــ صــ
ــة بـــيـــن  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــحــــــادثــــــات الـ
جينبينغ وبوتين بموسكو في 
 :

ً
ــارس، قــائــال الــفــتــرة مــن 20-22 مـ

»ما هي االلتزامات التي قطعاها 
ــيـــة  ــنـــاحـ ــن الـ ــ ــا مــ ــمـ ــهـ ــفـــسـ ــلــــى أنـ عــ
االقتصادية؟ نمت التجارة مقارنة 

بماذا؟«.
وقال: »أنا ال أستخف بالصين 
وروســيــا ومـــا تفعالنه يمكن أن 
، لكن دعونا نضع 

ً
يتصاعد كثيرا

األمور في نصابها، وأعتقد أننا 
. لــقــد سمعت خــالل 

ً
نــبــالــغ كــثــيــرا

ــة الـــمـــاضـــيـــة أن  ــثــــالثــ ــر الــ ــ ــهـ ــ األشـ
الصين ستبدأ شحنات أسلحة 
ضخمة إلــى روســيــا ولــم يفعلوا 
أي شيء بعد وهذا ال يعني أنهم 

لن يفعلوا ذلك، لكن ليس بعد«.
وأشار بايدن إلى أن التحالفات 
تتشكل في الغرب، وضرب مثااًل 
بـــتـــحـــالـــف »أوكــــــــــــوس« الـــجـــديـــد، 
ــات الــمــتــحــدة  ــــذي يــضــم الــــواليــ الـ
وبــريــطــانــيــا أســتــرالــيــا، وتحالف 
»كــواد« )الحوار األمني الرباعي( 
ــدة  ــتـــحـ ــمـ ــل الــــــــواليــــــــات الـ ــمــ ــشــ ويــ

واليابان وأستراليا والهند.

صراع محتمل

ومــــــــــــع وصـــــــــــــــول الــــــعــــــالقــــــات 
ــتــــوى مـــــتـــــدن جـــــديـــــد مــنــذ  ــمــــســ لــ
إسقاط الجيش األميركي لمنطاد 
التجسس الصيني وتحذيره من 
تــقــديــم مـــســـاعـــدات لــمــوســكــو في 
حــربــهــا عــلــى أوكــرانــيــا، استبعد 
الــمــســؤولــون األمــيــركــيــون إجـــراء 
ــايــــدن  ــيــــن بــ مـــكـــالـــمـــة هـــاتـــفـــيـــة بــ
وجينبينغ، فــي وقــت قــريــب كما 

كانوا يتمنون.
 رئيس وزراء سنغافورة 

ّ
ودق

لـــي هــســيــن نـــاقـــوس الــخــطــر من 
تــفــاقــم الـــتـــوتـــرات بــيــن الـــواليـــات 
 من 

ً
الــمــتــحــدة والـــصـــيـــن، مـــحـــذرا

أن »الــعــالــم ال يمكنه أن يتحمل 
صراعهما«.

ــي الــــنــــفــــوذ  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ وفـــــــــي ظـــــــل تـ
السياسي واالقــتــصــادي للصين 
ــح هــســيــن فــي  ــ فــــي الـــعـــالـــم، أوضــ
تــصــريــحــات ســابــقــة لــلــتــلــفــزيــون 
الصيني لم ينشرها مكتبه سوى 
أمـــــس، أن الــصــيــن »أكـــثـــر رخــــاء، 
وإسهامها للعالم أكبر وصوتها 

في العالقات الدولية أقوى«.

زيارة حساسة

وقبل جولة حساسة بالواليات 
الــــمــــتــــحــــدة وفــــنــــائــــهــــا الـــخـــلـــفـــي 
أمــيــركــا الــوســطــى، زارت رئيسة 
تـــايـــوان تــســاي إيــنــغ ويـــن ســالح 
الــمــهــنــدســيــن فـــي الــجــيــش أمـــس، 
وتـــفـــقـــدت تـــدريـــبـــاتـــه، وأكــــــدت ان 
الــــدفــــاع عـــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة هو 
ــة« لـــلـــقـــوات  ــمــ ــيــ ــظــ ــعــ الـــمـــهـــمـــة »الــ

المسلحة.
وأثــنــاء زيارتها قاعدة شياي 
ــوان،  ــايـ الــعــســكــريــة فـــي جـــنـــوب تـ

تــابــعــت تـــســـاي، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
بـــكـــيـــن ذات مــــيــــول انـــفـــصـــالـــيـــة، 
تــدريــبــات شــمــلــت إقــامــة حــواجــز 
ــة  ــمـــارسـ مــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات ومـ

الفنون القتالية.
ــا  ــنـــودهـ ــجـ وقــــــالــــــت تــــــســــــاي، لـ
ــاع تــشــيــو  ــ ــدفـ ــ بـــحـــضـــور وزيـــــــر الـ
كـــو تــشــنــغ وأمـــيـــن مــجــلــس األمـــن 
القومي ولينجتون كــو، »حماية 
تايوان والدفاع عن الديموقراطية 
 الـــمـــهـــمـــة الــعــظــيــمــة 

ً
ــا ــ ــمــ ــ ــــي دائــ هـ

لــجــيــشــنــا«، مــضــيــفــة: »أعــتــقــد أنــه 
فقط من خالل التدريب المستمر 
وتعزيز استعداد الجيش للحرب 
ــدرة  ــ يـــمـــكـــنـــنـــا أن نــــكــــون أكــــثــــر قـ
على حماية وطننا والــدفــاع عن 

بالدنا«.
وتتوجه تساي إلــى الــواليــات 
المتحدة وأمــيــركــا الــوســطــى في 
زيارة رفيعة المستوى وحساسة 
تبدأ يوم األربعاء على أن تلتقي 
في نهايتها رئيس مجلس النواب 
األميركي كيفن مكارثي في لوس 

أنجلس.

وانتقدت الصين، التي تعتبر 
 من أراضيها وكثفت 

ً
ا تايوان جزء

ضغوطها العسكرية والسياسية 
ــوات الــــــثــــــالث الـــمـــاضـــيـــة  ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ
إلجـــبـــارهـــا عــلــى قـــبـــول الــســيــادة 
عليها، واشنطن لسماحها بزيارة 
تساي رغم أنها هي محطة توقف 
فحسب في رحلتها من الناحية 

الفنية.

تحرك هندوراس

 ووسط تنامي النفوذ الصيني 
في أميركا الوسطى، التي تعدها 
واشنطن فناءها الخلفي وكانت 
ــك قــــاعــــدة راســــخــــة لــدعــم  ــ قـــبـــل ذلـ
تايوان، حذرت الواليات المتحدة 
ــتــــمــــاد عــلــى  هـــــنـــــدوراس مــــن االعــ
وعــود بكين وقطع العالقات مع 
تايوان ألنها ال تفي بها في أغلب 

األحيان.
وســـــــــافـــــــــر وزيـــــــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة 
هــنــدوراس، الــتــي تعترف مــع 13 
دولـــة فقط رسميا بــتــايــوان، إلى 

الصين األسبوع الماضي بعد أن 
قالت رئيسته زيــومــارا كاسترو 
إنـــهـــا ســتــتــحــرك إلقـــامـــة عــالقــات 

مع بكين.
وقـــــــالـــــــت ســـــــفـــــــارة الـــــــواليـــــــات 
الــمــتــحــدة فـــي تــايــبــيــه: »الــصــيــن 
 ما تقدم، في مقابل االعتراف 

ً
كثيرا

 ال تفي بها 
ً
الدبلوماسي، وعــودا

في نهاية المطاف، وبغض النظر 
ــدوراس الـــســـيـــادي،  ــنــ ــن قـــــرار هــ عـ
ــل الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة  ــتـــواصـ سـ
ــيـــق وتــــعــــزيــــز مـــشـــاركـــتـــهـــا  تـــعـــمـ
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــمـ مــــع تـــــايـــــوان بـ
سياستها طويلة األمد تجاه مبدأ 
الصين الـــواحـــدة«، الـــذي ال يقبل 
النظام الشيوعي بموجبه إقامة 
عـــالقـــات دبــلــومــاســيــة مــعــه ومــع 
تــايــوان في الوقت نفسه ويــؤدي 
ــــى قــطــع  ــة بــــه إلـ ــ ــراف أي دولــ ــتــ اعــ

العالقات معها.

قلق نيوزيلندي

ــارة مـــن نوعها  ــ وفـــي أول زيـ

لبكين منذ 2018، أبلغت وزيرة 
الخارجية النيوزيلندية نانيا 
ماهوتا نظيرها الصيني كينغ 
غـــانـــغ بــقــلــقــهــا »الــــشــــديــــد« مــن 
التوترات المتنامية مع تايوان، 
ومــســتــجــدات الــوضــع فــي بحر 
الــصــيــن الــجــنــوبــي والــمــخــاوف 
من إرسال مساعدات قاتلة لدعم 

حرب روسيا في أوكرانيا.

أورسوال وماكرون 

في غضون ذلك، قررت رئيسة 
المفوضية األوروبية أورسوال 
فـــون ديــراليــن مــرافــقــة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
ــارة الــصــيــن ألول مـــرة فــي 4  زيــ
أبريل من أجل التحدث »بصوت 

موحد«.

 رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وزوجته يستضيفان بايدن وزوجته في معرض للطيران بأوتاوا أمس األول )أ ف ب(

رغم عدم استخفافه بأكبر 
منافسيه، اعتبر الرئيس 

األميركي تقارب نظيريه 
 فيه 

ً
الصيني والروسي مبالغا

 أن التحالفات 
ً
بشدة، مؤكدا

الناجحة تتشكل في الغرب.

