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النبهان: 
»البوشية« 
من أفضل 

المسلسالت 
 
ً
ًويحمل طابعا

 فريدا
ً
كويتيا

كــعــادتــهــا فـــي رمـــضـــان كـــل عــــام، تــتــعــالــى الكثير 
من األصــوات للمطالبة باعتبار العشر األواخــر من 
الشهر الكريم عطلة رسمية في البالد، وفي كل مرة 
، غير أن تلك الدعوات 

ً
ال تعير لها الحكومة انتباها

تأتي هــذه المرة ويــد حكومة تصريف العاجل من 
األمــــور مــرتــخــيــة، وصــــورة أعــمــالــهــا ضــبــابــيــة، مما 
يوجب التنبيه إلى ما قد يترتب على تلك العطلة، إن 
كانت الحكومة تفكر في منحها، من تعطيل مصالح 
الناس، إلى جانب آثار جانبية سلبية عديدة نحن 

في غنى عنها.
 ويــبــدو لكل مسلم يعلم الــضــروري مــن ديــنــه أن 
حجة الداعين إلى »عطلة العشر« واهية ال تستقيم 
مــع طبيعة الــشــهــر الــكــريــم، شــهــر الــنــشــاط والــعــمــل 
ــادات والــــجــــهــــاد، بــــل إن رمــــضــــان هــــو شــهــر  ــبــ ــعــ والــ
اإلنــجــازات والمعارك المصيرية الكبرى في تاريخ 
المسلمين، وهو ما تسطره تواريخ غزوة بدر الكبرى، 
وفتح مكة، ومعركة القادسية، وعين جالوت، وبالط 
الشهداء، وفتح عمورية، وفتح األندلس، وفي العصر 
الــحــديــث تــشــهــد مــعــركــة الــعــاشــر مـــن رمـــضـــان أو 6 

أكتوبر ضد الكيان الصهيوني، بأن الشهر الكريم 
شهر النهوض باألعباء وصناعة التاريخ ال شهر 

خ وترعرع. الكسل الذي باض في أرضنا وفرَّ
ونــحــســب أن أولــئــك الــداعــيــن إلـــى عــطــلــة »الــعــشــر 
األواخــر« ال يخفى عليهم أن قيام المسلم بمصالح 
 الطاعات التي 

ّ
العباد وقضاء حوائجهم هو من أجل

حثنا عليها اإلسالم ورسوله الكريم، هذا إلى جانب 
ما سيترتب على تلك العطلة من ربكة واضطراب لكل 
خطط البلد من جداول دراسية وامتحانات وتأثير 
على المناهج المراد تحصيلها، وترحيل اإلجازات، 
 عن باقي مؤسسات 

ً
ومواعيد السفر الصيفية، فضال

الحكومة والقطاع الخاص، في ظل ارتباطات عديدة 
بالعالم الخارجي، وفيه شعوب غير مسلمة، إضافة 
إلى التأثير على المشاريع، بتأخير ما يسير منها 
 لجدوله، وزيادة تأخير المتأخر منها... إذن فما 

ً
وفقا

الداعي إلى كل هذا وما الذي يضطرنا إليه إذا كان 
فيه كل تلك المثالب؟!

ــإن الـــــدوام الـــمـــرن الــــذي طــرحــه  ــر، فـ مـــن جــانــب آخــ
ديوان الخدمة المدنية للمؤسسات الحكومية إنما 

كان منبع فكرته ظروف رمضان وما فيه من عبادة، 
فمن أجــل ذلــك تم تأخير الـــدوام وتقليص ساعاته، 
أما من يستشعر الحرج، وأنه لن يستطيع أن يوفق 
بين األمرين في ظل هذا الدوام المرن المخفض فال 
بأس، فأمامه بدائل تجنبنا كل هذه اآلثار السلبية، 
إذ يمكنه أن يــأخــذ إجــــازة بضعة أيــــام، كتلك التي 
يستطيع أي موظف أخذها طوال العام، واإلجازات 
إنما وضعت لمثل هذه الحاالت، هذا إضافة إلى أن 
أغلب الموظفين لهم إجــازات بل يبيعون رصيدهم 
منها، ويحصلون على ثمنه، فما المانع أن يقتطع 
الموظف منها بضعة أيام إذا لم يكن بإمكانه التوفيق 
بين العمل والعبادة؟ بل إن تقديمه للحصول على 
إجــازة في هذه الفترة يثبت مدى إخالصه ورغبته 

الصادقة في أداء هذه العبادة.
ما أغنى الكويت عن مثل هذه النوعية من الدعوات 
قّر بأن البعض قد يكون طرحها بحسن نية، 

ُ
التي ن

غير منتبه إلى ما يترتب على تطبيقها من نتائج 
غــيــر مـــحـــمـــودة الـــعـــواقـــب، لــمــا تــســبــبــه مـــن ارتـــبـــاك 
كــبــيــر فــي مــصــالــح الــبــالد والــعــبــاد، وعــلــيــه البـــد أن 

نكون جادين في المحافظة على نظام البلد ونهج 
مؤسساته، واالتجاه نحو تحقيق األهداف والخطط 
المرسومة في شتى قطاعات الدولة بال تعطيل أو 
تأخير، ساعين إلى خدمة اإلنسان ورفاهيته وقضاء 
، ولعل هذا هو 

ً
مصالحه ما استطعنا إلى ذلك سبيال

جوهر المقاصد التي ينادي بها ديننا، أما العبادة 
 عن أن تكون سلعة يريد 

ً
فالبد أن ننأى بها بعيدا

حيازتها كل راغــب في اقتناص فرصة للتغيب عن 
العمل وعدم القيام بواجبه، ومعلوم أن درء المفاسد 

مقدم على جلب المنافع. 
أمــا الكلمة األخــيــرة فهي لكل مــن يغار على هذا 
الوطن الذي بات في ذيل ركب شعوب العالم بشتى 
مناحي الحياة من تعليم وصحة وإسكان وإنجازات 
ونـــهـــضـــة... أزفـــــت اآلزفــــــة وحـــــان الـــوقـــت لنستيقظ 
وننفض عن أنفسنا هذا الثوب المهترئ من التراخي 
والتراجع، اللهم إال إذا كنا نريد حيازة قصب السبق 
فــي الــمــؤشــر الــمــخــزي لــكــســالــى الــشــعــوب، ليصبح 

وسمنا بين األمم »دولة الكسل«!

افتتاحية

دولة الكسل

وزراء خارجية الخليج يدينون تصريحات وزير المال اإلسرائيلي

أكد األمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، جاسم البديوي، أن وزراء 
خارجية دول المجلس، الذين اجتمعوا في 
الــريــاض قبل أيـــام، بعثوا برسالة مشتركة 
إلــــى نــظــيــرهــم األمـــيـــركـــي أنــتــونــي بلينكن، 
دانــت تصريحات وزيــر المالية اإلسرائيلي 
المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بإزالة بلدة 
حــوارة الفلسطينية في الضفة الغربية من 
الــوجــود، واألخـــرى التي ُينكر فيها حقيقة 

وجود الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة األنــبــاء السعودية )واس(، 
أمس، عن البديوي قوله، إن »الرسالة تأتي 
 لموقف قادة دول مجلس التعاون، 

ً
تجسيدا

بشأن قضية فلسطين، لكونها قضية العرب 
والمسلمين األولى«.

وأوضح أن »الرسالة تضمنت الثناء على 
الموقف األميركي الرافض لهذه التصريحات، 
ودعوة واشنطن إلى تحّمل مسؤولياتها في 
ات والتصريحات  ــراء الــرد على جميع اإلجــ
 
ّ
التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وحث
 على القيام بدورها 

ً
اإلدارة األميركية أيضا

ــل ودائـــــم  ــامــ ــل عــــــادل وشــ لـــلـــتـــوصـــل إلـــــى حــ
للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي 
ومــبــادرة السالم العربية، بما في ذلــك حق 
ــمـــشـــروع فـــي قــيــام  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـ
دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، 

عاصمتها القدس الشرقية«.
ــتـــعـــاون  ــلـــى »إدانـــــــــة مـــجـــلـــس الـ وشـــــــدد عـ
لــلــتــصــريــحــات الــمــتــصــاعــدة واالنـــتـــهـــاكـــات 
ــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــلـــيـــة ضــ اإلســـرائـــيـ
 في 

ً
ــِكــبــت أخــيــرا

ُ
بما فيها الــجــرائــم الــتــي ارت

مــديــنــة ومــخــيــم جــنــيــن، وفـــي بــلــدات حـــوارة 
وبــوريــن وعــصــيــرة القبلية، وغــيــرهــا، التي 
أســفــرت عــن الــعــديــد مــن الــشــهــداء وعــشــرات 
الجرحى، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، 
وانتهاك قدسية المسجد األقصى المبارك، 
واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة 
القدس، ومحاوالت تغيير طابعها القانوني 
وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة 

باألماكن اإلسالمية المقدسة«.
وأكد ما ورد في البيان الختامي للدورة 

الـ 155 للمجلس الوزاري لمجلس 

»لعنة الساعة« تعيد لبنان 
إلى الصراع الطائفي

ًالبلد يسير على توقيتين مسيحي وإسالمي 
ودعوات الفدرالية تأخذ زخما

● بيروت - منير الربيع
وضعت »لعنة الساعة« لبنان 
خــارج الــزمــن، وأيقظت شياطين 
االنـــقـــســـام الــطــائــفــي والــمــذهــبــي 
ــــالد تـــقـــف عــلــى  ــبـ ــ حـــتـــى تــــكــــاد الـ
ــم، ويـــعـــيـــش  ــيــ ــقــــســ ــتــ مــــــشــــــارف الــ
 أهلية كالمية 

ً
اللبنانيون حــربــا

وعــبــر وســائــل الــتــواصــل، بسبب 
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ الـــــخـــــالف الــ

رسالة إيرانية عاجلة لواشنطن: لم نأمر رسالة إيرانية عاجلة لواشنطن: لم نأمر 
بمهاجمة قاعدة أميركية شرق سوريةبمهاجمة قاعدة أميركية شرق سورية

  
ً
 أميركيا

ً
 في القصف الذي استدعى ردا

ً
   قآني فتح تحقيقا

ً
 أميركيا

ً
 في القصف الذي استدعى ردا

ً
•• قآني فتح تحقيقا

•• دوائر القرار اإليرانية ال تستبعد تورط موسكو أو تل أبيب دوائر القرار اإليرانية ال تستبعد تورط موسكو أو تل أبيب
•• خامنئي وّجه بضبط النفس وبايدن توّعد بإجراءات إضافية خامنئي وّجه بضبط النفس وبايدن توّعد بإجراءات إضافية

● طهران ـ فرزاد قاسمي
أكد أحد كبار قادة »فيلق القدس«، الذراع الخارجية لـ »الحرس 
الثوري«، أن إيران لم تصدر األوامر لشن الهجوم على قاعدة أميركية 
 إلى أن 

ً
شرق سورية، والــذي أسفر عن قتل متعاقد أميركي، الفتا

المسؤولين اإليرانيين فوجئوا بالتصعيد. 
وقال المصدر، لـ »الجريدة«، إن إيران بعثت، يوم الجمعة الماضي، 
برسالة عاجلة عبر وسطاء إلى واشنطن، تؤكد فيها أنه ال عالقة لها 
بالهجوم األول الذي استهدف القاعدة األميركية الخميس الماضي، 
 هذا ال يعني أنها ستقف مكتوفة األيدي إزاء الهجمات األميركية 

ّ
لكن

االنتقامية ضد حلفائها.
وأوضح أن الرسالة دعت األميركيين إلى وقف التصعيد وانتظار 

نتائج تحقيقاتهم الخاصة، وكذلك التحقيقات اإليرانية؛ 

دعوا واشنطن إلى تحّمل مسؤولياتها في الرد على استهداف الفلسطينييندعوا واشنطن إلى تحّمل مسؤولياتها في الرد على استهداف الفلسطينيين

ناظم الغزالي... التشكيك 
في قدرته على قراءة 

المقامات الكبيرة وغنائها

إسماعيل يس... عاش 
ضاحكًا ومات مظلومًا

 سيرة

 أسرار النجوم

4:15 ــاك:  اإلمــــســ
6:03 اإلفــــــطــــــار: 
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13

رئيس األركان األميركي خالل زيارته إلى قاعدة أميركية شرق سورية مطلع الشهر الجاري )رويترز(

مستوطنان وجنود إسرائيليون في بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة أمس )أ ف ب(

 وصناديق 
ً
»الشؤون« ترصد أكشاكا

جمع تبرعات مخالفة
الوزارة أمهلت الجمعيات الخيرية حتى الخميس إلزالتها

● جورج عاطف
ــــؤون  ــشـ ــ عـــلـــمـــت »الــــــجــــــريــــــدة« أن وزارة الـ
االجــتــمــاعــيــة، أمــهــلــت رؤســـــاء مــجــالــس إدارة 
الجمعيات الــخــيــريــة حــتــى الخميس المقبل، 
ــاك وصــــنــــاديــــق جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات  ــشــ إلزالـــــــة أكــ
المخالفة للقوانين المنظمة للعمل الخيري 

في البالد.
 للتعميم الــصــادر بــهــذا الــشــأن، فــإن 

ً
ووفــقــا

ات القانونية بحق  »الشؤون« ستتخذ اإلجــراء
الجمعيات غير الملتزمة، السيما عقب رصد 

فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة ُجملة 
أكشاك وصناديق جمع تبرعات عينية مخالفة 

منتشرة في مناطق عدة.
 وأكـــدت ضـــرورة وقــف وإزالــــة جميع أنــواع 
وأشــــكــــال جـــمـــع الـــمـــالبـــس وفــــائــــض األطــعــمــة 
المنتشرة فــي األســــواق والــمــســاجــد واألمــاكــن 
ــاديـــق  ــنـ ــة، وقــــصــــر الــــجــــمــــع عــــلــــى الـــصـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المخصصة لذلك، التابعة لبيت الزكاة وأمانة 
األوقـــاف، على أن تكون داخــل المساجد فقط، 
وبــمــوجــب ترخيص مــن »الــشــؤون« وبــإشــراف 

»الزكاة«.

اقتصاديات

الدليجان لـ ةديرجلا.: 15% تراجع 
أسعار العقارات السكنية 

 
ً
وال انخفاض واضحا

للمناطق الداخلية 

691 مليون دينار زيادة 
في ودائع »الخاص« 

خالل شهرين 
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»لعنة الساعة« تعيد لبنان...رسالة إيرانية عاجلة لواشنطن: لم...

وزراء خارجية الخليج يدينون...

لمعرفة حقيقة ما حصل.
وأمس األول، قال المتحدث باسم مجلس األمن القومي اإليراني 
كيوان خسروي إن االتهامات األميركية إليران بالهجوم على القواعد 
 أن واشنطن تريد بتلك 

ً
األميركية في سورية غير صحيحة، موضحا

االتهامات تجنب عواقب احتاللها لألراضي السورية.
بــدوره، ذكر المتحدث باسم الخارجية اإليرانية أن االتهامات 
 إلـــى أن 

ً
األمــيــركــيــة إليــــران ال أســــاس لــهــا وال أدلــــة عــلــيــهــا، مــشــيــرا

وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في سورية جاء بطلب من 
الحكومة الــســوريــة، لمساعدتها فــي مــواجــهــة اإلرهــــاب وتحقيق 

األمن واالستقرار.
ــريــــدة«، أن الــمــســتــشــاريــن  ــــي، لــــ »الــــجــ ــرانـ ــ وكـــشـــف الـــمـــصـــدر اإليـ
العسكريين اإليرانيين في سورية لم يكونوا على علم بالهجوم 
الذي لم يتم التنسيق بشأنه مع أي مستوى إيراني، حتى أن اللواء 
 بفتح تحقيق 

ً
إسماعيل قآني قائد »فيلق القدس«، أمر شخصيا

 أوقــع 19 
ً
 أميركيا

ً
حــول من أمــر ونفذ الهجوم، الــذي استدعى ردا

 على األقل، تبعه هجوم مضاد للميليشيات المرتبطة بإيران.
ً
قتيال

 صدرت توجيهات مباشرة من المرشد األعلى 
ً
وذكر أنه أخيرا

اإليــرانــي علي خامنئي، بصفته القائد الــعــام للقوات المسلحة، 
بضرورة التزام التهدئة وضبط النفس إلى أقصى الحدود، لمواكبة 
 أن طهران كانت متنبهة 

ً
التفاهمات السياسية اإلقليمية، خصوصا

إلى محاوالت محتملة لعرقلة تقاربها مع السعودية، عبر استهداف 
تهم إيران بالوقوف خلفها.

ُ
مصالح سعودية أو خليجية ت

ولم يستبعد المصدر أن يكون وراء استهداف القواعد األميركية 
شــــرق ســـوريـــة عـــمـــالء مــنــدســون مـــن إســـرائـــيـــل أو حــتــى روســـيـــا، 
 ألسبابه، من 

ٌّ
 أن الطرفين، حسب قوله، منزعجان، كــل

ً
خصوصا

ــرار واشــنــطــن تــخــفــيــض وجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي الــمــنــطــقــة، في  قــ
إشارة إلى تقرير »وول ستريت جورنال«، الذي أفاد قبل أيام بأن 
واشنطن ستسحب مقاتالتها الحديثة من الشرق األوسط في إطار 

استراتيجيتها حيال تهديدات الصين وروسيا.
 وفي حين أن التخوف اإلسرائيلي من هذه الخطوة قد يكون 

 في ظل التقارب اإليراني ـ السعودي، فإن موسكو 
ً
، خصوصا

ً
مبررا

ترى أن سحب المقاتالت األميركية الحديثة من المنطقة ونشرها 
في دول أوروبــا الشرقية، يعني أن هذه الــدول يمكنها االستغناء 
عن قسم كبير من مقاتالتها الروسية القديمة وتسليمها ألوكرانيا.
، إلى حد كبير، 

ً
وأكــد المصدر أن طهران كانت ملتزمة ضمنيا

باتفاق »عدم االعتداء« مع واشنطن في سورية، الذي تم التوصل إليه 
مع قائد »فيلق القدس«، الذي اغتاله األميركيون، رغم أنها تعتبر 
 بعد تصفية الجنرال اإليراني مطلع 2020. 

ً
أن االتفاق سقط عمليا

ــه ال تريد أي   وكــان الرئيس األمــيــركــي جــو بــايــدن أكــد أن إدارتـ
مواجهة مع إيران، لكنها مستعدة لحماية قواتها، في حين جدد 
الجيش األميركي تمسكه بوجوده العسكري في سورية لمحاربة 

تنظيم »داعش«. 
وجاءت الهجمات بعد ساعات من الكشف عن محادثات سعودية 
ـ سورية الستعادة العالقات الدبلوماسية. وقال وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن، إن بالده ال تزال تعارض تطبيع العالقات 

مع حكومة الرئيس السوري بشار األسد وال تشجع عليه. 
وكــان هجوم بطائرة مسيرة وقع الخميس الماضي أسفر عن 
مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر وخمسة جنود. وقالت واشنطن 
إن الهجوم أصله إيراني، وردت بهجوم على مواقع تابعة للحرس 
، هم 

ً
الثوري وحلفائه في دير الزور، مما أدى إلى مقتل 19 شخصا

حسب المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 3 جنود سوريين، و11 
 من الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة، و5 

ً
 سوريا

ً
مقاتال

مقاتلين غير سوريين موالين للحكومة.
وردت الميليشيات المتحالفة مع طهران بقصف قواعد أميركية 
بــصــواريــخ ومــســيــرات، مما أدى إلــى إصــابــة عــدد غير مــحــدد من 

األشخاص.
وأمـــس األول تــوّعــد بــايــدن فــي رســالــة موجهة إلــى الكونغرس 
بــــإجــــراءات إضــافــيــة، حــســب »الــــضــــرورة«، لــوقــف الــهــجــمــات الــتــي 
 أن الرد األميركي 

ً
تستهدف القواعد األميركية في سورية، مؤكدا

على الهجوم استهدف منشآت لتخزين الذخائر وأغراض أخرى، 
وأن الغارات تمت بطريقة تهدف إلى إرساء الردع والحد من مخاطر 

التصعيد.

موضوع اعتماد التوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي، وبدا االنقسام 
، فالمسلمون يريدون البقاء على التوقيت الشتوي 

ً
 ـ مسيحيا

ً
إسالميا

إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، أما المسيحيون فعملوا على تقديم 
 مع التوقيت العالمي، في انقسام تفّجرت خالله كل 

ً
الساعة انسجاما

الموبقات الخطابية والكالمية، بين مسؤولين سياسيين وحتى بين 
الناس.

خطورة ما يجري أنه يترافق مع الكثير من الدعوات إلى اعتماد 
الفدرالية أو التقسيم أو االنفصال أو الطالق بفعل األزمة السياسية 
واالقتصادية القائمة، وكأن لبنان يعود إلى صراع الهويات، وفيما 
كانت السنوات السابقة حافلة باالنقسام السني - الشيعي، فــإن ما 
 هو انقسام إسالمي - مسيحي، قابل ألن يأخذ 

ً
تشهده البالد حاليا

 أكثر ليشمل مجاالت مختلفة.
ً
منحى متوسعا

 تبقى المشكلة في آلية اتخاذ القرار، والذي ظهر فيه رئيس الحكومة 
 لمطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ إن 

ً
نجيب ميقاتي منفذا

األخير هو الذي طلب تأخير اعتماد التوقيت الصيفي، فيما بدا رئيس 
 لذلك بسبب اإلرباك الذي سيتسبب به هذا اإلجراء. 

ً
الحكومة رافضا

ولكن مع إصــرار رئيس المجلس ومــا إن وصــل رئيس الحكومة إلى 
مكتبه حتى أصدر مذكرة فّجرت كل األحقاد المتبادلة.

يأتي هذا االنقسام على وقع انقسام مستمر حول الملفات السياسية 
وال سيما انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة، فيما قــد تشكل الخطوة 
مناسبة للمزيد من التقارب بين الكتل المسيحية بما يتعلق بمقاربة 
االستحقاق الــرئــاســي، إال أن مــا يجري يوضح بما ليس فيه مجال 
للشك أن الصراع أعمق بكثير من استحقاقات سياسية أو اختالف في 
المقاربات، ال بل هو أعمق بكثير وأخطر، ويقوم على أساس بنيوي 
يرتبط بانقسام طائفي بالنظر إلى مواقف القوى المسيحية، إضافة 
إلى البطريركية المارونية. في مقابل مواقف رئيس الحكومة ورئيس 

مجلس النواب.
وعلى وقع استمرار هذا النوع من الصراع واالنقسام، فإن التضارب 
 في مسألة انتخاب 

ً
 وخصوصا

ً
في الوجهات السياسية مستمر أيضا

رئيس جديد للجمهورية، مما يسهم في تأخير إنجاز االستحقاق 

الــتــعــاون، الـــذي ُعــقــد األربــعــاء الــمــاضــي، بــشــأن دعــم مجلس التعاون 
لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع األراضي الفلسطينية المحتلة 
منذ يونيو 1967، وتــأســيــس دولــتــه المستقلة وعاصمتها القدس 
الــشــرقــيــة، وضــمــان جميع الــحــقــوق الــمــشــروعــة للشعب الفلسطيني 

الشقيق، ورفض االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة.
جـــاء ذلـــك فــي حــيــن اقــتــحــم عــشــرات الــمــســتــوطــنــيــن، أمــــس، بــاحــات 
 
ً
المسجد األقصى بحماية من الشرطة اإلسرائيلية، التي أقدمت فجرا

على اقتحامه وإخالئه من المعتكفين بالقوة.

 حيال 
ً
أكثر فيما كانت مواقف وفد صندوق النقد الدولي واضحة جدا

المخاطر التي يواجهها لبنان ال سيما أن تقرير الصندوق يشير إلى 
قت عليه مساعدة وزير 

ّ
صعوبة بالغة في معالجة األزمة. وهو ما عل

الخارجية األميركي لشؤون الشرق األدنى باربارا ليف لدى مغادرتها 
 بل كان 

ً
لبنان بالقول: »ما قيل في العلن بصراحة لم يكن فقط جدّيا

ــذي يمّر بالفعل 
ّ
 »التوقعات للبنان، هــذا البلد ال

ّ
 أن

ً
«، مضيفة

ً
مخيفا

بأشّد األزمــات االقتصادّية، خطيرة. ال أستطيع أن أخبركم عن مدى 
الي 

ّ
ضــرورة تذليل العقبات أمــام المسار االنتخابي الّرئاسي، وبالت

 المزيد 
َّ

ه »لم يتبق
ّ
تمكين الحكومة من إطالق اإلصالحات«. وأّكدت أن

من الوقت، وهذه كانت رسالتي إلى قادة لبنان«.
بــعــض الــمــعــلــومــات تــتــحــدث عـــن تــطــابــق فـــي الــمــواقــف األمــيــركــيــة 
السعودية حيال االستحقاق الرئاسي، وسط خالف مع الرؤية الفرنسية 
التي تقوم على مبدأ المقايضة والموافقة على انتخاب سليمان فرنجية 
 أن باريس تبلغت بشكل رسمي وفي 

ً
 للجمهورية. خصوصا

ً
رئيسا

أكثر مــن مــرة عــدم موافقة السعودية على خيار فرنجية، وهــذا كان 
أساس االجتماع الذي عقد بين السفيرة الفرنسية آن غريو ورئيس 
 بالموقف الفرنسي فإن رئيس اللقاء 

ً
مجلس النواب نبيه بري. وربطا

 
ً
الديموقراطي وليد جنبالط غادر إلى باريس حيث سيلتقي فيها عددا

من المسؤولين صباح االثنين للبحث معهم في االستحقاق الرئاسي 
، وسيقدم جنبالط وجهة نظره حــول صعوبة تطبيق مسألة 

ً
أيــضــا

.
ً
 وخارجيا

ً
المقايضة بسبب رفضها داخليا
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األمير يهنئ رئيس بنغالدش
بالعيد الوطني لبالده

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
ــد بــبــرقــيــة تهنئة  ــمـ ــواف األحـ ــ نـ
إلـــى رئــيــس بــنــغــالدش، محمد 
عبدالحميد، عــّبــر فيها سموه 
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
العيد الوطني لــبــالده، متمنيا 
لــــه مــــوفــــور الـــصـــحـــة والــعــافــيــة 
ولبنغالدش وشعبها كل التقدم 

واالزدهار.

ولي العهد يهنئ رئيس 
بنغالدش بالعيد الوطني

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحــمــد بــبــرقــيــة تهنئة 
إلـــى رئــيــس بــنــغــالدش، محمد 
عــبــدالــحــمــيــد، ضــّمــنــهــا ســمــوه 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
 له دوام 

ً
الوطني لبالده، راجيا

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ 
بنغالدش بالعيد الوطني

بعث رئــيــس مجلس الــــوزراء سمو الشيخ أحــمــد نــواف 
ــد بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــــى رئـــيـــس بــــنــــغــــالدش، مــحــمــد  ــمــ األحــ

عبدالحميد، بمناسبة العيد الوطني لبالده.

الخالد يأمر بفتح تحقيق 
»ڤيديو« عسكري األغرار بـ

أمــر النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
طــالل الــخــالــد، بفتح تحقيق 
عــاجــل وفــــوري بــشــأن مقطع 
ــداول عــلــى  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــ ــو ال ــديــ ــيــ ــفــ الــ
بــــعــــض مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
إلحــــدى الـــــدورات العسكرية 
ــرار فـــي مــعــســكــر قـــوات  لــــألغــ
األمن الخاصة، للوقوف على 
مالبسات الواقعة ومحاسبة 
ــام بــالــتــصــويــر ونــشــر  ــ مــــن قـ

مقطع الفيديو.

د المركز الرمضاني بالمسجد الكبير
ّ
الماجد تفق
ــــاف والـــشـــؤون  تــفــقــد وزيــــر األوقــ
ــة لــشــؤون  اإلســـالمـــيـــة وزيـــــر الــــدولــ
تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، 
ــــس األول، الـــمـــركـــز الــرمــضــانــي  أمـ
الــمــقــام فــي مسجد الــدولــة الكبير، 
مؤكدا نجاح خطة »األوقاف« والفرق 
الــعــامــلــة فـــي تــنــظــيــم ثـــالـــث لــيــالــي 
الشهر الفضيل باستقبال جموع 
المصلين بسهولة ويسر، وتوفير 

كل احتياجاتهم.
ــا«، عقب  ـــ »كــــونــ ــال الـــمـــاجـــد، لـ ــ وقـ
جـــولـــتـــه الـــتـــفـــقـــديـــة، إن »األوقــــــــاف« 
ستواصل تحقيق نجاحاتها بفضل 
جــــهــــود الـــمـــســـؤولـــيـــن والــعــامــلــيــن 
فــــي الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة، مــشــيــدا 
بتعاون وزارات ومؤسسات الدولة 
فــي إنــجــاح تنظيم وتغطية إحياء 

ليالي شهر رمضان، السيما وزارات 
الداخلية والصحة واإلعالم ووكالة 
األنــبــاء الكويتية وجمعية الهالل 

األحمر.
ــر إدارة  ــ ــديـ ــ ــه، أكـــــــد مـ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ

ــداد، في  ــ الــمــســجــد الــكــبــيــر، عــلــي شـ
تصريح مماثل لـــ »كــونــا«، النجاح 
الــمــلــمــوس فــي إحــيــاء ثــالــث ليالي 
ــهـــة اســـتـــقـــبـــال  شــــهــــر رمـــــضـــــان لـــجـ
الــمــصــلــيــن وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم، 

ــيـــات الــمــخــطــط  ــالـ ــفـــعـ ــى الـ ــ ــا إلــ ــتــ الفــ
لــهــا مــســبــقــا، مـــواكـــبـــة ألداء صــالة 
الــتــراويــح، مــن خـــالل جـــدول الــقــراء 
والـــخـــاطـــرة اإليــمــانــيــة الــمــصــاحــبــة 

للصالة.

وزير األوقاف مع عدد من المسؤولين خالل الزيارة

الكويت: إحراق المصحف 
بالدنمارك خطوة استفزازية 

لمشاعر المسلمين
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت 
إلقــــدام مجموعة مــن المتطرفين عــلــى إحــــراق نسخة 
مــن المصحف الشريف والعلم التركي فــي العاصمة 
الدنماركية كوبنهاغن، في خطوة استفزازية جديدة 
من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حــول العالم، ال 
سيما في شهر رمضان المبارك. وجددت »الخارجية«، 
أمــس األول، موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي 
إلى ضرورة تحّمل المجتمع الدولي وحكومات الدول 
الــمــعــنــّيــة مــســؤولــيــة الــتــحــرك الــســريــع لــنــبــذ مــشــاعــر 
ات  الكراهية والتطرف، والعمل على وقف هذه اإلساء
الــمــتــكــررة لــرمــوز ومــقــدســات الــمــســلــمــيــن، ومحاسبة 
مرتكبيها، وعدم السماح لهم باستغالل مبدأ الحريات 
ة إلى الدين اإلسالمي الحنيف وجميع   لإلساء

ً
ذريعة

األديـــــان الــســمــاويــة األخـــــرى، والـــدعـــوة إلـــى نــشــر قيم 
التسامح والتعايش السلمي بين شعوب العالم كافة.

السفير السعودي استقبل المهنئين برمضان
 على عادته السنوية، استقبل 

ً
جريا

ــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن  ــ ســفــيــر خــ
لدى البالد، األمير سلطان بن سعد، 
مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان 
الــمــبــارك، حــيــث تــوافــد إلـــى ديــوانــيــة 
السفارة عــدد مــن الشيوخ والـــوزراء، 
وعــدد مــن السفراء الــعــرب واألجــانــب 
والــدبــلــومــاســيــيــن والــمــواطــنــيــن من 
كل مناطق الكويت، لتقديم التهاني 
ــات بـــالـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل،  ــكــ ــريــ ــبــ ــتــ والــ
وتبادل األحاديث الودية فيما بينهم. 

ــر الـــدفـــاع  ــ ــّدم الــمــهــنــئــيــن وزيــ ــقــ وتــ
الــســابــق، الــشــيــخ حــمــد جــابــر العلي، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق،  ــ ونــــائــــب وزيــ

السفير مجدي الظفيري. 
ــور ســـفـــيـــر خـــــادم  ــحــــضــ وشــــكــــر الــ
الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن عـــلـــى حـــفـــاوة 
ين 

ّ
االستقبال وكـــرم الضيافة، متمن

أن يعود شهر رمضان المبارك على 
الجميع بالخير واليمن والبركات.

 الوزير العمالي القائم بأعمال سفارة 
ّ

حض
بنغالدش لــدى الــبــالد، محمد أبوالحسين، 
 
ً
أفــــراد الــجــالــيــة البنغالية »عــلــى الــعــمــل معا
بــمــنــتــهــى اإلخـــــالص والـــنـــزاهـــة فـــي الــكــويــت 

لتحسين صورة الوطن«.
جــاء ذلــك فــي كلمة ألقاها أبوالحسين، 
ــع مـــســـؤولـــي  ــ خـــــــالل احــــتــــفــــالــــه، أمـــــــــس، مــ
ــيـــد  ـــ »عـ ــ ــة بــ ــيــ ــالــ ــجــ ــاء الــ ــ ــ ــــضـ ــ الـــــســـــفـــــارة وأعـ

ــقــــالل والـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي الـــعـــظـــيـــم«. ــتــ االســ
وبـــدأ الحفل بــرفــع العلم الــوطــنــي، ليقوم 
بعدها القائم باألعمال مع مسؤولين آخرين 
ــور أمـــام  ــزهـ بــالــســفــارة بــوضــع إكــلــيــل مـــن الـ
صورة »والد األمة« بانغاباندو الشيخ مجيب 
الــرحــمــن، ومناضلي الــحــريــة، الــذيــن ضحوا 
بحياتهم من أجل استقالل واستمرار السالم 

والتقدم في البالد.
السفير السعودي وإلى جانبه سفراء فرنسا وقطر وإيران

طالل الخالد

مفوضية الالجئين و»تنمية« الخيرية 
تطلقان حملة إغاثة الروهينغا

أطلقت جمعية تنمية الخيرية، 
بالتعاون مع المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
فــي الــكــويــت، حملتها اإلغــاثــيــة 
ــن  ــيـ ــئـ الـــــجـــــديـــــدة إلغــــــاثــــــة الـــالجـ

الروهينغا في بنغالدش.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
اإلدارة الــمــديــر الــعــام للجمعية، 
د. نــاصــر الــعــجــمــي، إن األزمـــات 
الـــمـــســـتـــمـــرة تــــالحــــق الــالجــئــيــن 
الروهينغا بشكل مستمر، وليس 
آخرها الحريق الــذي اندلع منذ 
قـــرابـــة أســبــوعــيــن فـــي أحـــد أكــبــر 
مخيمات الالجئين في بنغالدش، 
مما تسبب في إحراق أكثر من 3 
آالف خــيــمــة، وتـــرك أكــثــر مــن 15 
ألـــف شــخــص منهم دون مـــأوى، 
 
ً
، و21 مركزا

ً
كما دمر 35 مسجدا

.
ً
تعليميا

وأضـــاف العجمي أن الحملة 
تستهدف تنفيذ مشاريع إغاثية 
تمس الحياة المباشرة لالجئين 
وتوفير متطلبات سبل المعيشة، 
ــم عـــلـــى  ــهــ ــولــ ــان حــــصــ ــ ــمــ ــ ــع ضــ ــ ــ مـ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــمــســكــن 

والغذاء.
ــاون  ــعــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــمــ وأوضـــــــــــح أهــ
االســتــراتــيــجــي مـــع الــمــفــوضــيــة، 
واصفا إياها بالشريك المتعاون 
والمجرب، مبينا أن هذا التعاون 
الــــرابــــع مــعــهــا خـــدمـــة لــمــجــتــمــع 

الالجئين الروهينغا.
بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــــربـــــــت مـــمـــثـــلـــة 
المفوضية لدى الكويت، نسرين 
ــــدور  ــــن تـــقـــديـــرهـــا لـ ربــــيــــعــــان، عـ
جمعية تنمية فــي دعـــم أنشطة 
الــمــفــوضــيــة اإلنــســانــيــة، وقــالــت: 
»أثــــمــــرت شـــراكـــتـــنـــا مــــع الــقــطــاع 

الخاص والخيري الكويتي عن 
مـــســـاعـــدة نـــحـــو نـــصـــف مــلــيــون 
ــغــــا خــــالل  ــنــ ــيــ الجـــــــئ مـــــن الــــروهــ

السنوات الـ 3 الماضية«. 

نسرين ربيعان

القائم بأعمال سفارة بنغالدش القائم بأعمال سفارة بنغالدش 
 مواطنيه على العمل بإخالص

ّ
 مواطنيه على العمل بإخالصيحض

ّ
يحض

الكويت تتعهد بتقديم 90 مليون دوالر
لدعم الناجين من زالزل سورية وتركيا

قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، إن الكويت تعهدت بتقديم ما يقارب 
90 مليون دوالر لدعم جهود األمــم المتحدة 
لمساعدة الناجين من الزالزل التي وقعت في 

سورية وتركيا الشهر الماضي.
وذكر المكتب، في بيان صحافي، أمس، أنه 
ات  »سيتم توجيه هذا التعهد لتمويل النداء
العاجلة الــتــي أطلقتها األمـــم المتحدة لكال 
ــمـــات مــن  ــاهـ ــديـــن والــــتــــي تــتــضــمــن مـــسـ ــلـ ــبـ الـ

الحكومة والشعب الكويتي«.
وأوضـــح أن هــذا التمويل الــذي يعد من 
أكـــبـــر الــتــمــويــالت الـــتـــي قــدمــهــا بــلــد واحـــد 
حتى اآلن سيساعد وكاالت األمم المتحدة 
ــذاء والــتــعــلــيــم  ــ ــغـ ــ ــلـــى تـــوفـــيـــر خــــدمــــات الـ عـ
والـــمـــأوى والــحــمــايــة والــصــحــة واإلنــعــاش 
المبكر إلى جانب خدمات المياه والصرف 
الــصــحــي والــنــظــافــة لــمــا يــقــارب 18 مليون 

شخص تــضــرروا مــن الـــزالزل فــي البلدين.
ــام لـــلـــشـــؤون  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ ــيــــل األمـ وأعـــــــــرب وكــ
اإلنسانية ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ، 
مـــارتـــن غــريــفــيــثــس، وفـــق الــبــيــان، عـــن شــكــره 
وامتنانه للكويت على هــذا الــدعــم، مبينا أن 
هذه المساعدة والمساهمة من حكومة الكويت 
وشعبها ستقدم بصورة فورية للعائالت التي 

 في تلك المناطق المنكوبة.
ً
ال تملك شيئا

توجيهات أميرية

وأشار البيان إلى تصريح وزير الخارجية 
الــشــيــخ ســالــم الــصــبــاح انـــه »بــتــوجــيــهــات من 
سمو أمير الكويت الشيخ نواف األحمد وسمو 
ــمـــد وســمــو  ــي الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحـ ولــ
رئــيــس مجلس الـــــوزراء الــشــيــخ أحــمــد نــواف 
األحمد، تم إطالق حملة الكويت بجانبكم في 

12 فبراير الماضي، التي جمعت مبلغ 67.7 
مليون دوالر«.

ــاح أكــــــد أن الـــكـــويـــت  ــبــ وأضـــــــــاف أن الــــصــ
»ستبقى داعــمــا قــويــا للجهود الــتــي تبذلها 
وكاالت األمم المتحدة في تقديم المساعدات 
اإلنسانية واإلغاثية الطارئة للدول المتضررة، 
إيــمــانــا منا بأهمية دعــم وتــعــزيــز شراكاتنا 
الدولية واإلقليمية، وال سيما على المستوى 

اإلنساني«.
وكانت حكومة الكويت أعلنت عن جهود 
إغــاثــيــة أخـــرى بقيمة 30 مليون دوالر قبيل 
حملة جمع التبرعات وبهذا يصبح إجمالي 
ــــذي تــعــهــدت بـــه الــكــويــت بــالــكــامــل  الــمــبــلــغ الـ
لضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب أجزاء من 
تركيا وسورية 97.7 مليون دوالر تم توزيعها 

بالتساوي بين البلدين المتضررين.

 للكويت... 
ً
شكرا

والمساعدات 
ستقدم بصورة 

فورية للعائالت 
المنكوبة

غريفيثس

https://www.aljarida.com/article/19132
https://www.aljarida.com/article/19128
https://www.aljarida.com/article/19125
https://www.aljarida.com/article/19122
https://www.aljarida.com/article/19121
https://www.aljarida.com/article/19117
https://www.aljarida.com/article/19134
https://www.aljarida.com/article/19039
https://www.aljarida.com/article/19036
https://www.aljarida.com/article/19052


● جورج عاطف
علمت »الــجــريــدة« أن وزارة الشؤون 
االجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات 
الخيرية والمبرات، عممت على جميع 
رؤســــــــاء مـــجـــالـــس إدارة الــجــمــعــيــات، 
بــســرعــة إزالــــة أكــشــاك وصــنــاديــق جمع 
التبرعات المخالفة للقوانين المنظمة 
لــلــعــمــل الـــخـــيـــري فـــي الـــبـــاد وقــــــرارات 
مجلس الــوزراء الصادرة بهذا الصدد، 
والموجودة في مختلف المناطق وداخل 
بعض المساجد، مشددة على ضرورة 
اتخاذ الازم حيال هذه المخالفات في 
مــوعــد أقــصــاه الخميس الــمــقــبــل، »وإال 

فستضطر التخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق غير الملتزمة«.

ــؤون«، فـــإن  ــ ــ ــشـ ــ ــ  لـــمـــصـــادر »الـ
ً
ــا ــ ــقـ ــ ووفـ

الوزارة سمحت للجهات الخيرية بجمع 
الـــمـــابـــس الــبــالــيــة فــقــط داخـــــل الــمــقــار 
الرئيسية للجمعيات، مؤكدة أن التعميم 
الــســالــف ذكـــره يــأتــي فــي إطـــار الحرص 
على تطبيق القوانين والقرارات الوزارية 
المنظمة للعمل الخيري، السيما عقب 
رصد فرق التفتيش الميدانية التابعة 
لــلــوزارة جملة أكشاك وصناديق جمع 
تبرعات عينية مخالفة منتشرة بمناطق 
عــدة في الكويت، موضحة أن التعميم 
أشار إلى قرار مجلس الــوزراء رقم 867 

( لسنة 2001، بالبند رقم 
ً
 وثالثا

ً
)ثانيا

7، الــذي شــدد على »وقــف وإزالــة جميع 
أنــــواع وأشـــكـــال جــمــع الــمــابــس وجمع 
فائض األطعمة المنتشرة في األسواق 
والمساجد واألماكن العامة، وقصر جمع 
التبرعات على الصناديق المخصصة 
ــاة واألمـــانـــة  لـــذلـــك، الــتــابــعــة لــبــيــت الـــزكـ
العامة لألوقاف، شريطة أن تكون داخل 
المساجد فقط، وبموجب ترخيص من 

»الشؤون« وبإشراف بيت الزكاة«.

منع »الطاوالت« و»الحصاالت«

وشــدد التعميم على ضــرورة تنفيذ 

قــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء رقــــم 914 لسنة 
2001، الـــــذي ألـــــزم الـــجـــهـــات الــخــيــريــة 
بــإزالــة جميع وحـــدات جمع التبرعات 
غــــيــــر الــــمــــرخــــصــــة مــــــن قــــبــــل الـــــــــــوزارة 
وبــلــديــة الــكــويــت )األكـــشـــاك( فــي جميع 
الــمــنــاطــق، ومــنــع جــمــع الــتــبــرعــات عن 
طريق »الطاوالت«، سواء في المساجد 
أو الجمعيات الــتــعــاونــيــة أو األســـواق 
 
ً
الــتــجــاريــة فــي جميع الــمــنــاطــق، فضا
ــمــــابــــس،  ــمــــع الــ عـــــن إزالــــــــــة أكـــــشـــــاك جــ
ــيـــســـي  ــرئـ ــا داخـــــــــل الــــمــــقــــر الـ ــ ــرهـ ــ ــــصـ وقـ
ــا، وإزالـــــــــة جــمــيــع  ــهــ ــروعــ لــلــجــمــعــيــة وفــ
صة من الوزارة 

ّ
»الحصاالت« غير المرخ

بجميع الجمعيات التعاونية والمحال 

ــتــــجــــاريــــة، وحــــظــــر جـــمـــع الـــتـــبـــرعـــات  الــ
العينية بأشكالها كــافــة، واقتصارها 
ــع الــــمــــابــــس داخـــــــــل الـــمـــقـــر  ــمــ ــلــــى جــ عــ

الرئيسي للجمعيات وفروعها.
إلى ذلك، علمت »الجريدة« أن فرق 
التفتيش الميداني المشّكلة لرصد 
ــة مــخــالــفــات جــمــع الــتــبــرعــات  ــ وإزالــ
رصــدت، منذ بداية الشهر رمضان 
حــتــى أمـــــس، مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
أكـــــشـــــاك الــــجــــمــــع الـــعـــيـــنـــي وجـــمـــع 
المابس البالية المخالفة في بعض 
مناطق الباد، والتي باتت ظاهرة 
يــكــثــر انـــتـــشـــارهـــا بـــصـــورة واســعــة 
خــال الشهر الفضيل، السيما مع 

 .
ً
بدء مشروع التبرعات سنويا

ووفقا لمصادر »الشؤون«، فإنه جاٍر 
التنسيق مع بلدية الكويت، إلزالة هذه 
األكــشــاك المجهولة الــمــصــدر، مــشــددة 
ــاك  ــشــ عـــلـــى أن وجــــــــود مـــثـــل هــــــذه األكــ
المجهولة الــهــويــة وغــيــر الــتــابــعــة ألّي 
 
ً
جــهــة خــيــريــة مــعــتــمــدة، يــشــّكــل خــطــرا

ــيـــري، ويـــفـــتـــح الـــبـــاب  ــخـ عـــلـــى الـــعـــمـــل الـ
على مصراعيه أمــام الدخاء وضعاف 
الـــنـــفـــوس، الـــذيـــن يــجــمــعــون الــتــبــرعــات 
العينية والنقدية بطرق مخالفة، بعيدة 
تماما عن أعين الـــوزارة وخــارج نطاق 

سيطرتها.

اســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر، 
خـــالـــد هــــال الـــمـــطـــيـــري، أمـــس، 
السفير الهندي لــدى الــبــاد، د. 
أدارش سويكا، حيث استعرض 
الــجــانــبــان الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين، وكيفية تعزيزها 
من خال اإلعام، إضافة إلى ما 
قّدمته وتقّدمه الجالية الهندية 
الكبيرة مــن مساهمات فــي كل 

المجاالت بالكويت.
ــال ســـويـــكـــا: »يـــجـــب عــلــى  ــ وقــ
الدولتين الشقيقتين أال تعتمدا 
فقط على تجارة النفط والغذاء، 
ــقــــي هــــذه  ــرتــ ــا يــــجــــب أن تــ ــ ــمـ ــ إنـ
الــتــجــارة لــتــصــل إلـــى اســتــيــراد 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة مــن الهند، 
واالســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرة الــهــنــد 
ي الطاقة المتجّددة 

َ
في مسألت

والفضاء...«. 
 مــــنــــاقــــشــــة 

ً
وتــــــــّمــــــــت أيــــــــضــــــــا

الوضعين السياسي والعام في 

الــبــلــديــن، إضــافــة إلـــى الــحــديــث 
عن تاريخ العاقات بين الكويت 
والهند، التي تعود إلى سنوات 
مـــضـــت، كـــمـــا بـــحـــث الــجــانــبــان 
مــســألــة الــســيــاحــة إلــــى الــهــنــد، 

ــتـــي هــــي مــقــصــد لــلــكــثــيــر مــن  الـ
الكويتيين منذ عشرات السنين.

رافــــــــــــــق الـــــســـــفـــــيـــــر ســــويــــكــــا 
الــســكــرتــيــر األول فــي الــســفــارة، 
د. فينود غايكواد، والسكرتير 

الثاني ميخيل كومار.
وفي نهاية اللقاء، قّدم سويكا 
لــرئــيــس الــتــحــريــر كــتــابــيــن عن 

الهند.

● عادل سامي
ــاري الــــجــــراحــــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ قـــــــال اسـ
الــعــامــة فـــي مــســتــشــفــى مـــبـــارك، 
د. عبدالله الــحــداد، إن سرطان 
ــقــــولــــون والـــمـــســـتـــقـــيـــم األكـــثـــر  الــ
 في الكويت لدى الرجال 

ً
انتشارا

ــر،  ــمـ ــعـ الـــــذيـــــن فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـ
حسب إحصائية مركز الكويت 
لــــألورام، والــثــانــي فــي االنتشار 
بعد سرطان الثدي الذي يصيب 
، وبالكويت لباقي 

ً
النساء عالميا

فئات العمر من الجنسين.
وأضاف الحداد، في تصريح 
ــة الــكــويــت  ــطــ صـــحـــافـــي، أن رابــ
لــجــراحــة الــقــولــون والمستقيم 
أقــــامــــت يـــومـــيـــن تـــوعـــويـــيـــن عــن 
ســـرطـــان الـــقـــولـــون والــمــســتــقــيــم 
بمجمع األفنيوز، بهدف توعية 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن بــهــذا 
 إلـــــى أن هـــذا 

ً
ــرا ــيـ الــــمــــرض، مـــشـ

المرض من أكثر األمراض التي 
تصيب األعــمــار المتوسطة في 

الرجال. 
ــت إلـــــــى أنـــــــه وبـــحـــســـب  ــ ــفـ ــ ولـ
إحـــــصـــــائـــــيـــــة مــــــركــــــز األورام 
بالكويت فإن سرطان القولون 
والمستقيم يصيب الكويتيين 
بــنــســبــة تــصــل 14.8 لــكــل 100 
ألف نسمة، وفي غير الكويتيين 

ــكـــل 100 ألـــف  اإلصـــــابـــــة 6.7 لـ
شخص.

ــراءات  ــ ــــح أن هــنــاك إجـ وأوضـ
تتم الكتشاف هذا المرض منها 
منظار الــقــولــون االستكشافي، 
ــا كــــان  ــمـ ــلـ ــلــــى أنـــــــه كـ  عــ

ً
مــــــشــــــددا

 كــانــت فــائــدة 
ً
االكــتــشــاف مــبــكــرا

العاج كبيرة، ومــن ثم القضاء 
عــلــى هـــذا الـــمـــرض فـــي مــراحــلــه 

األولى.

الكشف المبكر

ونصح الحداد كل من تجاوز 

 أن يجري كشفا 
ً
عمره 45 عاما

 عــــن ســــرطــــان الـــقـــولـــون 
ً
مـــبـــكـــرا

ــــى أن   إلــ
ً
والـــمـــســـتـــقـــيـــم، مـــشـــيـــرا

 عــن 
ً
اكـــتـــشـــاف الــــمــــرض مـــبـــكـــرا

طـــريـــق مــنــظــار الـــقـــولـــون تــكــون 
الــلــحــمــيــات الــصــغــيــرة واألورام 
فـــي بــدايــتــهــا، ومـــن ثـــم الــقــضــاء 

على المرض.
وأضاف أن أي شخص يعاني 
من أعراض القولون مثل انتفاخ 
بالبطن أو عوار بالبطن أو نزول 
ــلــــوزن وتـــغـــيـــر فــي  غـــيـــر مـــبـــرر لــ
طريقة التبرز أو لــون الــبــراز أو 
وجود الدم بالبراز عليه مراجعة 

ــاذ  ــخــ الـــطـــبـــيـــب الـــمـــخـــتـــص التــ
ات الازمة والضرورية  اإلجـــراء

للعاج.
 
ً
ــى أن هـــنـــاك طــرقــا وأشــــــار إلــ

ــي  ــ أخــــــــــــرى لــــاســــتــــكــــشــــاف وهـ
 CTاألشــعــة الــخــاصــة بــالــقــولــون
colonography، وهناك طريقة 
 
ً
أخرى تتم بفحص البراز، الفتا

إلى أن األفضل واألمثل الكتشاف 
ســرطــان الــقــولــون هــو المنظار 

القولون االستكشافي.
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»السكنية«: للزوجة الكويتية رئيس التحرير والسفير الهندي يستعرضان العالقات
إصدار ملكية نصف المسكن

أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن للزوجة 
الكويتية الحق في إصدار وثيقة ملكية نصف المسكن 
الحكومي، من خال اإلدارة المختصة، ودون العرض 

على اللجنة.
وقــالــت المؤسسة، فــي بــيــان صحافي، أمــس األول، 
إن ما يتداول عبر مواقع التواصل وبعض الخدمات 
اإلخبارية اإللكترونية عن »حرمان الزوجة الكويتية 
مـــن حــقــهــا فـــي مــلــكــيــة نــصــف الــمــســكــن الــحــكــومــي« ال 

أساس له من الصحة.
 
ً
وأضافت أنه بناء على التعديات التي تمت أخيرا
على الئحة الرعاية السكنية، فــإن للزوجة الكويتية 
الــحــق فــي الــتــقــدم بــطــلــب إيــصــال الــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
إضافة إلى حق أي فرد من أفراد األسرة بالتقّدم، على 
ــعــرض طلباتهم عــلــى اللجنة المختصة التــخــاذ 

ُ
أن ت

ات القانونية. الرأي وفق اإلجراء
وأوضـــحـــت الــمــؤســســة أن الــتــعــديــات أتـــت لتصب 
في مصلحة األســرة بكامل أفــرادهــا، وكذلك لتسهيل 

ات إلصدار الوثيقة. اإلجراء

 لدى الرجال
ً
الحداد: سرطان القولون األكثر انتشارا

»نسبة إصابة الكويتيين بالمرض 14.8 لكل 100 ألف نسمة«

ى أن 
ّ
أتمن

ترتقي 
التجارة 

مع الكويت 
لتصل إلى... 

الفضاء
سويكا

رئيس التحرير مستقبًا السفير الهندي أمس

الحداد متوسطًا عددًا من المشاركين في اليوم التوعوي

طرحت جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، مشروعًا خاصًا 

لكفالة املعلمني تحت شعار 
»معلم الناس الخير«، ضمن 
حملتها الرمضانية »سباق 

الخير«.
وقالت الجمعية، في بيان، 

أمس، إن املشروع يهدف إلى 
كفالة املعلمني، ومحفظي 

القرآن في إفريقيا وآسيا ودول 
البلقان، لتعليم الناس الدين 
الصحيح،  ومعالجة األفكار 

الدخيلة على اإلسام. 
وأوضحت أن املرحلة األولى 

ستكون لكفالة 100 معلم 
ومحفظ، وتبلغ تكلفتها 60 

ألف دينار. أما املرحلة الثانية، 
فستكون بتخصيص 600 دينار 
لكفالة محفظ أو معلم ملدة عام. 

أعلن وكيل وزارة اإلعام املساعد 
للصحافة والنشر واملطبوعات 

بالتكليف، الفي السبيعي، 
إطاق خدمات تطويرية جديدة 

للجريدة الرسمية )الكويت 
اليوم(، اعتبارًا من عدد أمس، 
إضافة إلى خدمات الهواتف 
الذكية وخدمات أخرى على 
املوقع اإللكتروني للجريدة. 

وأوضح السبيعي أن التحديث 
الجديد يتضمن خدمة 

االطاع على أرشيف الجريدة 
منذ تأسيسها سنة 1954 

بصيغة »PDF«، حيث سيتم 
رفع اإلصدارات تباعًا حال 

جاهزيتها، وسيتم اإلعان عن 
كل إصدار يتم رفعه على املوقع 

اإللكتروني. 
ويتضمن التحديث كذلك خدمة 

تحميل ملف إصدار الجريدة 
.»PDF« بصيغة

سلة أخبار

»إحياء التراث« تطرح 
مشروع كفالة المعلمين

تحديث وخدمات جديدة 
لـ »الكويت اليوم«

»تكنولوجيا التعليم« 
يوصي بتأسيس جامعة 

للذكاء االصطناعي
● فهد الرمضان

أعلنت لجنة التوصيات في مؤتمر تكنولوجيا 
التعليم الثالث 2023، الذي نظمته جمعية العاقات 
العامة برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي 
والــبــحــث الــعــلــمــي، د. حــمــد الــعــدوانــي، إصــــدار 22 
توصية للمؤتمر، منها ضـــرورة تطوير التعليم 
وعــمــل البنية التحتية المناسبة لجعل التعليم 
، وتــأســيــس جــامــعــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي، 

ً
رقــمــيــا

وتطوير المحتوى التعليمي اإللكتروني العربي. 
وشــدد المؤتمر على ضــرورة االتفاق بين دول 
مجلس التعاون الخليجي على سن التشريعات 
ــل وآلـــــيـــــات الــتــعــلــيــم  ــمـ ــتــــي تـــنـــظـــم عـ ــدة الــ ــوحــ ــمــ الــ
ــتـــراف واالعــتــمــاد،  اإللــكــتــرونــي وتــضــمــن لــهــا االعـ
إضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة تــوحــيــد الــجــهــود الخليجية 
والــعــربــيــة فـــي مـــجـــاالت تــطــويــر الــتــعــلــيــم الــرقــمــي 
 في مجال تطوير المناهج التفاعلية 

ً
وخصوصا
اإللكترونية.

»الشؤون«: إزالة أكشاك وصناديق التبرعات المخالفة
»أمهلت الجمعيات حتى الخميس إلزالتها... وإجراءات قانونية بحق غير الملتزمة«

»الصحة« تحدد مواعيد عمل 
مرافقها خالل رمضان

ً
العمل بمراكز تطعيم »كورونا« من 8 مساء حتى 12 صباحا

حـــــددت وزارة الــصــحــة مــواعــيــد 
ــــي مـــرافـــقـــهـــا خــــــال شــهــر  الـــعـــمـــل فـ
رمــضــان، مــؤكــدة أن مــواعــيــد العمل 
فــي مــراكــز فــحــص الــعــمــالــة الــوافــدة 
ــيـــة  ــثـ ــيـ ســــتــــكــــون فــــــي مــــــركــــــزي الـــرمـ
والــشــويــخ للعمالة الــمــنــزلــيــة خــال 
الفترة الصباحية من الـ 9 حتى 1:30 
ظــهــرا، وخــال الفترة المسائية من 

1:30 ظهرا حتى 4 عصرا.
وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، 
ــز ضـــاحـــيـــة عـــلـــي صــبــاح  ــراكــ بـــــأن مــ
السالم والجهراء وصبحان ستكون 
لجميع الفئات من 9 صباحا حتى 
1:30 ظـــهـــرا، مــضــيــفــة أن الــحــضــور 
يكون وفــق موعد مسبق، وبإمكان 
ــور الـــكـــفـــيـــل بـــنـــفـــســـه لــفــحــص  حــــضــ
العمالة المنزلية في مركز الرميثية 

دون موعد مسبق.
وبينت أن مواعيد العمل للتبرع 
في إدارة خدمات نقل الــدم ستكون 

مـــــن األحــــــــد إلــــــى الـــخـــمـــيـــس، مـــــن 8 
مساء حتى 12:30 صباحا في بنك 
ــدم الــمــركــزي بــالــجــابــريــة، ومــركــز  الــ
التعاونيات لنقل الدم بالعدان، وفرع 
مستشفيات الــفــروانــيــة، والــجــهــراء، 
وجابر األحمد، مضيفة أن مواعيد 
العمل في مراكز تطعيم »كوفيد 19« 
ســتــكــون مــن 8 مــســاء حــتــى 12 بعد 

منتصف الليل.
ــــى أن مـــواعـــيـــد عــمــل  وأشــــــــارت إلـ
ــز الـــــطـــــوارئ الــلــيــلــيــة ألقـــســـام  ــراكــ مــ
ــــال رمــــضــــان ســتــكــون  ــان خــ ــ ــنـ ــ األسـ
مــن 12 بعد منتصف الليل حتى 7 
صباحا في عيادات الطوارئ بمراكز 
الفروانية التخصصي لطب األسنان، 
وجـــابـــر األحـــمـــد الــتــخــصــصــي لطب 
األسنان، والعدان التخصصي لطب 
األسنان، ومستشفى الجهراء ومركز 
األميري التخصصي لطب األسنان.

https://www.aljarida.com/article/19044
https://www.aljarida.com/article/19047
https://www.aljarida.com/article/19057
https://www.aljarida.com/article/19150
https://www.aljarida.com/article/19151
https://www.aljarida.com/article/19152
https://www.aljarida.com/article/19153
https://www.aljarida.com/article/19154


ةديرجلا•
majles@aljarida●comبرلمانيات العدد 5294 / االثنين 27 مارس 2023م / 5 رمضان 1444هـ٤

»الخطاب األميري«: ضرورة التخلص من أسباب تعطيل الجلسات
هل ستظل لجنة الرد لمجلس 2020 متمسكة بتقريرها المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة؟

محيي عامر
وســــط تــرقــب إعــــان التشكيلة 
الحكومية الجديدة، حتى يتمكن 
ــد بــحــكــم  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ مــــجــــلــــس 2020 الـ
المحكمة الدستورية من استئناف 
جلساته، تتجه األنظار إلى جدول 
أعمال الجلسة األولى، الذي سيكون 
بمنزلة نسخة شــبــه مــكــررة آلخــر 
جــــدول أعــمــال جلسة عــاديــة لهذا 

المجلس.
واحــتــوى جـــدول أعــمــال جلسة 
29 مارس 2022، وهي آخر جلسة 
عــاديــة عقدها مجلس 2020 قبل 
 
ً
صدور مرسوم حله، على 13 بندا
و92 فــقــرة، وشــهــدت تلك الجلسة 
استجواب رئيس الـــوزراء السابق 
سمو الشيخ صباح الخالد، والذي 

 من النواب مهند الساير 
ً
كان مقدما

وخـــالـــد الــمــونــس وحــســن جــوهــر، 
وانتهت مناقشته وقتها بتقديم 

كتاب عدم تعاون.
ومــــن ضــمــن الـــمـــواضـــيـــع، الــتــي 
ستتصدر جـــدول أعــمــال الجلسة 
المقبلة لمجلس 2020، تقرير لجنة 
الــرد على الخطاب األمــيــري، الذي 
تم به افتتاح دور االنعقاد الثاني 
للفصل التشريعي السادس عشر، 
باعتبار أن المجلس لم يتمكن من 
 
ً
أخذ قرار بشأنه وقتها، وظل عالقا

على جدول األعمال.
ــر كــبــنــد  ــريـ ــقـ ــتـ ــيـــس الـ ــــت لـ ــــافـ الـ
مـــــدرج، بـــل مـــا ورد فــيــه مـــن ردود 
على الــخــطــاب، الـــذي احــتــوى على 

تـــأكـــيـــدات بــــضــــرورة الـــتـــعـــاون مع 
السلطة التنفيذية وإنجاز القوانين 
المهمة التي ينتظرها الشعب، فهل 
سيتمسك المجلس به ويلتزم بما 
ورد فيه إذا تعاونت الحكومة معه؟ 
أم يتخلى عنه بعد تغير المشهد 
السياسي ومــا آلــت إليه األوضــاع 

؟
ً
السياسية مؤخرا

وقالت »الخطاب األمــيــري«، في 
 على 

ً
تقريرها الذي سيكون مدرجا

جــدول أعمال الجلسة المقبلة، إن 
»المجلس على استعداد للتعاون 
مع الحكومة لحل األزمات، وتجنيب 
ــان ســـيـــاســـي،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــبــــــاد أي احـ
باالستجابة لتطلعات الشعب وما 
ينتظره مــن إنــجــازات تستحق أن 
 
ً
تتكاتف لها جهود الجميع تغليبا

للمصلحة الوطنية«.
كما ورد في التقرير أن النواب 
المشاركين فــي مناقشة الخطاب 
مــقــتــنــعــون بـــأن تـــعـــاون السلطات 
 لــمــدى الـــتـــزام كل 

ً
يــكــون انــعــكــاســا

ــــات الــــشــــعــــب، وأن  ــــويـ ــأولـ ــ مـــنـــهـــا بـ
ــدم فـــــي هـــذا  ــقــ ــتــ مـــقـــيـــاس مـــــــدى الــ
الــتــعــاون يرتبط بما يتم إنــجــازه 

من قضايا، وفي هذا السياق يرون 
أن التحصين الحقيقي ألي وزير أو 
حكومة وألي نائب أو مجلس هو 

التحصين الشعبي.
وأضــــــاف الــتــقــريــر: »وإذ يعبر 
الــمــجــلــس عــــن تــمــســكــه بـــضـــرورة 
ــلـــص مـــــن أســـــبـــــاب تــعــطــيــل  ــتـــخـ الـ
الجلسات، وما ترتب على ذلك من 
إعاقة أداء دوره بالشكل الدستوري 
المطلوب، فإنه يدعو الحكومة إلى 
االلتزام بتعويض الجلسات الفائتة 
وإبداء حسن النوايا من أجل إقرار 
القوانين الجاهزة واستعجال تلك 
ــزال تــحــت نــظــر الــلــجــان  ــ الـــتـــي ال تـ
البرلمانية وفق جدول زمني واضح 

متوافق عليه«.

ــــى اتــخــاذ  ــا الــســلــطــتــيــن إلـ ــ ودعــ
خطوات جادة لتنفيذ اإلصاحات 
االقــتــصــاديــة والــمــالــيــة لمعالجة 
االختاالت الهيكلية وفق برنامج 
 
ً
ــا ــتـ ــنــــي مـــــــــدروس وعـــــاجـــــل، الفـ زمــ
إلــــى أن الــمــجــلــس مــســتــعــد إلقــــرار 
القوانين التي تحقق تلك األهداف، 
وعلى الحكومة أن تضمن برنامج 
عــمــلــهــا خــطــة واضـــحـــة ومـــحـــددة 
 ومتوفرة على وسائل إقرار 

ً
زمنيا

االصاح المنشود الذي من شأنه 
 تــعــزيــز الــنــمــو االقـــتـــصـــادي 

ً
فـــعـــا

واالســــتــــدامــــة الـــمـــالـــيـــة والــتــنــمــيــة 
االجتماعية.

وأكـــد أن اإلصــــاح االقــتــصــادي 
ــتـــضـــي االنــــتــــقــــال  ــقـ ــــدام يـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

بــاســتــعــجــال إلــــى تــنــويــع مــصــادر 
الدخل، إذ تأخرت الكويت في ذلك 
مقارنة ببلدان المنطقة، وأصبح 
 اتخاذ خطوات حقيقية فعالة 

ً
لزاما

بالتركيز على القطاع النفطي من 
خال تطوير الصناعات التحويلية 
والكيماوية والمشتقات النفطية 
ــرار  ــ وبــرمــيــل الــنــفــط الـــذهـــبـــي، وإقـ
ــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــأمـــن  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ

الغذائي.
وكانت لجنة الرد على الخطاب 
األميري تشكلت في دور االنعقاد 
الثاني بالفصل التشريعي السادس 
عشر مــن الــنــواب حمد الهرشاني 
 
ً
 وأســـامـــة الــشــاهــيــن مــقــررا

ً
رئــيــســا

.
ً
وأحمد الحمد عضوا

جلسة سابقة للمجلس الحالي

الشحومي يرفض 
التشكيك في القضاء

رفض نائب رئيس مجلس 
ــومــــي  ــحــ ــشــ األمــــــــــــة أحــــــمــــــد الــ
ــقــــضــــاء مــن  ــــي الــ الـــتـــشـــكـــيـــك فـ
بــعــض الــــنــــواب، عــلــى خلفية 

حكم المحكمة الدستورية. 
وقـــــــــــال الـــــشـــــحـــــومـــــي، فـــي 
تصريح لــه على حسابه في 
»سناب شــات«، إن »هناك من 
يدعي الحفاظ على الدستور 
ــد يـــــــــوم، وقـــضـــيـــة  ــعــ  بــ

ً
ــا ــ ــومــ ــ يــ

 بعد رأي، 
ً
بعد قضية، ورأيـــا

وبـــمـــجـــرد أن تـــســـيـــر األمـــــور 
في طريق ال يرتضيه لنفسه 
يـــخـــالـــف ذلـــــــك، وهـــــو يــعــيــش 
بعالم ويبرز ما يريده بكيفه«. 
ــــؤالء يـــريـــدون  ــاف: هـ ــ ــ وأضـ
أن يبنوا دولــة خــارج الدولة، 
 مــن خال 

ً
ويــريــدون دســتــورا

 إلــــى أنـــهـــم »ال 
ً
فـــكـــرهـــم، الفـــتـــا

ــنــــون بـــحـــكـــم الــمــحــكــمــة  يــــؤمــ
الدستورية القاضي بإبطال 
ــلـــس ألنــــــه جــــــاء عــكــس  ــمـــجـ الـ

توجهاتهم«. 
ــؤالء  ــ  هـ

ً
ــع مـــخـــاطـــبـــا ــ ــابـ ــ وتـ

ــور مــن  ــ ــهـ ــ ــة شـ ــتــ ـــواب: ســ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــ ال
بــقــائــكــم عــلــى الـــكـــراســـي ولــم 
تــأتــوا بــفــكــرة واحــــدة سليمة 
ــا نــــــدر، وتــــأتــــون الـــيـــوم  إال مــ
تعترضون على حكم المحكمة 
ــا قــضــت  ــ ــهـ ــ ــة ألنـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
بحكم ال يتناسب مع فكركم، 
: لماذا تستمرون في 

ً
متسائا

هذه النوعية من األفكار التي 
تطعن بالدستور والمحكمة 
الدستورية وأنتم من تسمون 
أنفسكم حماة الدستور؟ لماذا 
يـــشـــكـــك الـــقـــانـــونـــيـــون الـــذيـــن 
لديكم بهذا الحكم؟ فمنذ 12 
 والــقــضــاء لــم يسلم من 

ً
عــامــا

طعنكم.
وقـــال إن »هـــؤالء يخلطون 
األوراق وكأنها حقائق لهدم 
 إلـــى أنـــه »لــو 

ً
الـــدولـــة«، مــشــيــرا

كــانــت هــنــاك شخصانية في 
أحــكــام المحكمة الدستورية 
لكان بعضكم غير موجود في 

الوقت الحالي«. 
وأكـــــــــد أن »الــــشــــعــــب بــــات 
ــل مــــــــن هـــــذا  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــ ــعـ ــ ــــشـ يـ
الــخــاف، وأذكـــر أهــل الكويت 
أنه عندما صدر خطاب ولي 
الــعــهــد لــم نــقــل ســـوى السمع 
ــدر  ــة، وعــــنــــدمــــا صــ ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ والــ
حـــكـــم الـــدســـتـــوريـــة تــعــامــلــنــا 
 للقضاء 

ً
 وتطبيقا

ً
معه واقعا

والـــدســـتـــور، واذا رأى سمو 
 
ً
األمير وولي العهد مستقبا
 
ً
 آخـــــر فـــســـنـــقـــول ســمــعــا

ً
أمــــــــرا

وطاعة«.

الشحومي بجلسة سابقة

اجتماعات اللجان... »ال يوجد حتى حينه«

»ال يــوجــد حــتــى حــيــنــه«، هـــذه الــعــبــارة الــمــتــصــدرة الــلــوحــة 
اإللكترونية الخاصة بإعانات اجتماعات لجان مجلس األمة، 
عكست حال لجان مجلس 2020 الدائمة والمؤقتة، والتي تبدو في 
حالة شبه توقف كامل عن العمل، حالها في ذلك حال جلساته، 
التي تنتظر الستئنافها إعان تشكيل الحكومة الجديدة، ومن 

ثم دعوة المجلس الستئناف جلساته من جديد.
وقــــال الــخــبــيــر الــدســتــوري د. مــحــمــد الــفــيــلــي، لـــ »الــجــريــدة«، 
إنــه »وفــق حكم المحكمة الدستورية يعود المجلس من حيث 
توقف، كما لو لم يكن مرسوم الحل قد صدر، فنبدأ ونحتسب 
المدة التي عقدها مجلس 2020 في دور انعقاده الثاني، وهل 
أقر الميزانية العامة للدولة خاله أم ال، ونتعامل مع الموضوع 

على هذا األساس«.
وأضاف الفيلي: »وعلى ضوء ذلك فمن حق لجان مجلس األمة 
الدائمة والمؤقتة بذات تركيبتها أن تجتمع وتمارس أعمالها، 
على اعتبار أنه كان هناك عائق قانوني منعها من االجتماعات 
خال الفترة السابقة، وبصدور حكم المحكمة الدستورية فإن 

.»
ً
هذ العائق لم يعد موجودا

الفيلي: من حق اللجان االجتماع بذات تركيبتها وممارسة أعمالها

محمد الفيلي

المويزري: الساحة ستنفتح 
وستعرفون كل الحقائق

ــاؤل  ــ ــسـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ فـــــــي رده عـ
بشأن مــا آلــت إليه األوضــاع 
الــســيــاســيــة، اكــتــفــى الــنــائــب 
شـــعـــيـــب الـــــمـــــويـــــزري، خـــال 
وجـــوده فــي ديوانية النائب 
ــق مــــســــلــــم الـــــــبـــــــراك،  ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
بــالــقــول: »الــســاحــة ستنفتح 
وســتــعــرفــون كــل شــــيء، وكــل 
الــحــقــائــق ســـوف تــعــرفــونــهــا 
، ولكل حــادث حديث... 

ً
قريبا

وراح يبين كل شيء«.

https://www.aljarida.com/article/19077
https://www.aljarida.com/article/19080
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https://www.aljarida.com/article/19082
https://www.aljarida.com/article/19083
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قبل أيام، شرح الرئيس شي جينبينغ مفاهيم الحزب الشيوعي 
الصيني حول استكشاف طريق التحديث بطريقة منظمة، وطرح 
مبادرة الحضارة العالمية، والتي قدمت خطة صينية لتعزيز تقدم 

الحضارات البشرية.
إن االحــتــرام المتبادل والثقة المتبادلة يمثالن الطريق الذي 
يجب أن تسلكه الدول في التعامل مع بعضها البعض في العالم، 
وأيضا المنهج الذي ينبغي التمسك به للتعايش بين حضارات 
العالم. وفي السنوات األخيرة، ما زالت نظرية »صراع الحضارات« 
أو »تفّوق الحضارة الغربية على اآلخرين« مسموعة، ما يؤدي إلى 
تفاقم الكراهية والغربة بين مختلف الحضارات، ويعوق ذلك بشكل 
خطير التبادالت والتعاون الدوليين، في حين تتكرر أحداث »البجعة 
السوداء« و»وحيد القرن الرمادي«، وتتداخل وتتشابك التحديات 

واألزمات المتعددة في أنحاء العالم.
ــاع، يـــدرك الــنــاس أن جميع الــبــلــدان ترتبط  فــي ظــل تلك األوضــ
ارتباطا وثيقا في مصالح تنميتها ومستقبلها، فال تستطيع أي 
دولة البقاء بمفردها، وإن التبادالت والتعلم المتبادل والتناغم 
والتعايش بين حضارات العالم يلعب دورا ال غنى عنه في تعزيز 
تحديث المجتمع البشري وازدهار حديقة الحضارة العالمية. يمكن 
ت استجابة لمتطلبات  القول إن مبادرة الحضارة العالمية جــاء
العصر، وتتمتع باألهمية الواقعية البالغة والقيمة العملية الكبيرة، 

وتقترح المبادرة ما يلي:
• يجب أن ندعو بشكل مشترك إلى احترام تنوع الحضارات في 
العالم، وااللتزام بالمساواة والتعلم المتبادل والحوار والتسامح 
بين الحضارات، واستخدام التبادل بين الحضارات للتغلب على 
الحواجز بينها، والتعلم المتبادل بين الحضارات للتغلب على 
الصراعات بينها، والتسامح بين الحضارات لتجاوز التفوق بينها.
• يــجــب علينا بشكل مــشــتــرك أن نــدافــع عــن الــقــيــم المشتركة 
لإلنسانية كافة وأن ندفعها قدما، فالسالم والتنمية واإلنصاف 
والــعــدالــة والديموقراطية والــحــريــة هــي مسعى مشترك لشعوب 
جميع البلدان، فعلينا أال نفرض قيمنا أو نماذجنا على اآلخرين 

وال ننخرط في المحاربة األيديولوجية.
• يجب أن نــدافــع بشكل مشترك عــن أهمية مــيــراث الحضارة 
واالبــتــكــار، واالســتــفــادة بشكل كامل مــن قيمة العصر فــي تاريخ 
وثــقــافــة مختلف الــبــلــدان، وتــعــزيــز الــتــحــول اإلبـــداعـــي والتطوير 
المبتكر للثقافات التقليدية الــمــمــتــازة فــي مختلف الــبــلــدان في 

عملية التحديث.
• يجب أن ندعو بشكل مشترك إلــى تدعيم التبادالت الشعبية 
والتعاون على الصعيد الدولي، واستكشاف إقامة حــوار حضاري 
عالمي وشبكة تعاون، وإثـــراء محتوى التبادالت، وتوسيع قنوات 
التعاون، وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعوب، من جميع 
البلدان، والعمل المشترك على تعزيز تنمية وتقدم الحضارة اإلنسانية.

تضخ مبادرة الحضارة العالمية طاقة إيجابية قوية في تعزيز 
عملية التحديث البشري وبناء مجتمع مستقبل مشترك للبشرية. 
ة اختراع حصرية« يتمتع بها عدد قليل من  التحديث ليس »براء
الدول، بل إنه حق متساو يمكن لجميع البلدان الحصول عليه من 
خالل جهودها الدؤوبة. على الرغم من أن البشر لديهم اختالفات 
في اللون واللغة، فال توجد أي حضارة تتفوق على حضارة أخرى. 
لقد جمعت الــحــضــارات المختلفة فــي مختلف الـــدول والمناطق 
اليوم تراثا عميقا للتحديث لكل دولة. فإن أفكار الثقافة الصينية 
التقليدية المتمثلة في »الجمع بين األخــالق واألربــاح«، والنظرة 
االجتماعية المتمثلة فــي كــون »العالم عائلة واحـــدة«، ونظرتها 
المتمثلة في »االنسجام بين اإلنسان والطبيعة«، وحكمتها عن 
الــحــيــاة المتمثلة فــي أن »الــســالم هــو أثــمــن قــيــمــة«، تجعل النمط 
الصيني للتحديث يتميز بخصائص فــريــدة، حيث يسعى إلى 
الـــرخـــاء الــمــشــتــرك للجميع، وتــنــســيــق الــتــقــدم الـــمـــادي والــثــقــافــي 
واألخالقي، والتناغم بين البشرية والطبيعة، والتنمية السلمية 
في الطريق إلى التحديث، وهذا لم يثر نظرية التحديث بشكل كبير 
ويوسع ممارسة التحديث فحسب، بل يجعل حديقة الحضارة 

اإلنسانية أكثر ازدهارا وتنوعا.
الصين ليست فقط المقترح لمبادرة الحضارة العالمية، بل 
إنها أيضا رائدة في تنفيذها. في ديسمبر العام الماضي، تم عقد 
القمة الصينية ـ العربية األولى والقمة الصينية ـ الخليجية األولى 
في الرياض بنجاح، وكتبت قصة جميلة عن تبادل الحضارتين 
الصينية ـ العربية في العصر الجديد، ومنذ وقــت ليس ببعيد، 
وبــدعــم ورعـــايـــة مــن الــصــيــن، حــقــق الـــحـــوار الــســعــودي ـ اإليــرانــي 
في بكين نتائج مهمة، حيث أظهر أن الصين تدعو بنشاط إلى 
مفهوم الحضارة المتمثل في المساواة والتعلم المتبادل والحوار 
والتسامح، وتعمل على دفع شعوب جميع البلدان لبناء مجتمع 

مستقبل مشترك للبشرية سويا.
وفي الدورة الـ49 لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون 
اإلسالمي قبل أكثر من أسبوع، أعربت الدول المشاركة في االجتماع 
عن ترحيبها بتطبيع السعودية وإيــران العالقات الدبلوماسية 
بدعم من الصين، مما أثبت الرغبة المشتركة والتطلع المشترك 
للصين والــــدول اإلســالمــيــة فــي تعزيز التضامن والــتــعــاون بين 

الدول اإلسالمية.
لقد حافظت الصين والــكــويــت، رغــم آالف األمــيــال التي تفصل 
بينهما، على العالقات الودية والتعارف والتقارب بين شعبيهما، 
وتدعو كالهما إلى احترام تنوع الحضارات، وشهدت التبادالت 

.
ً
الشعبية والثقافية بينهما تطورا كبيرا مستمرا

إن الصين على استعداد للعمل مع الكويت لتعزيز التبادالت بين 
الحضارات على مستويات متعددة، وعلى أساس مبدأ احتضان 
التنوع واالختالف وتحقيق التناغم والتوافق. وإنني على ثقة بأن 
الصين والكويت قادرتان على استكشاف مسار التحديث الفريد 
الخاص بهما، وإضافة المزيد من الطاقة اإليجابية لقضية السالم 
واالستقرار العالميين والتنمية المستدامة، وتقديم مساهمات 

في بناء حديقة تزدهر فيها جميع األنواع من زهور الحضارات.
* السفير الصيني لدى الكويت

مبادرة الحضارة العالمية... 
طاقة إيجابية في عملية 

التحديث البشري

تشانغ جيان وي* ًالقائم باألعمال األميركي لـ ةديرجلا•: المجتمعات 
 واستقرارا

ً
المراعية لحقوق اإلنسان أكثر أمانا

 في مجال حقوق المرأة 
ً
هولتسنايدر: الكويت أحرزت  تقدما

جيمس هولتسنايدر

عبدالعزيز العتيبي

هناك مجال للتحسين 
فيما يتعلق بترحيل 

الوافدين من دون 
مراجعة قضائية

تــــقــــريــــر وزارة ربيع كالس  عــــلــــى 
ً
ردا

الخارجية األميركية عن حقوق 
اإلنسان لعام 2022، الذي صدر 
قبل أيام، وشمل الكويت، قال 
الـــقـــائـــم بـــاألعـــمـــال األمـــيـــركـــي، 
جــــيــــمــــس هــــولــــتــــســــنــــايــــدر، لـــ 
»الـــجـــريـــدة«، فــي تعليقه على 
قة بحقوق 

ّ
النصوص المتعل

ــة الــمــنــزلــيــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــرأة والـ ــ ــمـ ــ الـ
والوافدين بالكويت، »أشجعكم 
ة الـــتـــقـــريـــر الـــــذي  عـــلـــى قـــــــــراء
يغطي حقوق المرأة واحترام 

الحريات المدنية«.
وأضاف: »وبحسب التقرير، 
 فــي 

ً
ــا ــقـــدمـ ــكـــويـــت تـ أحـــــــرزت الـ

مجال حقوق المرأة من خالل 
 
ً
ــدا ـــديــ  جـ

ً
ــا ــيــ تـــعـــيـــيـــن 17 مــــدعــ

مــن الــنــســاء و8 قــاضــيــات عام 
ه لفت إلــى أنــه »ال 

ّ
2022«، لكن

يـــزال هــنــاك مــجــال للتحسين 
فيما يتعلق باإلبعاد اإلداري 
لـــلـــوافـــديـــن مـــن دون مــراجــعــة 

قضائية«.
ــاف: »عــمــلــت الــواليــات  وأضــ
الــمــتــحــدة لــعــقــود عــلــى تعزيز 
ــــوق اإلنــــــســــــان«،  ــقـ ــ احــــــتــــــرام حـ
ــز  ــزيــ ــعــ  عــــلــــى أن »تــ

ً
مــــــــشــــــــّددا

احـــتـــرام هـــذه الــحــقــوق ُيعتبر 
مــــــــن أولــــــــــويــــــــــات الــــســــيــــاســــة 
ز 

ّ
عز

ُ
الخارجية األميركية التي ت

مصالحنا الوطنية وأمننا«، 
ومؤكدا أن »المجتمعات التي 
ــع عــــن حــقــوق  ــ ــدافـ ــ تـــحـــتـــرم وتـ
اإلنسان والحريات األساسية 

والــمــؤســســات الديموقراطية 
 
ً
وسيادة القانون أكثر استقرارا

.»
ً
وأمانا

ــانــــون حــقــوق  وتـــابـــع أن »قــ
ــان يـــجـــّســـد الـــحـــقـــائـــق  ــ ــســ ــ اإلنــ
ــرام حــقــوق  ــتــ ــاحــ ـــقـــة بــ

ّ
الـــمـــتـــعـــل

اإلنسان والحريات األساسية«.
وفـــي مــــوازاة الــتــقــريــر الــذي 
ــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة االهـــتـــمـــام  شـ
بــالــدفــاع عــن حــقــوق اإلنــســان، 
قال القائم باألعمال األميركي 
إن »وزيـــر خارجيتنا أنتوني 
بلينكن أدلى بتصريحات حول 
إطالق تقرير حقوق اإلنسان، 
ــقـــوق  وأوضــــــــــح أن هـــــــذه الـــحـ
عالمية، ولم يتم تحديدها من 
قبل أي بلد أو فلسفة أو منطقة 

ــا تــنــطــبــق على  ــمـ ــدة، وإنـ ــ ــ واحـ
الجميع في كل مكان«.

وتابع هولتسنايدر: »نجري 
ــة  ــويــ ــثـــة وقــ ــيـ ــثـ ــات حـ ــشــ ــاقــ ــنــ مــ
ــان مــع  ــســـــ ــوق اإلنـــــ ــ ــقـ ــ حــــــــول حـ
أصــدقــاء مثل الكويت، ونحن 
ــــرق مـــخـــتـــلـــفـــة مــع  ــــطـ ــل بـ ــمـ ــعـ نـ
دول مختلفة، ونــحــاول دائًما 
تحديد الكيفية التي يمكننا 
بها النهوض بحقوق اإلنسان 

بشكل أكثر فعالية«.
وخـــتـــم تــصــريــحــه بــالــقــول: 
»كان هدفنا دائًما هو تحديد 
ــان  ــ ــسـ ــ ــــوق اإلنـ ــقـ ــ ــــات حـ ــــديـ ــــحـ تـ
واســتــخــدام صوتنا وموقفنا 
عـــــلـــــى الــــــمــــــســــــرح الــــعــــالــــمــــي 
ــرى،  ــ وأدوات الـــســـيـــاســـة األخــ

للفت االنــتــبــاه إلــى انتهاكات 
وتــــجــــاوزات حــقــوق اإلنـــســـان، 
 النظر عن مكان حدوثها 

ّ
بغض

أو وقــــــــت حـــــدوثـــــهـــــا أو َمــــن 
يرتكبها، ولتحسين احــتــرام 
ــان فــــي جــمــيــع  ــقــــوق اإلنـــــســـ حــ

أنحاء العالم«.

»اتحاد الجامعة« لـ ةديرجلا•: 
تخصيص المواقف األمامية للطلبة

●   أحمد الشمري
كشف رئيس الهيئة اإلداريــة 
لالتحاد الوطني لطلبة جامعة 
الــكــويــت، عــبــدالــعــزيــز العتيبي، 
عن موافقة مدير األمن والسالمة 
في الجامعة، يوسف الخميس، 
على طلب االتــحــاد بتخصيص 
الــمــواقــف »A« و»B« أمـــام جميع 
الــكــلــيــات فـــي الــجــامــعــة للطلبة 

فقط.
وكشف العتيبي، في تصريح 
لـ »الجريدة«، عن تخصيص إدارة 
الــجــامــعــة 4 مــنــاطــق مــن مــواقــف 
»C« كمحطة انتظار لغير الطلبة، 
على أن يتم تقييم الوضع بشكل 
دوري بين قطاع التخطيط في 
الجامعة وإدارة األمن والسالمة، 
لبيان الحاجة إلى أي تعديل أو 

تطوير على هذا المقترح.
وتــابــع العتيبي أن الموافقة 
جاءت بسبب استغالل المواقف 

 »A« ــة ــ ــداديـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة بـ
و»B« أولــيــاء األمـــور والسائقين 
واالنتظار داخلها لحين انتهاء 
الــطــلــبــة مـــن مــحــاضــراتــهــم، مما 
ــام الــمــواقــف  ــ ــ يــتــســبــب فـــي ازدحـ
ــدم تــمــّكــن الطلبة مــن إيــجــاد  وعـ
مواقف شاغرة، مما يكون سببا 

في تأخرهم عن محاضراتهم.

»األسترالية« تنظم فعالية االستجابة للطوارئ
أقــامــت الجامعة األسترالية 
فعالية االستجابة للطوارئ من 
تنظيم قسم الصحة والسالمة 
الــمــهــنــيــة، بــالــتــعــاون مـــع كلية 

إدارة األعمال لدى الجامعة.
وتمحورت أنشطة الفعالية 
حول كيفية االستجابة لحاالت 
الــــطــــوارئ الــطــبــيــة والـــحـــرائـــق، 
إذ وفـــــرت الــجــامــعــة لــلــحــضــور 
أنــشــطــة مــتــنــوعــة تــتــركــز حــول 
ــة لــــحــــاالت  ــابــ ــجــ ــتــ كـــيـــفـــيـــة االســ
ــوارئ الـــطـــبـــيـــة، وعــمــلــيــات  ــ ــطـ ــ الـ
اإلجـــــــالء ومـــكـــافـــحـــة الـــحـــرائـــق، 
ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى األنـ
التعليمية والترفيهية والــتــي 
قام بتنظيمها طلبة قسم إدارة 
ــال ضـــمـــن مــتــطــلــبــاتــهــم  ــ ــمــ ــ األعــ
 من الجامعة 

ً
األكاديمية، حرصا

على تعزيز مهاراتهم في مجال 
تنظيم الفعاليات. 

ــة قـــوة  ــافـ ــتـــضـ ــمـــت اسـ ــا تـ ــمـ كـ
اإلطفاء العام ممثلة في أفرادها 
وآلـــيـــاتـــهـــا الـــتـــدريـــبـــيـــة، وإدارة 
الــــطــــوارئ الــطــبــيــة، وكــــوادرهــــا 

صورة جماعية

ــقــــديــــم الـــنـــصـــائـــح  ــتــ ــيــــة لــ ــبــ الــــطــ
والـــتـــدريـــبـــات الــمــيــدانــيــة على 
كــيــفــيــة االســـتـــجـــابـــة لـــلـــحـــاالت 

الطارئة. 
ــا، قــالــت مـــديـــرة قسم  بـــدورهـ
الصحة والسالمة المهنية لدى 
ــيـــة« مـــريـــم الــمــراغــي:  ــتـــرالـ »األسـ
 لـــحـــرص الــجــامــعــة 

ً
ــدا ــيـ »تـــجـــسـ

على توفير بيئة دراســيــة آمنة 
ومـــطـــمـــئـــنـــة لـــطـــلـــبـــة ومـــوظـــفـــي 
ــا فـــعـــالـــيـــة  ــنــ ــمــ ــظــ الـــــجـــــامـــــعـــــة نــ

االســتــجــابــة لـــلـــطـــوارئ لـــزيـــادة 
الوعي وتعزيز ثقافة السالمة، 
والتي تقاس فعاليتها بسرعة 
االســتــجــابــة فـــي جــمــيــع حـــاالت 
الطوارئ، خصوصا أننا مقبلون 
على فصل الصيف الــذي يزيد 
ــــوارئ  ــــطـ ــعــــدل حـــــــاالت الـ ــه مــ ــيـ فـ

بمختلف أنواعها«.
وأضــافــت: »نتمنى أن نحقق 
من الفعالية أهدافنا المرجوة، 
ــه الــجــمــيــع مــن  ــلـ وأن يــحــفــظ الـ

الحوادث والحرائق، لذلك يجب 
أن نتأكد أن مجتمع جامعتنا 
مــجــهــز بــالــمــعــرفــة الــصــحــيــحــة 
لضمان سالمتهم بشكل عام«. 

ــام تــــــم الـــتـــبـــرع  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ وفــــــــي الـ
بالعائدات من مبيعات التذاكر 
إلــــى جــمــعــيــة »كــــــان« لــمــكــافــحــة 
السرطان، بمبلغ إجمالي قيمته 

1000 دينار.

 للمكفوفين
ً
 علميا

ً
»األبحاث« ينفذ مختبرا

●   فهد الرمضان
قـــام مــعــهــد الــكــويــت لــأبــحــاث الــعــلــمــيــة بتنفيذ 
عد األولى من نوعها في مواءمة التجارب 

ُ
فعالية ت

العلمية لــقــدرات الطلبة المكفوفين فــي مدرستي 
النور بنين وبنات التابعتين إلدارة التربية الخاصة.

وأوضحت مدير دائرة تطوير النظم والبرمجيات 
م. نورة الغرير، أن مهندسي الدائرة قاموا بمراجعة 
المنهج العلمي المقدم للصفين الثامن والتاسع في 
الكويت، ومن ثم اختيار بعض التجارب ومواءمتها، 

ــتـــوافـــق وقــــــدرات  ــة، كــــي تـ ــيـ لـــتـــكـــون صـــوتـــيـــة وحـــسـ
األبناء من هذه الفئة. وشمل ذلك تجارب كيميائية 
وفيزيائية. وذكرت الغرير أن المهندسين استخدموا 
ــرارة،  الــمــجــســات الــمــخــتــلــفــة لــقــيــاس درجــــــات الــــحــ
ونسبة الحموضة، والجهد الكهربائي، وغيرها من 
المجسات، حيث تم تدريب الطلبة في مدرسة النور 
بنين من 5 إلى 9 مارس، ثم أسبوع لتدريب طالبات 
 على 

ً
مدرسة النور بنات، إضافة إلى تدريبهم جميعا

كيفية رصد النتائج، وكتابة التقرير العلمي. وتم في 
نهاية الدورة تكريم الطلبة والمدربين.