واشنطن تحذر 
هندوراس من قطع 

العالقات مع تايبيه 
إرضاًء للصين

ً
ظِهر انفتاحا

ُ
لبنان نقطة تالٍق سعودي - أميركي... وطهران ت

● بيروت - منير الربيع
ــبــــنــــان ســــاحــــة مـــفـــتـــوحـــة لـــــزيـــــارات  ــقـــى لــ ــبـ يـ
دبلوماسية بعضها متناقض وبعضها اآلخر 
متوائم. فقد اللبنانيون األمل من حلول الداخل، 
 على ما قد يأتي من الخارج. 

ً
يراهنون كما دوما

يــتــصــادف عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة زيـــارتـــان، 
األولى لرئيس المجلس االستراتيجي للعالقات 
ــرازي، والــثــانــيــة  ــ الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة كــمــال خــ
لــمــســاعــدة وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي لــشــؤون 

الشرق األدنى بارابارا ليف.
ــد مـــن بعثة  ــادر لــبــنــان لــلــتــو وفــ ــ ــان قـــد غـ ــ وكـ
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي الــمــكــلــفــة بــالــتــفــاوض  صـ
مــع السلطة اللبنانية على االتــفــاق على خطة 
واضحة لإلنقاذ ولإلصالح االقتصادي، وتلك 
الزيارة انطوت على إشارة دبلوماسية واضحة 
أيضا تمثلت في اللقاء الــذي عقده وفد البعثة 

مع السفير السعودي وليد بخاري، مع ما حمله 
الــلــقــاء مـــن مـــؤشـــرات تــرتــبــط بــــدور الــســعــوديــة 
األساسي في الصندوق كجهة ممولة، فيما هناك 
من سعى إلى ربط هذا اللقاء بالمواصفات التي 
تضعها السعودية لشخصية رئيس الجمهورية 
الذي ال بد للبنان انتخابه للسعي إلى الخروج 

من األزمة.
ــــي تـــنـــطـــوي عــلــى  ــرانــ ــ ــمــــســــؤول اإليــ زيــــــــارة الــ
رمــزيــتــيــن، األولـــى توقيت الــزيــارة بعد االتــفــاق 
الــســعــودي- اإليــرانــي، والثانية أنــه كــان سابقا 
وزيـــــرا لــلــخــارجــيــة فـــي عــهــد الــرئــيــس اإليـــرانـــي 
محمد خاتمي، والذي شهدت فترة حكمه تحسنا 
كبيرا في العالقات اإليرانية- السعودية، وهو ما 
انعكس إيجابا على الساحة اللبنانية وفي دول 

المنطقة المختلفة. 
وهذا ما حاول بعض المسؤولين اللبنانيين 
تفسيره بأنه محاولة الستعادة تلك الحقبة في 

ضوء االتفاق والسعي إلى التهدئة واستعادة 
التوازن بين الجانبين، والذي ال بد له أن ينعكس 
على ملفات المنطقة، وكذلك ال بد من التوقف 
عــنــد مــؤشــر أســـاســـي يــتــعــلــق بــالــلــقــاءات الــتــي 
نظمتها السفارة اإليرانية لخرازي مع شخصيات 
سياسية وإعالمية من المؤيدين والمعارضين 
لــطــهــران، وهــذا سلوك جديد تنتهجه السفارة 
اإليــرانــيــة فــي بــيــروت، كـــان قــد افتتحه السفير 
مجتبى أماني قبل أسبوعين في لقاء صحافيين 
من معارضي طهران كنوع من االنفتاح عليهم 

والنقاش معهم.
أمــا زيـــارة الــمــســؤولــة األمــيــركــيــة فلها جملة 
رمزيات أيضا، ال سيما أن برابارا ليف كانت قد 
أشارت قبل أشهر إلى أنه في حال عدم وصول 
ــــؤدي إلــــى إعـــــادة تشكيل  لــبــنــان إلــــى تــســويــة تـ
السلطة، وتسهم في إعداد خطة إنقاذية وخطة 
لــإلصــالح االقــتــصــادي انــســجــامــا مــع صــنــدوق 

النقد الدولي فإنه سيشهد مزيدا من االنهيار 
ومن الفوضى. 

وتأتي زيارة ليف لبيروت على وقع تظاهرات 
واحتجاجات وارتفاع كبير بسعر صرف الدوالر، 
وبحسب المعلومات فهي ستكون واضحة لجهة 
المواقف التي ستبلغها للمسؤولين اللبنانيين 
حـــول ضــــرورة الــذهــاب إلـــى تــوافــق عــلــى إنــجــاز 
االستحقاقات الدستورية واالتفاق مع صندوق 
النقد الــدولــي. ويعول المسؤولون اللبنانيون 
ــد تــحــمــلــهــا الــمــســؤولــة  عــلــى اإلشــــــــارات الـــتـــي قـ
األميركية حيال انتخابات رئاسة الجمهورية، 
السيما أنها هي التي تمثل الواليات المتحدة في 
االجتماع الخماسي بباريس، وبالتالي سيكون 

لموقفها تأثير.
وفي الحركة الدبلوماسية أيضا، برزت زيارة 
السفير السعودي وليد البخاري للقاء رئيس 
حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، هــذه 

الزيارة تأتي بعد عــودة البخاري من الرياض، 
وبــعــد االجــتــمــاع الــثــنــائــي الــفــرنــســي الــســعــودي 
في باريس، والذي حصل فيه اختالف بوجهات 
النظر بسبب تمسك الفرنسيين بمبدأ المقايضة 

مقابل رفض السعودية لها.
وتـــؤكـــد الــمــعــلــومــات ان الــســعــوديــيــن كــانــوا 
قــد نــســقــوا موقفهم هـــذا مــع قــطــر ومـــع أمــيــركــا، 
وكان هناك تطابق في وجهات النظر. وبحسب 
المعلومات فإن اللقاء كان إيجابيا بين البخاري 
ة مشتركة للواقع  وجعجع، وكــانــت هناك قـــراء
الــســيــاســي واالنـــتـــخـــابـــي، ال ســيــمــا أن جعجع 
يثني عــلــى الــمــوقــف الــســعــودي الـــداعـــم للبنان 
ولـــضـــرورة إنـــقـــاذه بــاعــتــمــاد ســيــاســة مختلفة 
عما يحاول حزب الله تكريسه مع الفرنسيين، 
وتشير المعلومات الــى أن الموقف السعودي 
لم يتغير بشأن المواصفات التي يضعها حول 

الرئيس العتيد.

https://www.aljarida.com/article/19018
https://www.aljarida.com/article/19017
https://www.aljarida.com/article/19015
https://www.aljarida.com/article/19016
https://beta.aljarida.com/article/18928
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بإختصار

من نهائي 
ُ
تشهد منافسات ث

بطولة كأس الرابطة املصرية، 
إقامة مباراتني اليوم )األحد(، 

عندما يلتقي فريق الزمالك 
نظيره البنك األهلي، في العاشرة 

مساًء بتوقيت الكويت، على 
استاد املقاولون العرب بالجبل 

األخضر، وبيراميدز مع إنبي في 
التوقيت ذاته.

ويقود الزمالك في مباراة 
البنك األهلي، الثنائي أحمد 
عبداملقصود وحسني ياسر 

املحمدي، وهما املدربان 
املساعدان، لحني اإلعالن رسميًا 

عن خليفة فيريرا في غضون 
الساعات القليلة املقبلة. 

ُيذكر أن الفائز من مباراة 
الزمالك والبنك األهلي سيلتقي 

سيراميكا كليوباترا، الذي صعد 
على حساب سموحة، فيما يلتقي 
الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي 

مع االتحاد السكندري، بعد 
عبوره محطة فاركو.

مباراتان في كأس 
الرابطة المصرية

يحل منتخب مصر األوملبي 
ضيفًا على نظيره زامبيا في 
الرابعة عصر اليوم )األحد(، 

بتوقيت الكويت، في لوساكا، 
ضمن منافسات إياب الدور 
الحاسم من عمر التصفيات 
املؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 

تحت 23 عامًا باملغرب، واملؤهلة 
بدورها ألوملبياد باريس 2024. 
ويسعى أوملبي الفراعنة بقيادة 

مدربه البرازيلي، روجيرو 
ميكالي، إلى تكرار الفوز أمام 

زامبيا بعد التفوق بهدفني دون 
رد، في مباراة الذهاب التي 

أقيمت بملعب الدفاع الجوي في 
القاهرة، لحسم بطاقة التأهل 

لنهائيات أمم إفريقيا.

 زامبيا تستضيف 
أولمبي الفراعنة

أكد نائب رئيس النادي األهلي 
املصري، العامري فاروق، أنه 
سيتم تخفيض أسعار تذاكر 

مباراة الهالل في ختام منافسات 
دوري املجموعات لدوري أبطال 

إفريقيا. 
وأضاف: »هناك تعاون كبير 
مع املسؤولني عن هذا امللف، 

كما سيتم طرح فيديو لطريقة 
الدخول واملسموح واملمنوع 

للجمهور، وهدفنا الفوز باملباراة 
والتركيز مع الالعبني فقط«. 

 من جانب آخر، تواصل مسؤولو 
النادي األهلي املصري مع مدافع 

بيراميدز أسامة جالل، إلقناعه 
بعدم التوقيع على عقود جديدة 
في األيام املقبلة، واالنتظار حتى 

قدوم فترة االنتقاالت الصيفية، 
من أجل التوقيع بشكل رسمي 

مع القلعة الحمراء.

األهلي يخفض تذاكر 
لقاء الهالل

م العب القادسية، وعميد  قدَّ
العبي العالم السابق بدر املطوع، 

تهنئته للبرتغالي كريستيانو 
رونالدو، بعد صعوده إلى عمادة 

العبي العالم األكثر خوضًا 
للمباريات الدولية.

وأبدى املطوع فخره بتمثيل 
منتخب الكويت في 196 مباراة، 
وسعادته بأن يكون كريستيانو 

هو من يتخطاه في العدد، مؤكدًا 
على حسابه بمواقع التواصل أن 

األسطورة البرتغالية محبوب 
لدى جميع العبي العالم.