»العلوم الصحية« شاركت بمعرض 
»Science Expo« في الجامعة

شـــاركـــت كــلــيــة الــعــلــوم الــصــحــيــة فـــي مــعــرض 
العلوم Science Expo، الذي نظمته كلية العلوم 
بجامعة الكويت، في مقرها بمدينة صباح السالم 

الجامعية.
 من 

ً
تمثلت مشاركة الكلية بجناح ضــم عـــددا

األقسام والتخصصات العلمية، كقسم التغذية 
واألغذية، الذي عرض بعض التجارب والعينات 
والمعلومات الغذائية المهمة، بإشراف د. باسمة 

بوضهير، ومشاركة بعض طالبات القسم. 
أما قسم صحة البيئة، فقد قام بتوضيح وشرح 
بعض اللوحات الخاصة بالبيئة، وعملية إعادة 

الــتــدويــر. وقــام قسم الــطــوارئ الطبية بتوضيح 
كيفية اإلنــعــاش الــفــوري للمصاب وإنـــقـــاذه، من 

خالل التطبيق العملي على المجسمات الطبية.
كذلك شــارك قسم العالقات العامة في الكلية، 
ــيـــس الـــقـــســـم بــيــبــي نـــجـــف، بــعــرض  بــــإشــــراف رئـ
فيديوهات تعريفية عن الكلية، وتخصصاتها، 
وأقــســامــهــا، وطبيعة الـــدراســـة بــهــا، وأنشطتها 
المختلفة على مدار العام الدراسي، كما تم الرد 
على استفسارات الحضور، والمتعلقة بمخرجات 
الكلية، ومميزاتها، وفــرص العمل المتاحة لها 

بالقطاعين الحكومي والخاص.

جانب من المعرض

»األكاديمية المستقلة«: لن نسمح 
بأي ممارسة تمس مصالح الزمالء

●   حمد العبدلي
كـــــــــشـــــــــفـــــــــت الــــــــقــــــــائــــــــمــــــــة 
األكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة 
ــكــــويــــت عــن  ــــي جـــامـــعـــة الــ فـ
ممارسة مهامها النقابية 
عــــــبــــــر جـــــمـــــعـــــيـــــة أعــــــضــــــاء 
هيئة الــتــدريــس، مــن خــالل 
ــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــا فــــــــي الــ ــهــ ــيــ ــلــ ــثــ ــمــ مــ
اإلداريـــــــة وضـــمـــن الــالئــحــة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وفــــــــي ســـيـــاق 
التعاون لتحقيق المصلحة 

العامة.
وأكدت القائمة، في بيان 
صـــحـــافـــي، أمـــــس، أنـــهـــا لــن 
تسمح بأي ممارسة تمس 
مــصــالــح ومــزايــا الــزمــيــالت 
والـــزمـــالء بــالــجــامــعــة، وأي 
مساس بمعايير المساواة 
والــعــدالــة وتــكــافــؤ الــفــرص 
ألعضاء الهيئة التدريسية، 
وســتــتــصــدى ألي نـــوع من 
أنواع التراخي الذي يهدف 
إلى تغليب مصالح خاصة 

على المصلحة العامة.

ــقـــائـــمـــة إلـــى  وتـــقـــدمـــت الـ
الــــــــزمــــــــالء الـــــفـــــائـــــزيـــــن مـــن 
قـــائـــمـــة الـــتـــمـــيـــز، مــتــمــنــيــة 
ــل  ــمــ ــعــ ــــق والــ ــيـ ــ ــــوفـ ــتـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ لـ
المخلص الذي يتطلع إليه 
ــه مــع  ــدة أنـــ ــؤكــ الـــجـــمـــيـــع، مــ
انــتــهــاء انــتــخــابــات جمعية 
أعضاء هيئة التدريس من 
المفترض أن ينتهي معها 
الــتــنــافــس بــيــن الــقــائــمــتــيــن 
لـــــيـــــحـــــل الــــــــتــــــــعــــــــاون بــــيــــن 
أعضاء الهيئة اإلدارية في 
ســبــيــل تــحــقــيــق الــمــصــلــحــة 
ــاء الــهــيــئــة  ــ ــــضـ ــامــــة ألعـ ــعــ الــ
التدريسية قاطبة والدفاع 
عـــن مــصــالــحــهــم، والــســعــي 
الدؤوب إلى إصالح مواطن 
الخلل في الجامعة والرقي 

بها إلى أعلى المراتب.

بسام الشمري

غياب ملحوظ لطلبة الجامعة 
خالل رمضان

نسبة الحضور 40%... واألساتذة يتوعدون بالحرمان!
●   فيصل متعب

ــوم الــــــــدراســــــــي الـــثـــانـــي  ــيــ ــلــ لــ
عــلــى الــتــوالــي فــي شــهــر مضان 
الـــمـــبـــارك، لـــم يــكــن الـــتـــزام طلبة 
جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت فــــي مــخــتــلــف 
الكليات العلمية واألدبــيــة كما 
هــــو عــلــيــه فــــي الـــســـابـــق، حــيــث 
لوحظ خلو القاعات الدراسية 
والــــمــــمــــرات مــــن الــطــلــبــة الـــذيـــن 
كــانــت تكتظ بــهــم ســابــقــا وقبل 

الشهر الكريم.

تطبيق الئحة الحضور

وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
ــــدة«،  ــريـ ــ ــــجـ ـــ »الـ ــ ــــي الـــجـــامـــعـــة لـ فـ
أن نــســبــة حـــضـــور الــطــلــبــة في 
ــاعــــات الـــدراســـيـــة  ــقــ مــخــتــلــف الــ
خــالل ساعات النهار بلغت 40 
فـــي الـــمـــئـــة، بــيــنــمــا كــــات نسبة 
غــيــابــهــم عـــن مــحــاضــراتــهــم 60 
فــي المئة!، مشيرة إلــى أن هذه 
النسبة كبيرة بالنسبة للطلبة، 
 أنـــهـــم فـــي منتصف 

ً
خــصــوصــا

الـــفـــصـــل الـــــدراســـــي، لــــدرجــــة أن 
أغــلــب أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
ــــرف الـــطـــلـــبـــة  ــــصـ اســــتــــغــــربــــوا تـ
وتــســيــبــهــم عـــن الــحــضــور، مما 
يؤثر على مدة تدريس المنهج.

 
ً
وأفـــادت الــمــصــادر بــأن عــددا
مــن أعــضــاء الهيئة التدريسية 
فـــي مــخــتــلــف الــكــلــيــات تــوعــدوا 
الطلبة بتطبيق الئحة الحضور 
ــيــــاب، وإدراج اإلنــــــــذارات  ــغــ والــ
ــــن،  ــريـ ــ ــــاضـ ــــحـ ــر الـ ــ ــيـ ــ لـــلـــطـــلـــبـــة غـ
وحـــــرمـــــانـــــهـــــم مــــــن الـــــمـــــقـــــررات 
الـــدراســـيـــة إذا اجـــتـــازوا عـــدد 9 

أيام غياب.
وأضافت أن هذا التهاون لن 
ــام  يــمــر مــــرور الـــكـــرام خـــالل األيـ
ــلـــوائـــح سيتم  الــمــقــبــلــة، وأن الـ
تــطــبــيــقــهــا بـــحـــذافـــيـــرهـــا عــلــى 

الطلبة.

سفارة الكويت في سريالنكا تستأنف إصدار 
تأشيرات العامالت المنزليات

 عقب توقفها إثر خطأ تقني أشارت إليه ةديرجلا• األسبوع الماضي
 مع خبر »الجريدة« 

ً
تفاعال

المنشور في عددها الصادر 
بتاريخ 23 الــجــاري، بعنوان 
»خطأ تقني بسفارتنا يوقف 
تأشيرات عامالت سريالنكا« 
ــارة إصــــدار  ــفـ اســتــأنــفــت الـــسـ
التأشيرات للعمالة المنزلية 
الراغبة في القدوم إلى البالد 
عقب إصالحها الخطأ التقني 
الــــذي ضــــرب األنــظــمــة اآللــيــة 

األسبوع الماضي.
وقـــــــــال الـــمـــتـــخـــصـــص فــي 
شــــــؤون الـــعـــمـــالـــة الــمــنــزلــيــة، 
بسام الشمري، لـ »الجريدة«، 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ إن »الــ
ــة، وعـــــــقـــــــب نـــشـــر  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــف،  ــوقـ ــ ــر الـ ــبــ »الــــــجــــــريــــــدة« خــ
ســـــــــارعـــــــــت إلــــــــــــى حـــــــــل هــــــذه 
اإلشــكــالــيــة الــتــي تسببت في 
وقف توريد العمالة الجديدة 
 مــع 

ً
مـــــن هـــــنـــــاك، خــــصــــوصــــا

اعـــتـــمـــاد مـــكـــاتـــب االســـتـــقـــدام 
الــمــحــلــيــة بــــالــــدرجــــة األولـــــى 
، في ظل استمرار 

ً
عليها حاليا

ــــال  ــرار الــفــلــبــيــن وقـــــف إرسـ ــ قــ
عمالتها إلى البالد«.

وأوضح الشمري أن سوق 
 
ً
العمل المنزلي يشهد حاليا

ــعــــامــــالت  ــــات الــ ــئـ ــ مــــــغــــــادرة مـ
ــقــــودهــــن  الــــــالتــــــي انــــتــــهــــت عــ
ورفضن تجديدها، مفضالت 
ــاورة أقـــل  ــ ــجــ ــ دواًل أخــــــــرى مــ
ــكـــالت وأكــــثــــر مــــن حــيــث  مـــشـ
 
ً
ــــب الـــشـــهـــريـــة، مــهــيــبــا ــــرواتـ الـ

ــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ بـــــــالـــــــجـــــــهـــــــات الـ
المعنية، وعلى رأسها وزارتا 
الخارجية والداخلية، والهيئة 
العامة للقوى العاملة، إفساح 
ــمــــجــــال الســــتــــقــــدام عــمــالــة  الــ
مـــنـــزلـــيـــة مـــــن أســــــــــواق عـــــدة، 
وعدم حصر األمر أو االكتفاء 
 
ً
بدولة أو اثنتين، خصوصا

أن الـــكـــويـــت تـــجـــّرعـــت مـــــرارة 
االعتماد على دول بعينها في 
االستقدام أكثر من مــرة، دون 
ــادة تنهي  ــراءات جـ ــ اتــخــاذ إجـ

هذه األزمة. 
ــده بــــقــــرب  ــيـــــ وجــــــــــــــدد تـــــــأكـــــ
حــــــــدوث أزمــــــــة نـــقـــص عــمــالــة 
خالل الشهرين القادمين، مع 

انتهاء عقود العمل المحددة 
بــــعــــامــــيــــن والــــمــــبــــرمــــة بــيــن 
العمالة وأربابها، وعدم رغبة 
هذه العمالة باالستمرار في 
العمل بالكويت، إضافة إلى 
استمرار قــرار الفلبين وقف 
تــصــديــر عمالتها الــجــديــدة 
إلــــــى الـــــبـــــالد، دون تــحــديــد 
موعد الستئناف إرسالها، 
 أن عـــــودة الــعــمــالــة 

ً
مــعــتــبــرا

الفلبينية إلــى الكويت رهن 
ــلـــوال  ــة حـ ــومــ ــكــ ــحــ ــاد الــ ــ ــجــ ــ إيــ
جــــــذريــــــة حـــــيـــــال إشـــكـــالـــيـــة 
»تكدس العامالت بالسفارة«، 
 غير قانوني 

ً
الــذي يعد أمــرا

يــحــدث عــلــى مــــرأى ومسمع 
الجميع، ودون اتخاذ إجراء 
حاسم يمنع تكرار مثل هذه 

التصرفات.

الطقس الماطر يعود الخميسالطقس الماطر يعود الخميس

قالت إدارة األرصاد الجوية إن البالد تأثرت أمس 
بــحــالــة مــطــريــة ازدادت حــدتــهــا صــبــاحــا مـــع تكاثر 
السحب المنخفضة والمتوسطة، قبل أن يبدأ الطقس 
فــي التحسن تــدريــجــيــا خـــالل فــتــرة الــمــســاء وحتى 
منتصف الليل مع تقدم مرتفع جوي وفرصة لتشكل 

الضباب. وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بـــاإلدارة 
»كونا«، أن يكون الطقس دافئا  عبدالعزيز القراوي، لـ
فــي الــنــهــار ومــائــال لــلــبــرودة ليال الــيــوم وغــــدا، على 
ــرة أخــــرى مساء  أن تــعــود فـــرص ســقــوط األمـــطـــار مـ

الخميس المقبل.
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»المجتمع المدني«: الخروج من المأزق يتطلب انتخابات نزيهة
15 جمعية نفع عام طالبت في بيان بإقرار مفوضية لالنتخابات وتعديل الترشح والدوائر والتصويت

جــــمــــعــــيــــة   15 لــــــــبــــــــت  طــــــــا
ــات الـــمـــجـــتـــمـــع  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مــــــن مـ
الــمــدنــي، الــقــيــادة السياسية 
ــع الــــمــــعــــنــــيــــيــــن فـــي  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وجــ
ــلـــطـــات الــــثــــاث بــالــعــمــل  الـــسـ
 إلخـــــــــــراج الــــــبــــــاد مـــن 

ً
فـــــــــــورا

األزمــة السياسية في الباد، 

مشددة على ضرورة إصاح 
ــا الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــي  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــظـ ــ نـ
ــه مــــن خـــال  ــتـ ــمــــان نـــزاهـ وضــ
إقــــــــــرار الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا 
لانتخابات ومراجعة نظام 
الــــتــــرشــــح ووضــــــــع الـــــدوائـــــر 
االنتخابية وآلية التصويت. 

ــــت الـــجـــمـــعـــيـــات، فــي  ــالـ ــ وقـ
ــنـــوان »إلــــى  ــــس، بـــعـ ــيــــان، أمــ بــ
ــن تــتــجــه ســـفـــيـــنـــتـــنـــا؟«، إن  ــ أيـ
الـــبـــاد مـــرت بـــأزمـــة حقيقية 
مــــن تـــبـــعـــات حـــكـــم الــمــحــكــمــة 
الدستورية الــذي قــرر إبطال 
مجلس األمة، في مشهد تكرر 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي الــتــاريــخ 
ــــي، وفــــــــي غـــضـــون  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة الــعــشــر ســـنـــوات، مــمــا  ــرابـ قـ
ألـــــقـــــى بــــظــــالــــه عــــلــــى إرادة 
األمة، ومحاوالتها الحقيقية 

لإلصاح.
وأضــافــت أن هـــذا اإلبــطــال 
ــع  ــ ــاطـ ــ بــــــــّيــــــــن لــــــنــــــا بـــــشـــــكـــــل قـ
وجـــود خــلــل فــي فــهــم الــنــظــام 
الــدســتــوري ونــزاهــة العملية 
االنتخابية وتباين كبير في 

الثقافة السياسية أعاد قلب 
األوراق بعد انفراجة لم يطل 
، الفــتــة إلـــى أن 

ً
أمــدهــا طــويــا

ذلــك أدخــل الــبــاد مــرة أخــرى 
في نفق مظلم من الخافات 
ــــي ذات الـــوقـــت  واألزمـــــــــــات فـ
الـــذي اعــتــقــد فــيــه الــشــعــب أنــه 
ــّر األمــــــان وبــــدأ  ــ ــــى بـ ــــل إلـ وصـ
تصحيح المسار للعودة إلى 
األســـاس الـــذي وضــع لبناته 
اآلبـــــاء األولــــــون لــلــعــمــل عــلــى 
ــاه وكـــويـــت  ــ ــرفـ ــ بـــنـــاء دولــــــة الـ

المستقبل.
ــــروج  ــخـ ــ ــلـ ــ وذكـــــــــــــــرت أنــــــــــه لـ
ــأزق الــســيــاســي  ــمــ مـــن هــــذا الــ
يــتــوجــب الــعــودة إلــى الــوفــاق 
الــــــــوطــــــــنــــــــي الــــــــــــــــذي ســـــطـــــره 
خـــــــطـــــــاب صـــــــاحـــــــب الــــســــمــــو 

ــــاه  ــر الـــــــبـــــــاد، الــــــــــذي تـ ــ ــيــ ــ أمــ
ســـمـــو ولــــي الـــعـــهـــد لــتــحــقــيــق 
اإلرادة الشعبية واالحــتــكــام 
لــلــخــيــار الـــديـــمـــوقـــراطـــي مــن 
خــال انتخابات حــرة نزيهة 
تعكس طموحات وتطلعات 
الشعب الكويتي دون الوقوع 
 في عثرات دستورية، 

ً
مجددا

داعـــيـــن الــمــولــى عـــز وجـــل أن 
نــجــتــاز هـــذه األزمــــة بتكاتف 
الوطنيين مــن رجـــال ونــســاء 
ــلـــون  ــت الــــــذيــــــن يـــشـــكـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
الـــســـور الــمــنــيــع لــنــظــام حــكــم 
ديـــمـــوقـــراطـــي »الـــســـيـــادة فــيــه 
ــلــــطــــات  لــــــأمــــــة مــــــصــــــدر الــــســ

 .»
ً
جميعا

ضبط 18 مليون حبة »بان« بالمستودعات الجوية

• محمد الشرهان
أحــــبــــط رجـــــــال جــــمــــارك إدارة 
المستودعات الجمركية باإلدارة 
العامة للجمارك محاولة إدخال 
ــان« تــقــّدر  ــ كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــــ »بـ
بـــ18 مليون حبة، بعد وصولها 
إلى المستودعات في كونتينرات 

)حاويات(. 
وفي التفاصيل، انه بعد وصول 
شحنتين تخصان شركتين عبارة 
عن 4 كونتينرات إلــى المستودع 

الجوي، اشتبه المفتش الجمركي 
بــــهــــا، وبـــــنـــــاء عـــلـــيـــه تـــــم تــفــتــيــش 
الشحنة األولــى التي كانت عبارة 
عـــن كــونــتــيــنــريــن يــحــتــويــان على 
 ونصف الطن، وبالتدقيق 

ً
27 طنا

عليها تبين أنها تحتوي على 735 
 بداخلها 2000 كيس من نوع 

ً
كيسا

بــان، وبــداخــل كل كيس 100 علبة 
بكل واحــــدة منها 60 حــبــة، وذلــك 

بإجمالي 12 مليون حبة. 
وبــتــفــتــيــش الــشــحــنــة الــثــانــيــة 
تــبــيــن أنــــه تـــم وضــــع مــابــس في 

الواجهة األمامية حتى منتصف 
الـــكـــونـــتـــيـــنـــر، وعـــنـــد إزالـــتـــهـــا تــم 
العثور على 500 كــرتــون فــي كل 
كونتينر بإجمالي 1000 كرتون، 
كــــل واحـــــــد مـــنـــهـــا يـــحـــتـــوي عــلــى 

ــن نـــــوع بــــــان، وكـــل  100 كـــيـــس مــ
كيس بداخله 60 حبة بإجمالي 
ــن حــــــبــــــة. وتـــــــــم حـــجـــز  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ 6 مـ
الشحنتين وعمل محضر ضبط 

بالواقعة لكل شركة.

جانب من المضبوطات

ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن، وجــمــعــيــة الــشــفــافــيــة،  ــطــ رابــ
والجمعية الثقافية االجتماعية النسائية، و«الكويتية 
لــجــودة التعليم«، و«الــخــريــجــيــن«، و«الــمــحــامــيــن«، 
والرابطة الوطنية لأمن األسري، والجمعية الكويتية 
للدفاع عن المال العام، و«االقتصادية الكويتية«، 

والجمعية الكويتية لــإلخــاء الــوطــنــي، والجمعية 
الكويتية ألمــن المعلومات، والجمعية الكويتية 
لمتابعة وتقييم األداء البرلماني، والجمعية الكويتية 
لحقوق اإلنسان، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، 

ورابطة األدباء الكويتيين.

مهربة داخل مهربة داخل 44 حاويات تخص شركتين حاويات تخص شركتين

»البيئة«: مستويات تراكيز ملوثات الهواء ضمن المعايير
قالت الهيئة العامة للبيئة، 
إن مـــســـتـــويـــات تـــراكـــيـــز جــمــيــع 
ملوثات الهواء في دولة الكويت 
تقع ضمن المعايير والــحــدود 

االسترشادية الوطنية.
ــفــــت »الـــهـــيـــئـــة« فــــي بــيــان  ونــ
 
ً
ــلــــة وتـــفـــصـــيـــا صــــحــــافــــي جــــمــ

صحة ما يتم تداوله في وسائل 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي حـــول 
»روائــح منتشرة بسبب تسرب 
غاز يعود إلى شركة تعمل في 

مجال الغاز«.
ــا تـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــهـ ــ وأكـــــــــــدت أنـ
ــودة الــهــواء  مــراقــبــة وتــقــيــيــم جــ
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة مــــن خـــال 
مــــنــــظــــومــــة وشـــــبـــــكـــــة الـــــرصـــــد 
الموزعة في العديد من مناطق 

الباد. 
في مجال آخر، شاركت الهيئة 
مـــســـاء أمــــس األول فـــي الــحــدث 
الــعــالــمــي »ســـاعـــة األرض« عبر 

إصابة 5 أشخاص في تصادم
19 مركبة على »السابع«

• محمد الشرهان
أصيب 5 أشخاص جــراء حــادث مـــروري وقع 
صباح أمس بين 19 مركبة على طريق الدائري 
السابع باتجاه الجهراء، وتسبب الحادث في عرقلة 
حركة السير ألكثر من ساعة، بسبب العدد الكبير 

للمركبات المتصادمة.
وفــي التفاصيل، قــال ضــابــط إدارة العاقات 
العامة والتوعية المرورية الرائد عبدالله بوحسن 
إن إدارة العمليات المرورية تلقت باغا ظهر أمس 
يفيد بوقوع حــادث تصادم بين 19 مركبة على 
طريق الدائري السابع، وان هناك مصابين وعرقلة 

كبيرة لحركة السير.

ــاف بوحسن أنـــه وفـــور تلقي الــبــاغ تم  وأضــ
توجيه دوريــات مــرور إدارة العمليات ودوريــات 
قسم الــحــركــة الــمــروريــة بــــإدارة محافظة مبارك 
الكبير ودوريات شرطة النجدة إلى موقع الباغ، 
مبينا أن رجال المرور وفور وصولهم عملوا على 
تنظيم حــركــة السير الــتــي تعطلت بشكل كبير 
بسبب الحادث، واستدعوا فنيي الطوارئ الطبية 
للتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.
وأشـــار إلــى أن رجــال الــمــرور عملوا على رفع 
ــادوا الحركة  ــ الــمــركــبــات مــن الــطــريــق الـــعـــام، وأعــ
الــمــروريــة إلـــى وضعها الطبيعي، الفــتــا إلـــى أن 

الحادث وقع بسبب سوء حالة الطقس.
إحدى المركبات المتضررة

الشلفان تسأل عن تصنيف المكاتب 
االستشارية للدراسات المرورية

• محمد جاسم
قدمت عضوة المجلس البلدي 
م. شريفة الشلفان سؤااًل إلى رئيس 
المجلس عبدالله المحري، بشأن 
لجنة تصنيف المكاتب االستشارية 

إلعداد الدراسات المرورية. 
وقــالــت الــشــلــفــان، فــي ســؤالــهــا، 
إن الكويت تشهد زيادة كبيرة في 
عدد المشاريع التنموية في شتى 
القطاعات، مما سيؤدي مستقبا 
إلــى تأثيرها البالغ على الحركة 
المرورية، وازدياد حاالت االختناق 
المروري في شبكة الطرق المحيطة 
بهذه المشاريع، موضحة أن زيادة 
االزدحــام على الطرقات المجاورة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الــــجــــديــــدة تـــــدل على 
عـــدم وضــــوح المعايير المتخذة 
فـــي اعــتــمــاد الــــدراســــات الــمــروريــة 
للمشاريع المستقبلية المعروضة. 
وذكـــــــــرت أن ذلــــــك يــتــطــلــب مــن 
ــلـــدي« إعــــــادة الــنــظــر فـــي آلــيــة  ــبـ »الـ

ــتــــمــــاد الـــــــدراســـــــات الــــمــــروريــــة،  اعــ
والنظر في لجنة تصنيف المكاتب 
ــات  ــدراســ االســـتـــشـــاريـــة إلعـــــــداد الــ
الـــمـــروريـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة 
 لكن أعمالها توقفت قبل 

ً
ســابــقــا

عدة سنوات. 

شريفة الشلفان

ًجمعية البيئة: فلنجعل »ساعةجمعية البيئة: فلنجعل »ساعة
 يوميا

ً
األرض« حدثا

ً
 يوميا

ً
األرض« حدثا

دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة إلى جعل ساعة األرض حدثا 
يوميا طوال العام.

وقــالــت رئيسة الجمعية د. وجـــدان العقاب خــال مشاركتها في 
احتفالية ساعة األرض، إن فعالية ساعة األرض التي أقامتها هذا العام 
جمعية أصدقاء البيئة في أبوظبي برئاسة رئيس مجلس االدارة د. 
ابراهيم علي، شارك فيها أكثر من 400 مشارك من دول مجلس التعاون 

وبعض الدول العربية.
وأكدت العقاب أن الجمعية تقدمت خال المشاركة بكلمة تضمنت 
أهمية فعالية ساعة األرض، مشيرة إلى أن أهــداف هذه الفعالية في 
ترشيد استهاك الكهرباء تتقاطع مع الهدف الثاني عشر من أهداف 

التنمية المستدامة وهي االستهاك واإلنتاج المستدام.

ــوار لــمــدة 60 دقيقة  ــ إطــفــاء األنـ
للتوعية بضرورة الحفاظ على 
البيئة والتخفيف من التغيرات 

المناخية.
وأكــدت المدير العام للهيئة 
ــالــــة ســـمـــيـــرة الـــكـــنـــدري  ــالــــوكــ بــ
لــــ«كـــونـــا« حــــرص الــكــويــت على 
الــــمــــشــــاركــــة فـــــي هـــــــذا الــــحــــدث 
الــــعــــالــــمــــي لـــلـــتـــوعـــيـــة بــأهــمــيــة 
الــحــفــاظ عــلــى الــطــاقــة وتقليل 
ــد خــطــر  ــ ــدر ولـــلـــتـــنـــبـــيـــه ضـ ــ ــهـ ــ الـ

التغير المناخي.
وأوضــحــت الكندري أن هذه 
االحتفالية تستهدف التوعية 
بــأضــرار الــغــازات المنبعثة من 
اســـتـــهـــاك الـــكـــهـــربـــاء وتــوحــيــد 
شــعــوب الــعــالــم لــلــفــت االنــتــبــاه 

عن مخاطر ظاهرة تغير المناخ 
مؤكدة الــتــزام الهيئة من خال 
تــطــبــيــق قـــانـــون حــمــايــة البيئة 
بـــحـــفـــظ الـــــــمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 

وترشيد استهاك الطاقة.
وأكــــــــــــــدت الــــــــتــــــــزام الــــكــــويــــت 
باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
لــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ والـــتـــي حـــددت 
ــتـــي تــؤثــر  ــازات الـــدفـــيـــئـــة الـ ــ ــغـ ــ الـ
مــبــاشــرة عــلــى الــمــنــاخ، مشيرة 
إلى إصدار وثيقة الباغ الوطني 
ــتـــي تــؤكــد  الــثــانــي لــلــكــويــت والـ
جــديــة الــبــاد نــحــو تنفيذ هــذه 

االتفاقية.
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في البداية أود أن أبين رأيي الشخصي في حكم الدستورية 
مع أنه، أي رأيي، ليس هو السبب األساسي في هذا المقال ألن 
 من المتخصصين أبــدوا رأيهم، وأشبعوا الموضوع ما 

ً
كثيرا

بين مؤيد ومعارض، وإنما أحببت اليوم الدفاع ضد الهجوم 
اإلعالمي والال أخالقي الذي تعرضت له المحكمة الدستورية 

حتى وصل إلى الطعن في الذمة واالتهام والتحريض. 
في البداية هناك من طعن في المحكمة على أساس أن الحل 
جــاء بمرسوم أمــيــري، وأن على المحكمة أال تتعرض لسلطة 
األمير، وفات هؤالء أن الدستور حدد األمر األميري بثالثة أوامر 
ال رابع لها، وهي التي ال يجوز الطعن أو االعتراض عليها وهي:

1- تعيين ولي العهد بعد مبايعة مجلس األمة.
2- تعيين رئيس الوزراء وإعفاؤه.

3- تعيين نائب عن األمير في حال سفره. 
 وفي غير هذه األمور تحل المراسيم األميرية محل األوامر 
األميرية، ويمارس األمير سلطاته بواسطة وزرائه، أي من خالل 
مجلس الوزراء، لذلك فإن أي خطأ في المرسوم إنما يعود على 

مجلس الوزراء ال على سلطة األمير. 
ولــيــس يخفى أن الــمــراســيــم يمكن مناقشتها والــطــعــن في 
ــاء فــي طعن  دســتــوريــتــهــا أمــــام الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، كــمــا جـ
 الطعن األخير الذي قدمة د. نواف 

ً
المجلس المبطل األول، وأيضا

 ما يشاع 
ً
 عن بعض المرشحين، فليس صحيحا

ً
الياسين وكيال

إن المرسوم األخير لم يقدم فيه طعن أمام المحكمة الدستورية، 
 ألغت 

ً
كما ال يخفى أن المجالس التي شاركت فيها شخصيا

بعض مراسيم الضرورة، وهي التي يصدرها األمير في حالة حل 
مجلس األمة، ويكون لها قوة القانون المادة )71( من الدستور، 
مثل المرسوم بالقانون الخاص بترشيح النساء، والمرسوم 
بالقانون الخاص بخصخصة االتصاالت المنزلية، باإلضافة إلى 
المراسيم ببعض التعيينات والترقيات الحكومية التي ألغتها 
المحكمة اإلدارية، وكل هذه القرارات واألحكام لم تتعرض إلى 

سلطة سمو األمير.
 فالمراسيم تقبل الطعن واإللغاء بسبب أي خطأ يتحمله 

ً
إذا

مجلس الوزراء ودون أي مساس بسلطة صاحب السمو األمير، 
 لما يزعمه المحرضون، وجاءت المادة )107( من الدستور 

ً
خالفا

لتضع ثالثة شروط لحل المجلس: 
1- أن يصدر بمرسوم. 

2- أن يوضح المرسوم السبب. 
 .

ً
3- أال يكون السبب مكررا

وقد أبطلت المحكمة الدستورية المجلس المبطل األول بناء 
على الشرط األول رغم صدور المرسوم ألنه صدر من حكومة 

مستقيلة ال تملك إصدار مرسوم حل مجلس األمة، وقد لقي هذا 
اإلبطال الموافقة والتأييد من كل الفقهاء الدستوريين الذين 
أعرفهم، ولم يقل أحد إن المرسوم صدر من األمير، فال يجوز 

ألحد أن يعترض عليه.
وكذلك صدر حكم اإلبطال الحالي بناء على السبب الثاني، 
حيث إن رئيس الـــوزراء والحكومة لم يحضروا أي جلسة من 
جلسات مجلس األمة، أما السبب الذي ذكر في المرسوم فقد كان 
 من خطاب ولي العهد قبل تعيين رئيس الوزراء بشهور، 

ً
ا جزء

 عن حضور وعالقة رئيس الوزراء الجديد 
ً
 ناتجا

ً
ولم يكن سببا

مع مجلس األمة، وعلى سبيل المثال هل يجوز استخدام كالم 
قيل من بعض األعــضــاء في فصول تشريعية سابقة من أجل 
حل المجلس الحالي؟! أي أن المحكمة لم تعتبر أن ما جاء في 
 حسب الدستور مع اتفاقنا أن المحكمة ال تنظر 

ً
المرسوم سببا

 .
ً
في حيثيات السبب، ولكن السبب ال بد أن يكون موجودا

وال شك أن هذا الحكم هو من صالح المجالس القادمة، حيث 
 
ً
 من حكومة قائمة ونابعا

ً
يضمن أن يكون مرسوم الحل صادرا

مــن عــالقــة واجــتــمــاع بالمجلس الــقــائــم، وبــالــتــالــي هــو حماية 
للمجالس وانتصاٌر للدستور. 

 وخــالصــة رأيــي أن هــذا الحكم منطقي ومــبــرر وال بــأس من 
ــن، أمـــا الــســبــاب والــطــعــن واالتـــهـــام  ــ انــتــقــاده بــشــكــل عــلــمــي رزيـ
والتحريض فهي مخالفة للشرع والدستور، ومن المؤسف أن 
من صوروا أنفسهم اليوم بأنهم المدافعون عن قــرارات األمير 
هم أنفسهم الذين طعنوا في األوامر األميرية الخاصة بتعيين 
رئيس الوزراء في المجلس الماضي )2020( وقدموا استجوابات 
للشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء قبل أن يبدأ عمله، رغم أن 
تعيينه من األوامر التي ال يجوز االعتراض عليها، كما هددوا 
الوزراء إذا هم شاركوا في الحكومة رغم صراحة نص المذكرة 
التفسيرية للدستور مادة )57( أن األمير »يشكل الحكومة على 
النحو الذي يرتئيه«، وبالتالي فالحكومة الجديدة تأخذ الثقة 
من األمير ال من المجلس، وال يجوز محاسبتها قبل أن تعمل 
بالوقائع واألعمال، وهذا من األمور المجمع عليها في الدستور، 
وهكذا تجاهلوا األوامــر األميرية وحاربوها باألمس وزعموا 

أنهم يدافعون عنها اليوم!! 
 
ً
ورفضي للطعن واالتهام والتحريض والسخرية ينطبق أيضا
على ما تعرض له الرئيس السعدون في وسائل االتصال التي 

لم تراع دوره وسابقته واجتهاده رغم االختالف معه. 
 لقد ابتليت الكويت في السنوات األخيرة بأنماط سيئة 

ً
وأخيرا

من الخصومة شوهت الحياة السياسية التي تميزت في الماضي 
بالرزانة والحصافة واالحترام، و»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

المحكمة الدستورية والسعدون بين النقد الرزين واالتهام والتحريض

أحمد باقر

 ألقيت خطابا عشية مؤتمر األمن في ميونيخ، منذ 
ً
قبل شهر تقريبا

ذلك الحين، حدثت تطورات عديدة الفتة للنظر حتى أن األمر يستحق 
مقارنة تنبؤاتي قبل شهر بالتطورات الفعلية.

كانت أكبر التغيرات مرتبطة بنظام المناخ العالمي، فكانت الرسالة 
الرئيسة التي أردت إبالغها في ميونيخ أن نظام المناخ العالمي يعتمد 
بدرجة كبيرة على ما يحدث في الدائرة القطبية الشمالية، وكان النظام 
المناخي في الدائرة القطبية الشمالية منفصال عادة عن النظام المناخي 
العالمي، وكانت الرياح تهب عادة في اتجاه يمكن التنبؤ به عكس اتجاه 
ـُعـد الحالة 

َ
عقارب الساعة، ولكن بسبب التدخل البشري المتزايد، لم ت

الغالبة هي االنفصال بين النظام المناخي في القطب الشمالي والنظام 
المناخي العالمي.ونتيجة لهذا ارتفعت درجــات الحرارة في الدائرة 
القطبية الشمالية بسرعة تعادل أربعة أمثال ارتفاع نظيراتها في بقية 
ـم خالل العقود األربعة األخيرة، كما يتسارع معدل ارتفاع درجات 

َ
العال

الحرارة بشكل خطير، ومنذ الخطاب الذي ألقيته في ميونيخ، ارتفعت 
درجات الحرارة في الدائرة القطبية الشمالية أكثر من 20 درجة مئوية 
فوق المستوى الطبيعي، لتسجل بهذا أرقاما قياسية وتزيد المخاوف 

بشأن المعدل الذي يذوب عنده الغطاء الجليدي في غرينالند.
 وقطع فهم علماء المناخ لعملية ارتفاع درجــات الــحــرارة شوطا 
طويال إلى األمام، فتمكنوا من إثبات حقيقة مفادها أن غاز الميثان، 
وهــو غــاز أشــد خطورة من ثاني أكسيد الكربون في إحـــداث ظاهرة 
ـق إلى الغالف الجوي بكميات أكبر 

َ
االحتباس الحراري الكوكبي، ُيـطـل

مما يمكن تفسيره بمصادر االنبعاثات المرتبطة باألنشطة البشرية، 
ويعني هذا االكتشاف ضمنا وجود مصادر أخرى راجعة إلى إرباك 
البشر للطبيعة. يرى عدد متزايد من علماء المناخ أنه من المناسب 
اآلن إعالن حالة طوارئ مناخية، ألن زيادة الحرارة نتيجة لالحتباس 
الــحــراري الكوكبي من المحتم، بهذا المعدل، أن تتجاوز 1.5 درجة 
مئوية، كما قال في الشهر الماضي السير ديفيد ِكـنج، كبير مستشاري 
الحكومة البريطانية للشؤون العلمية في عهد غوردون براون والذي 
يشغل حاليا منصب رئيس المجموعة االستشارية المعنية بأزمة 
المناخ، »يتعين علينا أن نعمل على خفض االنبعاثات بسرعة وإزالة 
الغازات الزائدة المسببة لالحتباس الحراري الكوكبي، ولكن في المقام 
األول من األهمية واإللحاح، يتعين علينا أن نعمل على إعادة تجميد 
القطب الشمالي«. هذا برنامج بالغ الضخامة، خصوصا أننا متأخرون 

بالفعل عن الجدول الزمني. 
المجال اآلخر الذي شهد حدوث تغيرات مهمة هو الحرب التي 
تشنها روسيا ضد أوكــرانــيــا، حتى شهر أكتوبر، كانت أوكرانيا 
تحقق انتصارات في ساحة المعركة، ثم أدخلت روسيا، بمساعدة 
إيران، الطائرات المسيرة بدون طيار على نطاق واسع، وكان الهدف 
إضعاف معنويات األوكرانيين من خالل حرمان السكان المدنيين 
من الكهرباء، والتدفئة، والمياه، وقد وضع هذا أوكرانيا في موقف 
دفاعي.أصبح الجيش الروسي النظامي في حالة ُيـرثى لها، فقيادته 
سيئة، وتجهيزه رديء، ومعنوياته في الحضيض، وأدرك الرئيس 
فالديمير بوتين هذا ودخل في مقامرة يائسة، فقد لجأ إلى يفغيني 
بريجوزين، الــذي حشد جيشا من المرتزقة تحت مسمى »مجموعة 
فاغنر« وكــان حريصا على إثبات أن قواته قـــادرة على التفوق على 
الجيش النظامي، وسمح بوتين لــه بتجنيد سجناء مــن السجون 
الروسية، بمساعدة المدانين السابقين، وبتكلفة باهظة من حياتهم 
وحياة غيرهم من المرتزقة، بدأت مجموعة فاغنر تكسب األرض حول 
بلدة باخموت في حين ظل الجيش النظامي محبطا أو استمر في 

خسارة األرض في أماكن أخرى. 
لهذا فــإن أغلب التنبؤات المهمة التي قدمتها في ميونيخ بشأن 
الحرب من المرجح أن تتحقق، وأنا أدرك بالطبع أن عددا من المنشورات 
الطيبة السمعة نشرت مقاالت ترسم صورة أكثر كآبة لتقدم الحرب، 
 التوفيق بينها ووجهة النظر المتفائلة التي أتبناها؟

ً
فكيف يمكن إذا

الواقع أن بوتين يتمنى لو يحدث وقف إطالق النار، لكنه ال يريد 
االعتراف بذلك، والرئيس الصيني شي جين بينغ في القارب ذاته، لكن 
الرئيس األميركي جو بايدن من غير المرجح أن يغتنم هذه الفرصة 
السانحة للتفاوض على وقف إطــالق النار، ألنه تعهد بأن الواليات 

المتحدة لن تتفاوض من وراء ظهر زيلينسكي.
وال شــك أن هزيمة اإلمبريالية الروسية ستخلف عــواقــب بعيدة 
المدى على بقية العالم، وستجلب قدرا عظيما من االرتياح للمجتمعات 
المفتوحة وتخلق مشاكل هائلة للمجتمعات المنغلقة، األمر األكثر 
أهمية هو أنها ستسمح للعالم بالتركيز على أكبر مشاكله وهي تغير 

المناخ.
ـس ورئيس مؤسسات المجتمع المفتوح. *  مـؤسِّ
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«

تحديث توقعاتي بعد ميونيخ

جورج سوروس*

 
ً
 فــاشــيــا

ً
 أن نــســمــع خــطــابــا

ً
 وال مــســتــغــربــا

ً
لـــم يــكــن مــفــاجــئــا

 من وزيــر مالية حكومة »بطل التطبيع« و»السالم 
ً
وعنصريا

من أجل السالم« نتنياهو لقوله ال يوجد شيء اسمه الشعب 
»الــذيــن ال يحبون إســرائــيــل والمحيطون بها  الفلسطيني، فـــ
 ويطالبون بحقوق 

ً
)يقصد العرب( هم من اخترع شعبا وهميا

وهمية في أرض إسرائيل!«.
 وكــالــعــادة اكتفت بعض األنــظــمــة العربية ببيانات إدانــة 
وشجب ال طعم لها وال رائحة، ربما باستثناء األردن، وتصويت 
 بــطــرد السفير 

ً
مجلس الــنــواب عــلــى تــوصــيــة مــتــواضــعــة جـــدا

 إلى تردي الحالة العربية أتت 
ً
اإلسرائيلي، والمفاجأة قياسا

من واشنطن، فقد رفضت إدارة بايدن استقبال »بطل التطبيع« 
 شديد االستنكار ورفضها إنكار وجود الشعب 

ً
وأصدرت بيانا

الفلسطيني، وقد تكون نزوه من نزوات اإلدارة األميركية.
 هناك وجه آخر لهذا الخطاب ال بد من استثماره وتوجيهه 
خــرج مــن داخــل إســرائــيــل، وفــاجــأ مناصري ومــؤيــدي الحركة 
الصهيونية ومنهم الــوزيــر الفذ »شموتريتش« رئيس حزب 

الصهيونية الدينية.
 الخطاب في مجمله نسف كامل للرواية التاريخية التقليدية 
التي يــرددهــا غالبية المجتمع اإلسرائيلي ويتبناها، يؤكد 
أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، »شلومو ساند« في كتابه 
الصادر بالعبرية ثم اإلنكليزية عام 2009 على أسطورة اختراع 
الشعب اليهودي، وأنقل هنا ما جــاء في رسالة وردتــنــي عن 
خالصة أهم ما جاء في الكتاب وأضفت إليها من بحث قمت به.
* يــقــول »ســـانـــد« لــيــس هــنــاك وثــائــق تــاريــخــيــة تثبت طــرد 
الرومان للشعب اليهودي في أي وقت من األوقــات، حيث إنه 
من المستحيل لوجيستيا في ذلك الوقت ترحيل مئات اآلالف 

من مكان آلخر.
* اليهود المعاصرون ال ينحدرون من أصول اليهود القدامى 
الذين عاشوا في أرض إسرائيل القديمة، وال يوجد ما يسمى 
»الـــعـــرق« الــيــهــودي، والــيــهــود ال ينتسبون إلـــى منبع واحـــد، 

بالضبط مثل المسلمين والمسيحيين المعاصرين.
* لم يتم ترحيل اليهود خــارج البالد على أيــدي الرومان 
خالل القرن الثاني الميالدي، وأغلبهم ظل يعيش في البالد 
حــتــى أزمـــنـــة الــفــتــح اإلســــالمــــي »الـــقـــرنـــان الـــســـابـــع والــثــامــن 
الميالدي«، وقد تحول الكثير منهم إلى اإلسالم، واستوعبتهم 
األمة اإلسالمية، مما يعني أن العديد من أسالف فلسطينيي 

.
ً
اليوم كانوا يهودا

* يــرى »ســانــد« أن أســطــورة »الــشــتــات« الــيــهــودي بــدأت مع 
عصور المسيحية األولى، لجذب اليهود لديانة الجديدة.

* ظهرت في ألمانيا مجموعة من المثقفين اليهود الذين 
تــأثــروا بالحماس المتقد للقومية األلــمــانــيــة، وأخــــذوا على 

عاتقهم مهمة »اختراع« قومية يهودية.
* ويرى »ساند« أن فكرة الوعد بعودة األمة اليهودية إلى 
األرض الموعودة، هي فكرة غريبة تماما على »اليهودية«، وهي 
لم تظهر إال مع ميالد »الصهيونية«، حيث تعامل اليهود من 
قبل مع األراضــي المقدسة كأماكن يتم تعظيمها، وليس من 
 مثلما يتعامل المسلمون 

ً
الضروري العيش في كنفها، تماما

مع أماكنهم المقدسة.
* صــاغ »ســانــد« أطــروحــتــه الــتــي تــقــول: إن الــيــهــود شكلوا 
 جماعات دينية مهمة اتخذت لها موطئ قدم في مختلف 

ً
دائما

 على أرض فلسطين، ولكنها لم 
ً
مناطق العالم وليس حصرا

تشكل شعبا )ethnos( من أصل واحد وفريد تنقل من ثم عبر 
التشرد والنفي الدائمين في غرب آسيا وشمال إفريقيا وشرق 

أوروبا وجنوبها واستوطنوا إسبانيا.
* ويضيف إنــه في عــام 1970 حصل تطور في علم اآلثــار 
تحت تأثير مدرسة الحوليات التاريخية في فرنسا وارتدى 
الطابع االجتماعي للبحث التاريخي أهمية أكبر من الطابع 
السياسي ووصــل هــذا التحول إلــى الجامعات اإلسرائيلية، 
هــكــذا بــــدأت تــنــاقــضــات الــرســمــيــة بــالــبــروز، وهـــو مــا يــزعــزع 
األساطير المؤسسة ليس فقط لــدولــة إسرائيل بــل للتاريخ 

اليهودي برمته.
 أن تخرج تلك األصــوات الصهيونية اآلن 

ً
 جيدا

ً
كــان حدثا

ومــن حكومة »بــطــل الــســالم والتطبيع« كــي يصحو البعض 
 إذا تمت 

ً
من غفلتهم، فالصدمة قد يكون مــردودهــا إيجابيا

االستفادة منها!