المطوع هنأ رونالدو 
بالعمادة

تغييرات عديدة على تشكيل األزرق في مواجهة طاجيكستان
يجري األزرق تدريباته مساء 

اليوم األحد مكتمل الصفوف 
بعد تقسيم الالعبين، أمس، 

بين َمن خضع لتدريب 
استشفائي، وَمن خضع لتدريب 

على استاد جابر.

تكتمل الــيــوم األحــد صفوف 
ــنــــي  مـــنـــتـــخـــب الـــــكـــــويـــــت الــــوطــ
لــكــرة الــقــدم، فــي الــتــدريــب الــذي 
سيجريه الــفــريــق فــي التاسعة 
ــاء عـــلـــى اســـتـــاد  والـــنـــصـــف مـــسـ
 
ً
جابر األحمد الدولي، استعدادا
لمواجهة طاجيكستان المقرر 
ــــن مـــســـاء  ــــي الــــعــــاشــــرة مـ ــا فـ ــهـ لـ
ــرة الـــتـــوقـــف  ــتــ ــــي فــ ــاء، فـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ الـ

الدولية الحالية.
وتـــــــأتـــــــي الـــــــمـــــــبـــــــاراة ضـــمـــن 
اســـتـــعـــدادات منتخب الــكــويــت، 
لــخــوض منافسات التصفيات 
اآلســيــويــة الــمــؤهــلــة لنهائيات 
كـــأس الــعــالــم 2026 بــالــواليــات 
المتحدة األميركية، وكأس آسيا 

2027 بالسعودية.
وكان األزرق تمكن من تحقيق 
الفوز على المنتخب الفلبيني 
بــهــدفــيــن أحــرزهــمــا بـــدر طـــارق 
وعلي خلف، في المباراة التي 
جــمــعــتــهــمــا، أمــــس األول، على 
اســـتـــاد جــابــر األحـــمـــد الـــدولـــي، 
 أن المنافس لعب من دون 

ً
علما

7 من العبيه األساسيين.
ولــعــب الــبــدالء دور البطولة 
فــي تحقيق الــفــوز، إذ تــم الدفع 
بصاحبي الهدفين بــدر طــارق 
ــلـــي خـــلـــف ومــعــهــمــا صــانــع  وعـ
الهدف الثاني أحمد الزنكي في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، الــــذي تحسن 
فيه المستوى عكس الحال في 

الشوط األول.
ومنح الجهاز الفني لألزرق 
ــيــــادة الـــــمـــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــقــ بــ
روي بــيــنــتــو ومـــســـاعـــده أحــمــد 

ــة  ــ عـــبـــدالـــكـــريـــم الـــالعـــبـــيـــن راحـ
عــقــب انــتــهــاء الــلــقــاء والــســمــاح 
لـــهـــم بــــمــــغــــادرة الـــمـــعـــســـكـــر، ثــم 
 مــســاء أمـــس، 

ً
تــجــمــعــوا مـــجـــددا

حــيــث خــضــع الـــالعـــبـــون الــذيــن 
شــــاركــــوا فــــي مــــبــــاراة الــفــلــبــيــن 
ــــب اســــتــــشــــفــــائــــي تــحــت  ــــدريـ ــتـ ــ لـ
إشــــراف رئــيــس اللجنة الطبية 
وطبيب المنتخبات الوطنية د. 
عبدالمجيد البناي، فيما أجرى 

الذين لم يشاركوا في المواجهة 
 تــحــت إشــــــراف بينتو 

ً
ــا ــبـ تـــدريـ

باستاد جابر األحمد.
ــرر، أن يـــعـــقـــد  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومــــــــــن الـ
 
ً
بــيــنــتــو وعــبــدالــكــريــم اجــتــمــاعــا
صباح اليوم بمقر إقامة الوفد 
بفندق كـــراون بــالزا الفروانية، 
سيشهد إلقاء الضوء على لقاء 
الــفــلــبــيــن وتـــحـــديـــد الــســلــبــيــات 
واإليجابيات، كذلك التطرق إلى 

تــبــايــن الــمــســتــوى بــشــكــل الفــت 
للنظر بين شوطي المباراة.

ويــــجــــري بــيــنــتــو تــغــيــيــرات 
غــيــر مــــحــــدودة عــلــى الــتــشــكــيــل 
الذي سيواجه به طاجيكستان، 
ــدر طــــارق  ــ مــــن بــيــنــهــا عـــــــودة بــ
إلــى جانب بعض العبي نــادي 
الكويت الــذيــن لــم يــشــاركــوا في 
مـــبـــاراة الــفــلــبــيــن مــنــذ الــبــدايــة، 
بعد عودتهم إلى البالد األربعاء 

الـــمـــاضـــي بـــعـــد الـــمـــشـــاركـــة مــع 
ــاب الــــدور األول  األبــيــض فــي إيـ
ــأس الـــمـــلـــك ســلــمــان  ــ لــبــطــولــة كـ
ــال، ودخـــولـــهـــم  ــ ــطـ ــ لـــألنـــديـــة األبـ

تدريبات المنتخب الخميس.

حسم مصير الشرهان

إلــــــى ذلـــــــك، يـــحـــســـم الـــجـــهـــاز 
الــــــــطــــــــبــــــــي مــــــصــــــيــــــر الــــــــالعــــــــب 

عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــشـــرهـــان الــــذي 
، من 

ً
تــعــرض لــإصــابــة مـــؤخـــرا

الــلــحــاق بــمــبــاراة طاجيكستان 
من عدمه.

مـــن جــانــب آخــــر، مـــن الــمــقــرر 
أن يصل إلى البالد اليوم األحد 
وفد المنتخب الطاجيكي، حيث 
يتدرب اليوم على استاد نادي 
 على 

ً
الكويت، فيما يتدرب غــدا

استاد جابر األحمد.

العبو األزرق يحتفلون بالفوز

تــواصــل بطولة النخبة الرمضانية 
األولـــى لــكــرة الــقــدم لمواليد 1978 وما 
قبلها، التي تنظمها الشركة الكويتية 
لالستثمار، بالتعاون مع الهيئة العامة 
للرياضة، منافساتها الــيــوم بإقامة 3 
مباريات ضمن منافسات الــدور األول، 
والـــتـــي تــجــمــع فــريــق نــــواف بــخــيــت مع 
فريق نعيم سعد، وفريق حمود فليطح 
مـــع فـــريـــق عــبــدالــعــزيــز حـــســـن، وفــريــق 
عبدالله البلوشي مع فريق جواد خلف.

وتــــقــــام الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى صــــالــــة الــيــد 
بمجمع صاالت الشيخ سعد العبدالله، 
بـــنـــظـــام خــــــروج الـــمـــغـــلـــوب مــــن مـــبـــاراة 

واحدة.
وشهد افتتاح البطولة أمــس األول، 
فــــوز فــريــق أســـامـــة حــســيــن عــلــى فــريــق 
أحمد الطرابلسي بنتيجة 3-0، وفريق 

عــبــدالــلــه مــعــيــوف عــلــى فـــريـــق يــوســف 
ســويــد 2-0، وفــريــق حمد بوحمد على 

فريق عبدالعزيز العنبري 0-7.
ووقــــــــــــع اخــــــتــــــيــــــار نـــــجـــــم الـــــجـــــهـــــراء 
والـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي الــــســــابــــق وائــــل 
ســـلـــيـــمـــان، عـــلـــى العـــبـــي فـــريـــق أســـامـــة 
حسين، عماد عبدالمنعم، ومحمد صيام 
)حــــــارس الـــمـــرمـــى( مـــن فـــريـــق عــبــدالــلــه 
معيوف، وجمال راضي من فريق حمد 
بوحمد للفوز بجائزة أفضل العب في 

المباريات الثالث.
ــيــــوم األول حـــضـــور نــائــب  وشـــهـــد الــ
الــمــديــر الــعــام للهيئة الــعــامــة للرياضة 
ــة لــلــجــمــيــع بــالــتــكــلــيــف  لــقــطــاع الـــريـــاضـ
حامد الهزيم، ونجمي العربي وكاظمة 
والــمــنــتــخــب الــوطــنــي الــســابــقــيــن سامي 
الحشاش ويوسف سويد، ومدير القناة 

الرياضية الثالثة بتلفزيون دولة الكويت 
حمد الديحاني.

سليمان: الجائزة وفق المعايير

وأكد وائل سليمان استحقاق الالعبين 
الــثــالثــة الـــذيـــن حـــصـــدوا جـــائـــزة أفــضــل 

العـــب، فــقــد تــم منحها وفــقــا للمعايير، 
منها قيادتهم وتأثيرهم اإليجابي على 
األداء، والتمتع بالروح الرياضية، مبينا 
أن هذه المعايير انطبقت على الحارس 

محمد صيام.

سلة الصليبيخات تضم األميركي أليكسساألصفر يلتقي البرتقالي في »ذهبي الطائرة«
تنطلق فــي الــتــاســعــة مــســاء الــيــوم 
مــنــافــســات الــمــربــع الــذهــبــي لبطولة 
الدوري الممتاز للكرة الطائرة بلقاء، 
يجمع بــيــن الــقــادســيــة وكــاظــمــة على 
صالة االتــحــاد بمجمع الشيخ سعد 
الــعــبــدالــلــه الــريــاضــي ضــمــن الــجــولــة 

األولى »الذهاب«.
ــرق تــأهــلــت مـــن القسم  وكـــانـــت 4 فـ
األول للدوري الممتاز للمربع الذهبي، 
ــة األول 30 نــقــطــة،  ــيـ ــادسـ ــقـ وهــــــي: الـ

والعربي 26 نقطة، والكويت الثالث 
26 نقطة، وكاظمة الرابع 20 نقطة.

ويــــقــــام الــــمــــربــــع الــــذهــــبــــي بــنــظــام 
الدوري من دورين بين الفرق األربعة 
الــتــي تــدخــل بــرصــيــد نقطتين لــألول 
ونقطة واحدة للثاني، في حين يدخل 

الثالث والرابع بدون رصيد.
ــيــــة اســـتـــغـــالل  ــقــــادســ ــيــــحــــاول الــ ســ
ــر  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــداده عــــــــبــــــــر الـ
الــــــخــــــارجــــــي فـــــــي الـــــبـــــحـــــريـــــن، لـــعـــب 

ــن تـــجـــريـــبـــيـــتـــيـــن. ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ خـــــاللـــــه مـ
في المقابل، يعتمد البرتقالي على 
الــمــســتــوى الــمــمــيــز الــــذي وصـــل إلــيــه 
العــبــوه بــعــد الــمــشــاركــة فــي البطولة 
العربية لألندية التي حصل فيها على 

المركز الثامن.

● جابر الشريفي
تــعــاقــدت إدارة الصليبيخات مع 
المحترف األميركي تيريل أليكسس، 
لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق األول لكرة 
 لـــمـــا تـــبـــقـــى مــن 

ً
ــة، اســـــتـــــعـــــدادا ــلــ الــــســ

ــات الـــــــدوري الــمــمــتــاز وكـــأس  ــاريـ ــبـ مـ
االتحاد.

ويــلــعــب ألــيــكــســس، الــــذي ســبــق له 
الــلــعــب فــي الـــــدوري الــقــطــري، بمركز 

قــــيــــادة الـــهـــجـــمـــات، ويـــمـــتـــاز بــقــدرتــه 
الــــعــــالــــيــــة عــــلــــى تــــصــــويــــب الــــرمــــيــــات 

الثالثية.
 في 

ً
 ثالثا

ً
وسيكون الالعب محترفا

الفريق، إلــى جانب مواطنيه ستيف 
وســـايـــكـــس، إذ تــنــص الـــالئـــحـــة على 
تسجيل ثــالثــة العبين أجــانــب، على 
أن يتم تسجيل اثنين فقط في كشف 

الالعبين للمباراة.
وتبحث إدارة النادي عن التعاقد 

ــع مـــحـــتـــرف آخـــــر يــلــعــب فــــي مــركــز  مــ
 
ً
ــاز الــــســــنــــتــــر، لــــيــــكــــون بــــديــــال ــ ــ ــكـ ــ ــ االرتـ

لــــألمــــيــــركــــي ســــتــــيــــف، الــــــــذي تــــراجــــع 
مستواه خالل الفترة السابقة بشكل 

ملحوظ.
جــديــر بــالــذكــر، أن الصليبيخات 
يلعب في الــدوري الممتاز، وينافس 
 عـــلـــى الـــتـــأهـــل نـــحـــو الــمــربــع 

ً
حـــالـــيـــا

الذهبي، أو تجنب الهبوط على أقل 
تقدير.

 فريقا نهائي كأس »زين« 
جاهزان للمواجهة

ــا الـــقـــادســـيـــة  ــقـ ــريـ يـــخـــتـــتـــم فـ
ــمـــــيـــــة لــــــكــــــرة الــــــقــــــدم،  والـــــســـــالـــ
اســتــعــداداتــهــمــا مــســاء الــيــوم، 
لــنــهــائــي كــــأس زيــــن »الــبــطــولــة 
ــــذي سيجمع  الــتــنــشــيــطــيــة«، الـ
ــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
في الساعة 
9.30 مساء 
غـــــــــد عـــلـــى 

ــاد  ــتـ اسـ

ــادي  ــنــ الـــــصـــــداقـــــة والــــــســــــالم بــ
كاظمة.

ــاز على  ــان األصـــفـــر قـــد فـ وكــ
الساحل 3/0، وبالمثل تجاوز 
السالمية، فــريــق الــعــربــي 3/1، 

في الدور قبل النهائي.
ــق  ــ ــريــ ــ وحـــــــــســـــــــب مـــــــــديـــــــــر فــ
ــدر الـــخـــالـــدي، فــإن  الــســالــمــيــة بـ
ــــق ال تـــعـــانـــي  ــريـ ــ ــفـ ــ ــــوف الـ ــفـ ــ صـ
غيابات، باستثناء 
العناصر الدولية، 
وســــــــــــط حـــــضـــــور 
ــيـــن  ــبـ ــز لـــالعـ ــيــ ــمــ مــ
المحترفين، وبقية 

عناصر الفريق.
وأشــــاد الــخــالــدي 
بـــــــــــــمـــــــــــــا قــــــــــدمــــــــــه 
الــــــــــــالعــــــــــــبــــــــــــون، 
ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ فــــــــي مـ
 
ً
العربي، مشيرا
إلــــــــى أن قــــــدرة 
ــق عـــلـــى  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال
تــحــويــل تــأخــره 

أمام العربي، مؤشر جيد على 
جاهزية السماوي لمواجهات 

الدوري الممتاز.
ــــت إلـــــــى أن مـــــن ضــمــن  ــفـ ــ ولـ
ــا  ــقـــهـ ــقـ الــــــمــــــكــــــاســــــب الـــــــتـــــــي حـ
السماوي، في مواجهة العربي، 
هي عودة مساعد ندا للمشاركة 
ــاريـــات، بعد  ــبـ ــمـ مـــع الـــفـــريـــق الـ
غـــيـــاب طـــويـــل، ومـــنـــذ الــمــوســم 

الماضي.
وفي القادسية، اعتبر مدرب 
ــيـــاك، أن  الـــفـــريـــق بـــوريـــس بـــونـ
الفوز على الساحل، إلى جانب 
الــمــبــاراة الــتــي تنتظر الــفــريــق 
 أمــــــام الـــســـالـــمـــيـــة، بـــروفـــة 

ً
غــــــدا

جيدة، قبل العودة للمواجهات 
ــدور الــحــاســم  ــ الــحــاســمــة فـــي الـ
 فــــي كـــأس 

ً
لـــلـــمـــمـــتـــاز، وأيـــــضـــــا

األمير.
وال تعاني صفوف القادسية، 
قبل مواجهة الغد غيابات تذكر، 
باستثناء العناصر الدولية، في 

المنتخبين األول واألولمبي.

»يد« القادسية يتعادل بصعوبة مع كاظمة
● محمد عبدالعزيز

ــة،  ــيــ ــقــــادســ ــــق الــ ــريـ ــ تـــــعـــــادل فـ
متصدر الـــدوري الممتاز لكرة 
الــيــد، بصعوبة مــع كاظمة 29-
29 )الـــشـــوط األول لــلــبــرتــقــالــي 
17- 14( في المباراة التي جمعت 
الفريقين، أمس األول، على صالة 
االتـــحـــاد بمجمع الــشــيــخ سعد 
العبدالله، في افتتاح منافسات 
الــجــولــة الــســادســة عــشــرة التي 
 للكويت على 

ً
 فوزا

ً
شهدت أيضا

الــيــرمــوك 37-24، بــعــدمــا أنهى 
الشوط األول )19- 9( .

ورغم التعادل، ظل القادسية 
عــلــى قــمــة الــتــرتــيــب بــرصــيــد31 
نقطة، وواصل الكويت مطاردته 
فــي المركز الثاني بـــ 30 نقطة، 
بينما رفــع كاظمة رصيده الى 
14 نقطة فــي المركز الــســادس، 
ــــي الـــمـــركـــز  ــَي الــــيــــرمــــوك فـ ــ ــقـ ــ وبـ

التاسع قبل األخير بـ 5 نقاط .
ــــت مــــــــبــــــــاراة كـــاظـــمـــة  ــمـ ــ ــسـ ــ اتـ
والــقــادســيــة بــالــنــديــة واإلثـــــارة 
وبأفضلية واضحة للبرتقالي 
منذ البداية، حيث نجح العبوه 
ــــالق مــنــتــصــف الــــدائــــرة  ــ فــــي إغـ
أمــام مهاجمي األصفر، خاصة 

الــنــجــم الــتــونــســي بــلــحــاج، كما 
عــانــى األصـــفـــر غــيــاب الــتــركــيــز 
ق حارس 

ّ
الهجومي، في ظل تأل

البرتقالي تركي الخالدي، كما 
برز محترفا كاظمة التونسيان 
محمد فــراد وأنـــور بــن عبدالله 
ــراق والــتــســجــيــل من  ــتــ فـــي االخــ
الخط الخلفي، لينهي »كاظمة« 

الشوط األول 14-17.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي حافظ 
البرتقالي على تفّوقه، وتمّكن 
من توسيع الفارق إلى 4 أهداف، 

وسط تألق معظم العبيه.
وفـــي الــدقــيــقــة الــــ 20 انتفض 
ــاد مـــدربـــه  ــ األصــــفــــر، بـــعـــدمـــا أعــ
الصربي القادسية روديك، فهد 
كرم لحراسة مرماه، ونجح في 
تنظيم صفوفه الهجومية مره 
أخـــرى، لــيــدرك األصــفــر التعادل 

في الدقيقة األخيرة.

السالمية والقرين

وتــخــتــتــم فــــي الـــتـــاســـعـــة مــن 
مساء اليوم على صالة االتحاد 
الــــمــــرحــــلــــة الـــــســـــادســـــة عـــشـــرة 
مــــن الــــــــدوري بـــلـــقـــاء الــســالــمــيــة 
)الـــخـــامـــس ولــــه 15 نــقــطــة( مع 

القرين )األخير برصيد 4 نقاط(.

فوز خيطان والنصر

ــى،  وفـــي دوري الــدرجــة األولـ
ــراء  ــهــ ــلــــى الــــجــ ــان عــ ــيــــطــ فـــــــاز خــ

 ،23  -36 ــيــــجــــة  ــتــ ــنــ بــ
ــب الــنــصــر على 

ّ
وتــغــل

ــاب بـــنـــتـــيـــجـــة  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ
ــــي الـــجـــولـــة  26 فـ -42

ــرة  ــ ــشــ ــ الـــــــســـــــابـــــــعـــــــة عــ
للبطولة.