اختراع الشعب اليهودي... 
صناعة من؟

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

حكم »الدستورية« في 19/ 3 انتصار للبرلمان والديموقراطية ومتفق 
وأحكام المادة )102( من الدستور

يوسف الشايجي المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: ال بطالن بغير نص أو مقتضى وال جزاء إال عدل الفعل )3-2(

وال تزر وازرة وزر أخرى 
عطفا على مقالنا أمس الذي تناولنا فيه تحت 
العنوان ذاتــه، أن اجتماعات مجلس األمــة، هي 
حق من الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور 
لألمة في نظام الحكم الديموقراطي الذي تبناه، 
وجعل فيه السيادة لألمة مصدر السلطات، بما 
جعل هذه االجتماعات ممارسة للسيادة على 
الــوجــه المبين فــي الدستور إعــمــاال للمادة )6( 
من الدستور، بما ال يجوز معه إهدار هذا الحق، 
بتفسير مــا أنــــزل الــلــه بــه مــن ســلــطــان بإبطال 
اجتماع المجلس الذي حضره أكثر من نصف 
أعضائه، لغياب عضو فــي المجلس بتمييزه 
على سائر أعضائه لحمله حقيبة وزارية سحرية 
يشق بها نصاب االنعقاد عندما يغيب عن تمثيل 
الوزارة في اجتماعاته، بالمخالفة ألحكام المادة 
)116( من الدستور التي توجب تمثيل الوزارة في 
المجلس ولو بوزير واحد، لبطالن هذا التفسير، 
ألن األصل هو أن يكون البطالن بنص صريح، 
ولو كان األمر بالتمثيل صادرا بنص دستوري، 
ويحضرني في هذا السياق قول الرسول عليه 
الصالة والسالم »إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم، وإذا نهيتكم عن شــيء فاجتنبوه«، 
أي أن األمر الصادر عن رسول الله، يكون العمل 
باألمر قدر االستطاعة دون أن يكون ذلك فسوقا 

 وبهتانا. 
ً
أو عصيانا أو كفرا

وكــذلــك األمــر الــصــادر عــن الدستور بتمثيل 
الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض 
أعــضــائــهــا ال يــمــكــن أن يــرقــى إلـــى أوامـــــر سيد 
الخلق، وإن كان تكليفا واجب االحترام التزاما 
بالتعاون بين السلطتين، يكون بقدر االستطاعة، 
لتزويد المجلس بما لدى الحكومة من بيانات 
ومعلومات وإحــصــاءات ودراســـات فنية يبني 
عليها مجلس األمـــة تشريعاته وقـــراراتـــه، فما 
ذنب أو جريرة األعضاء الذين اكتمل بهم نصاب 
االجتماع، وتكبدوا مشقة الحضور، وأحيانا 
ــبــــالد، وتـــــدارســـــوا الــمــوضــوعــات  مـــن خـــــارج الــ
الــواردة على جدول أعماله، ليترتب على غياب 
هذا التمثيل بطالن اجتماع المجلس؟ وقد قال 

َرى«. 
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نهج الدستور ذاته 

لذلك كان نهج الدستور في تقرير البطالن ما 
نصت عليه المادة )90( من الدستور من أن »كل 
اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان 
المقررين الجتماعه يكون باطال، وتبطل بحكم 

القانون القرارات التي تصدر فيه«، فهو بطالن 
مــقــرر بنص صــريــح لــعــدم تــوافــر شــرط لصحة 
اجتماع المجلس، هو أن يكون عقد اجتماعات 
المجلس في الزمان والمكان المقررين له، وهو 
ما يستفاد من داللة هذا النص بمفهوم المخالفة.
وهــــو نـــص مــكــمــل لــنــص الـــمـــادة )97( فيما 
قررته من أنه »يشترط لصحة اجتماع مجلس 
ــر مــــن نـــصـــف أعــــضــــائــــه...«،  ــثـ األمــــــة حـــضـــور أكـ
وعــكــس الــصــحــة الــبــطــالن عــنــد غــيــاب أكــثــر من 
نصف أعضاء المجلس، فداللة النصين واحدة 
هــي البطالن بعدم تــوافــر أي مــن الشرطين أي 
مــن االلــتــزامــيــن، بنص صــريــح ولــيــس بتفسير 

 .
ً
يضل كثيرا

ــادة )71( تــرتــب عــلــى إخــــالل الحكومة  ــمـ والـ
بــعــرض المراسيم بقوانين على المجلس في 
الميعاد الــمــقــرر لــذلــك، زوال أي أثــر لها وبأثر 

رجعي، أي بطالنها. 

الجزاء عدل الفعل 

ــــي قــاعــدة  ــــدل الـــفـــعـــل، وهـ ــــك أن الــــجــــزاء عـ ذلـ
أصولية تمليها العدالة والمنطق والذوق السليم 
فــي تفسير الــنــصــوص الــتــي تــفــرض واجــبــا أو 
الــتــزامــا، فالجزاء يقع على مــن كلف بــأدائــه إذا 
أخــل بــه، وهــي قــاعــدة قننها الــدســتــور، فــي كل 
النصوص التي فرضت تكليفا أو واجبا على 
سلطة من السلطات، فالمادة )65( من الدستور 
تعتبر القانون الذي أقره المجلس مصدقا عليه 
ومصدرا عقب انقضاء المدة المقررة لذلك، دون 
التصديق عليه إذا لم يطلب األمير إعادة النظر 

فيه، ولم ترتب على ذلك بطالن القانون. 
والمادة )86( ترتب على عدم صدور مرسوم 
الــدعــوة إلــى دور االجتماع السنوي قبل شهر 
أكــتــوبــر مـــن كـــل عــــام، اجــتــمــاع الــمــجــلــس بقوة 
القانون يوم السبت الثالث من ذلك الشهر، ولم 
ترتب على عدم صدور المرسوم المذكور بطالن 

االجتماع. 
ــمـــادة )87( تــرتــب عــلــى عـــدم الـــدعـــوة الــى  والـ
أول اجتماع يلي االنتخابات العامة للمجلس 
 
ً
في المدة المقررة لذلك اعتبار المجلس مدعوا
لــالجــتــمــاع فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي النقضاء 
هذه المدة، ولم ترتب على عدم صدور مرسوم 
الدعوة المذكورة بطالن االجتماع الــذي يعقد 

دون هذه الدعوة. 
والــمــادة )107( ترتب على عــدم الــدعــوة إلى 
االنــتــخــابــات الــعــامــة، خــالل شهرين مــن تاريخ 
حــــل الـــمـــجـــلـــس، اجـــتـــمـــاع الـــمـــجـــلـــس الــمــنــحــل 

 واســــتــــرداده كــامــل سلطته الــدســتــوريــة، 
ً
فـــــورا

ــاع.  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ولــــــــم تـــــرتـــــب عــــلــــى ذلــــــــك بـــــطـــــالن االجـ
والمادة )111( من الدستور رتبت على عدم 
اتخاذ مجلس األمــة قــرارا في طلب اإلذن برفع 
الحصانة القضائية عــن العضو فــي الميعاد 
المقرر لذلك، واعتبار ذلك الموقف السلبي من 
المجلس إذنا بالتحقيق مع العضو أو تفتيشه 
أو القبض عليه أو حبسه، أو أي إجــراء جزائي 
آخــر، أي لم ترتب على الموقف السلبي بطالن 

هذه اإلجراءات واستمرار هذه الحصانة. 
وهو ما يطرح سؤاال مشروعا هو: هل يجوز 
بعد هذا النهج العادل والمنطقي للدستور القول 
ببطالن اجتماع المجلس الذي تخل فيه الحكومة 
بتمثيلها في جلسات المجلس ولو بوزير واحد، 

وحّدث العاقل بما يعقل؟

المساءلة السياسية عدل الفعل 

ــدم تــرتــيــب بــطــالن اجــتــمــاع  ولــيــس مــعــنــى عـ
المجلس على غياب الحكومة، أن يصبح تكليف 
الــحــكــومــة بــحــضــور جــلــســات الــمــجــلــس هــبــاًء 
 ينزه 

ً
منثورا، وأن يكون النص بهذا التكليف لغوا

عنه المشرع، بل إن األمر مرده في النهاية إلى 
المساءلة السياسية، إذا كان امتناع الحكومة عن 
الحضور هدفه تعطيل إقرار المجلس لتشريع 
ما، أو شل وسائل الرقابة البرلمانية، ولم يكن 
هناك قوة قاهرة حالت دون حضور الحكومة 
أو عــذر مقبول حــال دون ذلــك، أو لم توجه إلى 
الحكومة الدعوة لحضور االجتماع مرفقا بها 
ــزام يــقــع عــلــى عــاتــق  ــتـ جــــدول األعــــمــــال، وهــــو الـ
المجلس، أو حال المجلس نفسه دون حضورها، 
مثال ذلك عندما احتل بعض أعضاء المجلس 
مقاعد الــوزراء، وهي واقعة حدثت بالفعل منذ 

وقت ليس ببعيد. 

رأي وزير العدل 

ــر الـــعـــدل، الشيخ  ــــرره- بــحــق- وزيــ وهـــو مــا قـ
سليمان دعيج سلمان الصباح، أطال الله عمره، 
في الفصل التشريعي الخامس في جلسة مجلس 
األمة المعقودة بتاريخ 17/ 11/ 1981، في سياق 
المناقشات التي دارت حول إلغاء رئيس المجلس 
السابق أحمد السعدون، اجتماع المجلس لغياب 
الحكومة، إذ قرر الوزير لدى مناقشة هذا األمر، 

أن االجتماع يصح رغم غياب الحكومة. 
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

حكم المحكمة الدستورية الذي صدر يوم األحد 19/ 3/ 2023م 
 في 

ً
 ديموقراطيا

ً
 لمجلس األمــة الكويتي ومكسبا

ً
كــان انتصارا

تعزيز اإلرادة الشعبية في اختيار ممثليها للبرلمان، بعكس ما 
يراه ويفسره مجموعة من النواب يمثلون المجلسين المجلس 
العائد والمجلس المنحل الذين سرعان ما استقبلوا الحكم بردود 
 
ً
 غاضبا

ً
أفعال عصبية، واجتمعوا وهم بهذه الحالة وأصدروا بيانا

هاجموا فيه الحكم بحل محلس 2022، فاعتبروا ذلك إلغاء إلرادة 
 
ً
 خطيرا

ً
 على صالحيات السلطة العليا وتجاوزا

ً
ناخبيهم وتعديا

على الدستور، ودعوا للوقوف ضده وحرضوا للخروج عليه.
 وأعلن بعض نواب المجلس العائد عدم التعاون مع أي كتل أو 
أطراف برلمانية أخرى، بلغة تصعيدية تعيدنا لألجواء المشحونة 
والمتوترة التي عشناها قبل حل مجلس 2020، دون االستفادة من 
تلك التجربة السابقة وتالفي تكرارها لما فيه المصلحة للجميع 

 وناخبين.
ً
نوابا

 وكان األولــى بهؤالء، وقبل النظر لتداعيات ذلك الحكم الذي 
أودى بحل مجلس 2022، التمعن بأسباب إبطال حل مجلس 2020 
فهو األسبق، فلوال الحل المبطل لمجلس 2020 لما تم على أثره 
وبالتبعية الحل لمجلس 2022، فأساس الحكم قام على الحفاظ 
على انتظام واســتــمــرار عمل مجلس األمـــة والــحــرص على عدم 
 مع التوجه 

ً
تغييبه إال في أضيق الــحــدود، يأتي ذلــك منسجما

والسياق العام للدستور وما يتضمنه من مبادئ ديموقراطية 
وبناء على التطبيق الفعلي والدقيق لمواد الدستور المتعلقة 
بالحل كما في المادتين )102( و)107( والحكم المذكور اختص 
بمجلس 2020، ولكن في حقيقته يعتبر الحكم مرجعية قانونية 
يعتد بها وســابــقــة قضائية جــديــدة يمتد أثــرهــا لتحصين أي 
مجالس أمة قادمة من أي مراسيم حل للتأكد من مدى التزام هذه 
 من 

ً
المراسيم بالقيود والضوابط الدستورية، مما يضفي نوعا

 لمعاناة 
ً
االستقرار واالستمرار لمجالس األمة، ولعله يضع حدا

الناخب الكويتي من كثرة الحلول لمجالس األمــة في السنوات 
.
ً
الماضية، وفي العقد األخير منها تحديدا

 فكان من المفترض بهؤالء النواب المعترضين أن يقابلوا ذلك 
الحكم بالثناء والمديح بــدل االعــتــراض، وأن يقدموا المصلحة 

العامة على المنفعة الخاصة والخصومات الشخصية.
 
ً
 هــذا مــن جــانــب، ومــن جــانــب آخــر جــاء منطوق الحكم مــعــززا
بالتوافق وأحــكــام الــمــادة )102( مــن الــدســتــور، حيث جــاء فيها: 
)أغلبية أعضائه( عدم إمكان التعاون مع  »إذا رأى مجلس األمة بـ
رئيس مجلس الــوزراء رفع األمر إلى رئيس الدولة، ولألمير في 
هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة 

أو أن يحل مجلس األمة«.
 وهـــذا مــا تــم عندما تــقــدم عــشــرة نـــواب فــي نهاية استجواب 
رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ صباح الخالد بطلب 
عدم تعاون معه، وتزايد عدد النواب قبل الجلسة المحددة للنظر 
، مما دفــع سموه بالتقدم 

ً
 منتخبا

ً
في ذلــك الطلب إلــى 26 نائبا

باستقالة حكومته لسمو األمير، فقبل سموه االستقالة، وعين 
 لمجلس الوزراء، وقبل أن 

ً
سمو الشيخ أحمد النواف مكانه رئيسا

تتم دعوة مجلس األمة لالنعقاد بحضور رئيس الوزراء الجديد 
الستكمال مسيرة المجلس صدر مرسوم الحل المطعون بصحته 
لمجلس األمة 2020، وهو إجراء ال يتفق وأحكام المادة )102( التي 
خيرت األخذ بأحد الحلين، واإلبقاء على الحل اآلخر، فطالما تم 
قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وتعيين آخر بداًل عنه إلنهاء 
الخالف مع مجلس األمة، كان الواجب اإلبقاء على مجلس األمة، 
فــال مــبــرر هنا لحله، وقــد جــاء حكم المحكمة الــدســتــوريــة عند 
 لمضمون المادة 

ً
نظرها لمرسوم الحل المطعون فيه انتصارا

 لمرسوم الحل المرفوع من حكومة 
ً
)102(، حيث لم تجد مــبــررا

سمو الشيخ أحمد النواف بحجة إنهاء الخالف مع هذا المجلس، 
وهو وحكومته لم يجتمعا معه بجلسة واحدة، ولم يقسما أمامه 

كأعضاء في المجلس بعد.
 ولمن يطالبون ويحرضون على حل مجلس األمة 2020 بعد 
عــودتــه بحكم المحكمة الــدســنــوريــة بحجة تصحيح األوضـــاع 
الــراهــنــة واحــتــرام إرادة األمـــة كما يــرونــهــا ويتمنونها هــم ومن 
وجهة نظرهم، فإن هذا لن يتم إال بعد تشكيل الحكومة الجديدة 
بعد التكليف الجديد لسمو الشيخ أحمد النواف، ومن ثم الدعوة 
النــعــقــاد واســتــئــنــاف الــمــجــلــس لــجــلــســاتــه، وعــنــد الــتــئــام الــلــقــاء 
الحكومي النيابي مــن خــالل تلك الجلسات وبــدايــة تعاونهما 
عندها يكتمل المشهد السياسي الدستوري، وبعد ذلك يعود القرار 
للمجلس والنواب والحكومة بأن يستكمل المجلس مدته نحو 
)سنة ونصف( عند تعاونهما المشترك أو أال يكمل مدته عند عودة 
خالفاتهم وإحياء صراعاتهم القديمة وتعطيل مصالح البالد، 
يبقى احتمال أخير للحل رغم استبعاد حدوثه إال أنه موجود وهو 

في حالة تقدم غالبية النواب المنتخبين باستقاالتهم. 
 في الختام نتمنى للمجلس العائد 2020 والحالم بتصحيح 
المسار والــواعــد بتحقيق اإلنــجــازات الحقيقية والمأمولة التي 
تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما بشر بها رئيس وأعضاء 
مكتب المجلس في أول اجتماع لهم بعد حكم المحكمة الدستورية، 
وخاصة القوانين والمقترحات المتعلقة بحسن إشراف وتنظيم 
وتأمين وسالمة العملية االنتخابية بمجملها، ويأتي على رأس 
تلك القوانين المقترحة مشروع قانون إنشاء )اللجنة الوطنية 
العليا لالنتخابات( على أن تنجز تلك القوانين كما وعد وتعهد 
أعضاء مكتب المجلس في أول جلسة يلتئم فيها أعضاء المجلس 
والحكومة بعد انقطاع طويل، ونضم صوتنا لصوتهم بدعوة 
جميع النواب مع اختالف توجهاتهم والتباين في مواقفهم إلى 
التوافق على تلك القوانين وإنجازها في أول جلسة للمجلس ألن 
في ذلــك مصلحة الجميع، وعند إقــرارهــا بــإذن الله سيكون ذلك 
 طالما حلم به المواطن والناخب الكويتي طوال 

ً
 تاريخيا

ً
إنجازا

، وهو أن 
ً
مسيرة البرلمان الكويتي التي تجاوزت الستين عاما

يعيش أجواء انتخابات برلمانية نزيهة ونظيفة من كل الشوائب 
 عــن إرادة ورغــبــة الــنــاخــب الكويتي في 

ً
 حقيقيا

ً
وتعبر تعبيرا

اختيار نائبه الذي يمثله في البرلمان، ومن سيقف ضد تحقيق 
هذا المطلب الوطني سيكشف نفسه، ونواياه السيئة.
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691 مليون دينار زيادة في ودائع »الخاص« خالل شهرين
 تراجع ودائع الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة %2.7 

ً
276 مليونا

ــقــــطــــاع  ــعـــــت ودائــــــــــــع الــ ارتـــــفـــ
الخاص في القطاع المصرفي 
في شهرين بقيمة 691 مليون 
ــار، حـــيـــث بـــلـــغـــت بــنــهــايــة  ــ ــنـ ــ ديـ
فبراير الماضي 37.450 مليارا، 
مقارنة بـ 36.759 مليارا بنمو 
بلغ 1.8 في المئة، في حين بلغ 
ــع فـــي الــقــطــاع  إجــمــالــي الــــودائــ
نــحــو 47.323 مــلــيــارا بــنــهــايــة 
فــبــرايــر الـــمـــاضـــي، مــقــارنــة مع 
46.908 بنهاية ديسمبر، بزيادة 

415 مليونا ونمو 0.8 بالمئة.
وتــراجــعــت ودائــــع الحكومة 
ومــؤســســاتــهــا الــعــامــة بنهاية 
فبراير بنحو 276 مليونا، بما 
نسبته 2.7 بالمئة، حيث سجلت 
9.873 مــــلــــيــــارات، مـــقـــارنـــة مــع 
10.149 بنهاية ديسمبر 2022. 
وكــانــت الــتــراجــع األكــبــر في 
ودائع المؤسسات العامة بنحو 
235 مليونا، في حين تراجعت 
ودائع الحكومة المباشرة فقط 

بنحو 41 مليونا. 
فــي سياق متصل، وبالرغم 
ـــرة الـــســـيـــولـــة بــالــقــطــاع  ــ مــــن وفـ
المصرفي، تــاحــظ تباطؤ في 
مؤشرات نمو التسهيات بكل 
قــطــاعــاتــهــا، ال ســيــمــا أن هناك 
شـــبـــه اعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــســيــولــة 
الخاصة من جهة، ومن ناحية 

أخرى هناك ترّيث في الحصول 
على قروض جديدة، من دون أن 
تكون هناك فــرص ذات جدوى 

عالية. 
ووفق مصادر مصرفية قالت 
لـ »الجريدة« إنه على الرغم من 
ــّب فــي  أن زيـــــــادة الـــفـــائـــدة تـــصـ
 هــنــاك 

ّ
ــإن ــ مــصــلــحــة الـــبـــنـــوك، فــ

ــدم زيـــادتـــهـــا فــي  ــ ــأن عـ ــ ــرة بـ ــظـ نـ
المرحلة الراهنة قد يكون أفضل 
للقطاع، حيث إنه كلما ارتفعت 
الــكــلــفــة ســيــكــون هـــنـــاك تــراجــع 
ــبـــاطـــؤ فــــي طـــلـــب الــتــمــويــل،  وتـ

والعكس صحيح.
وبـــنـــظـــرة عــلــى الــتــســهــيــات 
ــقــــد ســجــلــت  ــة، فــ ــيــ ــاكــ ــهــ ــتــ االســ
تــــراجــــع بــنــهــايــة فـــبـــرايـــر نــحــو 
6 مــايــيــن ديـــنـــار مـــن مستوى 
1.967 مــلــيــار، كــمــا فـــي نــهــايــة 
ديـــســـمـــبـــر إلــــــى 1.961 مــلــيــار 
بــنــهــايــة فـــبـــرايـــر، أي بــتــراجــع 

نسبته 0.3 بالمئة. 
وشــهــدت تسهيات القطاع 
العقاري تراجعا بـ 90 مليونا 
فـــي شــهــريــن، نــتــيــجــة عمليات 
الــســداد وتــراجــع الــطــلــب، حيث 
بـــلـــغ رصــــيــــد ديـــســـمـــبـــر 9.622 
مــلــيــارات، فــي حين بلغ رصيد 
نهاية فــبــرايــر الــمــاضــي 9.532 
ــيـــارات، بــنــســبــة تـــراجـــع 0.9  ــلـ مـ

بالمئة ألول مرة منذ سنوات.
وتــراجــعــت تــســهــيــات شــراء 
األوراق المالية بـــ 42 مليونا، 
نــتــيــجــة اســتــخــدام الــتــوزيــعــات 
النقدية من الشركات في إعادة 
السداد المبكر، في ظل ارتفاع 
الكلفة وتــبــاطــؤ الــســوق، حيث 
بلغ رصيد ديسمبر 2022 نحو 
3.291 مــلــيــارات، فــي حين بلغ 

رصيد نهاية فبراير الماضي 
3.249 مليارات. 

وكان النمو شبه الوحيد في 
قــطــاع الــتــســهــيــات اإلســكــانــيــة، 
ــادة طــفــيــفــة، حــيــث ارتــفــع  ــزيــ وبــ
ـــ 36 مـــلـــيـــونـــا، بــمــا  ــا بــ ــيـــدهـ رصـ
نــســبــتــه 0.2 بــالــمــئــة، حــيــث بلغ 
رصيد فبراير الماضي 15.776 
مليارا، مقارنة مع 15.740 مليارا. 

فــــــيــــــمــــــا ســـــــجـــــــل إجــــــمــــــالــــــي 
الــتــســهــيــات الــشــخــصــيــة نحو 
ي 

َ
18.479 مليارا، بزيادة مليون

ديــنــار فــقــط، حــيــث كـــان رصيد 
ــاضــــي 18.477  ــمــ ــر الــ ــبـ ــمـ ديـــسـ

مليارا. 
ُيـــــذكـــــر أنــــــه تــــاحــــظ وجـــــود 
نمو في قروض البنوك لبنوك 
أخرى بنحو 107 مايين، ونمو 

3.2 بالمئة، حيث بلغ  نسبته 
رصـــيـــد ديــســمــبــر 2022 نــحــو 
3.339، فـــي حــيــن بــلــغ رصــيــد 
فبراير الماضي 3.446 مليارات. 

ودائع العمالت األجنبية 

فــي سياق متصل، تراجعت 
الــــودائــــع بــالــعــمــات األجــنــبــيــة 

ــنــــار إلـــى  مــــن 1.836 مـــلـــيـــار ديــ
1.790 مليار في شهر، بنسبة 
تراجع بلغت 2.5 بالمئة، بالرغم 
مـــن الـــفـــارق بــيــن الـــفـــائـــدة على 
ــدوالر الــتــي تــصــل إلــــى نحو  ــ الــ
1 بــالــمــئــة، قــيــاســا إلــــى فــائــدة 
الدينار، إال أن عامل االستقرار 
الذي يتمتع به الدينار وعملية 
ضمان الــودائــع حكوميا وقوة 
ســعــر الـــصـــرف عـــوامـــل تــرّجــح 
ــار، ال ســيــمــا أيــضــا  ــنـ ـــة الـــديـ

ّ
كـــف

في ظل موجة التخوفات التي 
تــحــيــط بـــالـــبـــنـــوك األمـــيـــركـــيـــة، 
على الرغم من التأكيد بأنه لن 
يتم السماح ألي بنك باإلفاس 
بعد درس »ليمان برازر«، وكذلك 
تأكيدات المسؤولين أوروبــيــا 
بأن القطاع المصرفي األوربي 

قوي ومتماسك. 
وقد بلغ إجمالي موجودات 
ــاع الــــمــــصــــرفــــي بــنــهــايــة  ــطــ ــقــ الــ
فبراير الماضي 86.114 مليارا، 
بزيادة 1.4 بالمئة عن ديسمبر 
الــمــاضــي، حيث كــانــت 84.964 

مليارا.

محمد اإلتربي

● علي العنزي
بدأت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية 
تعاماتها األسبوعية، أمــس، على اللون 
األحمر وسجلت خسائر محدودة، وخسر 
مؤشر السوق العام نسبة 0.31 في المئة أي 
21.96 نقطة ليقفل على مستوى 7028.91 
 هي األضعف 

ً
نقطة بسيولة محدودة جدا

 استقرت حول 
ً
خال أكثر من سنتين تقريبا

17.7 مــلــيــون ديــنــار تــداولــت 55.7 مليون 
ســهــم مــن خـــال 4077 صــفــقــة، وتـــم تـــداول 
 وخسر 58 

ً
 ربح منها 35 سهما

ً
111 سهما

بينما استقر 18 دون تغير.
وخسر مؤشر السوق األول نسبة أكبر 
كانت 0.34 في المئة أي 26.21 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7786.10 نــقــطــة بــســيــولــة 
محدودة كانت 15.5 مليون دينار تداولت 
41.3 مليون سهم عبر 3093 صفقة، وتم 

 هي مكونات السوق األول 
ً
تداول 31 سهما

ربح منها 7 أسهم فقط مقابل خسارة 19 
واستقرار 5 دون تغير.

ــســــوق الــرئــيــســي  كـــمـــا خـــســـر مـــؤشـــر الــ
نسبة أقــل كانت 0.21 في المئة أي 11.35 
نقطة ليقفل على مستوى 5519.27 نقطة 
 هي األقل خال أكثر 

ً
بسيولة محدودة جدا

من ثاثة أعوام بالكاد وصلت 2.1 مليون 
 
ً
 أيضا

ً
ديــنــار تــداولــت عــدد أسهم مــحــدودا

هو 14.3 مليون سهم عبر 984 صفقة، وتم 
 ربح منها 28 وخسر 39 

ً
تــداول 80 سهما

بينما استقر 13 دون تغير.

تداوالت رمضانية

بـــــــدأت تــــعــــامــــات األســـــبـــــوع األول مــن 
رمـــضـــان أمـــــس، إذا مـــا اســتــثــنــيــنــا جلسة 
الــخــمــيــس بــمــا أنـــهـــا جــلــســة وحـــيـــدة قبل 

الــدخــول الفعلي فــي األجـــواء الرمضانية، 
بالتالي انــخــفــاض فــي أعـــداد المتداولين 
 خـــال أول 

ً
وســيــولــة الــجــلــســات خــصــوصــا

، وكــانــت 
ً
أســبــوع كــمــا هــي الـــعـــادة ســنــويــا

 أمس، وكانت األسعار 
ً
البداية جيدة نسبيا

قريبة من سعر األساس أو أفضل ولكنها 
ــداوالت ودخــلــت في  ــتـ ســرعــان مــا فــتــرت الـ
هدوء كبير وبيع على مجموعة كبيرة من 
األسهم القيادية، ولكن بسيولة محدودة 
ــي الــبــيــع  مـــمـــا يــضــعــف إشـــــــارة الـــرغـــبـــة فــ
والتخلص من األسهم المحملة باألرباح 
والــتــي تــراجــعــت أســعــار معظمها بنسب 
بين 20 و30 في المئة مقارنة مع أسعارها 
خال ذات الفترة من العام الماضي. وكان 
 
ً
سهم بيتك األفضل سيولة وحقق ارتفاعا

 بنهاية المطاف، كما صعدت أسهم 
ً
محدودا

هيومن سوفت وبوبيان بتروكيماويات 
والـــغـــانـــم وســفــن مـــن أســهــم الـــســـوق األول 

بــيــنــمــا كــانــت أســهــم مــشــتــركــة وصــالــحــيــة 
األبرز في السوق الرئيسي.

وتراجعت أسهم مشاريع وبنك برقان 
بنسبة 3.3 و2.7 فــي الــمــئــة عــلــى الــتــوالــي 
بينما خــســرت أســهــم بــنــك بــوبــيــان وزيــن 
ووطني بنسب بأقل من 1 في المئة واستقر 
ســهــمــا الــبــنــك الـــدولـــي وأرزان دون تغير 
لتنتهي الــجــلــســة حــمــراء فــاتــرة بانتظار 
حراك ما قبل دخول تاريخ حيازة األسهم 

القيادية األسبوع القادم.
ــدول  ــــرات مـــالـــيـــة بــ ــــؤشـ وتــــراجــــعــــت 4 مـ
مجلس الــتــعــاون الخليجي، وكـــان مؤشر 
ســـوق قــطــر هـــو الـــرابـــح الــوحــيــد وبنسبة 
كــبــيــرة بلغت 1.2 فــي الــمــئــة، بنيما كانت 
الخسائر مــحــدودة أكبرها بنصف نقطة 
مئوية في مؤشر سوق عمان المالي وكانت 
 
ً
أسعار النفط أقفلت على مستوى 75 دوالرا

للبرميل مساء الجمعة الماضي.

 سيولة محدودة في البورصة والمؤشرات تتراجع
تداوالت بقيمة تداوالت بقيمة 17.717.7 مليون دينار ومكاسب انتقائية ألسهم قيادية مليون دينار ومكاسب انتقائية ألسهم قيادية

»دار السبائك«: أسعار الذهب تصعد  أخبار الشركات
لألسبوع الرابع على التوالي

ســــجــــل الـــــذهـــــب أداء إيـــجـــابـــيـــا 
لألسبوع الرابع على التوالي، ليغلق 
عند مستوى 1978 دوالرا لألونصة، 
على الرغم من االنخفاض الطفيف 
الـــذي شــهــده بنهاية تــــداوالت يــوم 

الجمعة الماضي.
وقـــال تــقــريــر متخصص، صــادر 
عن شركة دار السبائك الكويتية، إن 
أسعار المعدن األصفر تراجعت يوم 
الجمعة، مع تقييم مسار السياسة 
النقدية وتطورات األزمة المصرفية 
الــعــالــمــيــة الــتــي ضــربــت عـــدة بنوك 

أميركية وأوروبية.
وأضاف التقرير أن بيانات مؤشر 
ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري 
المشتريات في الــواليــات المتحدة 
ارتفع ألعلى مستوى في 10 أشهر، 
ن أداء االقتصاد  في إشارة إلى تحسُّ
األميركي بالتوازي مع قرار مجلس 
ــفــــدرالــــي األمـــيـــركـــي  االحـــتـــيـــاطـــي الــ

ــعـــدالت  ــع مـ ــ )الــــبــــنــــك الــــمــــركــــزي( رفــ
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضـــــح أن رفــــع الـــفـــائـــدة بــهــذه 
ــارات للمحللين  النسبة أعــطــى إشــ
الماليين ومديري المشتريات عن 
قرب انتهاء فترة تشديد السياسة 
ــا يــعــنــي  ــيــــة، مـــمـ ــيــــركــ ــقـــديـــة األمــ ــنـ الـ
احــتــمــالــيــة انــخــفــاض الــتــضــخــم في 
األشهر القادمة وانتعاش االقتصاد.
وبــّيــن أن الــذهــب انــخــفــض، على 
وقع هذه التطورات، بنحو 15 دوالرا 
بنهاية تــــداوالت الــجــمــعــة، بــعــد أن 
سجل أعلى مستوى له عند 2006 
دوالرات لــألونــصــة، »وهــــي أفــضــل 

مكاسب له منذ 3 سنوات«.
وأفــــاد بـــأن عــقــود الــذهــب اآلجــلــة 
)تــســلــيــم شــهــر أبـــريـــل( أغــلــقــت عند 
1884 دوالرا لألونصة، بانخفاض 
طفيف، »ولكن هناك توقع بارتداد 
ــــب قـــريـــبـــا مـــدعـــومـــة  ــذهـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ

بالمخاوف بشأن األزمة المصرفية 
العالمية«.

وقال التقرير إن آخر بنك تحيط 
به مخاوف األزمة هو بنك دويتشه 
األلماني، الذي قال إنه سيسترد 1.5 
مليار دوالر في مجموعة من األوراق 
النقدية المستحقة عام 2028، وهي 
إشـــــارة إلــــى أن هــنــاك مـــخـــاوف من 
التخلف عن السداد، وبالتالي زيادة 
كلفة التأمين الذي يقوم به البنك في 

مثل هذه الحاالت.
وأضـــــــاف أن بــنــكــي يــــو بــــي إس 
وكريدي سويس يخضعان للتدقيق 
لدى وزارة العدل األميركية حول ما 
إذا كــان البنكان قد ساعدا روسيا 
في التهرب من العقوبات المفروضة 
ــراء حـــرب أوكـــرانـــيـــا، مما  عليها جــ
يــشــدد الــضــغــط عــلــى الــبــنــكــيــن في 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، »وهـــــي عــوامــل 
اقتصادية متتالية تؤدي إلى لجوء 

المستثمرين إلى الماذ اآلمن، وهو 
الذهب«.

وعن السوق المحلي، أفاد تقرير 
»دار السبائك« بأن سعر الغرام من 
عــيــار 24 أغــلــق يــــوم الــجــمــعــة عند 
19.45 دينارا، أما عيار 22 فقد بلغ 
17.83 ديـــنـــارا، فــي حــيــن بــلــغ سعر 
ــارا لــلــكــيــلــوغــرام  ــنــ الــفــضــة 274 ديــ

الواحد.
ُيذكر أن »األونصة« إحدى وحدات 
قياس الكتلة، وتستخدم في عدد من 
األنظمة المختلفة لوحدات القياس، 
وتــســمــى أيــضــا األوقـــيـــة، وتــســاوي 
28.349 غــــــرامــــــا، فـــيـــمـــا تــــســــاوي 
باعتبارها وحـــدة قــيــاس للمعادن 

النفيسة 31.103 غراما.

»زين السعودية« توصي بتوزيع نصف ريال للسهم  عبر مكاتب أخرى!
ً
وسطاء يتداولون أسهما

ــلـــنـــت شــــركــــة االتـــــصـــــاالت الــمــتــنــقــلــة تعد مخالفة صريحة ألخالقيات العمل أعـ
السعودية »زيـــن الــســعــوديــة« عــن توصية 
مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على 
الــمــســاهــمــيــن عـــن الــســنــة الــمــالــيــة 2022، 
بإجمالي نحو 449.36 مليون ريــال لعدد 
أســهــم مستحقة لــألربــاح 898.73 مليون 

سهم.
وقالت »زيــن السعودية«، في بيان على 
»تداول السعودية«، األحد، إن حصة السهم 
من التوزيع 0.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع 

إلى قيمة السهم االسمية %5.
وســتــكــون أحــقــيــة الــتــوزيــعــات الــنــقــديــة 
ــيـــن لـــألســـهـــم يـــوم  ــكـ ــالـ ــمـ لـــلـــمـــســـاهـــمـــيـــن الـ

االستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي 
الــشــركــة لـــدى شــركــة مــركــز إيــــداع األوراق 
المالية »إيداع« بنهاية ثاني يوم تداول يلي 
يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والتي 

سوف يتم اإلعان عنها الحقا.
ــــان عــــن تــــاريــــخ الـــتـــوزيـــع  ــ وســـيـــتـــم اإلعـ
الحــقــا، بــعــد مــوافــقــة الجمعية العمومية 
ــان صـــافـــي ربــح  ــ ــذه الــتــوصــيــة. وكـ عــلــى هــ
شركة االتصاالت المتنقلة السعودية »زين 
السعودية« ارتفع بنسبة 157% في 2022، 
إلـــى نــحــو 550 مــلــيــون ريــــال، مــقــابــل 214 

مليونا في 2021.

● عيسى عبدالسالم
ــــواق الــمــال عــلــى العاملين  حــظــرت هــيــئــة أسـ
والموظفين في شركات الوساطة القيام بإجراء 
أي تداوالت في بورصة الكويت لألوراق المالية 

اال من خال الشركة التي يعملون فيها. 
ورصــــدت حــمــات التفتيش الــتــي تــقــوم بها 
الهيئة قيام بعض الموظفين في شركات وساطة 
بإجراء التداول على أسهم مدرجة في البورصة 
من خال شركة وساطة أخــرى، األمــر الــذي يعد 

مخالفة صريحة لما جاء في المادة )4 - 5( من 
الــكــتــاب الــثــامــن مــن الــائــحــة التنفيذية لقانون 

الهيئة الخاص بأخاقيات العمل. 
وتــنــص الـــمـــادة الــمــذكــورة عــلــى أنـــه فــي حــال 
كان الشخص المرخص له يزاول نشاط وسيط 
أوراق مالية مسجل في البورصة أو مدير محفظة 
االستثمار أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل 
في بورصة األوراق المالية، فا يجوز لموظفي 
الــشــخــص الــمــرخــص لـــه شــــراء أو بــيــع األوراق 
المالية أو انشاء المحافظ االستثمارية اال عن 

طريق الشخص المرخص له، ويستثنى من تلك 
الخدمات التي ال يقدمها الشخص المرخص له. 
ــة عــلــى كل  ــابـ ــرقـ وتــســعــى الــهــيــئــة إلحـــكـــام الـ
الـــتـــداوالت الــجــاريــة فــي الــبــورصــة لضمان دقة 
ونزاهة تلك التعامات، السيما أن قيام موظفي 
شركات الوساطة بإتمام عمليات تداول من خال 
شركة أخــرى يخالف التعليمات الصادرة بهذا 
الشأن، األمــر الــذي قد ينعكس على سامة تلك 

التعامات.

التوزيعات النقدية 
تؤدي إلى تباطؤ 

طلب تمويل األوراق 
المالية

»منشآت«: اتفاقية لتابعة لجدولة سداد 12.5 مليون دينار 
وقعت إحدى الشركات التابعة لشركة منشآت للمشاريع 
الــعــقــاريــة اتــفــاقــيــة آللــيــة ســـداد تمكنها مــن جــدولــة المبلغ 
المحكوم به، والبالغ 154.5 مليون ريال سعودي )12.5 مليون 
دينار( في خافها مع المقاول الرئيسي ألحد المشاريع في 
السعودية، حيث سيتم جدولة المبلغ على دفعات خال 3 

سنوات، مع إغاق كل الملفات الخاصة بتلك القضية.
وتوقعت »منشآت« أن يتمثل األثــر المالي لذلك اإلجــراء 

في تسجيل أربــاح مباشرة وغير مباشرة إجماليها 600 
ألف دينار، تتمثل في رد مخصصات انتفت الحاجة إليها 
نتيجة خصم تلك الدفعات اآلجلة، ويقابل تلك األرباح تكلفة 
تمويلية بنفس القيمة سيتم تحملها خال السنوات الثاث 
القادمة بحسب المعايير المحاسبية الدولية، ويخضع هذا 

األثر إلى اعتماد مراقب الحسابات.

 »يونيكاب« تخسر 
230.11 ألف دينار 

بــلــغــت خــســائــر شــركــة يــونــيــكــاب 
لاستثمار والتمويل 230.11 ألف 
دينار، بواقع 1.03 فلس للسهم خال 
الفترة المنتهية في 28 فبراير 2023، 
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 702.7 
ألــف دينار، بما يعادل 3.14 فلوس 
للسهم في نفس الفترة من عام 2022.

»إس تي سي«: ال زكاة 
على المساهمين 

قــــــــــــررت هــــيــــئــــة الـــــرقـــــابـــــة 
الشرعية لشركة االتصاالت 
الكويتية )إس تــي ســي( أنه 
ال زكاة على مساهمي الشركة 
للسنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2022.

 »الكويتية لالستثمار«: 
حل وتصفية »الجون الدولي«

أفادت الشركة الكويتية لاستثمار بأن الجمعية 
الــعــامــة الــعــاديــة لــشــركــة الـــجـــون الـــدولـــي الــقــابــضــة 
– شـــركـــة تــابــعــة – اجــتــمــعــت لــلــنــظــر فـــي مستقبل 
الشركة، وقررت باإلجماع بنسبة 100 في المئة من 
المساهمين حل الشركة وتصفيتها، كما تم تعيين 
مــصــف لــلــشــركــة وتــفــويــض رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 
بالتعاقد معه وتحديد أتعابه، علما أنه جار اعتماد 

محضر اجتماع الجمعية من وزارة التجارة.

https://www.aljarida.com/article/19120
https://www.aljarida.com/article/19115
https://www.aljarida.com/article/19111
https://www.aljarida.com/article/19107
https://www.aljarida.com/article/19050
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ً
 آمنا

ً
األزمة المصرفية تكرس أسهم شركات التكنولوجيا مالذا

مؤشر ناسداك يرتفع 13% هذا العام رغم الحذر من قطاع التكنولوجيا
برت فترة طويلة كثيرة 

ُ
بعدما اعت

الــمــخــاطــر وبـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن، ارتــفــعــت 
أســهــم شــركــات الــقــطــاع التكنولوجي 
منذ انــدالع األزمــة المصرفّية األخيرة 
 
ً
 آمـــنـــا

ً
ــاتــــت تـــعـــتـــبـــر مـــــــــاذا ــد بــ ــ إلــــــى حـ

للمستثمرين.
وارتفعت قيمة أسهم ميتا وألفابت 
ومــايــكــروســوفــت جميعها بــأكــثــر من 
عــشــرة بــالــمــئــة فــي وول ســتــريــت منذ 
أولـــى بـــوادر العاصفة الــتــي اجتاحت 
القطاع المصرفي األميركي في بداية 
مــارس، فيما تراجع مؤشر داو جونز 

في المقابل بأكثر من 2 في المئة.
ــح أنــجــيــلــو زيــنــو مـــن مكتب  ــ وأوضـ
»سي إف آر إيه ريسيرتش« للدراسات 
والتحليل أن »المستثمرين يــرون في 
هذه الشركات التكنولوجية ذات القيمة 
السوقية الكبرى وجهة آمنة في الوقت 

الحاضر«.
ويــتــعــارض ذلـــك مــع الـــصـــورة التي 
الزمت القطاع التكنولوجي منذ انهيار 
»فـــقـــاعـــة اإلنـــتـــرنـــت« عــــام 2000، على 
غ في تقييمه، 

َ
أنــه قطاع غالبا ما يبال

وتوقعاته المالية غير مؤكدة وينطوي 
على الكثير من المفاجآت غير السارة.
ولفت دان آيفز من شركة ويدبوش 
سيكيوريتيز في مذكرة إلى أن »كثيرين 
يــحــذرون بــشــأن قــطــاع التكنولوجيا« 
ــــع أن مــؤشــر  ــــواقـ مـــنـــذ أشـــهـــر »لـــكـــن الـ
ناسداك في ارتفاع بنحو 13 في المئة 
هـــذه الــســنــة«، مضيفا أن »الــكــثــيــر من 

المستثمرين الــذيــن كــانــوا يتوقعون 
تراجعه يسعون لفهم« هذه الظاهرة.

وأوضـــح ســكــوت كيسلر مــن شركة 
»ثيرد بريدج« أن »قسما كبيرا من كبرى 
الشركات فــي العالم يأتي مــن القطاع 
الــتــكــنــولــوجــي«، مــشــيــرا إلـــى أن حجم 
رسملتها السوقية الضخم يحميها 

جزئيا من التقلبات المحيطة.
وأضــــاف أن هـــذه الــشــركــات »لديها 
ــة مـــالـــيـــة واحـــتـــيـــاطـــات ســيــولــة  مــــرونــ
هائلة«، مما يؤمن لها قاعدة قوية في 

مرحلة بلبلة باألسواق.
كــذلــك، بـــات الــعــالــم الــرقــمــي راســخــا 
في حياة األفــراد، خافا لما كان عليه 

الوضع في عام 2000.
وقال المحلل »الناس لن يهجروا 
ــازون ويــب  ــ ــنـــدوز أو خـــدمـــات أمــ ويـ
)خـــدمـــات الــســحــابــة( دفــعــة واحــــدة، 
أو يتوقفوا عن القيام بأبحاث على 
اإلنترنت«، مشددا على أن الخدمات 
ــتـــي تــقــدمــهــا شــــركــــات اإلنـــتـــرنـــت  الـ
والــمــعــلــومــاتــيــة الــعــمــاقــة »تــعــتــبــر 

جوهرية وضرورية«.

 »غيمة هائلة« 

إلى هذه العناصر البنيوية تضاف 
عـــوامـــل ظــرفــيــة وفــــرت وضــعــا مثاليا 
لم يكن متوقعا ألسهم هذا االقتصاد 

الجديد.
ومن بين األطراف الذين توجهوا إلى 
هــذه األســهــم بحسب دان آيــفــز، اختار 
عــدد كبير التخلي عن القطاع المالي 

إذ »ال ُيــعــرف أي مــصــرف يــواجــه أزمــة 
وأي نبأ يمكن أن يرد مساء أحد األيام« 

بشأن تدابير طارئة.
فالواليات المتحدة ال تزال في وضع 
 جراء انهيار ثاثة مصارف خال 

ّ
هش

ــــوض ثـــقـــة الـــســـوق  بــضــعــة أيـــــــام، مــــا قـ
ـــه تــم احــتــواء 

ّ
بــالــنــظــام الــمــالــي، رغـــم أن

موجة الذعر.
والـــذيـــن انــتــقــلــوا إلــــى أســـهـــم قــطــاع 
التكنولوجيا وجــــدوا زيــــادات جــذابــة 
ــــول نــتــجــت عـــن عملية  فـــي قــيــمــة األصـ
التصحيح المباغتة التي شهدها قطاع 
التكنولوجيا في 2022 نتيجة الخروج 
من وباء كوفيد - 19 والدخول في حلقة 

تشديد سريع للسياسة النقدية.
من جهة أخــرى، لفت أنجيلو زينو 
إلــــى أنــــه مــنــذ نــهــايــة الـــعـــام الــمــاضــي 
»بـــــات الــمــســتــثــمــرون يــحــصــلــون )مــن 
كبرى شركات التكنولوجيا( على ما 

يترقبونه، وهو خطط ادخار«.
ــازون هــذا االســبــوع عن  وأعــلــنــت أمــ
دفعة تسريحات جديدة تشمل تسعة 
آالف مــوظــف، تــضــاف إلــى تسريح 18 
ألـــف مــوظــف فــي يــنــايــر. وقــبــل بضعة 
أيام من ذلك، أعلنت ميتا عن تسريحات 
أكثر صرامة وصلت معها نسبة خفض 

موظفيها إلى 24 في المئة.
ورأى ســكــوت كيسلر أن »الــشــعــور 
العام حيال هذه األسماء الكبرى تغير 
ة األداء«  ــفـــاء بــفــعــل تــشــديــدهــا عــلــى كـ
وتــرشــيــد التكاليف، وهــي معايير لم 

تكن تبدو ضــروريــة حتى ذلــك الحين 
بفعل نموها المتواصل.