محاولة تصويب

3 مواجهات في منافسات 
»النخبة الرمضانية« اليوم

جانب من منافسات البطولة

الالعبون عادوا 
للمعسكر وبينتو 

يحدد سلبيات 
وإيجابيات لقاء 

الفلبين

بدر الخالدي و بونياك
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ذكـــر رئــيــس نـــادي بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
لكرة القدم خــوان البورتا أن أبــواب 

ناديه مفتوحة لعودة النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي 

إلى الفريق. 
وكــــان مــيــســي انـــضـــم إلــى 
برشلونة في عمر 13 عاما، 
حيث حظي بفترة رائعة مع 
الـــنـــادي الــكــتــالــونــي، وحــقــق 
ــــدوري اإلســبــانــي 10  لــقــب الـ

مــــــــــرات، وفــــــــاز بـــلـــقـــب دوري 
أبطال أوروبا 4 مرات. 

وتسببت المشاكل الــمــاديــة، 
التي واجهها برشلونة، في رحيل 
مـــيـــســـي عــــن الـــفـــريـــق عـــــام 2021، 
حيث وقع مع باريس سان جرمان 
الفرنسي لمدة عامين، مع إمكانية 

التجديد لعام ثالث.

وأشــــار البـــورتـــا إلـــى أن الــاعــب الــفــائــز 
بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة 7 مــــرات مــرحــب 
بعودته لبرشلونة مجددا، حيث قال 
فــي تصريحات لبرنامج »األعــمــال 
ــال خــــلــــف الـــــريـــــاضـــــة«، عــبــر  ــ ــمــ ــ والــ
»يــــوتــــيــــوب«، »مـــيـــســـي هــــو أفــضــل 
العـــب فــي الــتــاريــخ، وكــــان الــاعــب 
األكثر أهمية في تاريخ برشلونة«. 
وأضـــاف: »ميسي العــب باريس 
ســان جــرمــان اآلن، ويجب علي 
ــرام ذلـــــك، لــكــنــه يــعــلــم  ــتــ احــ
أن أبـــــــــواب بـــرشـــلـــونـــة 

مفتوحة«. 
)د ب أ(

ــا الـــثـــانـــي على  ــن فـــوزهـ تــبــحــث إنــكــلــتــرا عـ
التوالي في تصفيات كأس أوروبــا 2024 في 
كرة القدم، أمام أوكرانيا الجريحة اليوم، في 
حين تــنــوي إيطاليا التعويض فــي زيارتها 
لـــمـــالـــطـــا، ويـــطـــمـــح الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــمـــخـــضـــرم 
ــي تـــعـــزيـــز أرقـــامـــه  كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو فــ

القياسية.
ــد تــخــطــيــه  ــعـ فــــي الــمــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، وبـ
إيطاليا في عقر دارها 2-1 الخميس الماضي، 
يستقبل منتخب »األسود الثاثة« على ملعب 
ويمبلي الــتــاريــخــي، أوكــرانــيــا الــتــي تخوض 
مــبــاراتــهــا األولــــى فــي التصفيات رغـــم الــغــزو 

الروسي.
ورغــــم تــحــّســر مــــدرب إيــطــالــيــا روبــرتــو 
مانشيني على مستوى فريقه أمام إنكلترا 
 عن 

ً
فـــي الـــشـــوط األول، فـــإنـــه كــــان راضـــيـــا

الــثــانــي: »كــنــا رائــعــيــن فــي الــشــوط الثاني. 
رأيــنــا الــوجــه الحقيقي لــلــفــريــق الـــذي قــام 

بالضغط ولم يسمح لهم بالتنفس«.
وينتقل »سكوادرا أتزورا«، المتوج باللقب 
الــقــاري صيف 2021، إلــى مالطا العائدة من 

خسارة على أرض مقدونيا الشمالية 2-1.

 كريستيانو مستمر بقّوة 

ودخــل البرتغالي رونــالــدو تاريخ اللعبة، 
ــفـــراده بـــالـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالــمــي لــعــدد  ــانـ بـ
المباريات الدولية )197(، متخطيا الكويتي 
بــدر المطوع، إضافة إلــى الرقم القياسي في 
 ،

ً
زه إلى 120 هدفا

ّ
عدد األهداف الدولية الذي عز

بعد تسجيله ثنائية فــي الــفــوز الكبير على 
ليشتنشتاين المتواضعة 4- صفر.

وسيكون االختبار الثاني لرجال المدرب 
الجديد اإلسباني روبــرتــو مارتينيس، على 
 على أرض 

ً
أرض لوكسمبورغ المتعادلة سلبا

سلوفاكيا ضمن المجموعة العاشرة.

اســتــهــل الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي، 
ــيـــف بـــطـــل مـــونـــديـــال 2022،  وصـ
تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة 
الـــقـــدم بـــفـــوز كـــاســـح عــلــى ضيفه 
الهولندي 4-0، فيما دشن المهاجم 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو عــهــد الـــمـــدرب 
األلــمــانــي - اإليــطــالــي دومينيكو 
تيديسكو بتسجيله هاتريك الفوز 

3-0 على مضيفه السويدي.
وعلى ملعب ستاد دو فرانس 
فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة بــاريــس، 
سجل أنطوان غريزمان )2(، دايو 
أوباميكانو )8( وكيليان مبابي 
)21 و88( فــــي مـــبـــاراتـــه األولـــــى 
كقائد، أهداف المنتخب الفرنسي، 
متجاوزا بهدفه الـ38 مع المنتخب 
رقم كريم بنزيمة، وحرم الحارس 
ــنـــيـــان خـــلـــيـــفـــة الـــقـــائـــد  ــيـ مــــايــــك مـ
المعتزل هــوغــو لــوريــس هولندا 
مــن هــدف شــرفــي، عندما تصدى 
لركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي 
فــي الدقيقة الخامسة مــن الوقت 

بدل الضائع.
ــان أول  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــمــ وخـــــــــــاض الــ

مــبــاراة لهما منذ مــونــديــال قطر 
2022 أواخــــــــر الــــعــــام الـــمـــاضـــي، 
عندما تنازلت فرنسا عن لقبها 
بخسارتها بركات الترجيح في 
نهائي مجنون أمـــام األرجنتين 
)الوقتان األصلي واإلضافي 3-3(، 
والــتــي كــانــت أقــصــت هــولــنــدا من 

ربع النهائي بالساح ذاته.
وأبقى االتحاد الفرنسي على 
ثقته بالمدرب ديدييه ديشان رغم 
الهزيمة في النهائي، الذي سجل 
فيه مبابي ثــاثــيــة، بعد أن قــاده 
الــى لقب مونديال روسيا 2018، 
فيما عاد رونالد كومان إلى رأس 
الجهاز الفني لهولندا بعد رحيل 
المخضرم لــويــس فــان خــال بعد 

المونديال.
ــاراة األخـــــــــرى مــن  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وفــــــي الـ
المجموعة الثانية، فازت اليونان 
بــطــلــة أوروبـــــــــا عـــــام 2004 عــلــى 
مضيفها جبل طــارق المتواضع 
3-0، بينما غابت أيرلندا عن هذه 

الجولة.

هاتريك لوكاكو 

وســجــل لــوكــاكــو مــهــاجــم إنتر 
اإليــــطــــالــــي ثـــاثـــيـــة الـــــفـــــوز عــلــى 
مضيفه الــســويــدي 3-صــفــر على 
ملعب »فراندز أرينا« في سولنا، 
ــنــــافــــســــات الـــمـــجـــمـــوعـــة  ضــــمــــن مــ

السادسة.
ــرز لــوكــاكــو الــهــاتــريــك في  وأحــ
الــدقــائــق 35 و49 مــن تمريرتين 
حاسمتين لمهاجم هرتا برلين 

االلــــمــــانــــي دودي بـــوكـــيـــبـــاكـــيـــو، 
و83 بتمريرة من البديل يوهان 
باكايوكو، وهي الثاثية الثالثة 

للوكاكو مع منتخب باده.
واســتــهــل »الــشــيــاطــيــن الحمر« 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة عــهــدهــم 

الجديد بقيادة تيديسكو خليفة 
االســـبـــانـــي روبــــرتــــو مــارتــيــنــيــس 
وفي غياب ركائزهم األساسيين 
المعتزلين، وأبرزهم إدين هازارد 
والمدافع توبي ألدرفيرلد وحارس 
المرمى سيمون مينيوليه عقب 

الخروج المخيب من الــدور األول 
لمونديال قطر.

ــة ذاتــــــهــــــا،  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ وفــــــــــي الـ
أكــرمــت الــنــمــســا وفــــادة ضيفتها 
أذربــيــجــان عندما تغلبت عليها 
4-1، وتـــصـــدرت الــنــمــســا ترتيب 

المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق 
األهـــــداف أمــــام بلجيكا، ويلتقي 
المنتخبان في قمة نارية في 17 
يونيو المقبل في بروكسل ضمن 

الجولة الثالثة.
ــي الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة،  ــ وفـ

فازت التشيك على ضيفتها بولندا 
3-1، وتعادلت مولدوفا مع جزر 
ــــارو 1-1، وفــــي الــســابــعــة فـــازت  فـ
صــربــيــا عــلــى ضيفتها ليتوانيا 
2-0، ومونتينيغرو على مضيفته 

بلغاريا 0-1.
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البورتا: برشلونة مفتوح لميسي

جانب من مباراة ممفيس وروكيتس

تيديسكو

هاري كين وديكان رايس نجما إنكلترا

غريزمان نجم منتخب فرنسا يحرز الهدف االول في مرمى هولندا

حجز ممفيس غريزليز مقعده 
في األدوار اإلقصائية من الــدوري 
األميركي للمحترفين بكرة السلة 
)بـــــاي أوف(، عــنــدمــا قــــدم نجمه 
لــوك كينارد أداء رائــعــا بتسجيله 
10 ثـــاثـــيـــات لــيــمــنــحــه فـــــوزا على 

هيوستن روكتس 114-151.
 