وآخــر ورقــة صبت لصالح شركات 
التكنولوجيا كانت إبطاء االحتياطي 
الــفــدرالــي األمــيــركــي تــشــديــد سياسته 
النقدية، مما دفع عماء البورصة إلى 
تــوقــع وقــف البنك الــمــركــزي نهج رفع 
معدالت الفائدة واالنتقال إلى خفضها 

على مراحل حتى نهاية السنة.
وسيكون مثل هذا السيناريو مثاليا 
بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبرى 
التي تعول على غــرار القطاع بكامله 
على شروط االعتمادات لتمويل نموها 

السريع.
ــدو أن زيـــــادة  ــبــ وقــــــال دان آيـــفـــز »يــ
معدالت الفائدة انتهت، ما يبدد غيمة 

هائلة عن القطاع«.
ــنــــو حــــــذر مــن  ــر أن انـــجـــيـــلـــو زيــ ــيـ غـ
أن الـــشـــركـــات ذات الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
المتوسطة ال تحظى بــاآلفــاق ذاتــهــا، 
مشيرا إلى أن بعض الشركات »األكثر 
ــر فــي  ــبـ تـــواضـــعـــا ســتــجــد صـــعـــوبـــة أكـ
التكيف مــع تــشــديــد شـــروط الــوصــول 
إلى القروض« نتيجة االضطرابات في 
القطاع المصرفي، ال سيما وأن األزمة 
انــطــلــقــت مـــع إفـــــاس بــنــك ســيــلــيــكــون 
فــالــي الـــذي يــعــد الكثير مــن الــشــركــات 

التكنولوجية الناشئة بين عمائه.
ورأى أن هــذه الــشــركــات »ستضطّر 

إلى أن تكون أكثر انتقائية«.
)أ ف ب(

أميركا لتوفيق أوضاع »فيرست ريبابليك«
تــدرس السلطات األميركية توسيع التسهيل 
لـــإقـــراض الـــطـــارئ لــلــبــنــوك بــطــرق مــن شــأنــهــا أن 
 مــن الوقت 

ً
تمنح بنك »فيرست ريبابليك« مــزيــدا

 ألشــخــاص على 
ً
لدعم ميزانيته العمومية، وفــقــا

دراية بالوضع.
 بشأن الدعم 

ً
ولم يتخذ المسؤولون بعُد قــرارا

الــــذي يمكنهم تــقــديــمــه إلـــى »فــيــرســت ريــبــابــلــيــك، 
ومــا إن كانوا سيفعلون ذلــك من األســـاس، وُيعد 
التوسع فــي عــرض مجلس االحتياطي الفدرالي 
ــد الـــخـــيـــارات الــعــديــدة مــحــل الــتــقــيــيــم فـــي هــذه  أحـ
المرحلة المبكرة. ومــا تــزال الهيئات التنظيمية 
تسعى جاهدة للتعامل مع انهيار بنكين آخرين 
-)ســيــلــيــكــون فــالــي بــنــك( و)ســيــغــنــتــشــر(- الــلــذيــن 

 من االهتمام الفوري«.
ً
يتطلبان مزيدا

وقال أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم 
ه حتى من 

َّ
أثناء مناقشة هذه المحادثات السرية، إن

 
َّ
 الهيئات التنظيمية ترى أن

َّ
دون هذه الخطوة؛ فإن

»فيرست ريبابليك« مستقر بما يكفي للعمل دون 
أي تــدخــل فـــوري، إذ يــحــاول البنك ومستشاروه 

التوصل إلى صفقة لدعم ميزانيته العمومية.
وانــخــفــض ســهــم »فــيــرســت ريــبــابــلــيــك« بــأكــثــر 
مــن 90 فــي الــمــئــة هـــذا الــشــهــر وســـط مــخــاوف من 
أن يقع البنك، ومــقــره ســان فرانسيسكو، ضحية 
للقوى نفسها التي تسببت في انهيار ثاثة بنوك 
أميركية في اآلونة األخيرة. وفي حين انهارت هذه 
البنوك عندما كبدها تهافت العماء على سحب 
أموالهم خسائر في قيمة األصـــول؛ ظل »فيرست 

ريبابليك« يعمل.

صندوق النقد: زيادة المخاطر على االستقرار المالي
قــالــت مــديــرة صــنــدوق النقد 
الدولي كريستالينا جورجيفا، 
في كلمة ألقتها في بكين أمس 
األحد، إن المخاطر التي تحدق 
بـــاالســـتـــقـــرار الـــمـــالـــي تـــزايـــدت، 
ــى مــــواصــــلــــة تــوخــي  ــ ودعـــــــت إلــ
الحذر رغم تحركات االقتصادات 
الـــمـــتـــقـــدمـــة لـــتـــهـــدئـــة ضـــغـــوط 

السوق.
وأكدت جورجيفا على وجهة 
نظرها بــأن عــام 2023 سيكون 
عاما آخر مليئا بالتحديات مع 
تباطؤ النمو العالمي إلــى أقل 

من 3 في المئة، بسبب تداعيات 
الجائحة والحرب في أوكرانيا 

وتشديد السياسة النقدية.
وأضافت في منتدى التنمية 
الــصــيــنــي أنـــه حــتــى مـــع وجـــود 
ــات أفـــضـــل لـــعـــام 2024،  ــعـ ــوقـ تـ
ســـيـــظـــل الـــنـــمـــو الـــعـــالـــمـــي أقـــل 
بكثير من متوسطه التاريخي 
الــبــالــغ 3.8 فــي الــمــئــة، وستظل 

التقديرات ضعيفة إجماال.
ــرر أن يــــصــــدر  ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ومـــــــــن الــ
صندوق النقد، الذي توقع نموا 
عالميا بنسبة 2.9 في المئة لهذا 

الــعــام، تقديرات جــديــدة الشهر 
المقبل.

وقالت جورجيفا إن صانعي 
الـــســـيـــاســـات فــــي االقـــتـــصـــادات 
المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم 
مـــــع الــــمــــخــــاطــــر الــــتــــي أحــــدقــــت 
بــاالســتــقــرار الــمــالــي فــي أعقاب 
انــهــيــار بــنــوك، لــكــن تــظــل هناك 
ــى الـــيـــقـــظـــة وتـــوخـــي  ــ ــة إلــ حــــاجــ

الحذر.
وتــــابــــعــــت: »لـــــذلـــــك، نـــواصـــل 
ــتــــطــــورات عــــن كــثــب،  ــة الــ ــبـ مـــراقـ
ونعمل على تقييم التداعيات 

ــلــــى الـــتـــوقـــعـــات  الـــمـــحـــتـــمـــلـــة عــ
االقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة 
واالســتــقــرار الــمــالــي الــعــالــمــي«، 
مـــضـــيـــفـــة أن صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي يــولــي اهــتــمــامــا وثيقا 
للدول األكثر عرضة للمخاطر، 
السيما الدول منخفضة الدخل 
ذات المستويات المرتفعة من 

الديون.
كما حذرت من تقسيم العالم 
إلى تكتات اقتصادية متنافسة، 
الفــتــة إلــى أن هــذا ســيــؤدي إلى 
»انقسام خطير يجعل الجميع 

أكثر فقرا وأقل أمنا«.
وأشـــــــــارت إلـــــى أن الــتــعــافــي 
االقـــتـــصـــادي الـــقـــوي بــالــصــيــن، 
الــمــتــوقــع أن تــســجــل نـــمـــوا في 
الناتج المحلي اإلجمالي بنحو 
5.2 في المئة في 2023، يعطي 
بعض األمل لاقتصاد العالمي، 
إذ من المتوقع أن تحقق الصين 
وحـــدهـــا ثــلــث الــنــمــو الــعــالــمــي 

عام 2023.

رأى أنجيلو زينو من مكتب 
»سي إف آر إيه ريسيرتش« 

للدراسات والتحليل، أن 
المستثمرين يرون في 

الشركات التكنولوجية ذات 
القيمة السوقية الكبرى وجهة 
آمنة في الوقت الحاضر، وذلك 

يتعارض مع الصورة التي 
الزمت القطاع التكنولوجي منذ 

انهيار »فقاعة اإلنترنت« عام 
.2000
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ر من طرق االحتيال باستخدام الشيكات
ّ

»الوطني« يحذ
في إطار دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية »لنكن على دراية«

يواصل بنك الكويت الوطني 
جــهــوده فــي الــتــوعــيــة بمخاطر 
االحتيال ونشر محتوى توعية 
على قنواته اإللكترونية كافة، 
وذلــك في إطــار دعمه المستمر 
ــيـــة الــمــصــرفــيــة  ــتـــوعـ لــحــمــلــة الـ
»لنكن على دراية«، التي أطلقها 
بنك الكويت المركزي بالتعاون 
مـــع الــبــنــوك الــكــويــتــيــة واتــحــاد 
مصارف الكويت، لنشر الثقافة 
المالية فــي المجتمع، وتعزيز 
ــن مــخــتــلــف  تـــوعـــيـــة الـــعـــمـــاء مــ

الشرائح.
ويـــــــركـــــــز »الـــــــوطـــــــنـــــــي« عـــلـــى 
ــــرق االحـــتـــيـــال  الـــتـــحـــذيـــر مــــن طـ
بــاســتــخــدام الــشــيــكــات، ويــبــيــن 
ــتـــي  ــة الـ ــفـ ــلـ ــتـ ــمـــخـ األســـــالـــــيـــــب الـ
يــســلــكــهــا الــمــحــتــالــون لــلــخــداع 
باستخدامها، كما يشجع على 
إتمام كل المعامات المصرفية 
من خال القنوات الرقمية، بداًل 
من الشيكات، األمر الذي يسهم 
ــا فــي  ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ ــــن اسـ ــد مـ ــحـ ــالـ بـ

االحتيال بطرق مختلفة.
وينشر البنك عبر صفحاته 
عـــلـــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل وكـــل 
قــنــواتــه اإللــكــتــرونــيــة مــحــتــوى 
ــط فــيــه الــضــوء 

ّ
لــلــتــوعــيــة، ُيــســل

على أساليب االحتيال المختلفة 
ــــي يــســتــخــدمــهــا  ــتـ ــ والــــــطــــــرق الـ
المحتالون لتنفيذ مخططاتهم 

وسبل الوقاية منها.
ــنـــي« ضــــرورة  ــد »الـــوطـ ــؤكـ ويـ
إلــغــاء الــشــيــكــات الــتــي تحتوي 

على أخــطــاء والــكــتــابــة الــزائــدة، 
مع ضرورة إتاف كل الشيكات 
التي لم يعد ممكنا استخدامها 
نتيجة كشط أو خطأ، كما يشدد 
»الوطني« على ضــرورة إخطار 
ــم 

ّ
ــة عــــــدم تــســل ــالــ ــــي حــ الـــبـــنـــك فـ

العميل دفتر الشيكات الذي تم 
طلبه من قبل.

ويــــحــــرص »الــــوطــــنــــي« عــلــى 
تحذير العماء من كل مخاطر 
ــيــــال؛ ســــــواء بــاســتــخــدام  ــتــ االحــ
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة أو الــبــريــد 
اإللكتروني، أو حتى المكالمات 
الهاتفية، حيث ينشر البنك عبر 
قنواته اإللكترونية فــي مواقع 
الـــتـــواصـــل مـــــــواّد تــشــجــع عــلــى 
استخدام الخدمات المصرفية 
ا، 

ً
الرقمية عندما يكون ذلك ممكن

بــــــداًل مــــن الـــتـــعـــامـــل عــــن طــريــق 
الشيكات.

وتــعــد جــهــود »الــوطــنــي« في 
توعية عمائه راسخة وركيزة 

أساسية في استراتيجيته، حيث 
يشدد دائما على ضرورة التزام 
العماء بالتعليمات واإلرشادات 
ب عمليات 

ّ
العامة لألمان لتجن

االحـــتـــيـــال بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا 
وأساليبها.

وتــعــتــبــر حــمــلــة »لــنــكــن على 
ــم عـــلـــى  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــي األضـ ــ ــ درايـــــــــــــــة« هـ
مستوى دول المنطقة، وتهدف 
ــع الـــــوعـــــي الـــمـــصـــرفـــي  ــ ــ ــى رفـ ــ ــ إلـ
والــمــالــي لــعــمــاء الــبــنــوك، كما 
ــات تـــوعـــيـــة  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ تـــتـــبـــنـــى مـ
غــايــة فــي األهــمــيــة، مــن أبــرزهــا، 
ــب اتــبــاعــهــا  ــ ــواجـ ــ الــــخــــطــــوات الـ
ـــب الــــتــــعــــرض لــعــمــلــيــات 

ّ
لـــتـــجـــن

االحتيال والتوعية من مخاطر 
االحــتــيــال عــن طريق الشيكات، 
ــادة  ــفـ ــتـ وأفـــــضـــــل الــــســــبــــل لـــاسـ
مـــــــن الــــــخــــــدمــــــات الــــمــــصــــرفــــيــــة 
الرقمية وتعزيز ثقافة االدخار 
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــار، وغـ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واالســ

المواضيع ذات الصلة.

يشار إلى أن »الوطني« داعم 
ــك رئــيــســي لــكــل حــمــات  ــريـ وشـ
ومبادرات التي تهدف إلى رفع 
مــســتــوى الــوعــي الــمــالــي ونشر 
الـــتـــوعـــيـــة الــمــصــرفــيــة بـــيـــن كــل 
شرائح المجتمع. كما أن البنك 
ــبـــاره أكــــبــــر الـــمـــؤســـســـات  بـــاعـــتـ
المالية في المنطقة، دأب على 
تنظيم مختلف الفعاليات التي 
تـــســـهـــم فــــي تـــوعـــيـــة الــمــجــتــمــع 
بكل القضايا التي تهم القطاع 
المصرفي، كما يعمد إلى تنظيم 
ــد مــــن دورات الـــتـــدريـــب  ــديـ ــعـ الـ
ــع خــــبــــراتــــهــــم  ــ ــرفــ ــ ــه لــ ــيــ ــفــ لــــمــــوظــ
فـــي مـــجـــال عــمــلــيــات االحــتــيــال 
ومـــكـــافـــحـــة الــــجــــرائــــم الـــمـــالـــيـــة، 
وذلك إلى جانب إطاقه التوعية 
بمخاطر الــجــرائــم اإللكترونية 
وعمليات االحتيال، وذلــك عبر 
قنواته االلكترونية ومنصات 

التواصل المتعددة.

»األهلي« يستعد لتقديم خدمة إجراء 
المعامالت بالليرة التركية

 بنجاح، 
ً
أضاف البنك األهلي الكويتي مؤخرا

الــلــيــرة الــتــركــيــة كــواحــدة مــن الــعــمــات األجنبية 
الــمــعــادلــة فــي نــظــامــه الــمــصــرفــي، لتلبية الطلب 

المتزايد على هذه العملة. 
 مــتــمــاشــيــة مع 

ً
ــا ــبـــادرة أيـــضـ ــمـ ــذه الـ ــأتـــي هــ وتـ

جهود البنك الرامية إلى زيادة حصته في سوق 
الــمــدفــوعــات، وحصيلة تحليل شامل ومتكامل 
لــســوق الــمــدفــوعــات بــالــعــمــات االجــنــبــيــة أجـــراه 
فريق العمل من إدارة العمليات في البنك األهلي 

الكويتي.
ونجح »األهلي« في إتمام عملية إضافة العملة 
التركية بــالــتــعــاون مــع بنك »أكــبــنــك تــي إي إس« 
)Akbank T.A.Ş. (، أحد أكبر البنوك الرائدة في 
تــركــيــا، الـــمـــدرج فــي بــورصــة اســطــنــبــول، والـــذي 
 بالريادة المصرفية يمتد 

ً
 حافا

ً
يمتلك تاريخا

على مدى سبعة عقود.
وفــي معرض تعليقه على هــذه المبادرة، قال 
محمد البلوشي، مدير عــام إدارة العمليات في 
البنك: لقد أصبحت تركيا وجهة السفر المفضلة 
للعديد من عماء البنك األهلي الكويتي، سواء 
للمواطنين الكويتيين أو للمقيمين. والحظنا 
زيـــادة كبيرة فــي عــدد الــعــمــاء الــذيــن يسافرون 

إلى تركيا.
وأضاف البلوشي أن »أسباب السفر إلى تركيا 
لــم تعد تقتصر فقط على األغـــراض السياحية، 
 ترتبط بفرص االستثمار العقارية 

ً
ولكنها أيضا

هــنــاك، إذ إن الكثير مــن الكويتيين والمقيمين 
يــقــومــون بــشــراء عــقــارات فــي تــركــيــا، األمـــر الــذي 
يستلزم على مــاك الــعــقــارات القيام بمتطلبات 

الصيانة الدورية ورعاية هذه العقارات«.
ــه الــتــحــديــد،  وتــابــع »لــهــذه األســـبـــاب عــلــى وجـ
كانت هناك زيــادة كبيرة في حاجة العماء إلى 
تحويل األموال مباشرة من حساباتهم بالدينار 
الكويتي في البنك األهلي الكويتي إلى حساباتهم 

بالليرة التركية«.
وخــتــم الــبــلــوشــي: »نــعــتــقــد أن هـــذه الــمــبــادرة 

ــلـــي الــــراحــــة الـــتـــي يــرغــبــون  ســتــمــنــح عـــمـــاء األهـ
فيها إلدارة مصاريفهم بسهولة أثناء تواجدهم 
في الــخــارج، وعــاوة على ذلــك، فقد بــات بإمكان 
 االستمتاع بميزة إضافية هي عدم 

ً
العماء أيضا

خسارتهم ألي مصاريف إضافية عند التحويل 
بالعمات األجنبية فــي نهاية الــمــطــاف، بفضل 

إضافة العملة الجديدة إلى نظامنا المصرفي«.
وسيتمكن عــمــاء البنك األهــلــي الكويتي من 
إجراء المعامات بالليرة التركية من خال قنوات 
البنك المتعددة، بما في ذلك الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت والهاتف المحمول، وكذلك من خال 
زيارة كافة فروعنا المنتشرة في انحاء الكويت، 
وهـــذا يشمل جميع الــعــمــاء أصــحــاب حسابات 

األفراد والشركات على حد سواء.
 بتعزيز الخدمات وتطويرها بشكل 

ً
والتزاما

 بإضافة الليرة 
ً
أكبر، سيقوم البنك األهلي قريبا

الــتــركــيــة إلـــى بــطــاقــة Freedom المسبقة الــدفــع 
المتعددة العمات الخاصة بالبنك، بهدف تقديم 
أفضل الخدمات المصرفية للعماء بقيمة إضافية 

أكثر سهولة وراحة.

محمد البلوشي

»بوبيان« يحتفي بحصول موظفيه على شهادات
من »هارفارد« و»الدراسات المصرفية«

اخــتــتــمــت مــجــمــوعــة مــــن مـــوظـــفـــي بـــنـــك بــوبــيــان 
البرنامج الخاص بكلية هارفارد لألعمال، بالتعاون 
مـــع مــعــهــد الــــدراســــات الــمــصــرفــيــة، والـــخـــاص بــدعــم 
وتنمية القياديين فــي الــقــطــاع المصرفي والمالي 

بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال الــمــديــر الــعــام لمجموعة 
الــمــوارد البشرية لـ »بوبيان«، عــادل الحماد: »يولي 
البنك أهمية كبيرة لتطوير موارده البشرية في اإلدارة 
 ألهدافه الرئيسية في تقديم 

ً
الوسطى والعليا، تحقيقا

أفضل الخدمات لعمائه«.
وأضـــاف: »نــؤمــن بــأن االستثمار يجب أال يتركز 
فقط في الخدمات والمنتجات التي نقدمها لعمائنا، 
لكن يجب أن يمتد ذلــك إلــى االستثمار األهــم، وهو 
االستثمار في زيادة خبرات موظفينا المميزين الذين 

نضع على عاتقهم صناعة المستقبل والتطوير«.
ــز بــرنــامــج كلية هــارفــارد  وأوضــــح أن أبـــرز مــا مــيَّ
 لخطط البنك في التطوير 

ً
هذا العام، أنه جاء مواكبا

المؤسسي واالستدامة، وإتاحة الفرصة للمشاركين 

ــــواق الــمــالــيــة،  بــتــوقــع الــفــرص المستقبلية فــي األسـ
بـــجـــانـــب فــاعــلــيــة واســــتــــخــــدام الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة 
والتكنولوجيا المالية، وفهم المخاطر المتوقعة، 
واالســتــجــابــات المناسبة للتهديدات السيبرانية، 
وإدارة وقيادة االبتكار الرقمي، وفهم وإدارة مخاوف 

المستثمرين حول االستدامة.

 مضمون البرنامج
ن الحماد أنه تضمن  وحول مضمون البرنامج، بيَّ
تطبيق أحـــدث الــبــحــوث وأفــضــل الــمــمــارســات، من 
خال تزويد المشاركين بالمفاهيم واألدوات الازمة 
للقيادة الناجحة فــي عــالــم الــقــطــاع الــمــالــي سريع 
التغير، وشمل ذلك الكثير من التقنيات المتطورة، 
وفــهــم كيفية الــتــعــامــل مــع مــعــوقــات التكنولوجيا 
ــادة، مــــن خـــال  ــ ــقـ ــ ــــى تـــطـــويـــر الـ الـــمـــالـــيـــة، إضــــافــــة إلـ
الــتــجــارب وتقنيات الــقــيــادة وبــنــاء ثقافة االبتكار 
التي تمكن من التحول الرقمي، باستخدام التقنيات 
 
ً
الجديدة، ومواجهة المعوقات التكنولوجية، تنفيذا

الســتــراتــيــجــيــة مــواجــهــة الــتــحــديــات والــمــتــغــيــرات 
السريعة.

ــار إلـــى أن الــتــحــول الــرقــمــي ُيــعــد اآلن ركــيــزة  وأشــ
أساسية لتطور القطاع المالي، من خال توفير قيادة 
استراتيجية ممتازة، بالتوفيق بين جميع عناصر 
المنظمة، وفق الهيكل الرسمي، واألفراد العاملين، كما 
 إلى قيام 

ً
يحث على إيجاد رؤى ثاقبة جديدة، منوها

أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد بإشراك 
الحاضرين فــي كيفية قــيــادة فــرق العمل، مــن خال 
التجارب الواقعية، وتأهيلهم بــاألدوات واألساليب 
الــتــي تــؤثــر عــلــى أداء وابــتــكــار وثــقــافــة مؤسستهم، 
وبالتالي نجاحها واستدامتها على المديين القريب 

والبعيد.
وأكــد الحماد حــرص »بوبيان« على كيفية إفــادة 
ــم الــقــيــاديــة  مــوظــفــيــه مـــن تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـ
على المستوى الشخصي، والــتــي بــدورهــا ستقوم 
بالمساعدة على تطوير قدرات فرق العمل، ومن ثم 
المنظمة، على نــطــاق أوســـع، وتــزويــدهــم بـــاألدوات 

والمناهج العلمية التي تؤثر على تطوير أداء وابتكار 
وثقافة منظماتهم.

 إيمان العبدالجادر مدير 
ً
واختتم الحماد مهنئا

أول في إدارة تنمية الثروات، وأحمد الشطي مساعد 

المدير العام في إدارة نظم المعلومات، وعبدالله زبيد 
مدير تنفيذي في إدارة رعاية العماء، بما حققوه من 

خال مشاركتهم في البرنامج.

لقطة جماعية لخريجي »هارفارد«

»الخليج« يطلق فعالية GB Fit الرياضية 
الرمضانية في حديقة الشهيد

ضــمــن مـــبـــادراتـــه الــمــتــواصــلــة 
ــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــيــــخ مــــــبــــــادئ االسـ ــتــــرســ لــ
المجتمعية، وبعد اإلقبال القياسي 
على أسبوع الفعاليات الرياضية 
 GB« الــرمــضــانــيــة لــبــنــك الــخــلــيــج
Fit« في مــول 360 العام الماضي، 
أطــلــق الــبــنــك هـــذا الــعــام فعاليات 
رياضية مميزة في حديقة الشهيد، 
بالتعاون مع شركة اليسرة ويلنس، 

من اليوم إلى 1 أبريل المقبل.
وتـــقـــام الــمــســابــقــات الــريــاضــيــة 
ــدة تــمــاريــن  ــ ــــال عــ  مــــن خــ

ً
يـــومـــيـــا

مختلفة في حديقة الشهيد، مزودة 
بــاألجــهــزة الــريــاضــيــة، ومــدربــيــن 
متخصصين عــلــى مــســتــوى عــال 
من الكفاءة، على أن يتم االشتراك 
 Technogym مـــن خــــال تــطــبــيــق
أو بالتوجه مباشرة إلــى حديقة 

الشهيد.
ــا مـــــن حــــرصــــه عــلــى  ــ ــــاقـ ــطـ ــ وانـ
التواصل مع الجمهور والعماء في 
مختلف المناسبات، سيتم إجراء 
مسابقة افتراضية على مدى شهر 
 ،Technogym رمضان على تطبيق
تعتمد الــمــنــافــســة عــلــى مقاييس 
Technogym الــمــتــعــلــقــة بــحــرق 

السعرات الحرارية والنشاط.

ــك الـــخـــلـــيـــج  ــنــ وحــــــرصــــــا مــــــن بــ
على إضــفــاء أجـــواء مــن المنافسة 
 GB Fit الــريــاضــيــة على فعاليات
الــريــاضــيــة، حــيــث ســيــتــم اإلعــــان 
، وكذلك سيتم 

ً
عن 6 فائزين يوميا

اختيار 3 فائزين من المشاركين في 
المسابقات االفتراضية، ويحصل 
الفائزون على جوائز قيمة من بنك 

الخليج.
بهذه المناسبة، قال نائب مدير 
االتــــصــــاالت الــمــؤســســيــة فـــي بنك 
الخليج، فهد الشراح، إن الفعاليات 
تستهدف تشجيع الناس على تبني 
أســلــوب حياة صحي خــال شهر 
رمضان، بما يتوافق مع روحانيات 
 
ً
الشهر الفضيل، وينعكس إيجابا
عــلــى نــمــط الــحــيــاة فـــي المجتمع 

طوال العام.
وأضـــــــــــــــاف الـــــــــشـــــــــراح أن تـــلـــك 
الــمــبــادرة تــأتــي ضمن العديد من 
مـــبـــادرات االســتــدامــة المجتمعية 
التي ينظمها ويــشــارك فيها بنك 
الخليج على مـــدار الــعــام، السيما 
في شهر رمضان، من خال مجتمع 
 ،»GB COMMUNITY« بنك الخليج
ــل مــع  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ بـــــهـــــدف تــــعــــزيــــز ال
الجمهور، وللمحافظة على مكانة 

بنك الخليج باعتباره البنك األقرب 
إلى المجتمع.

من جانبها، ذكرت مديرة العامة 
التجارية في شركة اليسرة ويلنس 
فاطمة بوحيمد: »سعداء بالتعاون 
مع بنك الخليج في تنظيم فعاليات 
Technogym االفــتــراضــيــة طــوال 
شهر رمضان، على مدى 6 أيام في 
حديقة الشهيد، بهدف تغيير نهج 
ونــمــط حــيــاة الــنــاس لــيــكــون أكثر 
صحة من خال ممارسة الرياضة«.

فهد الشراح

»التجاري« يوزع سالل رمضان على األسر المتعففة
ضمن حملة »ضاعف أجرك مع التجاري«

 مــــن حــــرصــــه عـــلـــى تــعــزيــز 
ً
ــا انــــطــــاقــ

التواصل مع فئات المجتمع كافة، وفي 
إطار حملة »ضاعف أجرك مع التجاري« 
الموجهة لعماء البنك والــهــادفــة إلى 
تحقيق التكافل االجتماعي عن طريق 
تبرع البنك بمبلغ مماثل لما يقوم به 
أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية 
المشاركة في الحملة من خال حساباتها 
لــدى »الــتــجــاري«، قــام الــبــنــك، بالتعاون 
مـــع جــمــعــيــة الــشــيــخ عــبــدالــلــه الـــنـــوري 
الــخــيــريــة، بــتــوزيــع ســـال رمــضــان على 

األسر المتعففة.
وعن ترتيبات توزيع سال رمضان 
الغذائية بالتعاون مع جمعية عبدالله 
النوري، قالت نائب المدير العام، قطاع 
الـــتـــواصـــل الــمــؤســســي فـــي »الـــتـــجـــاري« 
أماني الورع: »جاءت فكرة توزيع السال 
على األسر المتعففة متزامنة مع دخول 
شــهــر رمـــضـــان الــفــضــيــل الــــذي تتجسد 
فيه روح التكافل والـــتـــآزر االجتماعي 
 
ً
حيث تأتي هذه البادرة من البنك إيمانا
منه بضرورة مد يد العون والمساعدة 
لألسر المتعففة والمساهمة في توفير 
مستلزمات شهر رمضان المبارك لهذه 

األسر«.
ــــورع أن الــبــنــك يــحــرص  وأضـــافـــت الــ
على تكريس مفهوم العمل االجتماعي 

التطوعي والمساهمة فــي الــعــديــد من 
الفعاليات اإلنسانية والخيرية في شهر 
رمضان الفضيل ضمن برنامج اجتماعي 
يــدعــم الــمــبــادرات الخيرية واإلنسانية 

 .
ً
الموجهة للفئات األكثر احتياجا

وعن آلية التبرع والمشاركة في حملة 
ضــاعــف أجـــرك مــع الــتــجــاري، أوضحت 
أنه يمكن لعماء التجاري الدخول إلى 
حساباتهم من خــال تطبيق التجاري 
وخــدمــة األونــايــن والــتــبــرع بحد أدنــى 
5 دنــانــيــر، حيث سيقوم البنك بــإيــداع 

مبلغ مماثل للمبلغ الذي يقوم المتبرع 
مـــن عــمــاء الــبــنــك بـــإيـــداعـــه فـــي حــســاب 
الــجــمــعــيــات والـــجـــهـــات الــخــيــريــة الــتــي 
تحتفظ بحسابات لدى البنك التجاري 
مـــن خــــال صــفــحــة الـــتـــبـــرعـــات، مــشــيــدة 
بالتجاوب الجيد التي تحظى به هذه 
الحملة من متابعي صفحات البنك على 
مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي متوجهة 
بــالــشــكــر للمتبرعين مـــن عــمــاء البنك 
الــتــجــاري كــذلــك الجهات المشاركة في 

الحملة.

الورع وفريق جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية

... ويعلن الفائز بسحب ... ويعلن الفائز بسحب 
»النجمة« األسبوعي»النجمة« األسبوعي

أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي على حساب 
ــراء السحب أمـــس، فــي مبنى البنك  النجمة، وتـــم إجــ
الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة 

عبدالعزيز أشكناني. 
وقــام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل 

التواصل، وجاءت نتيجته كالتالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي، جائزة 5 آالف 

دينار، من نصيب الفائز بال سينج. 
ُيذكر أن جوائز »حساب النجمة« مميزة بحجم مبالغ 
الجوائز المقّدمة، إضافة إلى تنّوعها طوال السنة، والتي 
تتضمن سحوبات أسبوعية بـ 5 آالف، وشهرية بقيمة 
20 ألفا، إضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 
ألف، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة 

بحساب مصرفي بالعالم بـ 1.5 مليون دينار. 
وعـــن آلــيــة فــتــح حــســاب النجمة والــتــأهــل لــدخــول 
السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط 
بإيداع 500 دينار، ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال 
يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات 
على كل الجوائز التي يقّدمها الحساب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، فضا عن المزايا اإلضافية 
التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة 
سحب آلــي، ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان 
بضمان الحساب، وكذلك الحصول على كل الخدمات 

المصرفية من البنك التجاري.
وكــشــف البنك أن حــســاب النجمة مــتــاح للجميع، 
وبــإمــكــان أي شخص فتح حساب النجمة مــن خال 
تطبيق CBK Mobile بخطوات بسيطة، ومن أي مكان 

وفي أي وقت.

»كاسيو« و»القطامي« تكّرمان عمالء اآلالت الحاسبة
ClassWiz CW احتفلتا بإطالق إصدار جديد من

اجتمع ممثلو شركة كاسيو الشرق األوسط وإفريقيا، 
الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، والممثل في الكويت 
 في حفل أقيم في فندق كراون بازا 

ً
شركة »القطامي« معا

بالكويت في 17 يناير الماضي، لتكريم العماء وإطاق 
.CLASSWIZ CW اآللة الحاسبة العلمية الجديدة

ـــ »كـــاســـيـــو« تـــاكـــاشـــي سيميا  ــام لـ ــعـ ــرب الـــمـــديـــر الـ ــ وأعــ
عـــن ســعــادتــه لــتــمــكــنــه مـــن مــشــاهــدة لـــم شــمــل الــفــريــقــيــن 
وعمائهما، مضيفا »إنــه ألمــر رائــع أن أرى الجميع هنا 
الــيــوم. لــقــد مــررنــا جميعا بالكثير مــن الــتــحــديــات خــال 
األشهر القليلة الماضية، لذلك من الرائع حقا أن يتمكن 

 مرة أخرى واالحتفال بإطاق 
ً
الجميع من االجتماع معا

منتجنا الجديد«. 
وأثنى سيميا على جهود إدارة وفريق »القطامي« في 
السوق الكويتي خال الشراكة الممتدة منذ أكثر من ثماني 

سنوات، آما تحقيق المزيد من النجاح.
وأكـــد حــرص »كــاســيــو« على تقديم أفــضــل المنتجات 
والحلول التعليمية والمكتبية، الفتة إلى ان »كاسيو« كانت 

وستظل الرائدة في هذا المجال. 
وجــرى خال اللقاء عرض عن اإلصــدار الجديد من اآللة 
الحاسبة CLASSWIZ CW وكيفية توظيفها فــي الفصول 

الــدراســيــة، إذ يأتي تأثيرها في التعليم المرتبط بالعلوم 
 )STEM Education( والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
ومــهــارات التعلم فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين، باإلضافة 
الــى أنها أداة تعليمية لها قبول كبير بين الطاب بفضل 
 CLASSWIZ تصميمها األنيق وسهولة استخدامها. وتم إعداد
CW لتكون عنصرا أساسيا في تحصيل الطاب في المدارس.

من جانبه، عبر ممثل »القطامي« عن سعادته البالغة 
باجتماع الفريقين معا في الحفل، وعن النجاح والتطور 
فــي أســــواق الــكــويــت لــقــطــاع اآلالت الــحــاســبــة، متمنيا 

المزيد من النجاح في المستقبل.
لقطة جماعية
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الدليجان لـ ةديرجلا•: 15% تراجع أسعار العقارات السكنية 
 للمناطق الداخلية

ً
وال انخفاض واضحا

• الودائع المصرفية دخلت منافسة كبيرة مع 
قطاعات عديدة ومن بينها القطاع السكني

• مسؤولية ملف اإلسكان مشتركة بين كل وزارات 
الدولة فال يمكن إلقاء اللوم على وزير اإلسكان وحده

 
ً
 • المناطق المعرضة للمضاربة تكون أكثر تعرضا

لالنخفاض عند األزمات

• التوزيعات اإلسكانية لن تؤثر على أسعار العقارات 
السكنية الفتقارها إلى الخدمات وبعدها عن المناطق

 على إجمالي التداوالت العقارية
ً
وتيرة رفع الفائدة انعكست سلبا

قال الخبير العقاري مدير مكتب الدليجان العقاري، سليمان الدليجان، إن العقار السكني 
يرتبط بالعنصر الوطني، إذ إن األغلبية العظمى من قاطنيه مواطنون، مما شّجع الكثير 

من المستثمرين على شراء األراضي وتطويرها، السيما في ظل رغبة المواطنين في 
السكن بالمناطق النموذجية القريبة إلى أهاليهم. 

وذكر الدليجان في لقاء مع »الجريدة« أنه خالل فترة الماضية، وتحديدا خالل األشهر 
الـ6 األخيرة، شهد القطاع السكني حالة من الركود، وبات هناك تحفظ وحذر لدى 

المستثمرين والمواطنين تجاه الشراء، مما أدى الى انخفاض أسعاره بين 5 و15 في 
المئة، بحسب المناطق.

وأفاد بأن هناك عاملين يؤثران على أسعار العقارات السكنية، أولهما العرض والطلب، 

والثاني معدالت الفائدة البنكية، ودائما المناطق التي تتعرض للمضاربة بشكل 
كبيرة تكون أكثر تعرضا لالنخفاض بشكل سريع عند وجود أزمات أو مخاوف، 
، وال 

ً
 إلى أن المنزل الذي مساحته 300 متر مربع كمبدأ قد يكون مناسبا

ً
مشيرا

 إذا سمح ببناء سرداب و3 أدوار، فالمواطن 
ً
أتوقع وجود اعتراض، خصوصا

يسكن في مساحات أقل في بلدان عديدة، فما المانع من طرح هذا النموذج.
وأكد أن الوساطة العقارية أصبحت مهنة من ال مهنة له، فكلمة الدخالء ال 

تقتصر فقط على األجانب، بل تشمل الوسيط الكويتي الذي يفتقر إلى المهنية 
 هذه المهنة، وهذا أمر جيد، ولكنهم 

ً
والخبرة، فهناك شباب دخلوا مؤخرا

يفتقرون إلى الدراية والخبرة، وفيما يلي نص اللقاء:

* كـــيـــف تــــــرى وضــــــع الـــقـــطـــاع 
السكني فــي الــوقــت الــحــالــي؟ وبــَم 

يتصف؟
- خالل فترة الماضية، وتحديدا 
ـــ6 األخــيــرة، شهد  خــالل األشــهــر الـ
القطاع السكني حالة من الركود، 
وبـــــات هـــنـــاك تــحــفــظ وحـــــذر لــدى 
المستثمرين والمواطنين تجاه 
ــراء، مــمــا أدى الــــى انــخــفــاض  الــــشــ
ــي الــمــئــة  ــاره بـــيـــن 5 و15 فــ ــ ــعـ ــ أسـ

بحسب المناطق.
ويـــرجـــع ذلـــك الـــركـــود إلـــى عــدة 
أسباب، أبرزها األزمــات العالمية، 
ســـواء على الصعيد االقــتــصــادي 
أو الــســيــاســي، حــيــث خــلــقــت هــذه 
األزمـــــات حــالــة مــن الــتــخــوف لــدى 
المتعاملين في جميع القطاعات 
ــا، بـــاإلضـــافـــة  ــرهــ ــيــ الـــعـــقـــاريـــة وغــ
ــاع الــكــبــيــر والـــســـريـــع  ــ ــفـ ــ ــى االرتـ ــ إلـ
ألسعار الفائدة، إذ دخلت الودائع 
المصرفية في منافسة كبيرة مع 
قطاعات عديدة ومن بينها القطاع 

السكني.
وإلى جانب ذلك، شهدت أسعار 
العقارات السكنية ارتفاعات كبيرة 
خالل السنوات الماضية، ولم يعد 
قرار الشراء باألمر السهل، السيما 
 أخرى سعى البعض 

ً
أن هناك فرصا
إلى اقتناصها.

* ماذا عن المناطق التي شهدت 
انخفاضات في األسعار؟

- هـــنـــاك عـــامـــالن يـــؤثـــران على 
ــيـــة،  ــنـ ــكـ أســــــعــــــار الــــــعــــــقــــــارات الـــسـ
أولهما العرض والطلب، والثاني 
مــعــدالت الفائدة البنكية، ودائما 
المناطق التي تتعرض للمضاربة 
بشكل كبيرة تكون أكثر تعرضا 
ــريـــع عند  لـــالنـــخـــفـــاض بــشــكــل سـ

وجود أزمات أو مخاوف.
وعلى سبيل المثال يتم حاليا 
تــداول عقارات سكنية في مناطق 
جـــنـــوب الـــبـــالد بـــأســـعـــار تـــتـــراوح 
بين 270 و280 ألف دينار، بينما 
 بنحو 310 

ً
كــانــت تــتــداول ســابــقــا

آالف دينار، أي بانخفاض وصلت 
نسبته إلــى 12 فــي المئة، وأيضا 
هناك مناطق تعرضت للمضاربة 
ــل أبـــوفـــطـــيـــرة  ــثــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــ
والفنيطيس، إذ كانت األسعار بتلك 
المناطق بين 320 و330 ألف دينار، 
أما اليوم فنراها تتراوح بين 270 

.
ً
و280 ألفا

ومـــــن الـــمـــنـــاطـــق الـــتـــي شــهــدت 

مضاربات كذلك، العقيلة وسلوى 
والجابرية، وهي مناطق معرضة 
بشكل أكبر لالنخفاض من غيرها، 
في حين لم تتأثر المناطق الداخلية 
ــــدودة، وبــحــســب  ــحــ ــ إال بــنــســب مــ
الموقع، وذلك الرتفاع الطلب وقلة 

العرض.
ــتــــر فــي   ويـــــــتـــــــراوح ســــعــــر الــــمــ
الضاحية بين 2800 و3000 دينار، 
وفــي الشويخ السكنية والشامية 
سعرالمتر بين 3000 و3500 دينار، 
والنزهة بين 2000 و2200 دينار، 
والعديلية بين 2600 و2700، ومن 
المالحظ أن المواقع المميزة في 
الــمــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن العاصمة 
محتفظة بأسعارها، وبشكل عام 
ال يــوجــد انــخــفــاض واضــــح لتلك 
الـــمـــنـــاطـــق، والـــمـــتـــأثـــر األكـــبـــر هو 

المناطق البعيدة.
* هــل تتوقعون اســتــمــرار هذا 

الوضع خالل الفترة المقبلة؟
- األسباب التي أدت إلــى ركود 
القطاع التزال قائمة، ومن المتوقع 
أن يستمر ذلك، كما نتوقع أن نشهد 
انخفاضات بسيطة مشابهة لما 
حــدث عــام 2014 الــذي شهد أعلى 
معدالت تـــداول في تاريخ الدولة، 
حــيــن بلغت 4.8 مــلــيــارات ديــنــار، 
لتنخفض في العام الذي يليه إلى 
3.375 مليارات بانخفاض أكثر من 

20 في المئة.
 وحـــيـــن نــشــيــر الـــــى أن هــنــاك 
انخفاضا قادما ال يعني أن أسعار 
العقارات ستنهار، فعندما حدثت 
األزمة العالمية لم تنخفض أسعار 
العقارات آنــذاك إال بحدود 15 في 
المئة، كما أن هناك سيولة عالية 
التزال في البنوك، وهي تبحث عن 
فــرص لالقتناص، خصوصا في 

العقار السكني.

أسعار العقارات

* ما أثر ارتفاع أسعار الفائدة 
على العقارات؟

 - العائد على الودائع في البنوك 
يعتمد عــلــى الــمــبــلــغ المستثمر، 
وبشكل عام يتراوح بين 5 و5.5 في 
المئة، في حين يتراوح العائد في 
العقارات بين 6 و8 في المئة، إال أن 
االستثمار في األخيرة بحاجة الى 
صيانة ومصاريف ومتابعة، وقد 
يــكــون هــنــاك شــاغــر مــن الــوحــدات 

فــتــرة مــن الــزمــن لتنخفض نسبة 
صــافــي الــعــوائــد الــى مــا بين 5.75 
 
ً
و6 في المئة، والتي تعد قريبة جدا
من عوائد الودائع، فمن الطبيعي 
أن يذهب أصحاب رؤوس األموال 

إلى الودائع.
 ويــقــابــل ارتــــفــــاع الــعــائــد على 
الــــــودائــــــع ارتـــــفـــــاع الــــفــــائــــدة عــلــى 
االقــــتــــراض، مــمــا أدى الـــى ابتعاد 
بعض التجار والمستثمرين عن 
القطاع العقاري كله، خصوصا أن 
وتيرة رفع الفائدة كانت سريعة، 
 عــلــى إجــمــالــي 

ً
فــانــعــكــســت ســلــبــا

التداوالت العقارية، وبشكل خاص 
على العقارات السكنية.

ــاع  ــ ــفــ ــ ــة ارتــ ــبــ ــلــــغ نــــســ ــبــ ــم تــ ــ ــ * كـ
التداوالت العقارية خالل السنوات 

العشر الماضية؟
- استحوذ القطاع السكني في 
2013، مــثــال عــلــى مـــا نــســبــتــه 52 
فــي المئة مــن إجــمــالــي الــتــداوالت 
البالغة آنذاك 4.64 مليارات دينار، 
ليستحوذ على نحو 64 في المئة 
من إجمالي التداوالت العقارية في 
2022 والبالغة 3.97 مليارات دينار.

 ونــســتــنــتــج مــــن هـــــذه األرقــــــام 
ــنـــاك أمـــــــواال تــوجــهــت خــالل  أن هـ
الــســنــوات الــمــاضــيــة مــن قطاعات 
عــقــاريــة الــــى الــســكــن الـــخـــاص، اذ 

سند الشمري

األسباب 
التي أدت إلى 

الركود ال تزال 
قائمة ونتوقع 

المزيد من 
االنخفاض

المواقع 
المميزة في 

المناطق 
القريبة من 

العاصمة 
محتفظة 

بأسعارها

كلمة الدخالء 
ال تقتصر 
فقط على 
األجانب 

بل تشمل 
الوسيط 
الكويتي 

الذي يفتقر 
إلى المهنية 

والخبرة

شهدت مناطق ارتفاعات بنسبة 
100 فـــي الــمــئــة، وأخـــــرى ارتــفــعــت 
بنسب اكــبــر وصــلــت إلــى 200 في 
المئة، أي أن هناك زيـــادة سنوية 

تراوحت بين 10 و15 في المئة.

نزوح األموال إلى »السكني« 

* ما أسباب نــزوح تلك األمــوال 
إلى العقار السكني؟

ــبــــط الــــعــــقــــار الــســكــنــي   - يــــرتــ
بــالــعــنــصــر الــوطــنــي، إذ األغلبية 
العظمى من قاطنيه مواطنون، مما 
شجع الكثير من المستثمرين على 
شراء األراضي وتطويرها، السيما 
في ظل رغبة المواطنين في السكن 
بالمناطق النموذجية القريبة إلى 

أهاليهم. 
بينما في القطاع االستثماري 
نسبة الــقــاطــنــيــن مــن المواطنين 
منخفضة تتراوح بين 5 و10 في 
المئة، وبالتالي هذا القطاع معرض 
أكثر للهزات واالشــغــال، وهـــذا ما 
حدث خالل جائحة كورونا، إذ إن 
رواتـــب الموظفين من المواطنين 
مس، في حين تعثر العديد من 

ُ
لم ت

الوافدين في دفع اإليجارات.
بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى أن تــكــلــفــة 
االســـتـــثـــمـــار مــرتــفــعــة فــــي الــعــقــار 

االستثماري مقارنة بـ »السكني«، 
وقد تصل الى ما قيمته 1.5 مليون 
ــار، بــيــنــمــا فـــي »الـــســـكـــنـــي« ال  ــنــ ديــ
تزيد على 500 ألــف ديــنــار، فضال 
ــن أن مـــتـــابـــعـــة الـــمـــســـتـــأجـــريـــن  ــ عـ
ومــصــاريــف الــعــقــار مرتفعة جــدا 
في »االستثماري«، بينما تنخفض 

في السكني.
* من المسؤول عن ملف الرعاية 

اإلسكانية في الكويت؟ 
- مـــســـؤولـــيـــة مـــلـــف اإلســــكــــان 
مشتركة بين كل وزارات الدولة، فال 
يمكن إلقاء اللوم على وزير اإلسكان 
وحده، فهناك مناطق تم توزيعها 
وتفتقر إلى الخدمات، وعلى سبيل 

المثال مدينة صباح االحمد.
ومــــــع تــعــقــيــد وتــــفــــاقــــم األزمــــــة 
اإلســكــانــيــة يــجــب ان تــكــون هناك 
منظومة متكاملة، فــال يستطيع 
وزيــر اإلسكان توزيع قسائم دون 
الــتــنــســيــق مــــع جــمــيــع الـــــــــوزارات 
وقدرتها على توفير البني التحتية 
والخدمات، من المدارس والكليات 

واألمن والصحة وغيرها الكثير.
* هــل المناطق الــجــديــدة التي 
تــعــمــل الــحــكــومــة عــلــى تــوفــيــرهــا 
ســتــســاهــم فــــي تــخــفــيــض أســعــار 

العقارات السكنية؟ 
- التوزيعات اإلسكانية لن تؤثر 
عــلــى أســعــار الــعــقــارات السكنية، 
 في المناطق الداخلية، 

ً
خصوصا

ألنها تتم في مناطق بعيدة وتفتقر 
إلــى الخدمات، وتأثيرها سيكون 

فقط على المناطق القريبة منها.
* حدثنا عن استغالل البعض 
للوحدة السكنية وتحويلها إلى 

سكن استثماري.
- هناك طلب مرتفع على التأجير 
في مناطق السكن الخاص، السيما 
من قبل المواطنين، فعند التوجه 
ــة تــلــك الــمــخــالــفــات، فــإن  ــ نــحــو إزالـ
الــســؤال هنا أيــن تتجه تلك األسر 

في ظل عدم وجود بديل للسكن؟
فــــــــأولــــــــى الـــــــخـــــــطـــــــوات إلزالــــــــــة 
مــخــالــفــات الــســكــن الـــخـــاص طــرح 
ــد مـــــن األراضـــــــــــي لــلــقــطــاع  ــزيــ ــمــ الــ
الــخــاص، خصوصا أن الحكومة 
لــم تــوزع مناطق استثمارية منذ 
نهاية سبعينيات القرن الماضي، 
وجميعها خرجت من رحم القطاع 
الـــخـــاص، والـــهـــدف مـــن طـــرح تلك 
المناطق تخفيض أسعار األراضي 
االستثمارية لتشجيع المستثمر 

على االنتقال إلى هذا القطاع، وبناء 
شقق بمساحات تناسب األســرة 
الكويتية، إذ إن 80 فــي المئة من 

الشقق مساحتها 60 مترا مربعا.
وفي الوقت الحالي ال يستطيع 
المطور أو المستثمر في القطاع 
االســـتـــثـــمـــاري تــطــويــر مــســاحــات 
لــشــقــق أكـــبـــر مـــن 60 مـــتـــرا، نــظــرا 
الرتفاع قيمة األراضي االستثمارية، 
ــغـــالل كل  ــتـ فـــهـــو مــضــطــر إلـــــى اسـ
المساحات ليكون هناك عائد مجز.
* هــل الـــمـــزادات العقارية التي 
تتم عبر وزارة العدل تعكس واقع 

األسعار؟
- الــــبــــعــــض يــــــــرى أن أســــعــــار 
الـــعـــقـــارات فـــي الـــــمـــــزادات تعكس 
الواقع، وهذا غير صحيح، لسببين 
ــا أن الــــــمــــــزادات الــعــقــاريــة  ــمـ ــهـ أولـ
تـــتـــعـــرض كـــمـــا يـــتـــعـــرض غــيــرهــا 
لــلــروتــيــن الــحــكــومــي واإلجــــــراءات 
الطويلة، والتي قد تصل إلى فترة 
ال تقل عن 6 أشهر، وقد تصل إلى 
ســنــة، وعــنــد الــوصــول إلـــى الــمــزاد 
العلني، نجد أن العقار تم تقييمه 
بأسعار تختلف عــن الــواقــع، وقد 
ــي، وهــــذا  ــدائــ ــتــ ــبـــاع بـــســـعـــره االبــ يـ

.
ً
يعتبر ظلما

أمــــــــــا الـــــســـــبـــــب الــــــثــــــانــــــي فـــهـــو 
ــاء  ــ ــطــ ــ ــي بــــعــــض األخــ ــ ــ الــــــــوقــــــــوع فـ
بعمليات التقييم إمـــا بــاالرتــفــاع 
أو باالنخفاض وبالتالي الــمــزاد 
العقاري ال يعكس دائما األسعار 
الحقيقية في سوق العقار السكني.

* حدثنا عن الدخالء على مهنة 
الوساطة العقارية.

 - أصبحت الوساطة العقارية 
مهنة من ال مهنة له، فكلمة الدخالء 
ال تقتصر فقط على األجــانــب بل 
تشمل الوسيط الكويتي الذي يفتقر 
إلى المهنية والخبرة، فهناك شباب 
 هذه المهنة، وهذا أمر 

ً
دخلوا مؤخرا

جيد، ولكنهم يفتقرون إلى الدراية 
ــبـــرة، وهـــنـــا يــجــب أن تــكــون  والـــخـ
هــنــاك جــهــة إشــرافــيــة تعمل على 
تعليم وتخريج الوسطاء، حتى ال 
تكون هناك إشكاليات مستقبلية 
يتسببون فيها، باإلضافة إلى أن 
القطاع العقاري يفتقد وجود جهة 
واحدة تكون مهتمة بشئونه، فليس 
من المعقول أن يتم تداول عقارات 
، وال توجد 

ً
بمئات الماليين سنويا

جهة تكون مسؤولة على القطاع.

شركة للمدن السكنيةشركة للمدن السكنية
لـــــدلـــــيـــــجـــــان أن  ا  رأى 
فكرة إنــشــاء شركة للمدن 
ــدة، وأن  ــ ــيـ ــ ــيــــة جـ ــانــ ــكــ االســ
القانون المعني بها يحمل 
جـــوانـــب إيــجــابــيــة، وعــلــى 
ــقـــطـــاع  رأســـــهـــــا إدخــــــــــال الـ
الـــخـــاص فـــي عــمــلــيــة بــنــاء 
المساكن، ألن الحكومة ال 
تستطيع وحــدهــا تغطية 
الطلبات اإلسكانية في ظل 

المعطيات الحالية.
وأكد أن القطاع الخاص 
لــديــه الـــقـــدرة مــن الناحية 
الـــفـــنـــيـــة والــــمــــالــــيــــة عــلــى 
ــع،  ــاريــ ــشــ ــمــ ــل الــ ــ ــذ كــ ــيـ ــفـ ــنـ تـ
بــاإلضــافــة الـــى انـــه يتميز 
بسرعة اإلنجاز، وهذا هو 
المطلوب، إذ إن حل األزمة 
اإلسكانية يتطلب تكاتف 
كــل مــؤســســات الــدولــة مع 
هذا القطاع، خصوصا بعد 
وصول الطلبات اإلسكانية 

الى أرقام كبيرة.

نموذج ناجح

 وبشأن الطلب المرتفع 
ــدات الــســكــنــيــة  عــلــى الــــوحــ
ذات المساحات الصغيرة، 
وهــــــــــل يــــمــــكــــن اعـــــتـــــمـــــاده 
؟ أجاب 

ً
كنموذج مستقبال

بأنه من الطبيعي في حال 
ــفـــاع أســـعـــار الــعــقــارات  ارتـ
أن يــتــجــه الــبــعــض لــشــراء 
الـــعـــقـــارات ذات الــمــســاحــة 

ــتـــي تــنــاســب  الـــصـــغـــيـــرة الـ
قــدرتــهــم الــشــرائــيــة، فكلما 
انـــخـــفـــضـــت قــيــمــة الــعــقــار 
 في 

ً
زاد الطلب، خصوصا

ظــل االرتــفــاعــات الحالية، 
وباعتقادي أن المؤسسة 
الــعــامــة لــلــرعــايــة السكنية 
ملزمة بتوزيع مساحة ال 
تــقــل عـــن 400 مــتــر مــربــع، 
ــــال تــســتــطــيــع تــخــفــيــض  فـ
ــانــــون،  ــقــ الــــمــــســــاحــــة إال بــ
 شهد 

ً
 هناك نموذجا

ّ
ولكن

، وهو الشقق 
ً
 كبيرا

ً
نجاحا

ــا فــي  ــهــ ــعــ ــــي تـــــم تــــوزيــ ــتـ ــ الـ
مدينة جابر األحمد، وغرب 
الصليبيخات، حيث كان 
هناك إقبال الفــت من قبل 

المواطنين.
ــزل  ــنـ ــمـ  وأضــــــــــاف أن الـ
الــــذي مــســاحــتــه 300 متر 
مــــربــــع كــــمــــبــــدأ قـــــد يـــكـــون 
، وال أتوقع وجود 

ً
مناسبا

 إذا 
ً
ــتــــراض، خـــصـــوصـــا اعــ

ســمــح بــبــنــاء ســــــرداب و3 
أدوار، فــالــمــواطــن يسكن 
في مساحات أقل في بلدان 
ــانـــع مــن  ــمـ عــــديــــدة، فـــمـــا الـ

طرح هذا النموذج.
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»الماچلة الرمضانية« 
أّمنت احتياجات األسر 
المتعففة بالتعاون مع 

3 جهات خيرية

صالة »زين« إلفطار 
قّدم وجبات 

ُ
الصائم ت

يومية بمنطقة 
العارضية طوال الشهر 

الفضيل

تحّدي »زين« 
الرمضاني في حديقة 

الشهيد للتشجيع على 
نمط الحياة الصحي

حصة المطيري

 ببدء حملة »زين الشهور«
ً
»زين« تطلق قوافل الخير إيذانا

الشركة مّدت جسور التعاون مع شركائها االستراتيجيين بالقطاعين العام والخاص

أطلقت شــركــة زيــن قــوافــل الخير، 
 ببدء حملتها السنوية لشهر 

ً
إيذانا

ــبـــارك »زيـــــن الـــشـــهـــور«،  رمـــضـــان الـــمـ
التي تشارك من خاللها بركة الشهر 
الــفــضــيــل مــع كــل أطــيــاف المجتمع، 
وتــمــد مــن خــاللــهــا جــســور الــتــعــاون 
مـــع شــركــائــهــا االســتــراتــيــجــيــيــن من 
مؤسسات القطاعين العام والخاص، 
لتعكس روح العطاء والقيم التي ُجبل 

عليها أهل الكويت.
وتشمل خطة »زيـــن« الرمضانية 
ــادرات ومــســاهــمــاٍت  ــبــ لـــهـــذا الـــعـــام مــ
ــة فــــــي عـــــــــدٍد مــن  ــوعــ ــنــ ــتــ عــــــديــــــدة ومــ
ــة فـــي  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الـــــقـــــطـــــاعـــــات األكـــــــثـــــــر حـ
المجتمع، ومنها المبادرات الخيرية 
واإلنــســانــيــة والــبــرامــج االجتماعية 
والــديــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة والــفــعــالــيــات 
الــريــاضــيــة والــصــحــيــة، والــتــي تأتي 
 مــن استراتيجية 

ً
جميعها انــطــالقــا

ــتـــــوازنـــــة لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة  ــمـــ »زيـــــــــــن« الـــ
االجتماعية واالستدامة.

نت »زين« حملتها الرمضانية 
ّ

ودش

قـــبـــل دخــــــــول الـــشـــهـــر الــــكــــريــــم، حــيــث 
قـــــّدم فـــريـــق الـــشـــركـــة ســــالل »الــمــاچــلــة 
الــرمــضــانــيــة« بــالــتــعــاون مــع 3 جهات 
ــة مــن  ــ ــدولــ ــ خـــيـــريـــة رســـمـــيـــة داخــــــــل الــ
شركائها االستراتيجيين، وهي جمعية 
الهالل األحمر الكويتية، ودور الرعاية 
االجتماعية التابعة لــــوزارة الــشــؤون 
االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل، وبــيــت الـــزكـــاة، 
كما قام فريق »زين« التطوعي بتقديم 
السالل مباشرة على األســر المتعففة 
بــمــنــطــقــة تــيــمــاء بــمــحــافــظــة الــجــهــراء 

بالتعاون مع فريق »الهالل األحمر«. 
كما انطلقت مبادرة »زين« إلفطار 
الصائم هــذا العام للسنة السادسة 
عــشــرة، وهـــي إحـــدى ركــائــز برنامج 
الــشــركــة الرمضاني الــســنــوي، حيث 
قّدم وجبات يومية في صالة اإلفطار 

ُ
ت

بمنطقة العارضية، إضافة إلى تقديم 
الوجبات بالتعاون مع البنك الكويتي 
للطعام واإلغــاثــة مــن خــالل عــدد من 
 في 

ً
الــشــاحــنــات الــتــي تنطلق يــومــيــا

جميع أنحاء البالد. 

وتقوم »زين«، من خالل مبادرتها 
إلفـــطـــار الـــصـــائـــم، بـــزيـــارة الــمــنــاطــق 
 بــالــســكــان لــتــؤّمــن 

ً
األكـــثـــر اكــتــظــاظــا

وجــبــة اإلفــطــار اليومية فــي األمــاكــن 
 
ً
 كثيفا

ً
 سكانيا

ً
الــتــي تشهد وجــــودا

من العمال واألفراد واألسر المتعففة 

فريق »زين« التطوعي شارك في تقديم الماچلة لألسر المتعففة

الخشتي والحساوي يتوسطان مسؤولي »زين« و»الهالل األحمر«

 طوال الشهر الفضيل
ً
صالة »زين« تستقبل الصائمين يوميا

مسؤولو »زين« ودور الرعاية االجتماعية

»بيتك تكافل« تشارك في معرض 
»الصحة واألمن والسالمة«

ــة بـــيـــتـــك لــلــتــأمــيــن  ــركــ ــــت شــ ــاركـ ــ شـ
التكافلي )بيتك تــكــافــل(، عبر جناح 
خــاص، فــي معرض »الصحة واألمــن 
ــة«، الـــمـــقـــام فــــي الــجــامــعــة  ــ ــــالمـ ــــسـ والـ
العربية المفتوحة، بمشاركة مجموعة 
كــبــيــرة مـــن الـــشـــركـــات والــمــؤســســات 
الـــتـــجـــاريـــة والـــرســـمـــيـــة، حــيــث يمثل 
المعرض مناسبة مهمة لعرض أحدث 
المنتجات والخدمات وآخر التطورات 
المتعلقة بعنوان الــمــعــرض، إضافة 
ــع وعــــي األمـــن  ــى الــتــركــيــز عــلــى رفــ إلــ
والــســالمــة، وتــعــزيــز مــفــهــوم التأمين 
لجميع الموظفين والطلبة والمجتمع.
وقــام فريق »بيتك تكافل« بعرض 
خدمات ومنتجات الشركة في مجال 
تــأمــيــن األفــــراد والــشــركــات، والــمــزايــا 
الـــعـــديـــدة الـــتـــي يــحــمــلــهــا كـــل مــنــتــج، 
ومـــا تــنــفــرد بـــه خـــدمـــات الــشــركــة من 
خصائص منافسة تناسب مختلف 
شرائح العمالء، إضافة إلى توضيح 
ــــي الـــمـــعـــامـــلـــة،  ــانــــب الــــشــــرعــــي فـ الــــجــ

وغيرها من األمور التي تهم العمالء، 
وتقديم العديد من العروض والمزايا 
على بعض المنتجات التأمينية التي 

تقدمها الشركة.
وتوفر المشاركة فرصة التواصل 
ــمـــالء، والــــــرد الــمــبــاشــر على  ــعـ مـــع الـ
ــتــــــســــــاؤالت، مــع  االســــتــــفــــســــارات والــــ

التعريف بسلة الخدمات والمنتجات 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــشـــركـــة بــشــكــل عـــام، 
وتقديم معلومات ورؤيــة شاملة عن 
»بــيــتــك تـــكـــافـــل« ودورهـــــــا الــمــهــم في 
صناعة التأمين التكافلي، وإضافاتها 

اإليجابية في هذا المجال.

جانب من جناح الشركة

»بيتك« يعلن فائزي حساب »الرابح«
أعــلــن بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي »بــيــتــك« أســمــاء 
 فازوا 

ً
الفائزين في حساب »الرابح«، وهم 20 عميال

بجوائز نقدية قيمة كــل منها 1500 ديــنــار، عن 
األسبوع التاسع والعاشر لسنة 2023 إضافة إلى 
اإلعالن عن الفائز الشهري بكيلوغرام من الذهب، 

وهو علي سعد جوهر، عن شهر فبراير 2023.
والـــفـــائـــزون بــالــجــائــزة الــنــقــديــة بــقــيــمــة 1500 
ديـــنـــار لــكــل مــنــهــم هــــم: مــحــمــد نــبــهــان الــعــازمــي، 
شــوق محمد الــرشــيــدي، رؤى عيسى الشاهين، 
منى مبارك المازر، أحمد يوسف حسين، نشميه 
بهلول الضفيري، يوسف جاسم الكندري، محمد 
مناحي العتيبي، ســعــاد أحــمــد الــحــالق، فيصل 
مــحــمــد الــمــخــيــال، أمــانــي عــبــدالــحــمــيــد أبــوقــمــاز، 
مطلق عشوي العنزي، ربيع عثمان غازي، برانكو 
بــوشــكــوفــيــتــش، مــحــمــود حــمــدي ســعــد، يــوســف 
عبدالله المنصور، عدنان البريدي، طالل سعود 
المطيري، عبدالله أحمد القبندي، أحمد عبدالله 

السريع.
وتتضمن حملة حساب »الرابح«، عدة سحوبات 
 ،

ً
وجــوائــز تمنح العمالء فرصة الفوز »أسبوعيا

«، ليصل مجموع الفائزين 
ً
، وربع سنويا

ً
وشهريا

.
ً
خالل العام إلى 536 عميال

وأجــري السحب في المقر الرئيسي لـ »بيتك« 

تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. 
 مــــن ســـعـــي »بــيــتــك« 

ً
ــا ــطـــالقـ وتــــأتــــي الــحــمــلــة انـ

ــل لـــتـــقـــديـــم مـــنـــتـــجـــات مـــتـــمـــيـــزة تــلــبــي  ــتـــواصـ ــمـ الـ
 
ً
طموحات العمالء وتعزز مكانته الرائدة محليا
، وتــعــكــس تــمــيــزه فــي طـــرح المنتجات 

ً
وعــالــمــيــا

 ألعلى معايير الجودة. 
ً
والخدمات المصرفية وفقا

ــرابــــح« هــو حــســاب راتــــب يــتــوفــر للعمالء  و»الــ
الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم 
الــشــخــصــيــة. ويــفــتــح حــســاب »الـــرابـــح« بــالــديــنــار 
الكويتي لألفراد عبر فروع »بيتك« المنتشرة في 
الكويت أو عن طريق القنوات اإللكترونية المتاحة، 
ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول 

السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، 
تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 
، وكيلوغرام من 

ً
دينار كويتي لـ 10 عمالء أسبوعيا

، و25000 دينار 
ً
ذهب »بيتك« لعميل واحد شهريا

لعميل واحــد كل ربــع سنة، وبذلك يصل مجموع 
 خالل العام، بعد 

ً
العمالء الفائزين إلى 536 فائزا

مـــراعـــاة شــــروط وأحـــكـــام الــســحــب وهـــي أن يــودع 
العميل 3 رواتب خالل األشهر الثالثة التي تسبق 
عملية السحب، و يشترط أال يقل الرصيد األدنى 
 في نهاية كل شهر خالل 

ً
للحساب عن 50 دينارا

األشهر الثالثة التي تسبق عملية السحب.
ويحرص »بيتك« على مواصلة تعزيز منظومة 
م مع  خــدمــاتــه ومنتجاته المصرفية بــمــا يــتــالء
ــمـــالء واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وتــحــقــيــق  ــعـ مــتــطــلــبــات الـ
تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، 
بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو 
من أساسيات العمل في »بيتك« الذي حقق نقلة 
 على مستوى الخدمات المطروحة 

ً
نوعية وتميزا

بــاالســتــفــادة مــن األدوات التكنولوجية ودراســـة 
متطلبات السوق، ومالءمة كل مرحلة وكل شريحة 

من شرائح العمالء.

»عمومية وربة للتأمين« تقر زيادة رأس المال إلى 25 مليون دينار
بوخمسين: تعزيز قوة المركز المالي ومواجهة االلتزامات

أعــرب رئيس مجلس إدارة 
شــركــة وربـــة للتأمين وإعـــادة 
التأمين أنــور بوخمسين عن 
سعادته وامتنانه لما حققته 
الـــشـــركـــة مـــن نــتــائــج مــتــمــيــزة 
عــلــى مـــدار األعــــوام الماضية، 
 تلك النتائج التي 

ً
خــصــوصــا

تحققت في نهاية العام المالي 
ــــي 31 ديــســمــبــر  الـــمـــنـــتـــهـــي فـ
2022، حــيــث اســتــعــرض أهــم 
العوامل االقتصادية العالمية 
واإلقليمية والمحلية التي كان 
لها تأثير على أداء االقتصاد 
، وكــــيــــف اســتــطــاعــت 

ً
ــا ــمــــومــ عــ

 فــي 
ً
ــا ــ ــدمـ ــ الــــشــــركــــة الـــمـــضـــي قـ

تحقيق األربــــاح والــتــمــيــز في 
نتائجها التشغيلية، والحفاظ 
على المكتسبات وتعزيزها، 
والـــــــــتـــــــــزام مــــجــــلــــس اإلدارة 
بــالــخــطــط الـــمـــوضـــوعـــة الــتــي 
تــهــدف لتحقيق أعــلــى ربحية 

مــع أقــل هامش مــن المخاطر، 
األمر الذي يعود على الشركة 
ومساهميها بالخير والنماء.

جــــاء ذلــــك خــــالل الــجــمــعــيــة 
ــة وغـــيـــر  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـــعـــمـــومـــيـــة الـ
العادية التي عقدتها الشركة، 
صـــبـــاح أمـــــس، لــمــســاهــمــيــهــا، 
حــيــث وافـــقـــت الــجــمــعــيــة على 
ــادة رأس الــــمــــال الــمــصــدر  ــ ــ زيـ
ــــوع إلــــــى 25 مــلــيــون  ــدفـ ــ ــمـ ــ والـ
دينار، عبر إصدار أسهم منحة 
ــة بــنــســبــة  ــركـ لــمــســاهــمــي الـــشـ
ــح  ــ 41.16 فــــي الـــمـــئـــة. وأوضــ
ــر يساهم  بــوخــمــســيــن أن األمــ
في تعزيز قوة المركز المالي 
لــلــشــركــة وكــفــايــة رأس الــمــال 
لـــمـــواجـــهـــة االلــــتــــزامــــات الــتــي 
تواجهها، لمواكبة التغيرات 
والمتطلبات الرقابية والمالية 
ــلـــي  ــمـــحـ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

واإلقليمي والعالمي.

ــه تـــمـــت الــمــوافــقــة  ــ ــر أنـ ــ وذكــ
 
ً
على توزيع 8 في المئة أرباحا
نـــقـــديـــة لـــمـــســـاهـــمـــي الـــشـــركـــة 
وشركاء النجاح الذين دعموا 
مجلس إدارة الشركة بثقتهم 
ــه االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــطــ ــطــ بــــخــ
والتشغيلية للشركة، والتي 
تمثلت في النتائج اإليجابية 
ــزة الـــــتـــــي حــقــقــتــهــا  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
 اســتــمــرارهــم 

ً
الــشــركــة، مـــؤكـــدا

على العهد في استمرار رفعة 
ونـــجـــاح الــشــركــة وازدهــــارهــــا 

ونمائها.
ــى الـــــــــدور  ــ ــلـ ــ ــا أثــــــنــــــى عـ ــ ــمـ ــ كـ
المحوري المهم لوحدة تنظيم 
ــتــــي اســـتـــطـــاعـــت  الــــتــــأمــــيــــن، الــ
فـــــي وقـــــــت وجــــيــــز الـــســـيـــطـــرة 
والــتــحــكــم فـــي قـــطـــاع صــنــاعــة 
ــة الـــكـــويـــت،  ــ الـــتـــأمـــيـــن فــــي دولــ
الستعادة مكانته التاريخية 
 ألفضل 

ً
وتنظيم أعماله وفــقــا

الـــمـــمـــارســـات الــعــالــمــيــة. كما 
توجه بالشكر إلى كل الجهات 
الرقابية بــدولــة الكويت على 
الجهد المبذول لتوفير بيئة 
عمل احترافية لألعمال، وعلى 

رأســــهــــا هــيــئــة أســـــــواق الـــمـــال 
ووزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
وكـــذلـــك كـــل أجـــهـــزة وهــيــئــات 
 تكاتف 

ً
دولـــة الــكــويــت، مــؤكــدا

ــر جـــــهـــــود الـــجـــمـــيـــع  ــ ــافـ ــ ــــضـ وتـ

ســـواء الهيئات والمؤسسات 
الحكومية أو القطاع الخاص 
ــة الــكــويــت  ــ عـــلـــى تــحــقــيــق رؤيــ
2035، لرفعة وازدهــار وطننا 

الحبيب الكويت.

جانب من العمومية

الذين يكونون في أمّس الحاجة إلى 
وجبة اإلفطار.

وتحرص »زين« في شهر رمضان 
ــل عـــــام عـــلـــى رعـــايـــة  ــن كــ الــــمــــبــــارك مــ
الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 
الـــصـــحـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة لــلــتــشــجــيــع 

عــلــى مــمــارســة الـــريـــاضـــة والــحــفــاظ 
عــلــى الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة خــــالل شهر 
الصيام، وتستمر هذا العام بتقديم 
»تحّدي زين الرمضاني« في حديقة 
 Suffix الشهيد، بالتعاون مع شركة
لـــالســـتـــشـــارات الـــريـــاضـــيـــة، والـــــذي 

يشمل تنظيم الــعــديــد مــن سباقات 
ــدار الشهر  الــمــشــي والـــجـــري عــلــى مــ
ــدث  الـــفـــضـــيـــل، ويـــتـــم اســــتــــخــــدام أحــ
وسائل التكنولوجيا الحديثة لتتّبع 

المتسابقين خالل التحدي.
وفــي كل عــام، تشهد حملة »زيــن« 
 فــي 

ً
ــزا ــ ــّيـ ــ ــمـ ــ  مـ

ً
ــا ــ ــّوعـ ــ ــنـ ــ الــــرمــــضــــانــــيــــة تـ

محتواها لتشمل البرامج الترفيهية 
والثقافية والدينية، حيث ترعى هذا 
ط« بالتعاون مع 

ّ
العام برنامج »مخل

إذاعة 360 إف إم، من تقديم اإلعالمي 
ـــقـــّدم من 

ُ
ــــذي ت خــالــد األنــــصــــاري، والـ

خــاللــه الــعــديــد مــن الــجــوائــز القيمة 
ــدار الــشــهــر الــفــضــيــل،   عــلــى مــ

ً
يــومــيــا

إضافة إلى رعايتها الموسم الجديد 
من برنامج »قدوة« من تقديم الشيخ 
ــنـــدري، الـــــذي يـــتـــنـــاول عــدة  ــكـ فــهــد الـ
جوانب من أخــالق وتعامل الرسول 
ــذا إلـــى  ــ ــم، هـ ــلــ صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه وســ
جــانــب رعــايــتــهــا لمجموعة واســعــة 
من البرامج التلفزيونية المميزة على 

أكبر القنوات المحلية.

ط« على إذاعة 360 إف إم من تقديم 
ّ
» زين« ترعى برنامج »مخل

اإلعالمي خالد األنصاري
الخشتي والماجد خالل اإلعالن عن تحّدي »زين« الرمضاني 

بحديقة الشهيد
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ترك التعليم بعد وفاة أمه وَسْجن والده 
وطاردته الضرائب في نهاية حياته

تفرد الفنان المصري إسماعيل يس في أداء المونولوج والتمثيل الكوميدي، 
، وتخللت حياة »الضاحك 

ً
 و60 مسرحية خالل 33 عاما

ً
وقّدم نحو 230 فيلما

المظلوم« موجات من األسى والدموع، وعلى الرغم من رحيله في عمر الستين 
في 24 مايو 1972، فإنه ال يزال يسكن قلوب الماليين من عشاق فنه الراقي.

اشتهر إسماعيل يس بألقاب ِعدة منها »أبوضحكة جنان«، و»ابن حميدو«، 
و»ُسمعة«، وُيعد النجم المصري الوحيد الذي قّدم سلسلة أفالم تحمل اسمه، 

منها »إسماعيل يس في متحف الشمع«، و»إسماعيل يس في البوليس« 

)1956(، و»إسماعيل يس في حديقة الحيوان«، و»إسماعيل يس في 
الطيران« )1959(. 

وقد تمتع بمقومات الممثل الكوميدي، بتلقائيته في األداء، وخفة الظل من دون 
مبالغة أو إسفاف، واكتسب شعبية جارفة في األربعينيات والخمسينيات من 

القرن الماضي، وأصبح فارس الكوميديا الثالث مع نجيب الريحاني وعلي الكسار، 
وانفرد لسنوات بأدوار البطولة، قبل ظهور نجوم كوميديا الستينيات، مثل فؤاد 

المهندس وعبدالمنعم مدبولي ومحمد عوض ومحمد رضا.

، سواء 
ً
 قياسيا

ً
ل هذا النجم االستثنائي رقما سجَّ

في غــزارة أعماله، أو بطوالته السينمائية، وظهر 
على الشاشة خــال عــام 1949 فــي 17 فيلما، وفي 
ر ثاثة أفام  عــام 1954 قــّدم 18 فيلما، وكــان يصوِّ
شهريا، وانخفض المؤشر إلى فيلم واحد كل عام، 

بداية من 1963إلى 1972.

مطرب األفراح

ــد إســمــاعــيــل يـــس عــلــي نــخــلــة، فـــي مــحــافــظــة  ــ ُولـ
الــســويــس )إحـــــدى ُمــــدن الـــقـــنـــاة( يــــوم 15 سبتمبر 
1912، وعــاش طفولة بائسة وحياة غير مستقرة، 
وترك المدرسة عقب وفاة أمه ودخول والده السجن، 
 أمام محل بيع أقمشة، وظهرت موهبته 

ً
وعمل ُمناديا

فــي تلك الــفــتــرة، وأعـــد نفسه ليكون مطربا، وتأثر 
بالمطرب الشاب ـ آنذاك ـ محمد عبدالوهاب.

ــراح، ولــكــنــه أثــــار ضحك  ــ وغــنــى الــصــبــي فــي األفــ
ل مساره من  الجمهور، بمظهره وخفة ظله، وتحوَّ
 كبيًرا، 

ً
الطرب إلى أداء المونولوجات، والقى نجاحا

واتــســعــت دائــــرة شــهــرتــه مــن الــســويــس إلـــى الــمــدن 
المجاورة، وقّرر السفر إلى القاهرة.

وانــضــم يــس إلـــى فــرقــة بــديــعــة مــصــابــنــي، ولفت 
االنتباه إلى موهبته الكوميدية، وقّدمه المخرج فؤاد 
الجزايرلي عام 1939 في فيلم “خلف الحبايب”، ثم 
انضم إلى فرقة علي الكسار المسرحية، وظل أحد 
رواد فن المونولوج على امتداد عشر سنوات من 
عام 1935 إلى 1945، حتى  أصبح أحد أبرز نجوم 

الكوميديا في عصره.

الزوجات الثالث

تزوج إسماعيل يس ثاث مرات، األولى من مغنية 
دعى سعاد وجدي، لكنه طلقها بعد شهرين، 

ُ
مغمورة ت

ثم تزوج من الراقصة ثريا حلمي، وانفصل عنها بعد 
أســبــوع واحــد فقط، وشعر بــمــرارة الــغــدر والجحود، 
وبعد سنوات تــزوج من سيدة اسمها فوزية وعرف 
معها معنى الحب والوفاء، واستمر ذلك الزواج حتى 
رحيله، وأنجب منها ابنه الوحيد يس إسماعيل يس، 

المخرج السينمائي المعروف، الذي رحل عام 2008.

الوجه اآلخر

ظهر الوجه اآلخر للنجم إسماعيل يس، حين روت 
ابنة شقيقة زوجته السيدة إيمان أنور، والدة الشاعر 
أيمن بهجت قمر، ذكرياتها عن الفنان الراحل، وأنها 
تــربــت فــي مــنــزلــه، منذ كــان عمرها سنتين وحتى 
وفــاتــه وهــي بعمر 16 عــاًمــا، وكــان يعاملها كأنها 
ابنته، وتناديه “بابا إسماعيل”، ووصفته باإلنسان 
الــطــيــب والــحــنــون، وقــالــت إن شخصيته بــاألفــام 
تختلف عنها في الواقع، فهو جاد ومحترم بجانب 

خفة ظله المعهودة.
ومن أكثر الصفات المرتبطة بشخصيته أنه كان 
عصبي المزاج، خاصة وقت مباراة نادي الزمالك، 
ألنه زملكاوي متعصب، وكان العبه المفضل حمادة 
إمام، ووقت المباراة يتحّول المنزل إلى منطقة حظر 
ل وممنوع الكام، منتبه للمباراة، ويندمج في  تجوُّ
المشاهدة، وترتعش يداه وقدماه من فرط التوتر، 

 ويصبح يومه جيًدا.
ً
ومع فوز فريقه يسعد كثيرا

وكان النجم الضاحك يعشق طاجن البامية بلحم 
الضأن، وورق العنب بالكوارع، بجانب الملوخية 
واألسماك والمحاشي، وليس لديه طقوس خاصة 
على الــمــائــدة، ورغــم بساطته، ظــل شديد االهتمام 

بـــأنـــاقـــتـــه، ويــــرتــــدي مـــابـــس مــــن أرقــــــى الـــمـــاركـــات 
الفرنسية واإليطالية، ويشتري البذل والكرافتات 

الغالية عند سفره بالخارج.
واقــتــنــى يــس مكتبة كــبــيــرة تــضــم مــئــات الكتب 
م نفسه بنفسه 

ّ
العربية والمؤلفات المترجمة، وعل

بعد تركه المدرسة حتى أنه أتقن اللغتين اإلنكليزية 
والفرنسية، وبعد رحيله تم بيع أغلب مقتنياته بين 

األصدقاء سواء من المابس أو مكتبته الضخمة.

المسرح والمجهول

مـــــرت حـــيـــاة الـــفـــنـــان إســـمـــاعـــيـــل يـــــس، كــشــريــط 
سينمائي حافل باإلثارة والمواقف الدرامية، وفي 
ذروة نــجــاحــه السينمائي الــســاحــق، وخـــال فترة 
الخمسينيات أقنعه الكاتب الصحافي موسى صبري 
أن ينشئ فرقة مسرحية، وبدأ النجم الكوميدي رحلة 
البحث عن دار مسرح، من دون إدراكـــه أنــه يمضي 

نحو المجهول.
وتمكن من استئجار مسرح “ميامي” في شارع 
سليمان باشا بوسط القاهرة، )شارع طلعت حرب 
 شهريا، ويتسع لحوالي 

ً
حالًيا(، نظير 460 جنيها

700 متفرج، وبدأ العرض األول بمسرحية “حبيبي 
كوكو” في 11 نوفمبر 1954، بطولته مع مجموعة 
من النجوم، منهم شكري سرحان، وتحية كاريوكا، 
ــاء جــمــيــل، واســتــيــفــان  ــنـ ومـــحـــمـــود الــمــلــيــجــي، وسـ
روستي، وعبدالمنعم مدبولي، وعبدالوارث عسر، 

وإخراج السيد بدير.
م عروضها في  وظلت “فرقة اسماعيل يس” تقدِّ
القاهرة على خشبة مسرح ميامي، وفي اإلسكندرية 
بــفــصــل الــصــيــف بــمــســرح إســمــاعــيــل يـــس، وقــّدمــت 
الفرقة نحو 60 مسرحية، أغلبها من تأليف صديقه 
الكاتب أبوالسعود اإلبــيــاري، منها “الــســت عايزة 
كده”، و”عريس تحت التمرين” )1964(، و”جوزى 
بيختشي”، و”صــاحــبــة الــجــالــة”، و”مـــن كــل بيت 

حكاية” )1955(. 
وتـــعـــد “حـــكـــايـــة جــــــواز” آخــــر مــســرحــيــة قــّدمــهــا 
إسماعيل يس عام 1966، وكانت وزارة الثقافة تدعمه 
 
ً
بمبلغ مالي سنوًيا، وبدأ المبلغ في االنخفاض عاما

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

تزوج مغنية 
مغمورة 
وطلقها 

بعد شهرين 
وانفصل عن 
ثريا حلمي 
بعد أسبوع

عرف معنى 
الحب والوفاء 

مع زوجته 
الثالثة التي 
أنجب منها 
ابنه الوحيد

المطرب 
العاطفي 

يثير ضحك 
الجمهور 

بمظهره وخفة 
ظله

النجم 
االستثنائي 

ينفرد ببطولة 
سلسلة أفالم 
تحمل اسمه

أغلق مسرحه 
بعد تخفيض 

الدعم 
الحكومي

فيلم »الرغبة 
والضياع« 
آخر ظهور 

سينمائي له 
وُعرض بعد 

وفاته
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13أسرار وكواليس النجوم
ً
 ومات مظلوما

ً
إسماعيل يس... عاش ضاحكا

ً
 ومات مظلوما

ً
إسماعيل يس... عاش ضاحكا

سر الخالف بين ُسمعة والعندليب
تعاون الفنان الراحل إسماعيل يس مع عدٍد 
كبير من كبار النجوم، لكنه لم يلتِق مع الفنان 
الراحل عبدالحليم حافظ، سوى في فيلم واحد 
فقط طــوال مشوارهما الفني، وروى المخرج 
الـــراحـــل عــاطــف ســـالـــم، فـــي مــقــابــلــة صحافية 
تفاصيل الخاف بين “ُسمعة والعندليب”.   

ــة الـــتـــعـــارف بــيــنــهــمــا فـــي حفلة  كـــانـــت بـــدايـ
غنائية في فترة الخمسينيات، وغنى المطرب 
الــصــاعــد ـ آنــــذاك ـ عبدالحليم حــافــظ فــي تلك 
الحفلة، وقّدمه النجم إسماعيل يس للجمهور، 
ووصفه بأنه شــاب موهوب وصاحب صوت 

جميل، وسيكون له مستقبل باهر.
وفــــي عــــام 1958 ظــهــر عــبــدالــحــلــيــم مـــع كل 
مــن الفنانين الراحلين أحــمــد مظهر ومحمد 
توفيق، كضيوف شــرف فــي فيلم “إسماعيل 
يــس بوليس حــربــي”، بطولة إسماعيل يس، 
وإخـــراج فطين عبدالوهاب، وغنى إسماعيل 

في المشهد الــذي جمعه بعبدالحليم حافظ، 
األغنية الشهيرة للعندليب “في يوم من األيام” 

بشكل كوميدي.
وانقطعت العاقة بينهما فجأة، ولم يشتركا 
في أي عمل فني آخر، وتبّين أن سبب الخاف 
يرجع إلــى أن إسماعيل يــس دعــا عبدالحليم 
حــافــظ إلـــى حــفــل عــيــد مــيــاد ابــنــه يـــس، ولكن 
العندليب لم يحضر واكتفى بإرسال هدية إلى 
المنزل، وغضب النجم الكوميدي واعتبرها 
إهـــانـــة، فــقــرر رد الــهــديــة، ومــقــاطــعــة الــمــطــرب 

العاطفي.
وفــي بــدايــة السبعينيات، تــوّســط أصــدقــاء 
الطرفين الفنانة تحية كاريوكا والمطربة مها 
صــبــري، والــمــلــحــن حلمي بــكــر، لــحــل الــخــاف 
بينهما، وبالفعل نجحوا في إنهاء المشكلة 
بــيــن يـــس وعــبــدالــحــلــيــم، بــعــد قــطــيــعــة كــبــيــرة 

بينهما.

 حفيدة نجم الكوميديا تنفي 
إفالسه قبل الرحيل 

ــارة يـــس، حــفــيــدة الــفــنــان الــراحــل  كــشــفــت ســ
إسماعيل يس، بعض األسرار الخاصة بحياة 
جــدهــا خـــال لــقــاء تــلــفــزيــونــي، ونــفــت تعرضه 
لإلفاس، مثلما رددت الشائعات، وأكدت أنه كان 
لديه ممتلكات بعد سداد الضرائب قبل رحيله.

وذكـــــرت أن الــمــنــتــجــيــن الـــذيـــن مـــولـــوا أفـــام 
إسماعيل يس في فترات توهجه هم أنفسهم من 
 
ً
تنكروا له في أواخر رحلته الفنية، وليس كافيا

تكريمه في ندوة بمهرجان، معقبة: “جدي كان 
نجم شباك أول، وكــان يستحق التكريم خال 

حياته وليس بعد مرور 110 سنوات من مياده، 
وتكريمه بمهرجان اإلسكندرية السينمائي جاء 

 من وفاته.”
ً
متأخًرا بعد 50 عاما

وكـــان النجم الــراحــل يمتلك مــنــزاًل فــي أحد 
أحياء القاهرة، لكنه عاش في شقته بضاحية 
 
ً
الزمالك المكّونة من سبع غرف، ومات مستورا

لم يتسّول من أحد وكان عفيف النفس، ورغم أن 
الضرائب حجزت على بعض ممتلكاته، فإنه لم 

 لشيء من أحد حتى رحيله.
ً
يحتج يوما

ص مليون جنيه«
ُ
يس االبن يشارك والده في »ن

 بــوالــده الفنان إسماعيل يس، 
ً
ارتبط يس ارتباطا شــديــدا

وكــان االبــن الوحيد لنجم الكوميديا، ويحظى بحب وتدليل 
والده، واعتاد في طفولته الذهاب معه إلى استديوهات تصوير 
أفامه، وتحّركت بداخله رغبة االلتحاق بمعهد السينما، بعدما 
ترك دراسته في كلية االقتصاد والعلوم السياسية، ليصبح 

.
ً
 سينمائيا

ً
 ومخرجا

ً
مؤلفا

وشارك يس إسماعيل يس خال فترة طفولته في فيلمين 
من بطولة والده، األول “إسماعيل يس بوليس حربي” )1953(، 
تأليف علي الزرقاني وإخراج فطين عبدالوهاب، والثاني هو 
ص مليون جنيه” )1971(، إخراج حمادة 

ُ
الفيلم التلفزيوني “ن

عبدالوهاب، ودارت أحداثه في إطار كوميدي، وكان أول فيلم 
يكتبه يس، وشارك في بطولته مع والده.

ــة بــمــعــهــد الــســيــنــمــا، واتــــجــــه إلـــى  ــ ــدراسـ ــ وواصـــــــل االبــــــن الـ
التخصص في اإلخــراج السينمائي وكتابة السيناريو مًعا، 
وقّدم العديد من األفام ذات الطابع التشويقي، منها “بذور 
الشيطان”، و”حلقة الرعب”، و”الشيطان يغني”، ورحل عام 
2008، قبل أن يحقق حلمه بعمل مسلسل درامي عن حياة والده.

ــل يــــس االبـــــــن، قــــــّدم الـــمـــخـــرج مــحــمــد  ــيـ ــام مــــن رحـ ــ ــد عـ ــعـ وبـ
عبدالعزيز مسلسل “أبوضحكة ِجنان”، ويتناول قصة حياة 
 فــي مسقط رأســـه بمدينة 

ً
نــجــم الــكــومــيــديــا مــنــذ كـــان مــطــربــا

السويس حتى أصبح من عمالقة التمثيل الكوميدي، وقام 
بدور إسماعيل يس الفنان أشرف عبدالباقي.

مشهد من أحد أفامه

... ومع محمود المليجي وأبوالسعود اإلبياريمع عبدالحليم حافظ في كواليس “إسماعيل يس بوليس حربي”

مع زوجته وابنه

من كواليس تصوير »إسماعيل يس في الطيران«

بعد آخــر، وتكاثرت عليه الــديــون، فأغلق المسرح 
 في أعقاب نكسة 1967.

ً
وتوقف النشاط الفني تماما

لم يفاجأ يس بإيقاف فرقته المسرحية فقط، بل 
وجد مصلحة الضرائب تطالبه بمبلغ 21 ألف جنيه 
قيمة ضرائب من عام 1950، والمفاجأة أنها طالبته 
بضرائب أفام لم يقم بتمثيلها، مثل فيلم “إسماعيل 
يس في الجيش”، فقد كان اسمه األول “إسماعيل 
يس دفعة”، فاعتبرت الضرائب أنهما فيلمان، وتم 

الحجز على بيته وسيارته.
وأصيب الفنان الكبير بأزمة نفسية، وتدهورت 
حالته الصحية، وظهرت عليه بوادر شلل، واضطر 
أن يــســافــر إلـــى بــيــروت واســتــقــر فــتــرة هــنــاك، وقبل 
أن يسافر تعرض لمشكات كثيرة، منها منع ابنه 

الوحيد يس من السفر.

وظل إسماعيل يس يقف أمام كاميرات السينما 
حتى اللحظات األخيرة في حياته، وكان آخر فيلم 
ظــهــر فــيــه “الــرغــبــة والــضــيــاع” )1972(، وشــاركــتــه 
البطولة هند رستم ورشدي أباظة ونور الشريف، 

وُعرض الفيلم بعد وفاته.
ــذا الــفــيــلــم، بــعــد فــتــرة  ــاءت مــشــاركــتــه فـــي هــ ــ وجــ
طويلة من تجاهل المنتجين له، ما اضطره لتقديم 
المونولوجات في الماهي الليلية، وعــرض عليه 
 فـــى “الــرغــبــة 

ً
الـــمـــخـــرج أحـــمـــد ضـــيـــاء الـــديـــن دورا

والضياع” فوافق على الفور، وعند ذهابه لموقع 
التصوير، فوجئ باستقبال حافل له، ولم يتمالك 
 
ً
دموعه، وظل يبكي ألكثر من نصف ساعة، متأثرا

بتصفيق العّمال والفنانين.  
ورغــم أن الـــدور الــذي ُعـــِرض على النجم الراحل 
يعتبر ثانوًيا، وال يليق بحجم مسيرته الفنية، فإنه 
 وعندما 

ً
اضطر لقبوله حتى يعود لألضواء مجددا

انتهى من تصوير مشاهده القليلة، وشاهد ملصق 
الفيلم، وجد اسمه في الترتيب الخامس بعد هند 

رستم ورشدي أباظة ونور الشريف وهياتم!
وتدهورت حالته النفسية والصحية مرة أخرى، 
ونصحه األطــبــاء باالبتعاد عــن الــتــوتــر، والــذهــاب 
إلى اإلسكندرية، ال سيما بعد صدمته لوفاة أقرب 

أصدقائه المخرج فطين عبدالوهاب.
 في اإلسكندرية، 

ً
ومكث إسماعيل يس أسبوعا

قبل أن يعود إلى منزله بالقاهرة، حيث دخل حجرة 
نومه وجلس فوق سريره، إلشعال سيجارة، ولكن 
األزمـــة القلبية فاجأته، وحـــاول ابنه يــس االتصال 
ل، واستنجد 

ّ
 بأي طبيب، ولكن الهاتف تعط

ً
تليفونيا

بأحد أقاربهم لاتصال باإلسعاف، وعندما وصل 
الــطــبــيــب، كـــان الــضــاحــك الــمــظــلــوم قــد لــفــظ أنفاسه 
األخيرة، وانطوت صفحة مضيئة لفنان أفنى عمره 

إلسعاد جمهوره.  

https://www.aljarida.com/article/19053
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بر لــقــاء نــاظــم الــغــزالــي بالقبانجي محطة 
ُ
اعت

أولــى وأساسية في حياته الفنية، وكــان بمنزلة 
ــو الــمــعــلــم األول لــلــمــدرســة  ــه، وهـ األب الـــروحـــي لـ
العراقية الصميمة مكتشف عدة مقامات عراقية. 
عـــرف عــنــه حــّبــه الــشــديــد للتجديد، كــمــا الــغــزالــي 
 ناظم - وفق األستاذ حميد السامرائي، 

ّ
أيضا، لكن

وهو متابع لشؤون المقام العراقي - لم يكن يوّد 
سماع الشيء الثقيل في بداياته الفنية، ومع مرور 
الوقت وحصول تماّس مباشر بمحطات أخرى في 
حياته مع موسيقيين كبار كجميل بشير تطورت 
نظرته لغناء كل أنواع المقام، فما هي القصة حول 
سعي عدد من النقاد وراء توجيه انتقادات حادة 

والتشكيك في قدرات المطرب النجم؟ 

تاريخ المقام العراقي

 يــتــمــيــز الـــــعـــــراق بـــتـــعـــّدد ألـــــوانـــــه الـــغـــنـــائـــيـــة، 
فاالختالف والتنوع واضحان من خالل أنواع الفن 
الموجودة في كل مناطقه الجغرافية في الشمال أو 
الوسط أو الجنوب، وجميعها في الواقع لها منبع 
أصيل واحد، هو المقام العراقي، الذي يعد بمنزلة 
فن كالسيكي تعود جذوره إلى الفترة العباسية.