ً
 قــيــاســيــا

ً
وســجــل كــيــنــارد رقـــمـــا

بتسجيله 10 رميات ثاثيات من 
11 محاولة فقط، ليحرز ممفيس 
 من 25 ثاثية 

ً
 قياسيا

ً
بدوره رقما

 من 42 محاولة.
ً
أيضا

ــيــــن مــن  ــبــ وأحــــــــــرز ثـــمـــانـــيـــة العــ
 مـــن ثــاثــيــات من 

ً
غــريــزلــيــز نــقــاطــا

خارج القوس، وكان كينارد أكثرهم 
فعالية وكفاءة.

وكـــانـــت الـــمـــبـــاراة مـــثـــيـــرة، رغــم 
أن هــيــوســتــن روكــتــس يحتل قعر 
الترتيب في المنطقة الغربية، وفقد 

أي أمل بالتأهل لألدوار اإلقصائية.
وفــي ســان فرانسيسكو، سجل 
جـــــوردان بـــول 33 نــقــطــة، وأضـــاف 
ستيفن كــوري 29، ليصمد حامل 
الــلــقــب أمــــام طـــوفـــان الــكــامــيــرونــي 
جويل إمبيد نجم سفنتي سيكسرز 
الــــذي أحــــرز 46 نــقــطــة فــي خــســارة 

فريقه 120-112.
ــــاب جـــيـــمـــس هـــــــاردن  ــيـ ــ ومـــــــع غـ
بسبب اإلصـــابـــة، كـــان إمــبــيــد على 
ــــداد لـــيـــذيـــق غـــولـــدن  ــعـ ــ ــتـ ــ أتــــــم االسـ
ــادرة على  ــ ســتــايــت طــعــم هــزيــمــة نـ
أرضـــــــه، فــســجــل 19 مــــن 22 رمــيــة 
حرة، وحصل على 9 كرات مرتدة، 
وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتصدر 
فيادلفيا بفارق 11 نقطة في بداية 
ــــرز تمكن  الــربــع الـــرابـــع، لــكــن ووريـ
مـــن حــســم الــنــتــيــجــة لــصــالــحــه مع 

تألق كوري.

اكتسح المنتخب الفرنسي 
نظيره الهولندي برباعية 

نظيفة، في الجولة األولى من 
تصفيات بطولة كأس أمم 

أوروبا )يورو 2024(.

ديشان: ال مشاكل بسبب شارة القيادةديشان: ال مشاكل بسبب شارة القيادة
قــال ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة 
الــقــدم، إن الــحــزن الـــذي شــعــر بــه أنــطــوان غــريــزمــان بــعــدمــا تم 
تجاهله في شــارة القيادة، التي حصل عليها كيليان مبابي 

»استمر دقيقتين فقط«. 
وأوضــح ديشان: »لحسن الحظ، ال أعــرف ما قيل ومــا تمت 
كــتــابــتــه. االثـــنـــان مــتــفــقــان بــشــكــل جــيــد، يــتــدربــان بــشــكــل جيد 
ولديهما نفس الهدف برؤية المنتخب الفرنسي يقدم عروضا 

قوية«. 
وأضاف: »خيبة آمل أنطوان استمرت دقيقتين. ال توجد أدنى 
مشكلة، مثل المجموعة كلها. أطلق الجميع ردود فعل إيجابية«. 
وبينما حصل مبابي على شارة القيادة خلفا لهوغو لوريس، 
الذي اعتزل، كان مانيان يلعب أول مباراة له منذ أن تم 
تأكيد أنــه سيصبح الخيار األول للمنتخب 
الفرنسي بــدال من لــوريــس، ولــم يكن لدى 

ديشان أي شك في هذا القرار. 
وقــال ديشان: »إنــه مايك. لم يكن علي 
أن أسأل نفسي أي أسئلة، مايك يملك كل 

شيء ليصبح الحارس األساسي«.
ديشان

إنكلترا لفوز ثاٍن وإيطاليا للتعويض

يــتــوقــع دومــيــنــيــكــو تيديسكو الــمــديــر الفني 
للمنتخب البلجيكي لــكــرة الــقــدم رؤيـــة المزيد 
مــن الــفــريــق، رغــم الــفــوز 3 -صــفــر على المنتخب 
السويدي في أول مباراة له مديرا فنيا للمنتخب. 
وقــال تيديسكو: أنــا راض عن الفريق ألن أي 
فوز ليس سها، ولكننا بدأنا بتوتر هنا، وفقدنا 
بــعــض الـــكـــرات فــي مــواقــف كـــان ال ينبغي فيها 

حدوث هذا. 
وأضاف: مع ذلك سجلنا مرتين من هجمتين 
مرتدتين، حيث لعبنا على األجناب بشكل ممتاز. 

بعدها، عندما كنا متقدمين بهدفين نظيفين، 
تراجع أداؤنا وال أريد هذا، ولكنها طريقة سير 

العملية. 
وأردف: يمكننا أن نلعب كرة قدم بشكل أفضل، 
ويجب أن نتطور، ولكن بشكل عام أنا راض عن 

األداء. 
ومع اعتزال العبين أمثال إدين هازارد وتوبي 
تيحت 

ُ
ألدرفيرلد وأكسيل فيتيسل اللعب الدولي، أ

الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، والذين كانوا 
مهمشين، للظهور.

أصبح السويدي زالتان إبراهيموفيتش »41 
« الجمعة ثاني أكبر العب يخوض مباراة 

ً
عاما

في تصفيات كأس أوروبا في كرة القدم، خال 
خسارة باده أمام مضيفتها بلجيكا 3-0.

ودفـــــــع مـــــــدرب الـــســـويـــد يــــانــــي أنــــدرســــون 
بمهاجم ميان اإليطالي في الدقيقة 73 مكان 
مهاجم نيوكاسل اإلنكليزي ألكسندر أيــزاك، 

.
ً
 و172 يوما

ً
وهو في سن الـ41 عاما

بر زالتــان، المولود في 
ُ
في بادئ األمر، اعت

3 أكتوبر 1981، أكبر العب يخوض مباراة في 

التصفيات القارية، لكن تبّين ان العــب جبل 
طارق لي كاتشارو، المولود في 29 سبتمبر 
م الرقم القياسي خــال مباراة 

ّ
1981، قد حط

 و176 
ً
باده الجمعة ضد اليونان عن 41 عاما

.
ً
يوما

 على حامل الرقم 
ً
لكن زالتان ال يزال متقدما

القياسي الــســابــق، حــارس المرمى االيطالي 
دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 
 وثــاثــة أشهر 

ً
29 مايو 1983 بعمر 41 عــامــا

.
ً
 واحدا

ً
ويوما

زالتان ثاني أكبر العب بالتصفيات تيديسكو يتوقع المزيد من العبيه

زالتان إبراهيموفيتش

فرنسا تكتسح هولندا برباعية وبلجيكا تضرب السويد بثالثية

أعلن بايرن ميونيخ إقالة المدرب األلماني جوليان ناغيلسمان، وتعيين 
مواطنه توماس توخيل بدال منه على رأس الجهاز الفني للفريق األول، 

بعقد يمتد حتى 2025.
وبدأ ناغيلسمان، )35 عاما(، إدارة الفريق البافاري 
فـــي صــيــف 2021، وغـــــادر بــعــد فــــوزه بــلــقــب الــــدوري 

األلماني وكأس السوبر األلماني مرتين.
أما توخيل، الذي اختير مدربا جديدا للبايرن، فيعود لكرة 

القدم األلمانية بعد أن قاد ماينز بين 2009 و2014 وبوروسيا دورتموند 
بين 2015 و2017، وفاز مرة واحدة بكأس ألمانيا.

وبعد مغادرته النادي األخير، توجه لباريس سان جرمان؛ الذي فاز 
معه بالدوري وكأس السوبر مرتين بكل منهما، وكذلك كأس فرنسا وكأس 

رابطة األندية مرة واحدة في كل منهما.
وفاز توخيل بدوري األبطال في تجربته التالية مع تشلسي اإلنكليزي. 

توخيل

تيباس: قضية نيغريرا أخطر ما حدث في إسبانيا
اعــتــبــر رئــيــس رابــطــة الـــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
)الليغا( خابيير تيباس، الجمعة، أن قضية نيغريرا »أخطر 
قضية« تواجه كرة القدم اإلسبانية، وانتقد إدارة برشلونة، 

التي »تخطئ في اتباع تكتيك لعب دور الضحية«.
وباتت مسألة المدفوعات المزعومة من جانب برشلونة 
للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه 
ماريا إنريكيز نيغريرا هي قضية »تسرق النوم« من أعين 
تيباس، ألنها »أخطر قضية تتعلق بالسمعة والنزاهة 
بالمسابقة« في تاريخ كرة القدم، حسبما ذكر في مقابلة 
على هامش فعالية »ماركا سبورت ويكيند«، التي تقام 

في ملقا.
وفيما يتعلق برئيس برشلونة جوان البورتا، قال إن 
األمر »معقد« بالنسبة له، ألنه كيف يستطيع »االستمرار 

في الرئاسة لفترة طويلة دون إعطاء تفسير، وسنرى ما 
سيحدث عندما يقدم تفسيرات«.