، فــكــان في 
ً
أمـــا االزدهــــــار الــحــقــيــقــي لـــه عـــراقـــيـــا

أربعينيات القرن الماضي، المقام العراقي هو أحد 
األلوان الغنائية العراقية التراثية، له قالب غنائي 
ــزاء بها تسلسل وتسميات ثابتة  يتألف مــن أجـ
ومعروفة، وفيها مواصفات المرونة عند األداء، 
ا من اإلضافات اللحنية 

ً
حيث يمكن أن تقبل شيئ

أو الزخرفة، وال تقبل أّي حذٍف كان.
تشمل مجموعة المقامات العراقية بشكٍل عاٍم 
ف 

َ
قوالب وأشكال يمكن أن تكون متعددة وُمختل

ــر، كـــذلـــك تــشــمــل بين  ــ بــعــضــهــا عـــن الــبــعــض اآلخــ
ثناياها أجــزاء عديدة، وكل منها يأخذ تسميته 
وموقعه حسب ما ورد في هذا الفن الغنائي، على 
أن هناك عددا من المقامات تحتوي على عدد أقل 

من األجزاء وأقل من التسمّيات.
اختصر نــاظــم الــغــزالــي بنفسه، فــي حـــوار مع 
اإلذاعة اللندنية عام 1962، سؤاال حول غناء المقام 
العراقي، هل هو صميم؟ أم متأثر بما حوله من 
دول كالفرس سابقا أو الخليج العربي أو اللون 
الكردي؟ قائال: يوجد في قسم المقامات العراقية 
قــســم مـــقـــامـــات خــــاص بــالــشــمــال يــعــنــى بــالــلــغــة 
الكردية، وبشكل عام الغناء العراقي يعتبر أصيال، 
وبالتأكيد، فإن الجيران لهم تأثير على التفاعل، 
خصوصا من إيران وتركيا، ولو عدنا بالتاريخ 
إلى الوراء فسنجد أن الفرس احتلوا العراق لفترة 
من الزمن جاء بعدها االحتالل العثماني، وهذا 
يؤكد عملية االختالط، وفي المقام العراقي لونان 
أو ثالثة أصلها فارسي، كالدشت وأوشــار الذي 
يسمى بالفارسية »أفشار«، والحجاز الهمايون، 
ــاك الـــرســـت والـــســـيـــغـــال والـــتـــشـــارغـــا، وهــنــا  ــنـ وهـ

التسمية فقط فارسية ال أكثر.
دخلت 

ُ
أما بالنسبة إلى المقامات التركية، فقد أ

قبل 30 عاما )من وقت اللقاء سنة 1962( أدخلها 
األســتــاذ محمد القبانجي مــطــرب الــعــراق األول، 
عندما شعر بأن هناك بعض األنغام القادمة من 
تركيا كالنهاوند والحجاز كار، والحجاز كار كرد 
ومــا شاكلها. أدخلها القبانجي على المقامات 

العراقية ووسعها، فأصبحت مقاما كامال.

التشكيك في موهبته

نضيف إلى جانب القبانجي وبشير األستاذ 
ا، الــذي وّســع علوم ناظم 

ً
»روحــي الخّماش« أيض

حــول فنون المقام العراقي ما استطاع. وبحكم 
طبيعة الغزالي العاشق لــالطــالع على كــل شيء 
ه، قرر أن يدرس كل المقامات الموسيقية 

ّ
يخّص فن

السهلة منها والصعبة.
ومــن هــذه النقطة تــحــديــدا، بــدأت تنهال عليه 
سلسلة من االنتقادات رأى فيها البعض مجرد 
إشاعات من أعداء للنجاح موجودين في كل زمان، 
لتتّم محاربته فعليا عبر إطالق االتهامات. وفي 
ذلك تحّدث الناقد العراقي 

األستاذ كمال لطيف سالم قائال: كان يوسف عمر 
يقول دائــمــا إن ناظم ليس لديه قـــرار، لديه فقط 
ق، كما أنه ال يستطيع 

ّ
جواب، والعالي عنده معل

قراءة المقامات الكبيرة. والمتعصبون للون والفن 
ى »طالعة من بيت 

ّ
العراقي قالوا إن الغزالي غن

أبوها« للشباب متهمين إياه بوجود الميوعة في 
األغنية، وعدم احتوائها على المقامات الكبيرة. 

وأكــثــر مــا أشــاعــه البعض فــي هــذا الموضوع 
أن ناظم الغزالي ُمطرب بستات ال مطرب مقام. 
تعّرفنا من خــالل الحلقات السابقة على المقام، 

ولكن ما هي البستة؟ 

البستة العراقية

البستات هي أحد أهم المصادر النغمية، ويعود 
األصــل في التسمية إلى أنها تعني نغمة مذّيلة 
تأتي بعد الــفــراغ من المقام، أو قبل الــفــراغ منه. 
ثم صــارت تــورد في مقدمات المقام. وغلب على 
ى بعد االنتهاء من غناء المقام، 

ّ
البستات أن تغن

ــار يغنيه الــجــوق الــمــوســيــقــي المصاحب  إذ صـ
للمغني، ويتولى إدارتها ما يسّمى »ُبستجي« يتم 
تعيينه مسبقا، ويكون ضمن جوق »الجالغي« في 
هذه الحالة، وإن لم يعزف شيئا. وتكون البستات 
من جنس النغمة األساسية في المقام، وأحيانا 

ي المقام نفسه في إنشاد البستة.
ّ
يشارك مغن

ــارئ  ومــــن الــــضــــروري اإلشـــــــارة هــنــا إلــــى أن قـ
المقام كــان يجلس إلــى جــوار جماعة الجالغي، 
ولــم يعرف فــي غناء المقام وقــوف المغني على 
 
ً
قدميه، إنما حدث ذلك بعد األربعينيات، تقليدا
لما كــان يجري فــي بعض الــبــالد العربية، بفعل 
ما حدث من ضخامة الفرقة العازفة، واستعمال 
الــمــيــكــروفــونــات، لــذا جعل للمغني حــق االنــفــراد 
والبروز، السيما حين يكون الغناء على مسارح 

كبيرة وأمام مستمعين كثيرين.
ذلك وفقا لما قّدمه الشيخ جالل الحنفي )كاتب 
وصــحــافــي ومــــؤرخ ولــغــوي( فــي بــحــث كــامــل عن 
البستات في صحيفة الشرق العراقية، مضيفا: 
لقد اعتبرت البستات وسيلة إلراحة المغني عند 

االنتهاء من غنائه وأعني قراءة المقام.
ومن البستات القديمة الشجية: »بالله يمجرى 
الماي ذبني عليهم«، ومنها »ّحمل الريل وشال 

للناصرية، واشبلش المحبوب بها القضية«.
وال بّد من اإلشارة الى أن تلحين هذه األغاني 
وأداءها تكثر فيه التزيينات والتحركات النغمية 
والــتــمــويــج الــصــوتــي الـــذي يــأخــذ بــاأللــبــاب. ومن 
هذه األغاني »يالولد يا ابني، حس خالك يناديك« 
و»كلي يحلو منين الله جابك، خــزن جــرح كلبي 
من عذابك«، و»فــوك النخل فوك، مدري لمع خده 
مدري لمع طوك«، و»جواد جواد مسيبي«، و»فراك 

الحلو بجاني جالما طلية بالضلع«، و»يا زارع 
الــبــزرنــكــوش ارزع لنا حــنــة«، و»حمولنا غــر بن 
للشام ومــاجــنــا«، و»يـــا صــيــاد السمج صيد لي 

بنية«.
وهــنــاك بــســتــات بــغــداديــة قــديــمــة مــوغــلــة في 
الِقدم قد تنتمي الى ما قبل مئات السنين، منها 
»عفاك عفاك على فند العملتينو، أنا اتعبتو وأنا 
ل 

ّ
شقيتو على الخاضع أخــذ تينو«، فإنها تمث

كالم البغداديين القديم، إذ كانوا يقلبون الراء 
الى غين، وقد انتقلت صور من لهجتهم الى مدن 

عراقية أخرى منها مدينة الموصل.
وجـــاءت االنــتــقــادات الــتــي طــالــت الــغــزالــي من 
منطلق أن البستات تترك للمجموعة تؤديها 
ترفعا مــن قبل المطربين، والحقيقة فــي ضفة 
المدافعين عن الغزالي أن اعتبروا هذا االنتقاد 
جهال مــن قبل ُمطلقي تلك اإلشــاعــات، وأن هذا 
النقد الذي تعّرض له بالذات كان في األساس هو 
نقطة اختالفه وتجديده وشهرته، ورأى هؤالء أن 
الغزالي استوعب سّر ذوق الجمهور، في تذّوق 
األغــنــيــة الــبــســيــطــة الــتــي تــصــل إلــيــهــم بسهولة 
باستخدام مقامات متنوعة، وليس المقام في حد 
م المقام 

ّ
 الغزالي فهم واستوعب وتعل

ّ
ذاتــه. ألن

والبستة جــيــًدا، وأعطاهما ُبــعــًدا جــديــًدا ساهم 
في استمرار اسمه حتي الــيــوم، وفــوق كل ذلك، 
 كمطرب للمقام العراقي في 

ً
كان الغزالي ُمسَجال

اإلذاعة العراقية.
ويـــقـــول رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
للموسيقا األستاذ حبيب عباس: انتقد بعض 
القراء والنقاد الغزالي من جهة أن صوته يميل 
إلى البستة أكثر من ميله إلى المقام، وفي الوقت 
ة وأداء المقامات  نفسه ال يمتلك قدرة على قراء

الكبيرة، وأنا أؤكد أن هذا الرأي خاطئ تماما. 
من جهته، قال سفير المقام العراقي األستاذ 
حسين األعظمي: ومن باب اإلنصاف للفنان ناظم 
ــى مقامات كثيرة 

ّ
الــغــزالــي بــأنــه كــان رائــعــا وغــن

باحترافية عــالــيــة، ويــتــذكــر األعــظــمــي منتصف 
السبعينيات عندما ذهب إلى مهرجان »تستور« 
في تونس، وفي إحدى الجلسات الخاصة بعيدا 
عــن الــمــســرح بــاجــتــمــاع مــع بــعــض المسؤولين 
لب منه الغناء وقتها بمقامات ناظم 

ُ
هــنــاك، ط

الغزالي، وهو فعليا كل ما طلب منه فقط، مؤكدا 
شــعــوره باالستغراب مما فعله ناظم الغزالي، 
فقد نقل الــمــقــام الــعــراقــي إلــى الــمــغــرب العربي. 
وفي ذلك أيضا، قال الباحث الموسيقي صالح 
ــه مجدد، فالعديد 

ّ
عمو: انتقد ناظم الغزالي ألن

من الباحثين العراقيين الحاليين أكــدوا أن ما 
فعله كـــان إضــافــة جميلة مــنــه وبــصــمــة خاصة 
بالمقام العراقي. ويتابع عمو: ناظم عرف السر، 
بــأال يعتمد على المقام وحـــده، بــل أخــذ الشيء 

المشترك في الوطن العربي وهو األغنية وهذا ما 
اتهموه به. في حين اعتبر الناقد العراقي األستاذ 
كمال لطيف سالم األغنية التي أداها ناظم هي 
اها المستمع مباشرة، 

ّ
أغنية خفيفة ونظيفة تلق

واعتبرها عملية تحّول في األغنية العراقية من 
الرتابة إلى أفق جديد، كما وجدها معظم الناس 
بلغتها الفصحى مقبولة بالنسبة لهم وليس 

العراقيين وحدهم. 

القصائد المغناة 

تمّيز الــغــزالــي بمستوى أداء عــال تــفــّوق فيه 
ــوا القصيدة، 

ّ
على غيره مــن المطربين ممن غــن

ــارزون  ــ ــتـــي كــتــبــهــا شــــعــــراء بــ خـــصـــوصـــا تـــلـــك الـ
معروفون، ويأتي ذلــك من خــالل سيطرته على 
المخارج الصوتية للحروف وإدغامات بعضها 
ــلــهــا 

ّ
ــة الــلــحــنــّيــة، فــهــو ال يــرت ــمـــرونـ والـــعـــمـــق والـ

وفق قوانين المقام البغدادي فقط، بل يغنيها 
باألحرى في إطار المقامات المعروفة.

 
قل للمليحة

اها ناظم، 
ّ
تأتي في مقدمة القصائد التي غن

والتي اشتهر بها فعليا قصيدة »قل للمليحة«، 
التي تعتبر كأول إعالن عربي على شكل أبيات 

كرت قصتها في كتاب األصفهاني.
ُ
موزونة، وذ

ُمِر 
ُ

تتحدث عن تاجر جاء إلى بغداد يبيع الخ
)لباس خاص بالنساء(، فباع التاجر كل الخمر 
الملونة باستثناء الــســود منها، فما كــان منه 
إال الذهاب ولقاء الشاعر المعروف بـ »مسكين 
الــدارمــي« )ربيعة بــن عامر التميمي(، مشتكيا 
ــــرف عـــن الــشــاعــر وقــتــهــا بنسكه  ــر، وعـ ــ مـــن األمــ
وتعّبده، فنظم قصيدة، ثم قام أحدهم بغنائها 

في المدينة، وتقول:

 للَمليَحــــِة فــي الــِخــمــــــــــــــاِر األســـــوِد 
ْ

ـــل
ُ
ق

ـــــِد؟ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــعــبِّ
َ
ــٍد ُمــت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــِت ِبــزاِهـــ ـــ ـــ ــَعــلـــ

َ
مـــــــــــاذا ف

ـــــالِة إزاَرُه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَر لــلــصـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمَّ
َ

ـــــد كـــــان ش
َ
ق

ــه ِبـــبـــاِب الــَمــســجـــــــــــــــــِد ــ
َ
ـــــدِت ل ـــ ـــ ــَعـــ

َ
َحــتـــــــــــــــــى ق

والــنــتــيــجــة أن شــــاع خــبــر فـــي الــمــديــنــة بــأن 
 الخمار 

َ
 صاِحبة

َ
ق

َّ
عش

َ
الدارمي َرجَع عن زهده وت

 
ّ

ــود، فــلــم يــبــق فــي الــمــديــنــة فــتــاة مليحة إال األســ
 أســوَد. فنفد من التاجر كل 

ً
واشترت لها خمارا

ما كان معه من بضاعة، ويقال إن الدارمي َرجَع 
بعدها إلى تعّبده.

ى ألشهر الشعراء العرب، مثل إيليا 
ّ
وكذلك غن

أبوماضي، وأحمد شوقي، وأبو فراس الحمداني. 
ى للحمداني: »أقول وقد ناحت بقربي حمامة«، 

ّ
غن

ولشوقي: »شيعت أحالمي بقلب باك«، وللبهاء 
زهير »يا من لعبت به شمول«، وألبي ماضي: »أي 
شيء في العيد أهدي إليك يا مالكي«، وللمتنبي: 
»يا أعدل الناس«، وللعباس بن األحنف: »يا أيها 
ب نفسه«، ولغيرهم من كبار شعراء 

ّ
الرجل المعذ

»الــعــربــيــة«. ويــعــود إلــى الــغــزالــي الفضل الكبير 
بتداول تلك القصائد على ألسنة أبسط الناس من 
خالل الشجن المؤثر في األداء، وهي سمة عامة 
لألصوات العراقية، وتمّيز بها الغزالي، إضافة 
إلى الطابع الحزين القريب من الدرامي النابع 
من قلبه، فأحّب الناس ما قّدمه لهم من قصائد 
ورددوها، وربما لو كتب له عمر أطول لنهل من 
عيون الشعر العربي وتراثه وقّدم تاريخا كبيرا 

ى للعراق والعرب جميعا.
ّ
من الشعر المغن

ــى نــاظــم الــتــراث 
ّ
وإضـــافـــة إلـــى الــقــصــيــدة، غــن

الشعبي العراقي، كما ذكرنا في حلقات سابقة، 
مما زاد حب العراقيين له، ويؤكد ذلك المؤرخ 
والــبــاحــث الموسيقي د. هيثم شــعــوبــي قــائــال: 
كــان والـــدي الموسيقي إبــراهــيــم شعوبي يعتز 
ويفتخر بالغزالي، ويعتبره من أجمل األصوات 
العراقية والعربية، ومرة نّبهه إلى أغنية »شامة 
ودكـــة بــالــحــنــج«، فــاقــتــرح إضــافــة كلمة »تنباع« 
حتى تصبح أكثر جمالية وفهما »شامة ودكة 
بالحنج لو تنباع جنت اشتريها«، ورحب الغزالي 
اها كما اقترح شعوبي األب«. وأضاف 

ّ
بذلك وغن

ــى الــغــزالــي أيــضــا الــمــقــامــات الفرعية 
ّ
هــيــثــم: غــن

كالركباني والــحــويــزاوي والمدمي والحكيمي 
هم كانوا يهتمون 

ّ
مخالفا المقاميين في وقته، ألن

بــالــمــقــامــات الــرئــيــســيــة فـــقـــط«، مــشــيــرا إلــــى أن 
الغزالي كان قبل تسجيل أغانيه ُيحضر النشرات 
الضوئية ليزين االستديو. وفي األعياد، يوزع 

المال على أصدقائه من الموسيقيين.

المقام العراقي 
 كالسيكي 

ّ
فن

تعود جذوره 
إلى الفترة 
العباسية 

الغزالي يؤكد 
تأثير الفرس 
واألتراك على 

المقام العراقي 

البستة 
العراقية 
إلراحة 

ترك 
ُ
ي ت

ّ
المغن

للمجموعة 
 من 

ً
عا

ّ
ترف

المطربين

الغزالي يغني 
ألبرز الشعراء 
العرب بأداء 

باهر

»عيرتني بالشيب« سفيرة صوت الغزالي 
ــيـــب« الـــمـــشـــهـــورة  ــالـــشـ ــيـــدة »عـــّيـــرتـــنـــي بـ ــأتــــي قـــصـ  تــ
للمستنجد بالله يوسف أبوالمظفر بن محمد المقتفي، 
وهو الخليفة الثاني والثالثين في سلسلة خلفاء الدولة 
العباسية، كأكثر القصائد تعريفا بالغزالي خارج العراق، 
وبحسب عدد من الرواة، فإن سبب كتابة المستنجد لتلك 
األبيات أن جارية من جواريه عّيرته بالشيب، وكان لها 
منزلة كبيرة في قلبه، ولو لم تكن كذلك لما تجّرأت عليه، 

:
ً
فرّد عليها قائال

عــــــــيــــــــرتــــــــنــــــــي بـــــــــالـــــــــشـــــــــّيـــــــــب وهــــــــــــــــــو وقــــــــــــــــــاُر 
لـــــــــيـــــــــتـــــــــهـــــــــا عـــــــــــــــيـــــــــــــــرت بــــــــــــمــــــــــــا هــــــــــــــــــو عــــــــــــار

ــي  ــ ــ
ّ
ــن ــ إن تـــــــكـــــــن شـــــــــابـــــــــت الــــــــــــــذوائــــــــــــــب مــ

فــــــــــالــــــــــلــــــــــيــــــــــالــــــــــي تــــــــــــزّيــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا األقــــــــــــــمــــــــــــــار

دمــــــــــــوعــــــــــــي بــــــــــيــــــــــوم فــــــــقــــــــد الــــــــــــولــــــــــــف لــــيــــلــــى 
ــه ــلــ ــيــ لــ لـــــــــــنـــــــــــوم  وردت عــــــيــــــنــــــي يـــــــــمـــــــــّرهـــــــــا ا

ــــى ــلـ ــ ــيـ ــ تـــــــــعـــــــــّيـــــــــرنـــــــــي عـــــــــجـــــــــب بــــــــالــــــــشــــــــيــــــــب لـ
وأخــــــــــــــــيــــــــــــــــر اثـــــــــنـــــــــيـــــــــنـــــــــنـــــــــا نـــــــــشـــــــــيـــــــــب ســـــــــــوا

غــنــاهــا الــغــزالــي والــتــصــقــت األغــنــيــة بــاســمــه، فأينما 
يــذكــر اســمــه تــذكــر الــقــصــيــدة مــعــه مــبــاشــرة، فــمــن بعده 
حفظها الناس ورددوهــا كثيرا حتى أن عددا كبيرا من 
المطربين والمغنين أصبحوا يستخدمونها مواال في 

مطلع أغانيهم، وتبعه في غنائها الكثيرون.

مــن اليسار الفنان نــاظــم الــغــزالــي ويــوســف عمر وعبدالرحمن خضر ومعهم 
الصحافي محسن حسين جواد

الغزالي على المسرح

القبانجي وناظمناظم الغزالي ويوسف عمر

التشكيك في قدرة الغزالي على قراءة 
المقامات الكبيرة وغنائها

٤-6 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 ال 
 بصمة موسيقية يطرب لها كل جيل... 

ً
تنتهي فأمتع كل سامع عربي تاركا

إنه سيد المقامات العراقية الفنان ناظم الغزالي. 

https://www.aljarida.com/article/19065
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١٥مسك

الطباخ: تكريم ُصناع »فانتين تحتضر« و»ماردين« حق لهم
أقامت فرقة المسرح الشعبي، 
برئاسة د. نبيل الفيلكاوي، حفل 
تـــكـــريـــم فــــي مـــقـــرهـــا ألعــضــائــهــا 
الــفــائــزيــن بــجــوائــز فــي مهرجان 
أيام المسرح للشباب، ومهرجان 

المنصورة المسرحي بمصر.
وصـــــرحـــــت عــــضــــوة مــجــلــس 
إدارة المسرح الشعبي الفنانة 
فــاطــمــة الــطــبــاخ بــــأن الــحــفــل تم 
ــة، لــاحــتــفــاء  ــ ــريـ ــ فــــي أجــــــــواء أسـ
ــن، وتــــكــــريــــم أعــــمــــال  ــزيــ ــائــ ــفــ ــالــ بــ
 فريق 

ً
الفرق الفائزة، خصوصا

مــســرحــيــة »فـــانـــتـــيـــن تــحــتــضــر« 
الـــفـــائـــزة بــجــائــزة أفــضــل عــرض 
ــان أيــــــام  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــكــــامــــل مــــــن مـ ــتــ مــ
المسرح للشباب في دورته الـ14 
التي اختتمت فعالياتها في 13 
الجاري، وقبلها فريق مسرحية 
»ماردين«، التي مثلت الكويت في 
مهرجان المنصورة المسرحي 

بدورته الثانية.
وقام رئيس المسرح الشعبي 
ــكـــاوي بــتــكــريــم  ــلـ ــيـ ــفـ د. نـــبـــيـــل الـ
ــيـــن، وفــــي  ــتـ ــيـ ــمـــســـرحـ ُصـــــنـــــاع الـ

مقدمتهم الفنان علي البلوشي، 
 جائزة الدولة 

ً
الذي حصد أخيرا

التشجيعية باإلخراج المسرحي، 
كما تــم تكريم مخرج مسرحية 
ــــن تــــحــــتــــضــــر« مـــحـــمـــد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ »فـ
 
ً
ــــذي حــصــد أيــضــا أشــكــنــانــي، الـ

جائزة أفضل مخرج في مهرجان 
ــم  ــاب، وتـ ــبـ ــشـ ــلـ أيـــــــام الــــمــــســــرح لـ
تكريم مخرج ومؤلف مسرحية 
»ماردين« الفنان نصار النصار، 
وبــطــلــة الــعــمــل الــفــنــانــة فــاطــمــة 

الطباخ وغيرهم من الفنانين.

وأشارت الطباخ إلى أن تكريم 
ُصــنــاع العملين الفائزين جاء 
 لجهود الفنانين الذين 

ً
تتويجا

اســـتـــطـــاعـــوا تــمــثــيــل »الـــمـــســـرح 
الــشــعــبــي« بـــكـــفـــاءة، ورفــــع اســم 
الــكــويــت فــي المحافل الــدولــيــة، 
لــذلــك كـــان االحــتــفــاء بــهــم داخــل 
بــيــتــهــم الـــفـــنـــي، فـــرقـــة الــمــســرح 

 لهم.
ً
 أصيا

ً
الشعبي، حقا

جــديــر بــالــذكــر، أن مسرحية 
ــيــــن تـــحـــتـــضـــر« حــظــيــت  ــتــ ــانــ »فــ
ــد فــــي مــهــرجــان  ــ بــنــصــيــب األســ

أيـــام الــمــســرح للشباب بــدورتــه 
الفائتة، حيث فازت بـ 6 جوائز، 
ـــرض مــتــكــامــل،  ــ ــي: أفــــضــــل عـ ــ هــ
وأفضل إخراج مسرحي محمد 
أشــكــنــانــي، وأفــضــل ممثل دور 
ثــاٍن يحيى الحراصي، وأفضل 
ــا األســمــر،  ممثلة دور أول إدمــ
وأفضل ممثلة دور ثــاٍن سلمى 
شريف، وأفضل أزياء مسرحية، 

حصل عليها خالد الشطي.
ــة  ــيــ ــرحــ ــســ كــــــمــــــا حـــــظـــــيـــــت مــ
ــز مــهــرجــان  ــن« بـــجـــوائـ ــ ــارديــ ــ »مــ

المنصورة المسرحي كأفضل 
عرض متكامل، وحملت الجائزة 
ــنـــان صـــبـــري نـــاصـــف،  ــفـ ــم الـ ــ اسـ
وأفضل إخراج مسرحي للفنان 
نصار النصار، وحملت الجائزة 
ــــدل،  ــعـ ــ اســـــــم الــــفــــنــــان ســـمـــيـــر الـ
ة للفنان عبدالله  وأفضل إضاء
ــم الــفــنــان  الــنــصــار وحــمــلــت اســ
رضــا رمــزي، وأفضل موسيقى 
للفنان محمد النصار وحملت 

اسم د. صادق ربيع.

قائمة ثالثة في انتخابات رابطة
األدباء الكويتيين

● فضة المعيلي
بعد إعــان إجــراء انتخابات 
مجلس اإلدارة الجديد لرابطة 
ــاء الكويتيين خــال األول  األدبـ
ـــلـــت  ــبــــل، تـــشـــكَّ ــقــ ــمــ ــــو الــ ــايـ ــ مـــــن مـ
مجموعة من القوائم لخوضها، 
مــنــهــا قـــائـــمـــة الـــبـــيـــان األدبــــــي، 
وشعارها »األصالة والتجديد«، 
ـــت: الــشــاعــر د. خلف  وقــــد ضـــمَّ
الخطيمي، والباحث األكاديمي 
ــواف الـــجـــحـــمـــة، والـــشـــاعـــر  ــ د. نــ
د. مــحــمــد الــبــغــيــلــي، والــشــاعــر 
رجــــــا الـــقـــحـــطـــانـــي، والـــــروائـــــي 
عبداللطيف النصف، والكاتبة 
أنــــوار الــتــنــيــب، والــكــاتــبــة طيف 

العيدان. 
ــاء، التي  ــ أمـــا فــي قــائــمــة األدبـ
حملت شعار »العطاء واإلنجاز،« 
فــقــد انــضــم الــكــاتــب والــمــتــرجــم 
ــدر الــعــتــيــبــي إلـــيـــهـــا لــخــوض  ــ بـ
االنــتــخــابــات المقبلة. وتكونت 
الـــقـــائـــمـــة مــــن الـــنـــاقـــد والـــكـــاتـــب 

الــمــســرحــي د. خـــالـــد رمـــضـــان، 
والــقــاص د. ياسين اإلبــراهــيــم، 
واإلعــــــامــــــيــــــة والـــــقـــــاصـــــة أمــــل 
ــروائــــي والــبــاحــث  عــبــدالــلــه، والــ
حمد الحمد، والروائية جميلة 
ــــة رهـــــام  ــــاصـ ــقـ ــ ســــيــــد عــــلــــي، والـ

الفوزان.
وهـــنـــاك قــائــمــة ثــالــثــة، وهــي 

»الــرابــطــة«، تــكــونــت مــن الــقــاص 
حــمــيــدي الــمــطــيــري، والــشــاعــر 
سالم الرميضي، والكاتب أحمد 
الزمام، وإيمان العنزي، والكاتبة 
الـــمـــســـرحـــيـــة تــــغــــريــــد الــــــــــداود، 
والشاعر سعد األحمد، والكاتبة 

لجين النشوان.

محمد البغيليخلف الخطيمي

الفخراني وحلمي والرداد عبر أثير اإلذاعة
يــشــهــد الــمــوســم الــرمــضــانــي 
وجــود عــدد كبير مــن الفنانين 
عبر المسلسات اإلذاعية التي 
تبث على أثير موجات الراديو، 
وهــي األعمال التي ال تــزال قيد 
التسجيل ولم يتم االنتهاء منها 

حتى اآلن.
ــد الــــفــــنــــان يــحــيــى  ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ ويـ
الفخراني مــن خــال المسلسل 
اإلذاعــي »أحام شهرزاد«، الذي 
تشاركه بطولته حنان مطاوع، 
وقامت بتقديم الشارة الخاصة 
 
ً
به الفنانة سميرة سعيد، علما
بأن العمل الــذي قدم الفخراني 
نسخة سابقة منه قبل سنوات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدرامـ ــ كــــتــــبــــت مـــعـــالـــجـــتـــه الـ
والحوار زوجته د. لميس جابر.
كما يتواجد الثنائي حسن 
ــرداد وإيــمــي سمير غــانــم من  الــ
خال المسلسل الكوميدي »رأس 
رجاء وصالح«، وهو العمل الذي 
يــنــتــمــي لــنــوعــيــة الــمــســلــســات 
الكوميدية، ويشاركهما بطولته 
بيومي فـــؤاد، ويعتبر النشاط 
األول إليمي، بعد وضع ابنهما 

فادي قبل شهور قليلة.

ويقدم أحمد حلمي المسلسل 
ــد »مــــطــــلــــوب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ اإلذاعـــــــــــــي الـ
عريس«، الذي تشاركه بطولته 
ــد، فــيــمــا تـــقـــوم رنـــا  ــ ــزاهـ ــ هـــنـــا الـ
ــة الـــمـــســـلـــســـل  ــبــــطــــولــ رئـــــيـــــس بــ
اإلذاعي »كارت أحمر« مع عمرو 
وهـــبـــة وبـــيـــومـــي فــــــؤاد، ويــقــدم 
أكــرم حسني بطولة المسلسل 
الكوميدي »صاح التلميذ« مع 

شيري عادل.
وتــتــقــاســم نــيــلــلــي كـــريـــم مع 

محمد فـــراج بــطــولــة المسلسل 
ــرافــــات خـــوخـــة«،  ــتــ اإلذاعـــــــي »اعــ
وهو الجزء الثاني من الحلقات 
ــام الـــمـــاضـــي،  ــعــ الـــتـــي قـــدمـــت الــ
فـــيـــمـــا تــــشــــارك مــــي كــــســــاب مــع 
أحــمــد أمــيــن بــطــولــة المسلسل 
اإلذاعي »سمير وزكية والمنظمة 
ــة«، الــــــذي يــعــتــمــد عــلــى  ــريــ ــســ الــ

الكوميديا بشكل رئيسي.

أحمد حلمي يحيى الفخراني

عزة إبراهيم

م الطباخ صورة جماعية للمكرمينالفيلكاوي يكرِّ

صدور النسخة الصينية من رواية
»وادي الشمس: مذكرة العنقاء«

● فضة المعيلي
ــة الــصــيــنــيــة  ــنـــســـخـ صـــــــــدرت الـ
ــة »وادي الشمس: مذكرة  مــن روايـ
ــتـــي  الــــعــــنــــقــــاء« لـــــلـــــروائـــــي الـــكـــويـ
 China ــم عـــن شــركــة

ّ
بــســام الــمــســل

 )Intercontinental Press )CIP
في بكين.

وحازت الشركة الصينية حقوق 
ترجمة الرواية في عام 2017، وهي 
متخصصة فــي النشر والترجمة 
إلــى الصينية منذ تأسيسها عام 
1993، ولها اهتمام باألدب الكويتي، 
حيث سبق لها أن ترجمت روايــة 
»طــعــم الـــذئـــب« لـــلـــروائـــي عــبــدالــلــه 

البصّيص.
ُيذكر أن روايــة »وادي الشمس: 
مذكرة العنقاء« نالت جائزة الدولة 
2018، وتــتــنــاول كواليس الحرب 
السورية في بداياتها، ورحلة مقاتل 
كويتي ترك أسرته لانضمام إلى 
إحــدى الميليشيات المشاركة في 

الحرب.
ــة، قــــــال الــــروائــــي  ــ ــ ــروايـ ــ ــ وعــــــن الـ
ــــم تخب  ــواز حـــــــداد: »لـ ــ الــــســــوري فــ

 تــــوقــــعــــات 
ً
ــــي، وأيـــــــضـــــــا ــاتـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ تـ

الــكــثــيــريــن، كــمــا أعـــتـــقـــد. الــــروايــــة 
رائعة بجميع المقاييس. فاجأتني 
وأدهشتني. كانت قراءتها آســرة 
. تعيدنا إلــى الــروايــة كجهد 

ً
فــعــا

متنوع، سواء في البحث التوثيقي، 
أو في اختراق عوالم أخرى نجهلها، 
كذلك في القدرة االستثنائية على 

كتابة رواية ذات سوية عالية«.

غالف الرواية

»عتبات الشعر« على »البوادي«
● فضة المعيلي

قـــال الــشــاعــر ســالــم الرميضي 
إنــه يقدم ويعد برنامج »عتبات 
ــوادي  ــ ــبــ ــ ــ ــاة ال ــ ــنـ ــ ــلــــى قـ الــــشــــعــــر« عــ
الــــفــــضــــائــــيــــة، وُيــــــعــــــرض فـــــي 30 
 خال شهر رمضان، 

ً
حلقة، يوميا

الساعة 5:10 مساًء. 
ــي أن  ــ ــ ــــضـ ــ ــيـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ وأوضـــــــــــــــــــح الـ
ــج تـــعـــلـــيـــمـــي، لـــشـــرح  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ »الـ
أوزان الــشــعــر الــعــربــي الفصيح 
بــشــكــل مــبــســط، ويــســتــهــدف غير 
المتخصصين فــي نــقــد الــشــعــر، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن أن يــســتــفــيــد مــنــه 
الشاعر والمتذوق، على حد سواء، 
فيعرفان نسبة البيت لبحره، من 
خـــال الــســمــاع فــقــط دون حاجة 
للكتابة والتقطيع المكتوب، كما 
 أن يصحح البيت 

ٍّ
يمكن ألي متلق

.»
ً
المكسور من خال السماع أيضا

 
ً
وذكــر أن فــي البرنامج شرحا
ــة الـــتـــعـــامـــل ومـــعـــرفـــة أوزان  ــيـ آللـ
الشعر، من خال طريقة العتبات 
ــوذة مــن  ــ ــ ــأخـ ــ ــ ــمـــــس، وهـــــــي مـ ــ ــــخـ الـ
ـــفـــه عـــام 2014، وأصــبــح 

َّ
كــتــاب أل

ــــدد مــن   فــــي عـ
ً
 تــعــلــيــمــيــا

ً
مــنــهــجــا

الجامعات واألكاديميات، وكذلك 
بحور الشعر العربي، وصورها 
الــمــخــتــلــفــة، وتــطــبــيــقــات عــمــلــيــة 
عــلــيــهــا، والــتــشــابــه والــتــأثــر بين 
بـــحـــور الــشــعــر الــعــربــي والــشــعــر 
 الــشــعــر الــُحــر 

ً
ــا الــنــبــطــي، وأيــــضــ

وطــــريــــقــــة وزنــــــــــه، وغــــيــــرهــــا مــن 
الـــقـــضـــايـــا الــمــخــتــلــفــة الــمــتــعــلــقــة 

بأوزان الشعر.

سالم الرميضي

https://www.aljarida.com/article/19066
https://www.aljarida.com/article/19071
https://www.aljarida.com/article/19069
https://www.aljarida.com/article/19068
https://www.aljarida.com/article/19067
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● عزة إبراهيم

ً
 فريدا

ً
 كويتيا

ً
النبهان: »البوشية« يحمل طابعا

الحملي: أستعد لموسم العيد بـ 6 مسرحيات

كــشــف مــديــر فــرقــة بـــاك ستيج، 
الـــــفـــــنـــــان مــــحــــمــــد الــــحــــمــــلــــي، عــن 
اســتــعــداده لــمــوســم عــيــد الــفــطــر بـ 
٦ مسرحيات، هي )زحمة - كينج 
كونج - الضفادع - سوبر بوبو - 
زومبي 2 - موجب(، وذلك بحضور 
أبطال المسرحيات ونجوم مسلسل 
البوشية الذي ُيعرض حاليا على 
تلفزيون الكويت، وهو من بطولة 

كبار الفنانين الكويتيين.
ــّدث بطل  وعـــلـــى الــمــنــصــة، تـــحـ
مسلسل البوشية، الفنان القدير 
جــاســم النبهان، مــؤكــدا أن العمل 
من أفضل المسلسالت التي شارك 
بها، ويحمل طابعا كويتيا فريدا، 
مضيفا أن الدراما الكويتية تحتاج 
ــم الــمــســتــمــر، وخـــاصـــة  ــدعــ إلـــــى الــ
مــن تلفزيون الــدولــة الـــذي يضمن 
بــوجــوده على الساحة اإلنتاجية 
جودة األعمال المقدمة والمنافسة 
الـــتـــي تــصــب فـــي مــصــلــحــة حــركــة 

الدراما ككل.
ــــر  ــــديـ ــقـ ــ كـــــمـــــا أكـــــــــــد الــــــفــــــنــــــان الـ
عبدالرحمن العقل سعادته بردود 
أفـــعـــال الــجــمــهــور عــلــى الــحــلــقــات 
األولــى لمسلسل البوشية، والتي 
تعكس نجاح االنطباع األول عن 
الـــعـــمـــل، مـــع تـــوقـــعـــات بــاســتــمــرار 
نجاحه حتى انتهاء عــرضــه، كما 
ثّمن جهود الحملي كممثل ومنتج؛ 
ســـــــواء بــالــمــســلــســل أو بــأعــمــالــه 

المسرحية.

»موجب«... الجديدة
 

وحــــــــــــول تــــفــــاصــــيــــل األعــــــمــــــال 
المسرحية المرتقبة، قال الحملي إن 
»مسرحية موجب ستأتي في ثوب 
جــديــد تــمــامــا، وذلـــك بعد مــغــادرة 
الفنانة القديرة هيفاء عادل العمل 
نتيجة ظروفها الصحية وانتهاء 
التعاقد أيضا، وسيحل محلها وجه 
جــديــد، لتجسد شخصية رابــعــة، 
تــســكــن فـــي إحـــــدى الــعــشــوائــيــات، 
وتــســلــك طـــريـــق الـــدجـــل والـــخـــداع 
للكسب المادي والعيش على وهم 

إرضاء النفس«.
وأضاف أن مسرحية موجب هي 
مسرحية اجتماعية كوميدية هادفة 
عرض منذ 

ُ
من تأليفه وإخراجه، وت

5 ســنــوات، لكنها ستعرض هذه 
المرة بفريق عمل جديد؛ إيمانا من 
الفرقة بصنع خط إنتاجي جديد 

يدعم الطاقات الشبابية، وذلك على 
مسرح دار المهن الطبية بالجابرية، 
بمشاركة الفنانين جمال الشطي، 
ــــارون، ومحمد فايق،  وســوســن هـ
ــــر، ومـــــوســـــى كــــاظــــم،  ــــطـ وأمـــــيـــــر مـ
وعبدالله الشامي، وغدير حسن، 
وسارة القبندي، وسعاد الحسيني، 
وعيسى جمعة، ومشعل الفرحان، 

وآمنة عبدالله.
ــى عــــرض مسرحية   وأشــــــار الــ
األطـــفـــال )زومـــبـــي 2( مــن إخــراجــه 
وتأليف هيا أحمد، وتدور أحداثها 
حول عائلة عبدالله، التي تذهب في 
رحلة بحرية يــصــادف أنها نفس 
الــســفــيــنــة الــبــحــريــة الــتــي يركبها 
الزومبي، ويتعّرضون لعدة مواقف 
كوميدية، إلى أن يتبين أن ما حدث 
هو نتيجة لجشع صاحب السفينة.

عرض 
ُ
وقال إن المسرحية التي ت

أيضا على مسرح دار المهن الطبية 
تشهد مشاركته في البطولة، الى 
جانب الفنانين عبدالله الرميان، 
ــديـــر حــســن،  ــال الــشــطــي، وغـ ــمـ وجـ
وعــــبــــدالــــلــــه الـــــشـــــامـــــي، ومـــشـــعـــل 
الفرحان، وميمي التميمي، ونور 
الكندري، وفهد الكندري، ولما أمير، 
وعــبــدالــرحــمــن الــهــزيــم، ومحمود 
السعدون، ومنى، وريماس، ومحمد 

عبدالرزاق، ودعيج الخميس.
 وتأتي ثالثة المسرحيات التي 
ـــعـــرض عــلــى مـــســـرح دار الــمــهــن 

ُ
ت

الطبية في العيد بعنوان »سوبر 
ــا مــســرحــيــة  بـــــوبـــــو«، وهــــــي أيــــضــ
لـــأطـــفـــال، مـــن تــألــيــف هــيــا أحــمــد 
وإخـــــراج محمد الــحــمــلــي، وتـــدور 
حــــول عــائــلــة عـــدنـــان واخــتــراعــهــم 
»عصير سوبر بوبو«، مما يجعل 
ــادل يــشــعــر بــالــغــيــرة مـــن أخــيــه،  ــ عـ

ــتــــعــــاون مــــع الــمــنــافــســيــن لهم  ويــ
أثــــنــــاء ذلـــــــك، وهـــــو مــــا يــعــّرضــهــم 
لعدة مواقف كوميدية، وينقذهم 
تعاونهم مع بعضهم البعض ضد 
المنافسين، وهي من بطولة عائلة 
عدنان؛ اليوتيوبر الشهير )عدنان 
وبشاير وحنان وعادل وبوبو(، الى 
جانب الفنانين عبدالله الرميان، 
وعبدالله الشامي، وجمال الشطي، 
وعبدالرحمن الهزيم، وغدير حسن، 

ومشعل الفرحان.
ــلـــي إن هــــنــــاك 3   وقــــــــال الـــحـــمـ
ــعـــرض على  ـ

ُ
مــســرحــيــات أخـــــرى ت

مـــســـرح نـــــادي الــســالــمــيــة، أوالهــــا 
»زحمة«، وهي مسرحية اجتماعية 
كوميدية هادفة من إخراجه وتأليف 
بدر محارب، وتدور حول مجموعة 
من األشخاص تقف سياراتهم في 
زحمة إحدى الطرق، ونتعرف على 
شخصيات المسرحية مــن خالل 
مواقف طريفة يتعّرضون لها أثناء 
وقوفهم في الزحمة، ومحاولتهم 
ــة؛ وتتكلم  للخروج مــن هــذه األزمــ
ــرورة الــوحــدة  ــ الــمــســرحــيــة عـــن ضـ

الوطنية في األزمات.
المسرحية مــن بــطــولــة الفنان 
الكبير عبدالرحمن العقل، وسماح، 
وأحــمــد إيـــــراج، ومــحــمــد الحملي، 
وعبدالله الرميان، وشيماء سليمان، 
وعـــصـــام الــكــاظــمــي، وعــبــدالــعــزيــز 
ــة الـــيـــوســـف،  ــ ــعــ ــ ــدون، ورابــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــامـــي  ــادي، وسـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــلــــه الـ وعــــبــــدالــ
مــهــاوش، ودعــيــج الخميس، ولما 
أمير، وكورولوس ألفي، وفهد ليلي، 

ومجموعة من الفنانين الشباب.
 وعــلــى الــمــســرح نــفــســه، تعود 
عــروض مسرحية الضفادع، التي 
حققت نــجــاحــا كــبــيــرا بعروضها 

السابقة، وخاصة بين جمهورها 
مــــن األطـــــفـــــال، بـــاعـــتـــبـــارهـــا عمال 
كــومــيــديــا هـــادفـــا، مــن تــألــيــف هيا 
أحـــمـــد وإخـــــــراج مــحــمــد الــحــمــلــي، 
وتــــــــدور حـــــول »ضــــــفــــــدوع«، الــــذي 
يتعّرض للتنمر من أصدقائه، مما 
يدفعه للذهاب إلى فريق األشــرار، 
ألنهم آمنوا بموهبته وكيفية تعامل 
المعلمة مـــع هـــذا الــمــوقــف، وهــي 
من بطولة سالم المفتاح، ومحمد 
الحملي، ومي التميمي، وريماس، 
ــيــــج  ــمــــد عـــــــبـــــــدالـــــــرزاق، ودعــ ومــــحــ
الــخــمــيــس، وفــهــد لــيــلــي، ومحمد 
فــــايــــق، ولــــيــــن، وأريــــــــــن، وســــديــــن، 

ومجموعة من األطفال.
 

 »كينج كونج«

ــا مــســرحــيــة »كــيــنــج كــونــج«،  أمــ
فـــهـــي مـــســـرحـــيـــة أطــــفــــال غــنــائــيــة 
هــادفــة مــن تأليف هيا أحــمــد، أما 
ــنـــص الـــمـــســـرحـــي فـــقـــد كــتــبــه د.  الـ
عــبــدالــلــه خـــالـــد، وإخــــــــراج محمد 
الــحــمــلــي، وتـــتـــحـــدث الــمــســرحــيــة 
عـــن رحــلــة جــمــاعــيــة استكشافية 
لأدغال بقيادة )القائد(، وخاللها 
يلتقون أهل القرية الذين يرفضون 
وجــــودهــــم، خـــوفـــا وحـــرصـــا على 
الــمــكــان، ومـــن هنا يــبــدأ التصادم 
ــي مــن  ــ ــ بـــيـــن الـــمـــجـــمـــوعـــتـــيـــن، وهـ
بـــطـــولـــة أحــــمــــد إيــــــــــراج، وشــيــمــاء 
سليمان، وسالم المفتاح، ومحمد 
فايق، وموسى كاظم، وعبدالعزيز 
السعدون، ونواف الفجي، وسعاد 
ــنـــي، وســــــــــارة الـــقـــبـــنـــدي،  ــيـ الـــحـــسـ
ــيــــر مــطــر،  وســــوســــن هــــــــارون، وأمــ
وآمــنــة عــبــدالــلــه، وعــيــســى جمعة، 

وفهد ليلي.