واعتبر أن ما حدث مع نيغريرا »قضية خطيرة جدا 
في المجال الرياضي، وأعتقد أنها إجرامية« أن برشلونة 
»يشدد على ضرورة التحلي بالهدوء، لكننا بحاجة إلى 

تفسيرات. أعتقد أنهم يجب أن يكونوا قلقين«.
وتابع موجها تصريحاته إلدارة النادي الكتالوني: 
»ال أعتقد أن تكتيك لعب دور الضحية ومعانقة العلم 

هو األصح اآلن، أعتقد أن برشلونة يرتكب خطأ هناك«.
وُيتهم برشلونة بدفع ما يزيد على 7 مايين يورو 
لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام 
بإسبانيا، مقابل تقديم اســتــشــارات شفهية مشبوهة 

للنادي بين عامي 2001 و2018. )إفي(

بايرن يعلن وصول توخيل

مباريات اليوم
المباراة التوقيت

إنكلترا - أوكرانيا 7:00

أيرلندا الشمالية - فنلندا 9:45

سلوفاكيا - البوسنة 9:45

لوكسمبورغ - البرتغال 9:45

مالطا - إيطاليا 9:45

 في »بالي أوف«
ً
ممفيس يحجز مقعدا

https://www.aljarida.com/article/18987
https://www.aljarida.com/article/18985
https://www.aljarida.com/article/18983
https://www.aljarida.com/article/18981
https://www.aljarida.com/article/18979
https://www.aljarida.com/article/18978
https://www.aljarida.com/article/18977
https://www.aljarida.com/article/18976
https://www.aljarida.com/article/18975
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

سليمان عيسى عمر الشمري
50 عاما، شيع، الرجال: الصباحية، ق3، ش7، م789، النساء: 

صباح األحمد، ق3، ش322، م263، ت: 50993321
عفيفة خلف حمد الحيص

زوجة: عبدالله حريقان الشقعان
57 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 99874003، 

99957740
مصطفى محمد صالح إبراهيم الريس

93 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العمرية، 
ق4، ش5، م25، ت: 97488866، 96601019

محمد سعد عيسى العربيد
ــدان، )ديــــــوان الـــعـــربـــيـــد(، ق7،  ــعــ ــال: الــ ــرجــ ــا، شـــيـــع، الــ ــامـ 87 عـ
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العظمى
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أعلى مد

أدنى جزر

28

14

ً
03:07 صبـــاحــــــا

02:20 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
08:53 صبـــاحــــــا

09:45 مــــــســــــــــــــــاًء

أخفت جثة أمها لتحصل على معاشها عالج سرطان الكبد بالذكاء االصطناعي
فــــي حــــادثــــة غـــريـــبـــة، أخــفــت 
 ،)

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــة )64 عـ ــالـــيـ ــطـ ــدة إيـ ــيــ ســ

ــا الـــمـــتـــوفـــاة فــي  ــهــ ــدتــ ــثـــة والــ جـ
صــنــدوق عـــدة أشــهــر، لتستمر 
ــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــعــاشــهــا  فــ

التقاعدي.
ــور عـــلـــى الــــمــــرأة  ــثــ ــعــ وتــــــم الــ
ــرنـــو  ــاديـ مــــتــــوفــــاة بـــشـــقـــة فــــي بـ
دونيانو، إحدى ضواحي مدينة 
مــيــانــو، بعد أن أبــلــغ الجيران 

الشرطة أنهم لم يشاهدوا المرأة 
منذ أيام.

ــل اإلعـــــــــام  ــ ــ ــائـ ــ ــ وذكـــــــــــــرت وسـ
ــبــــر نــقــلــتــه  ــة، فـــــي خــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ اإليـ
»الــجــزيــرة نـــت«، أمــس األول، أن 
ضباط الشرطة عــثــروا بمجرد 
وصولهم إلى المنزل على جثة 
 المرأة 

ً
محنطة بالكامل تقريبا

، ملفوفة 
ً
تبلغ من الُعمر 90 عاما

فــــي »شــــريــــط تــغــلــيــف الـــطـــعـــام 

الباستيكي«، وُيعتقد أن ابنتها 
( أخفتها.

ً
)64 عاما

وقال الجيران إنها أخبرتهم 
بــــأن والـــدتـــهـــا انــتــقــلــت إلــــى دار 
لــرعــايــة الــمــســنــيــن فــي فــيــرونــا، 
 
ً
على ُبعد حوالي 150 كيلومترا

شرق ميانو. ولم تعثر الشرطة 
عــلــى اســــم الـــمـــرأة فـــي ســجــات 

اإلقامة بهذه المنشاة.

ــاء االصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ ر الـ طــــــوَّ
ــي مــن  ــ ــ ــدوانـ ــ ــ  لـــشـــكـــل عـ

ً
ــا ــ ــــاجــ عــ

 فــقــط، 
ً
ــا ــومـ الـــســـرطـــان فـــي 30 يـ

ــر أنــــــه يـــمـــكـــن أن يــتــنــبــأ  ــ ــهـ ــ وأظـ
بمعدل بقاء المريض على قيد 
الــحــيــاة بــاســتــخــدام مــاحــظــات 

األطباء.

وعــمــل بــاحــثــون مـــن جامعة 
 Insilico تـــورنـــتـــو مــــع شــــركــــة

ــر عــــاج  ــويــ ــطــ ــتــ لــ  Medicine
 )HCC( محتمل لسرطان الكبد
باستخدام منصة اكتشاف دواء 

.Pharma تسمى
واكتشف الذكاء االصطناعي 
 غــيــر مــعــروف 

ً
 عـــاجـــيـــا

ً
مــــســــارا

 
ً
 جديدا

ً
، وصمم »جزيئا

ً
سابقا

« يمكن أن يرتبط بهذا 
ً
ناجحا
الهدف. 

وقـــال أليكس زافــورونــكــوف، 

المؤسس والــرئــيــس التنفيذي 
لــلــشــركــة، فــي بــيــان نــقــلــه موقع 
روسيا اليوم، أمس: »بينما كان 
 بتطورات الذكاء 

ً
العالم مفتونا

االصطناعي التوليدي في الفن 
واللغة، تمكنت خوارزميات هذا 
الــذكــاء التوليدية الخاصة بنا 
من تصميم مثبطات قوية لهدف 
.»AlphaFold بهيكل مشتق من

األرملة تعيش واألرمل يموتاألرملة تعيش واألرمل يموت

غيوم »مريخية« قبيل الفجرغيوم »مريخية« قبيل الفجر

ــة عــلــمــيــة أن  ــ وجــــدت دراسـ
ــاة الـــزوجـــة قــد تــكــون لها  وفــ
ــاكـــة« على  ــتـ ــار كــبــيــرة و»فـ ــ آثـ
الرجل، ويمكن أن تقصر من 
ُعمره، مقارنة بفقدان المرأة 

لشريكها. 
ــع بـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وتــ
الـــدنـــمـــارك الــحــالــة الصحية 
ــنـــحـــو 925 ألـــــــف شـــخـــص،  لـ
حــيــث أظـــهـــرت الــنــتــائــج أنــه 
عندما يفقد الــرجــل زوجــتــه، 
 لــمــن هـــم أقــــل من 

ً
خــصــوصــا

، يــــكــــونــــون أكـــثـــر 
ً
70 عــــــامــــــا

ُعرضة للوفاة بنسبة 70 في 
المئة بالعام التالي، مقارنة 
ــم تــمــت  ــ ـــن لـ ــذيــ ــ ــم الـ ــهــ ــرانــ ــأقــ بــ

زوجاتهم. 
وقـــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 
النتائج التي توصلوا إليها 
فـــي الــــدراســــة الــتــي نشرتها 

ــة،  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ مــــنــــصــــة بـــــلـــــوس الـ
ونقلتها »الــحــرة نــت«، أمس، 
إن الـــنـــســـاء األرامــــــــل الـــاتـــي 
ــد تــكــون  يــفــقــدن أزواجــــهــــن قـ
قدرتهن أكبر على »امتصاص 

صدمة« وفاة الزوج.
وأكـــــــــــــــــــــــــــــد ألـــــــــكـــــــــســـــــــنـــــــــدر 
ــــن جــامــعــة  كـــاتـــســـيـــفـــريـــس مـ
كوبنهاغن في الدنمارك، أن 
»الصحة الجسدية والعاطفية 
لــلــرجــال تعتمد عــلــى عناية 
زوجاتهم بهم، ولذلك عندما 
تخرج الزوجات من حياتهم 

قد يحصل االنهيار«.
وبلغت أعمار من شاركوا 
 فأكثر، 

ً
في الدراسة 65 عاما

ومــتــوســط أعــمــارهــم مـــن 73 
، نــحــو 55 في 

ً
إلــــى 75 عـــامـــا

المئة بينهم من النساء.

رت مركبة »بيرسيفيرانس«، التابعة لــوكــالــة ناسا،  ــوَّ صـ
.
ً
الغيوم المنجرفة قبيل الفجر على الكوكب األحمر، أخيرا

ويميز المريخ جــو جــاف ومغبر، مما يجعل الغيوم أقل 
 منها على األرض. ويـــدرس العلماء عملية تكوين 

ً
شــيــوعــا

الــســحــب المريخية لفهم الــغــاف الــجــوي للكوكب ومناخه 
بشكل أفضل.

وتم التقاط صورة الغيوم الجديدة، التي نشرها مختبر 
الدفع النفاث التابع لـ »ناسا« ونقلها موقع روسيا اليوم، أمس 
األول، بإحدى كاميرات الماحة العائدة للمركبة قبل شروق 

الشمس مباشرة في 18 الجاري. 
 )24 ساعة 37 

ً
وُيشار إلــى أن اليوم المريخي أطــول قليا

دقيقة( من اليوم األرضي.
ــان الـــهـــدف األســـاســـي للمهمة هـــو تــحــديــد خصائص  وكــ
جيولوجيا الكوكب ومناخه، وهي أول مهمة لجمع الصخور 
والثرى المريخية وتخزينها وإعادتها إلى األرض لتحليلها 

بعمق.
 للمواطنين 

ً
 علميا

ً
وأطلقت الوكالة العام الماضي مشروعا

يستكشف غــيــوم الــمــريــخ، والـــتـــي تــتــكــون مـــن ثــانــي أكسيد 
 باسم الجليد الجاف.

ً
الكربون، والمعروف أيضا

وقال مسؤولون في ذلك الوقت، إن دراسة الغيوم توفر نافذة 
على الظروف في الغاف الجوي األوسط للكوكب، على ارتفاع 

.)
ً
 )50 إلى 80 كيلومترا

ً
ما يقارب 30 إلى 50 ميا

 إلى منطقة جديدة 
ً
ووصلت مركبة بيرسيفيرانس أخيرا

دعى »بيريا«، حيث ستبدأ التدقيق في صخرة ذات طبقات 
ُ
ت

مثيرة لاهتمام.

وجــــد بـــاحـــثـــون إســكــنــدنــافــيــون أن 
تـــنـــاول كــمــيــة صــغــيــرة مـــن الــمــكــســرات 
 يمكن أن يقلل خطر 

ً
والـــبـــذور يــومــيــا

اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات 
الدماغية. 

شرت 
ُ
وقالت الدراسة الجديدة، التي ن

 Food Nutrition Research بمجلة
Journal، ونقلها موقع روسيا اليوم، 
أمـــــس األول، إن هـــنـــاك ثـــاثـــة أنـــــواع 
ــثــــر فــاعــلــيــة  ــرات، هــــي األكــ ــكـــسـ ــمـ مــــن الـ
فــــي درء أمـــــــراض الـــقـــلـــب عـــبـــر خــفــض 
مــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول الــمــرتــفــع، 
والمكسرات الغنية باأللياف والبروتين 
والفيتامينات، ويمكن أن تقلل االلتهاب 

ومستويات الكوليسترول المرتفعة.
ــعـــد الــمــســتــويــات الــمــرتــفــعــة من  ـ

ُ
وت

 لإلصابة 
ً
 أساسيا

ً
الكوليسترول سببا

ــة الــدمــويــة.  ــيــ بـــأمـــراض الــقــلــب واألوعــ
ولذلك، فإن الحفاظ على المادة الدهنية 
في مستوياتها الطبيعية قد يقلل خطر 

اإلصابة بالقاتل الرئيسي في العالم.
ووجد علماء من السويد والنرويج 
 
ً
أن تناول حفنة من المكسرات يوميا

يــقــلــل خــطــر اإلصـــابـــة بـــأمـــراض القلب 
واألوعية الدموية بنسبة تصل إلى 25 
 من خطر الوفاة، 

ً
في المئة، ويقلل أيضا

بسبب النوبة القلبية بمقدار الربع.
وقـــال الــمــؤلــف الــمــشــارك بــالــدراســة، 

إريك أرنيسن، من جامعة أوسلو: »إذا 
 ،

ً
تــنــاولــت حفنة مــن الــمــكــســرات يوميا

أي نحو 30غ، فستقل مخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية لديك 

بنسبة 20 إلى 25 في المئة«.
ــة لتقييم  ــ وبــعــد مــراجــعــة 60 دراسـ
ما إذا كانت هناك صلة بين استهاك 

الــمــكــســرات وخــطــر اإلصــابــة بــأمــراض 
القلب واألوعية الدموية وأمراض القلب 
والسكتة الدماغية ومرض السكري من 
الــنــوع الــثــانــي، تــوصــل الــبــاحــثــون إلى 
أن اللوز والفستق والجوز يبدو أنها 

األفضل لخفض نسبة الكوليسترول.
ورغم أن الفريق القائم على الدراسة 

قال إن هذه األنواع الثاثة هي األفضل، 
ــار إلـــى أن تـــنـــاول الــقــلــيــل من  فــإنــه أشــ
المكسرات )بمختلف أنواعها( أفضل 
من عدم تناول أي مكسرات، ويمكن أن 

يعزز صحة القلب بشكل كبير.
وأوضــــــح أرنـــيـــســـن أن »الــمــكــســرات 
ــفـــيـــد عــــلــــى مـــســـتـــويـــات  لــــهــــا تــــأثــــيــــر مـ

الكوليسترول في الــدم، وهــو أمــر مهم 
للحفاظ على انخفاضها، من أجل منع 
تراكم الدهون في الشرايين، أو تصلب 
الشرايين، كما يطلق عليه، وهو أحد 

أكبر عوامل الخطر للنوبات القلبية«.

بوتين يقبل يد الرئيس الصيني!
اكتسحت صورة مزيفة شبكة اإلنترنت، 
وأقـــبـــل الــجــمــهــور عــلــى مــشــاهــدتــهــا، رغــم 
يــقــيــنــهــم أن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتين لم يركع على ركبتيه أمــام الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، خال زيارة األخير 

إلى موسكو.
وشوهدت الصورة أكثر من مليون مرة 
على منصات مــواقــع الــتــواصــل المختلفة، 
 على ركبتيه وهو 

ً
وبدا فيها بوتين جاثيا

يقبل يد الرئيس الصيني.
ووصــل الرئيس الصيني إلــى موسكو، 
االثـــنـــيـــن الـــمـــاضـــي، فـــي زيــــــارة اســتــغــرقــت 
يــومــيــن، والــتــقــى نــظــيــره الـــروســـي بــوتــيــن، 
ــا جــــدول  ــيــ ــرانــ رت الــــحــــرب فــــي أوكــ ــدَّ ــ ــــصـ وتـ
 مبادرة السام الصينية 

ً
األعمال، خصوصا

إلنهاء النزاع في أوكرانيا.
وقــال موقع العربية نت، أمس األول، إن 
الــعــديــد مــن الــخــبــراء والصحافيين أجــروا 
عملية بحث دقيقة لمعرفة حقيقة الصورة، 
ن أنها مزيفة، وتم إنشاؤها باستخدام  وتبيَّ

تقنية الذكاء االصطناعي المتقدمة.
ــة، جـــــرى الـــبـــحـــث عــنــهــا فــي  ــدايــ فــــي الــــبــ
ن أن أصل  محرك البحث عن الصور، وتبيَّ

الــصــورة يعود لحسابات في هونغ كونغ 
وبولندا وأوكرانيا، ولم يتم العثور عليها 
فــي أي مــكــان باستثناء وســائــل التواصل 

االجتماعي.

بــعــد ذلـــــك، وبـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الـــذكـــاء 
االصــطــنــاعــي، الـــذي أنــشــأتــه شــركــة هاغنغ 

فيس الفرنسية، اتضح أن الصورة مزيفة.
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حسن العيسىلو كتب عن الكويت

إذا خرجت تنتظرك زحمة المرور في كل مكان وفي 
كل األوقات، شباب يقودون سياراتهم بجنون وكأنهم 
يملكون الشوارع، غياب أخاق وغياب قانون، ال جدوى 

، ماذا تجد؟!
ً
من هذا الكام، ُعد إلى بيتك محبطا

في المنزل ال تجد غير حياة نمطية بكل ثقلها، تشكو 
 غير 

ً
لشريك عمرك الزمان وغياب البهجة، فا تلقى ردا

عبارة »قل الحمد لله... نحن أفضل من غيرنا«، وتجيب: 
ال اعتراض، ولكن السأم قاتل... جواب مكّرر معتاد في 
عــالــم يـــرزح بقيود النمطية وعـــدم االكــتــراث للوجود، 

هذا هو الملل. 
في كتابه »فلسفة الملل«، يرى الرس سنفندنسن أن 
الملل من الطبيعة اإلنسانية، وهو اليوم وليد ظاهرة 
الحداثة وأحد أمراضها المزمنة، ويستشهد بفاسفة 

وأدباء كثيرين.
األديب البرتغالي فرناندو بيسوا يرى الملل كالغبار 
يلج صدورنا، وال نشعر به ويأتي ويروح. كيركجارد 

تحّدث عن الملل بأنه أصل الشرور.
الملل عند فرويد يتقاطع مع االكتئاب الحاد والحزن، 
وهـــو يــســبــب إدمــــان الــمــخــدرات والــخــمــور والــتــدخــيــن 
ــل بــشــراهــة، واألرق الــمــزمــن، احسب  والــســّكــريــات واألكـ
عدد الخرفان التي تقفز من فوقك حتى رقم المليون... 

لن تنام. 
الــمــلــل عــنــد الــكــاتــب لــيــس حــالــة عقلية فــقــط، بــل من 
طــبــائــع هــــذا الــعــالــم الــــذي نــحــيــا بــــه، فــنــحــن جــــزء منه 
. الروائي توماس مان في رواية 

ً
ونتجرع نتاجه دائما

»الجبل المسحور« يقول على لسان هانس غاستريب: 
نحن نقتل الزمن ونثقل أنفسنا حتى الموت.

الرس سنفندنسن لــم يــتــعــّرض فــي كــتــابــه السابق 
لزيادة السأم لدى اإلنسان كلما امتد به العمر، فمع كل 
ة جلد  خصلة شيب تنمو في شعرك ومــع كل انحناء
تخط فــي جسدك المترهل يزيد حملك مــن ثقل الملل 
والاجدوى وعدمية الحياة في النهاية، وتحّدث نفسك 
 
ً
عن »أيامنا الحلوة«، بعد أن رحلت، وتــردد موسوسا
 في ذاتــك: ذهب زمن الشباب با عــودة، والطريق 

ً
قلقا

.
ً
للمستشفيات ومقبرة الصليبيخات أصبح سالكا

 لم يتحدث المؤلف عن حقيقة الوضع الطبقي 
ً
أيضا

وعاقته مع السأم، فالعامل الذي يشقى لقوت يومه قد 
ال يشعر بثقل الملل كما يشعر به أهل الطبقة الوسطى، 
على الجهة المقابلة، كيف يـــداوي أصــحــاب المايين 
مــلــلــهــم؟ يــذهــبــون بــرحــلــة خــاصــة فـــي ســفــيــنــة فــضــاء، 

 وطائرات خاصة.
ً
يشترون يخوتا

 للحياة 
ً
 آخر الكام... لم يكن الرس سنفندنسن متابعا

، عن 
ً
االجتماعية - السياسية بالكويت، وال يعلم، مثا

صحفنا وصفحاتها االجتماعية ونمطية الحياة عندنا، 
لو كان على دراية بها لكتب »انسكلوبيديا« رائعة عن 

 على النبي«.
ّ

السأم في »هذه الكويت صل

حفنة مكسرات تنفع 
القلب والدماغ
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