النبهان والحملي وفريق مسلسل البوشية

https://www.aljarida.com/article/19157


ترامب يرفض التحقيق في 
قضية »ستورمي دانييلز«

عقد دونالد ترامب أول 
مهرجان انتخابي له، أمس 
األول، في مدينة واكو ذات 

الرمزّية، حيث رفض التحقيق 
فيما ُيعرف بقضّية »ستورمي 
 
ً
 براءته ونافيا

ً
دانييلز«، مؤكدا

ارتكاب »جناية« أو »جنحة«. 
ويسعى ترامب إلى تحصين 
هامات 

ّ
موقعه في مواجهة ات

ه إليه  وجَّ
ُ
محتملة قد ت

ق بدفع أموال لنجمة 
ّ
وتتعل

إباحّية ُمقابل شراء صمتها 
على عالقة جنسّية، قبل أّيام 

من انتخابات 2016.
وقال ترامب أمام آالف من 

 »ُمّدعي نيويورك، 
ّ
مؤّيديه، إن

تحت رعاية وزارة الالعدل 
ق معي 

ّ
وتوجيهها... ُيحق

 وال جنحة 
ً
بشيء ليس جناية
وال عالقة غرامّية«.

 بين 
ً
وشهدت واكو مواجهة

جماعة مناهضة للحكومة 
واألمن الفدرالّي أوقعت 

قتلى في 1993. وأصبحت 
هذه المدينة الواقعة بوالية 

حيي الذكرى 
ُ
تكساس والتي ت

 
ً
الثالثين للمواجهة، مرجعا
لنشطاء اليمين المتطّرف 
ون بمقاومتها 

ّ
الذين يتغن

ومواجهة ما يعتبرونه 
تجاوزات الحكومة.

البرهان: نريد بناء جيش 
ال يتدخل في السياسة

قال رئيس مجلس السيادة 
السوداني الفريق أول 

عبدالفتاح البرهان، أمس، إن 
بالده تعتزم بناء جيش ال 

يتدخل في السياسة.
وأضاف البرهان، في خطاب 

له بالعاصمة السودانية 
الخرطوم: »نريد بناء قوات 
 عن السياسة 

ً
مسلحة بعيدا

والمشاركة في أي أعمال 
داخلية ما لم تطلب الحكومة«. 

وقال البرهان إننا »نريد أن 
نمكن أي سلطة مدنية قادمة 
من أن تكون القوات المسلحة 
تحت إمرتها«، وفق ما نقلته 

وكالة »رويترز« لألنباء.
واتفقت الفصائل السياسية 

السودانية على تشكيل 
حكومة انتقالية جديدة في 
11 أبريل، حسبما قال خالد 
عمر يوسف المتحدث باسم 

الموقعين على التسوية 
السياسية في وقت سابق من 

هذا الشهر.

كيسنجر: الحرب الباردة الثانية أخطر من األولى
ترامب: اتفاق الرياض وطهران منح الشرق األوسط للصين

ر وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي األســبــق هنري 
ّ
حــــذ

(، من أن الحرب الــبــاردة الثانية 
ً
كيسنجر )99 عــامــا

ستكون أكثر خطورة من األولى.
وفي معرض رده لصحيفة Mundo اإلسبانية، على 
سؤال حول ما إذا كانت الحرب الباردة الثانية أكثر 
خطورة من األولى، قال كيسنجر: »نعم«، وأعرب عن 
اعتقاده بأن كال الدولتين، المتنافستين هذه المرة، أي 
الواليات المتحدة والصين، تمتلك موارد اقتصادية 
متشابهة، وهو ما لم تكن عليه الحال خالل الحرب 
الباردة األولى عندما كان االتحاد السوفياتي أضعف 

بكثير اقتصاديا من الواليات المتحدة.
ويـــرى كيسنجر أن الــصــيــن والـــواليـــات المتحدة 
تحولتا في الوقت الراهن إلــى خصمين، وال يجوز 

انتظار أن تتحول الصين نحو الغرب.
ق الرئيس األميركي السابق، دونالد 

ّ
الى ذلك، عل

تــرامــب، الـــذي أعــلــن ترشحه لالنتخابات الرئاسية 
الــعــام المقبل عــن الــجــمــهــوريــيــن، عــلــى االتــفــاق بين 
السعودية وإيران برعاية الصين، معتبرا أن األخيرة 

باتت تسيطر على الشرق األوسط. 
وقال ترامب في مقابلة هاتفية أجراها على قناة 
NEWSMAX: »الــســعــوديــة توصلت إلــى تحالف مع 
إيـــــران، والــصــيــن هــي الــتــي نــســقــت هـــذا الــتــحــالــف ال 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة... الــصــيــن تسيطر عــلــى الــشــرق 

األوسط نوعا ما، وال أحد يعلم حتى ماذا يحدث«.
ــــدث تـــحـــت نـــظـــر )الـــرئـــيـــس  ــــذا حـ ــــل هـ وأضــــــــاف: »كـ
األميركي جو( بايدن، هذا أمر ال ُيصدق.. من المهم 
جدا التفكير بأن روسيا والصين معا اآلن، وشّكال 
وحدة وقاما بإضافة إيران وكوريا الشمالية وآخرين 
أيــضــا، أمــر ال ُيــصــدق، وكــل هــذا حصل خــالل السنة 

ونصف السنة الماضية«.

روسيا تنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيالروسيا
• واشنطن ال تتوقع استخدام السالح الذّري • بوتين: ال نسعى إلى تحالف عسكري مع الصين

على وقع تصاعد حدة التوتر 
مع الغرب، وتزايد التكهنات 

باحتمال توجيه ضربات 
ألوكرانيا، قررت روسيا، 

للمرة األولى منذ منتصف 
التسعينيات، نشر أسلحة 

نووية تكتيكية خارج أراضيها، 
 في بيالروسيا 

ً
وتحديدا

المجاورة، التي تشترك في 
حدود مع 3 دول بحلف الناتو، 

هي بولندا وليتوانيا والتفيا.

فـــي تصعيد كــبــيــر للمواجهة 
الــمــحــتــدمــة عــلــى أبـــــواب االتــحــاد 
األوروبــي، أعلن الرئيس الروسي 
فــالديــمــيــر بــوتــيــن نــشــر أســلــحــة 
ــا، وهــــدد  ــيـ ــيـــالروسـ ــة فــــي بـ نــــوويــ
باستخدام مئات اآلالف من قذائف 
ب في أوكرانيا، 

ّ
اليورانيوم المنض

ــيـــن نـــفـــى وجــــــــود تــحــالــف  ــــي حـ فـ
عسكري مع الصين.

وأوضح بوتين، في مقابلة مع 
شبكة روسيا 24، أن روسيا نشرت 
بالفعل في بيالروسيا 10 طائرات 
ــادرة عــلــى حــمــل أســلــحــة نــوويــة  قــ
تكتيكية، وستبدأ تدريب الطيارين 
 من 3 أبريل 

ً
على قيادتها اعتبارا

 
ً
 أنــهــا نقلت أيضا

ً
المقبل، مبينا

مــنــظــومــات صـــواريـــخ »إســكــنــدر« 
الــقــادرة على حمل تلك األسلحة، 
ــــي األول مــــن يــولــيــو ستنجز  وفـ
بــنــاء مــســتــودع خـــاص لألسلحة 
التكتيكية على أراضي بيالروسيا، 
 التحكم في تلك 

ً
ولــن تنقل فعليا

األسلحة إليها.
ــيــــره  وأكـــــــــــــد بـــــوتـــــيـــــن أن نــــظــ
ــدر  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــكــ ــ الــــــــــبــــــــــيــــــــــالروســــــــــي، ألــ
لــوكــاشــيــنــكــو، يـــطـــرح مـــنـــذ وقـــت 
طويل مسألة نشر أسلحة نووية 
تـــكـــتـــيـــكـــيـــة لـــــديـــــه، وتـــــــم االتــــفــــاق 
مـــعـــه عـــلـــى ذلــــــك، دون الــنــكــوص 
بالتعهدات وااللتزامات الدولية، 
والتمسك بعدم انتشار األسلحة 
 أن الــــواليــــات 

ً
الــــنــــوويــــة، مـــبـــيـــنـــا

الــمــتــحــدة نــشــرت أســلــحــة نــوويــة 
في أراضـــي 6 من الـــدول األعضاء 
بحلف شمال األطلسي )الناتو(، 
هـــي ألــمــانــيــا وتـــركـــيـــا والـــيـــونـــان 

وبلجيكيا وهولندا وإيطاليا.

قذائف اليورانيوم

وردا على قــرار الـــدول الغربية 
تــزويــد أوكــرانــيــا بــمــلــيــون قذيفة 
، قال بوتين 

ً
مدفعية خالل 12 شهرا

ــادرة عــلــى إنـــتـــاج 4  ــ ــيـــا قــ إن روسـ
مــاليــيــن قــذيــفــة ومــئــات الــدبــابــات 

خالل عام.
ووصــــف قــــرار الـــــدول الــغــربــيــة 
 عــلــى روســيــا، 

ً
بــأنــه يــشــّكــل خــطــرا

ومــن شأنه أن يطيل أمــد الحرب، 
 فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن 

ً
مـــوضـــحـــا

قدرات المجمع الصناعي الحربي 
الروسي »تزداد باستمرار«.

ــدول الــغــربــيــة تــقــّدم  وقـــال إن الــ
الكثير من األسلحة ألوكرانيا، بما 

في ذلك 460 دبابة حديثة، مشيرا 
إلــى أن روســيــا قـــادرة على إنتاج 

أكثر من 4 أضعاف هذا العدد.
ــيـــة  ــقــــوات األوكـــرانـ وذكـــــر أن الــ
ــو 5 آالف  ــحـ ــا نـ ــيـ ــومـ تــســتــهــلــك يـ
قذيفة، فيما تبلغ القدرة اإلنتاجية 
الــشــهــريــة فــي الـــواليـــات المتحدة 
لــهــذا الــنــوع مــن الــقــذائــف 15 ألف 

قذيفة.
وجـــدد بوتين اتــهــام الــواليــات 
المتحدة بأنها »تقف وراء تفجير 
أنــابــيــب مــشــروع ســيــل الــشــمــال 1 
و2 في أعماق بحر البلطيق خالل 

سبتمبر الماضي«.
وانتقد الرئيس الــروســي قرار 
بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف 
اليورانيوم المنضب، ألنها »تشّكل 
 على اإلنسان والبيئة، 

ً
 كبيرا

ً
خطرا

بــســبــب مــكــونــاتــهــا اإلشــعــاعــيــة«، 
وصنف هذه القذائف بأنها تنتمي 
إلى أنواع األسلحة الخطيرة، ألنها 

 للغبار اإلشعاعي.
ً
تعتبر مصدرا

واعــتــبــر الــرئــيــس الـــروســـي أن 
تزويد بريطانيا أوكرانيا بذخائر 
اليورانيوم محاولة غربية إلفشال 
الوساطة الصينية إلنهاء الحرب 
 باستخدام 

ً
فــي أوكــرانــيــا، مــهــددا

مئات آالف القذائف من هذا النوع 
إذا تلقتها أوكرانيا من الغرب.

حذر أميركي

وفــــي ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــر مع 
الــــغــــرب، بــســبــب حــــرب أوكـــرانـــيـــا، 
قين الروس 

ّ
وتكهنات بعض المعل

بــشــأن احــتــمــال تــوجــيــه ضــربــات 
نووية، جاء رد فعل وزارة الدفاع 
 
ً
األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( مــشــوبــا

ــذر، مـــــؤكـــــدة عـــــــدم وجـــــود  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ بـ
أي مـــؤشـــرات الســتــعــداد روســيــا 

الستخدام أسلحة نووية. 
وأشــــــــــــار مــــــســــــؤول كــــبــــيــــر فــي 

اإلدارة األميركية إلــى أن روسيا 
وبــيــالروســيــا تحدثتا عــن اتــفــاق 
ــــالل  ــة نـــــــوويـــــــة خـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لــــنــــقــــل أسـ
الــعــام الــمــاضــي. وقــــال: »لــم نــَر أي 
ســبــب لــتــعــديــل وضــعــنــا الــنــووي 
االســتــراتــيــجــي، وال أّي مــؤشــرات 
على أن روسيا تستعد الستخدام 
ــــووي. مــا زلــنــا ملتزمين  ســـالح نـ

بالدفاع الجماعي لحلف الناتو«.
ــيـــس مــجــلــس األمــــن  واتــــهــــم رئـ
األوكـــرانـــي، أولــيــكــســي دانــيــلــوف، 
»الكرملين« بأخذ مينسك رهينة 
 أن خططه لنشر 

ً
نــوويــة، معتبرا

أسلحة نووية تكتيكية سيزعزع 
استقرارها.

تحالف الصين

وفـــي حــيــن ســاعــدت قمته مع 
نــظــيــره الصيني شــي جينبينغ 
في إعطاء انطباع بوجود جبهة 

موحدة ضد الــواليــات المتحدة، 
ــن وجــــــــــود تـــحـــالـــف  ــيــ ــوتــ ــى بــ ــفــ نــ
عـــســـكـــري مــــع الـــصـــيـــن، وأكــــــد أن 
ــا مــعــهــا تقتصر  ــيـ عـــالقـــات روسـ
على التعاون فقط، وتعمالن على 
تطويره، بما في ذلك على المسار 
الــفــنــي الــعــســكــري والـــتـــدريـــبـــات 
المشتركة المبنية على الشفافية 

وال يوجد شيء سري في ذلك.
وأضـــــاف: »بــالــمــنــاســبــة، ليس 
فقط مــع الــصــيــن، ولــكــن مــع دول 
. نــواصــل ذلـــك اآلن، 

ً
أخـــرى أيــضــا

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــتــــطــــورات في 
دونباس وزابوريجيا وخيرسون. 
كل شيء يتسم بالشفافية، لكنه 

.»
ً
ليس تحالفا عسكريا

ولـــفـــت بــوتــيــن إلــــى أن الــقــوى 
الغربية تــحــاول تشكيل المزيد 
 
ً
من التحالفات العالمية، متهما

الواليات المتحدة وحلف الناتو 
ــبــــدء »تـــشـــكـــيـــل »مــــحــــور جــديــد  بــ

مشابه لما كّونته في الثالثينيات 
األنـــظـــمـــة الـــفـــاشـــيـــة فــــي ألــمــانــيــا 
وإيطاليا والــيــابــان العسكرية«، 
في إشارة إلى وقت كانت تنتهج 
الـــيـــابـــان أيــديــولــوجــيــة الهيمنة 
العسكرية إبــان الحرب العالمية 

الثانية.
وعــــــــلــــــــى األرض، رجـــــحـــــت 
االســـتـــخـــبـــارات الــبــريــطــانــيــة أن 
 من الطائرات 

ً
ترسل إيــران مزيدا

المسّيرة لروسيا، مشيرة إلى أنه 
ف أسبوعين، نشرت ما ال 

ّ
بعد توق

يقل عن 71 طائرة كاميكازي ضد 
أهداف أوكرانية.

رت االســــــتــــــخــــــبــــــارات 
ّ
وحــــــــــــــــــذ

البريطانية مــن أن »هـــذا يسمح 
لروسيا بالمرونة في استهداف 
قطاع كبير من أوكرانيا، وخفض 
ــــت الــتــحــلــيــق لـــلـــوصـــول إلـــى  وقــ
ــي شــــمــــال أوكــــرانــــيــــا،  ــ أهـــــــــداف فـ

وإرهاق دفاعاتها الجوية«.

االستخبارات 
البريطانية تتوقع 

أن ترسل إيران 
دفعات جديدة
من المسّيرات

إلى روسيا

تجهيز هليكوبتر أوكرانية وتزويدها بالوقود على خط المواجهة في دونيتسك أمس األول     )رويترز(

تركيا: إقرار ترشيح 
إردوغان وكليشدار أوغلو

وافقت اللجنة العليا 
لالنتخابات في تركيا 

باإلجماع، أمس، على طلبي 
خوض االنتخابات الرئاسية 
المقررة في 14 مايو المقبل، 
من قبل الرئيس رجب طيب 

إردوغان، مرشح حزب 
»العدالة والتنمية« اإلسالمي 

المحافظ المتحالف مع 
الحركة القومية، وكمال 

كليشدار أوغلو، زعيم حزب 
الشعب الجمهوري العلماني 

المعارض، الذي رشحته 6 
أحزاب معارضة، ونال دعما 

مبدئيا من حزب الشعوب 
الديموقراطي المؤيد لألكراد. 

وأكدت اللجنة أنها دققت 
في طلبات الترشح المقدمة 

من األحزاب السياسية 
حتى 23 من الشهر الجاري، 

في إطار الجدول الزمني 
المحدد لالنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية، 
وتظهر استطالعات الرأي 
تقدم كليشدار اوغلو على 

إردوغان، الذي يحكم البالد 
منذ أكثر من عقد، إال أن 

نتائج المعركة أبعد ما تكون 
عن المحسومة.

هندوراس تقيم عالقات دبلوماسية مع الصين 
»دبلوماسية الدوالر« وتايوان تندد بـ

أقــامــت الصين عــالقــات دبلوماسية مــع هــنــدوراس أمــس، 
بعد أن أنهت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى عالقتها التي 
استمرت عشرات السنين مع تايوان، فيما اتهم وزير خارجية 
تايوان جوزيف وو هندوراس بمطالبة بالده بمبالغ طائلة 

قبل أن تغريها الصين.
 بعد أن سافر وزير 

ً
وكان إنهاء العالقات مع تايوان متوقعا

خــارجــيــة هـــنـــدوراس إلـــى الــصــيــن األســبــوع الــمــاضــي إلقــامــة 
عالقات بين الجانبين، إلــى جانب إعــالن رئيسة هندوراس 

زيومارا كاسترو أن حكومتها ستقيم عالقات مع بكين.
وقــالــت الــصــيــن، إن وزيـــر خارجيتها تشين غــانــغ ووزيــر 
 بشأن االعتراف 

ً
خارجية هندوراس إدواردو إنريكي وقعا اتفاقا

الدبلوماسي في بكين، مما ينهي عالقات هندوراس مع تايوان 
التي يعود تاريخها إلى األربعينيات.

وقالت وزارة الخارجية في هــنــدوراس في بيان مقتضب 
في وقت متأخر، أمس األول، إنها تعترف بجمهورية الصين 

الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل 
الصين كلها وإن تايوان »جزء ال يتجزأ من األراضي الصينية«.

وفي كلمة في تايبه قال وزير الخارجية التايواني جوزيف 
وو إن كاسترو، التي تولت منصبها في أوائل العام الماضي، 
 أوهـــام« بشأن الصين وإن 

ً
وحكومتها »كــانــت لديهما دائــمــا

.
ً
»اإلغراء« الذي مارسته الصين لم يتوقف أبدا

وقــال »أدركــت وزارة الخارجية والسفارة المعلومات ذات 
الصلة وتعاملتا معها بحذر. ومــع ذلــك، طلبت منا حكومة 
 مساعدات اقتصادية ضخمة بمليارات الدوالرات 

ً
كاسترو أيضا

وقارنت بين برامج المساعدة المقدمة من تايوان والصين«.
وعلقت رئيسة تايوان تساي إينغ ون بالقول إن تايوان لن 

تنافس الصين في دبلوماسية الدوالر التي »ال معنى لها«.
وتراقب الواليات المتحدة بقلق تحركات الصين لتوسيع 
 من تصديق وعود 

ً
وجودها في فنائها الخلفي، وحذرت مرارا

الصين بالمساعدة.

العراق: ترقب لـ »عودة« الصدر مع بدء 
البرلمان تغيير قانون االنتخابات

• بغداد - محمد البصري
بــعــد تــــردد طـــويـــل، قـــرر حلفاء 
طــــهــــران فــــي الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــراقـــي 
تغيير قانون االنتخابات، معلنين 
اســـتـــعـــدادهـــم لــمــواجــهــة الــغــضــب 
العارم في صفوف التيار الصدري 
والـــتـــيـــار الـــمـــدنـــي، وهـــمـــا طــرفــان 
نجحا في االستفادة من القانون 
السابق بنظام الدوائر المتعددة، 
حيث يضمن تنافسا داخل دوائر 
ضيقة، وال يفوز فيه إال من يمتلك 

شعبية في منطقته.
وظـــهـــرت احــتــجــاجــات شعبية 
محدودة منذ قرار البرلمان )الذي 
لـــم يــكــتــمــل بـــعـــد( بــإلــغــاء الـــدوائـــر 
المتعددة واعتماد النظام القديم 
ــغـــو« أو  ــيـ ــت لـ ــانــ ـــ«ســ ــروف بــ ــعــ ــمــ الــ
التمثيل النسبي في دوائر كبيرة، 
لكن مــع بــدايــة الليل يــوم الجمعة 

تـــقـــاطـــرت حـــشـــود كــبــيــرة نسبيا 
الـــــــى بـــــغـــــداد قـــــادمـــــة مـــــن جـــنـــوب 
الـــعـــراق، وتجمعت قـــرب المباني 
الحكومية في منطقة »الــعــالوي«، 
بينما انــتــشــرت قــطــعــات الجيش 
ومكافحة الشغب بنحو واسع حول 
المنطقة الخضراء، خشية تصاعد 
االحتجاج أو وجــود نية القتحام 
البرلمان، وأدى األمــر الــى تأجيل 
الجلسة إلى السبت، لكن اصوات 
ــل  ــ االحــــتــــجــــاج انـــتـــقـــلـــت الــــــى داخـ
الــبــرلــمــان حــتــى الــفــجــر، وعطلت 
انعقاد الجلسة، بينما استمر مئات 
المعتصمين بالتوافد قرب بوابات 

المنطقة الحكومية.
ــدم قـــــانـــــون الـــــدوائـــــر  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــمــتــعــددة فــي انــتــخــابــات أكتوبر 
2012، وأدى إلـــــى تــغــيــيــر كــبــيــر 
فــي أوزان الــقــوى النيابية، حيث 
اكتسح التيار الــصــدري البرلمان 

بنحو 73 نائبا، وظهر ما ال يقل 
عن 30 نائبا مستقال مؤيدا لحراك 
»تشرين« المدني ألول مرة، بينما 
تــراجــع تمثيل حلفاء طــهــران الى 
الـــنـــصـــف، ولــــــوال اســـتـــقـــالـــة نــــواب 
الصدر من البرلمان لما استطاع 
محمد شياع السوداني، وهو ممثل 
معظم الفصائل حتى اآلن، تشكيل 

حكومته.
ولــم يعلن الصدريون وقوفهم 
وراء االحتجاجات، كما لم يقم أي 
ممثل بارز لحراك تشرين الشعبي 
بــــإعــــالن مــســؤولــيــتــه عـــنـــهـــا، لكن 
ــنـــوات تــلــغــرام  وســـائـــل اإلعـــــالم وقـ
ــن، تـــدعـــو  ــيــ ــرفــ ــطــ الـــمـــقـــربـــة مـــــن الــ
للتحشيد ضد القانون، وتتحدث 
عن سيناريو نصب خيم اعتصام 
امام بوابات المنطقة الخضراء أو 
داخلها، ألن السماح بالعودة الى 
قانون االنتخابات القديم سيعني 

»بــقــاء الفاسدين والتبعيين« في 
السلطة، وهو تعبير صدري يصف 
الــخــصــوم بــأنــهــم تــابــعــون إليـــران 

ومتورطون بالفساد.
ومـــــــنـــــــذ انـــــــســـــــحـــــــاب الــــــصــــــدر 
الــصــيــف الــمــاضــي مـــن الــبــرلــمــان، 
بعد اعتصامات واشتباكات في 
قلب بغداد مع الفصائل الموالية 
لطهران، قال زعيم التيار انه يعتزل 
السياسة، ولم يتدخل في أي شأن 
سياسي، واقتصرت تعليقاته على 
الترحيب بالضيوف الخليجيين 
فـــي كــــأس الــخــلــيــج بــالــبــصــرة، أو 
رفضه عرض مسلسل حول معاوية 
بن أبي سفيان على شاشة »ام بي 
ســـي« فــي شهر رمــضــان، وهـــو ما 
اســتــجــابــت لــه الــســعــوديــة، وصــار 
يهتم بأشياء بعيدة عن السياسة 
مـــــن هــــــذا الـــقـــبـــيـــل. لـــكـــن الـــوســـط 
الــســيــاســي فـــي بـــغـــداد لـــم يتوقف 

عن طرح ما يعد أخطر ســؤال في 
هذه المرحلة: متى سيعود مقتدى 

الصدر الى الشارع؟
ــــى وســـائـــل  ــأ الـــبـــرلـــمـــان الـ ولـــجـ
ــدة لـــتـــجـــنـــب غـــضـــب الـــتـــيـــار  ــ ــديـ ــ عـ
الــصــدري والــتــيــار الــمــدنــي ايضا، 
ــم يـــصـــوت دفــعــة  ــن قــبــيــل انـــــه لــ مــ
واحدة على تغيير القانون القديم، 
بل قام بتقسيم الفقرات على عدة 
جلسات، ومنها اختيار توقيتات 

غامضة او مفاجئة للجلسات، فقد 
، أما 

ً
عقدت الجلسة الماضية فجرا

االخرى فمن المقرر عقدها الثامنة 
مساء، ومن الممكن ان ترجأ كذلك 

الى الفجر.
وال أحـــــــد يـــســـتـــطـــيـــع الــتــكــهــن 
بــإمــكــانــيــة أن يـــعـــود الـــصـــدر الــى 
ــيــــد هو  الـــواجـــهـــة أم ال، لـــكـــن األكــ
ان كــــل حــلــفــائــه الــمــحــتــمــلــيــن، او 
ــتـــه  ــن مــــــن مـــعـــارضـ ــديـ ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ

لفصائل إيران، لم يعودوا يراهنون 
عليه بشكل حاسم، بعد أن اتخذ 
قـــرارات متناقضة جــدا منذ فــوزه 
فـــــي االنــــتــــخــــابــــات األخـــــــيـــــــرة، ثــم 
استقالته الــتــي سلمت البرلمان 
الـــى خــصــومــه بــالــتــمــام والــكــمــال، 
فضال عن محاولته إسقاط نظام 
الحكم بالكفاح المسلح، ثم تراجعه 
بــعــد اقـــل مــن 24 ســاعــة واعــتــزالــه 

السياسة.

طقوس رمضانية في مسجد النوري بالموصل شمال العراق  )أ ف ب(
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https://www.aljarida.com/article/19092
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ع بطولة »النخبة« الرمضانية  فريق جاسم يعقوب ودَّ
ـــقـــام الـــيـــوم )االثـــنـــيـــن( ثــاث 

ُ
ت

مباريات في الدور األول لبطولة 
النخبة الرمضانية األولى لكرة 
القدم مواليد 1978 وما قبلها، 
التي تنظمها الشركة الكويتية 
لاستثمار، حيث يلتقي فريق 
فــتــحــي كــمــيــل مـــع فــريــق نــاصــر 
الــغــانــم، وفــريــق سعد الحوطي 
مع فريق محبوب جمعة، وفريق 
سامي الحشاش مع فريق مؤيد 

الحداد.
وحظي اليوم الثاني للبطولة 
بحضور المرعب جاسم يعقوب، 
والنجم محمد كرم، والحارسين 
آدم مــــرجــــان وجــــاســــم بــهــمــن، 
والمبدعين مؤيد الحداد وحمد 

الصالح.
وقــــــام مـــديـــر أول الـــعـــاقـــات 
ــالـــشـــركـــة  ــــة واإلعـــــــــــــام بـ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــكـــويـــتـــيـــة لـــاســـتـــثـــمـــار طـــال 
ــدان بــتــكــريــمــهــم، وإهـــــداء  ــرشــ الــ

 بـــه القميص 
ً
كـــل مــنــهــم بــــــروازا

الخاص بهم مع منتخب الكويت 
الوطني.

وكــان اليوم الثاني للبطولة 
شـــهـــد فـــــوز فــــريــــق مـــحـــمـــد كـــرم 
على فريق آدم مرجان بركات 
الــتــرجــيــح 3 - 2، بــعــد انــتــهــاء 
الوقت األصلي بالتعادل 1 - 1.

ــيـــمـــا خــــســــر فــــريــــق جـــاســـم  فـ
ــــوب، الــــمــــكــــتــــظ بـــنـــجـــوم  ــقــ ــ ــعــ ــ يــ
المنتخب السابقين راشد بديح 
ومحمد بنيان وبدر حجي وفرج 
لهيب والحارس خالد الفضلي، 
أمــام فريق علي مــروي بنتيجة 

.2 - 1
وتــغــلــب فــريــق جــاســم بهمن 
على فريق حمد الصالح بنتيجة 

.1 - 2
وتـــم اخــتــيــار رابــــح العجمي 
ــان(، وحــمــد  ــ ــــورجـ )فـــريـــق آدم مـ
النصافي )فــريــق علي مـــروي(، 

وسطام الشمري )فريق جاسم 
بهمن(، لجائزة أفضل العب في 

المباريات الثاث.

ن تكريمه يعقوب يثمِّ

ن نجم المنتخب الوطني  وثمَّ
ــابــــق جـــاســـم  ــة الــــســ ــيــ ــادســ ــقــ والــ
ــه  ــقـــوب تـــكـــريـــمـــه مــــع زمـــائـ ــعـ يـ
الــســابــقــيــن مــن ِقــبــل »الــكــويــتــيــة 
 إلى أن الشركة 

ً
لاستثمار«، الفتا

 مــبــتــكــرة مــــع كــل 
ً
ــارا ــ ــكـ ــ تـــقـــدم أفـ

بطولة رمضانية.

مرجان يشكر 

ه حارس مرمى  من جهته، وجَّ
المنتخب الوطني ونادي كاظمة 
الــســابــق آدم مـــرجـــان، الــشــكــر لـ 
»الكويتية لاستثمار« واللجنة 
المنظمة للبطولة على تكريم 

 ،
ً
نــجــوم الــعــصــر الــذهــبــي تــبــاعــا

 عن اعتزازه بتكريمه.
ً
معربا

الصالح سعيد

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــــــــرب نـــجـــم 
ــتـــخـــب الــــوطــــنــــي ونـــــــادي  ــنـ ــمـ الـ

القادسية السابق حمد الصالح 
عن سعادته بتكريمه، وإطــاق 
اسمه على أحد الفرق المشاركة، 
 الشكر للشركة واللجنة 

ً
موجها

المنظمة على هذه اللفتة.

تكريم جاسم يعقوب

بإختصار

يبحث مجلس إدارة نادي 
الزمالك إسناد مهمة قيادة 

الفريق الكروي األول إلى 
اليوناني تاكيس جونياس 

مدرب بيراميدز السابق، خلفًا 
للبرتغالي فيريرا الذي فسخ 

عقده مع القلعة البيضاء 
بالتراضي منذ أيام.

وينتظر أن يحسم الزمالك ملف 
املدرب في غضون األيام القليلة 

املقبلة، وتحديدًا في أول 
اجتماع بعد خروج مرتضى 
منصور من السجن والعودة 

إلى رئاسة النادي.
وكان مجلس إدارة الزمالك قرر 

في وقت سابق دعم منصور 
واستمراره رئيسًا له بعد 

انتهاء فترة حبسه شهرًا في 
قضية سب وقذف محمود 

الخطيب رئيس مجلس إدارة 
»األهلي«.

وأكد مجلس الزمالك خال 
الساعات املاضية على تسجيل 
اسم منصور بني قائمة حضور 

مباراة الفريق أمام البنك 
األهلي، التي أقيمت مساء أمس 
)األحد( والجريدة ماثلة للطبع، 

في كأس الرابطة املصرية.
إلى ذلك، أكدت وزارة الرياضة 

املصرية أنها تبحث املوقف 
القانوني األخير الستمرار 

مرتضى منصور في منصبه، 
مضيفة أنه سيتم حسم هذا 

امللف خال األيام القليلة 
املقبلة، عقب دراسته بشكل 
دقيق من اللجنة القانونية 

بالوزارة.

الزمالك يدرس التعاقد 
مع جونياس 

تمسك النادي األهلي بعدم 
رحيل الجنوب إفريقي 

بيرسي تاو، نجم هجوم فريق 
الكرة األول في نهاية املوسم 

الحالي، بناء على رغبة 
السويسري مارسيل كولر، 

مدرب الفريق، والذي يعتبره 
من أهم األسلحة التي يعتمد 

عليها األهلي، ولديه القدرة 
على إحداث نقلة في شكل 

الفريق، السيما في املواجهات 
التي تكون أمام منافسني 

أقوياء.
ونفى مسؤولو األهلي األنباء 
التي ترددت في األيام املاضية 

عن وجود مفاوضات من 
صن داونز الجنوب إفريقي 

وبيرنلي اإلنكليزي للحصول 
على خدمات تاو في فترة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ويبحث املسؤولون حاليا 

تجديد عقد بيرسي تاو رغم 
أنه ينتهي بعد موسمني من 

اآلن، لكن هذه اعتيادية داخل 
القلعة الحمراء بالتوقيع 

مبكرا مع الاعبني املستمرة 
عقودهم، بما يحفظ حقوق 

النادي، وأيضا يمنحهم 
التركيز املطلوب.

 األهلي يتمسك بتاو 
بقرار سويسري

قررت لجنة االنضباط 
باالتحاد الكويتي لكرة القدم، 

منع أمني السر العام بنادي 
كاظمة يوسف بوسكندر 
من مرافقة الفريق األول، 

مع تغريمه 500 دينار، 
بسبب انتقاده لحكم مباراة 
»البرتقالي« مع الساحل في 

الجولة األخيرة من القسم 
الثاني لدوري زين املمتاز 

لكرة القدم.
وأنذرت اللجنة نادي كاظمة، 

بسبب انتقاد الجماهير 
للحكم في املباراة ذاتها، من 

أجل عدم تكرار الواقعة.
كما أنذرت »االنضباط« نادي 
خيطان، بعدم تكرار مشاركة 

العب موقوف، على غرار 
مباراته مع اليرموك في دوري 

زين للدرجة األولى، حيث 
قررت لجنة املسابقات اعتباره 

خاسرًا املباراة 3-0.
ولم يتضرر خيطان من القرار، 

كون املباراة انتهت بفوز 
اليرموك 1-2.

م  وقف وتغرِّ
ُ
»االنضباط« ت

أمين سر كاظمة

يضع المدرب بينتو لمساته 
األخيرة على التشكيل 

األساسي للمنتخب الوطني في 
 للقاء 

ً
تدريب اليوم، استعدادا

 )الثالثاء(.
ً
طاجيكستان غدا

يختتم منتخبنا الوطني األول لكرة 
الــقــدم تدريباته فــي الــعــاشــرة مــن مساء 
اليوم )االثنين( على استاد جابر األحمد، 
 للمواجهة التي ستجمعه مع 

ً
استعدادا

منتخب طاجيكستان مساء غد )الثاثاء(، 
في فترة التوقف الدولية الحالية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات 
فــــســــات  مــــنــــا لـــــــخـــــــوض  »األزرق« 
ــات اآلســــيــــويــــة الـــمـــؤهـــلـــة  ــيـ ــفـ ــتـــصـ الـ
ــم 2026  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــات كــــــــأس الـ ــائــ ــهــ ــنــ لــ
بــــالــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، 
وكــــــأس آســـيـــا 2027 بـــالـــســـعـــوديـــة.
ويــضــع الــجــهــاز الفني لـــ »األزرق«، 
بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب الــبــرتــغــالــي بينتو 
ومساعده أحمد عبدالكريم، لمساته 
األخيرة على التشكيل األساسي الذي 
سيخوض به اللقاء، والذي سيجري 
 مــن التغييرات، مــن خال 

ً
عليه عـــددا

االعتماد على العبي نــادي الكويت؛ 
فـــهـــد الــــهــــاجــــري، وأحــــمــــد الــظــفــيــري، 

وفيصل زايد، إلى جانب بدر طارق.
فــي الــمــقــابــل، هــنــاك بــعــض الاعبين 
ســيــســتــمــرون فـــي الــتــشــكــيــل األســـاســـي، 
مـــنـــهـــم: ســلــيــمــان عـــبـــدالـــغـــفـــور، وخـــالـــد 
ــبــــارك الــفــنــيــنــي، وشــبــيــب  إبـــراهـــيـــم، ومــ

الخالدي.
ولــن تختلف الطريقة الــتــي سيلعب 
بها »األزرق« في مباراة الغد عن طريقته 
أمـــام المنتخب الفلبيني، الــتــي أقيمت 
يوم الجمعة الماضي، وحسمها »األزرق« 
لمصلحته بهدفين دون رد، أحرزهما 
 بأن طارق 

ً
بدر طارق وعلي خلف، علما

ل منذ نــزولــه فــي بداية  كــان نقطة تــحــوُّ
الشوط الثاني.

ويعتمد بينتو على طريقة 1-2-3-4، 
 
ً
مع الوضع في االعتبار أن هناك تشابها
بين منتخبي طاجيكستان والفلبين، 
ــلـــى الـــســـرعـــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــا فــــي االعــ ــمـ ــيـ السـ
ــداد مــن الــدفــاع  ــ فــي تمرير الــكــرة، واالرتـ

للهجوم والعكس.
ويـــوضـــح بــيــنــتــو فـــي تـــدريـــب الــيــوم 
ــرز ســـلـــبـــيـــات وإيــــجــــابــــيــــات مــنــتــخــب  ــ ــ أبـ
 للمباريات المسجلة 

ً
طاجيكستان، وفقا

 التي شاهدها بينتو.
ً
حديثا

الشرهان خارج الحسابات

إلى ذلك، خرج عبدالرحمن الشرهان 
من حسابات الجهاز الفني في مباراة 
طــاجــيــكــســتــان، حـــيـــث مـــــــازال الـــاعـــب 
يخضع لبرنامج عاجي للتعافي من 
، وغيبته 

ً
اإلصابة التي لحقت له أخيرا

عن لقاء الفلبين.
ُيذكر أن الجهاز الفتي يولي مباراة 
طاجيكستان أهمية خاصة على غرار 
مباراة الفلبين، إذ إن الفوز في مباراة 
الغد قد يرتقي بتصنيف »األزرق« من 

الــمــركــز 27 إلــــى الــمــركــز 25، وهــــو ما 
سيترتب عليه عدم المشاركة في الدور 
التمهيدي لتصفيات مونديال 2026 

وكأس آسيا 2027.

عتب بال عجز
تعلمنا في »الجريدة« أن نقود اإلعام بصنع الخبر واستقصائه 
وال نستجديه من أحد، لذلك نتمنى ممن أنستهم هالة اإلعاميين 
»الغابة«، التي بدأت تحيط بهم، الدور الحقيقي للصحافة الكويتية، 
وسجلها الحافل في جميع األحــداث الرياضية وغيرها، أال يغيب 
عنهم وسط زحمة »ِميكرفونات« مواقع التواصل االجتماعي واإلعام 

الطارئ أن السلطة الرابعة هي للصحافة فقط دون سواها.
ما بدر تجاه محرر القسم الرياضي، الزميل حازم ماهر، في مباراة 
منتخبنا الوطني ونظيره الفلبيني يوم الجمعة الماضي، أسلوب غير 
مقبول، لذلك نحن اليوم أمام عتب فقط، ولسنا عاجزين عن الدفاع 
عن محررينا أو منتسبينا أو حقوق صحيفتنا، وأن نتخذ ما نراه 
 دون أن نسبق األحداث، أو نكون متعجلين في اتخاذ القرار.

ً
مناسبا

حازم ماهر

»األولمبي« يلعب على »الثالث« في بطولة الدوحة
حصد منتخب الكويت األولمبي 
نــقــطــتــه الــرابــعــة فـــي بــطــولــة الــدوحــة 
الدولية الودية للمنتخبات األولمبية، 
لــيــتــأهــل لــمــاقــاة نــظــيــره الــتــايــلــنــدي 
 )الــثــاثــاء(، فــي مــواجــهــة تحديد 

ً
غـــدا

المركزين الثالث والرابع، فيما يواجه 
المنتخب اإلمــاراتــي نظيره الكوري 

على اللقب.
وكــان منتخب الكويت تــعــادل مع 
شقيقه السعودي، أمس األول، من دون 
أهداف، بعد فوزه في المباراة األولى 

عــلــى الــمــنــتــخــب الــطــاجــيــكــي بــهــدف 
دون رد أحرزه طال القيسي، ليحتل 
المركز الثالث بالتساوي مع تايلند.

وينص نظام البطولة على تأهل 
 لــلــعــب على 

ً
الــفــريــقــيــن األكـــثـــر نــقــاطــا

ــارات  ــ الــمــركــزيــن األول والــثــانــي )اإلمـ
6 نـــقـــاط، وكـــوريـــا 6 نـــقـــاط( يليهما 
المنتخب األولمبي وتايلند )4 نقاط(، 
 
ً
فيما يخوض الفريقان األقــل نقاطا

مباراة المركزين الخامس والسادس.
م مــنــتــخــب الــكــويــت مــســتــوى  وقـــــدَّ
 أمام المنتخب السعودي، وجاء 

ً
رائعا

اللعب سجااًل بينهما.
ُيـــذكـــر أن الــمــنــتــخــبــات الــمــشــاركــة 
تستعد للتصفيات التي تستضيفها 
قـــطـــر فــــي ســبــتــمــبــر الـــمـــقـــبـــل بــشــكــل 
ــى أولــمــبــيــاد  ــ ـــع، والـــمـــؤهـــلـــة إلـ ــمَّ مـــجـ

باريس 2024.

»األزرق« يختتم استعداداته 
لطاجيكستان اليوم

»األخضر« يعبر برقان... والصليبيخات 
يتخطى الفحيحيل في »ممتاز« اليد

● محمد عبدالعزيز
 
ً
حــقــق فــريــق الــعــربــي لــكــرة الــيــد فـــوزا
 عــلــى منافسه بــرقــان بنتيجة 

ً
 مستحقا

30 - 24 )الشوط األول 14-12(، في المباراة 
الــتــي جمعت الفريقين أمــس األول على 
صـــالـــة مــجــمــع الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه 
الــــريــــاضــــي، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 
ــدوري الــمــمــتــاز  ــ ــ الـــســـادســـة عـــشـــرة مـــن الـ
 فـــوز 

ً
ــكـــرة الــــيــــد، والــــتــــي شـــهـــدت أيــــضــــا لـ

الصليبيخات على الفحيحيل بنتيجة 
36 - 31 )الشوط األول 20 - 15(.

بذلك، عــزز العربي موقعه في المركز 
ــقــــطــــة، يــلــيــه  الــــثــــالــــث لــــــلــــــدوري بــــــ 18 نــ
 بـ 16 نقطة، وتراجع 

ً
الصليبيخات رابعا

 بفارق 
ً
بــرقــان للمركز الخامس، متقدما

األهــــداف عــن السالمية الـــســـادس، ولكل 
منهما 15 نقطة، فيما ظل الفحيحيل بـ 

10 نقاط في المركز الثامن.
جاءت مباراة العربي والبرقان متكافئة 
في الشوط األول، لكن بأفضلية طفيفة لـ 

»األخضر«، بعد تألق حارسه المخضرم 
مهدي خان في الذود عن مرماه، وتنفيذ 
الــهــجــوم الــمــعــاكــس، بــجــانــب تصويبات 
العَبي الخط الخلفي التونسيين أسامة 

جزيري ونضال العمري.
ــانــــى بــــرقــــان وجــــود  فــــي الـــمـــقـــابـــل، عــ
مساحات بين المدافعين وغياب الحلول 
الــــهــــجــــومــــيــــة، إال عـــــن طــــريــــق مــحــتــرفــه 
ــر الـــذي  ــ الــتــونــســي حـــمـــزة كــبــلــوتــي، األمـ
استغله »األخضر«، وأنهى الشوط األول 

.12 - 14
ومع بداية الشوط الثاني فرض العربي 
ســيــطــرتــه عــلــى مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء بشكل 
واضح، ونجح في توسيع الفارق، بفضل 
الــهــجــوم المنظم والــتــنــوع فــي االخــتــراق 
والتسجيل مــن مختلف مــراكــز الملعب، 
 من تراجع مستوى برقان بشكل 

ً
مستفيدا

غــيــر مــبــرر، وتــنــاوب العــبــيــه عــلــى إهـــدار 
الفرص السهلة، لينهي العربي المباراة 

لمصلحته بفارق مريح.

محاولة لاستحواذ على الكرة

جانب من لقاء سابق بين 
القادسية والسالمية

»سلة اليرموك« يضم األميركيْين تانر وجونالكويت يصطدم بالعربي في »ذهبي الطائرة«
يلتقي الــيــوم فــي التاسعة مساًء 
فريق الكويت للكرة الطائرة نظيره 
الــنــادي العربي على صالة االتحاد 
ــد الـــعـــبـــدالـــلـــه  ــعـ ــيـــخ سـ بــمــجــمــع الـــشـ
الرياضي، ضمن الجولة الثانية من 
المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة 

الطائرة.
ويــتــطــلــع الــكــويــت، الـــذي سيدخل 

اللقاء من دون رصيد، بعدما احتل 
ــم األول  ــقـــسـ ــــي الـ ــثــــالــــث فـ الــــمــــركــــز الــ
 
ً
بالدوري الممتاز، والحاصل أخيرا

على وصافة بطولة غرب آسيا األولى 
لــأنــديــة، لترجمة تــفــوقــه اآلســيــوي، 
وانــــتــــزاع نـــقـــاط الـــلـــقـــاء مـــن الــعــربــي 
)نقطة واحــدة( وصيف القسم األول، 
والذي يطمع في التصدي لطموحات 

»األبـــيـــض« والـــدخـــول فــي المنافسة 
.
ً
على لقب الدوري مبكرا

ــانـــب اآلخـــــــر، ســيــعــتــمــد  عـــلـــى الـــجـ
ــداد  ــاإلعـ ــــر«، الـــــذي اكــتــفــى بـ ــــضـ »األخـ
ــــي، عــلــى  ــبـ ــ ــــذهـ الـــمـــحـــلـــي لـــلـــمـــربـــع الـ
خبرة العبيه المحليين والمستوى 
المميز للمحترفين البلغاري فلين 

والباروسي شرابوفيتش.

● جابر الشريفي
ــــوك مــع  ــرمـ ــ ــيـ ــ اتــــفــــقــــت إدارة نــــــــادي الـ
ــيــن األمــيــركــيــيــن تــانــر اشــفــورد 

َ
الــمــحــتــرف

وفيليب جـــون، لتدعيم صــفــوف الفريق 
 لــخــوض 

ً
األول لـــكـــرة الــســلــة، اســـتـــعـــدادا

ــــدور قــبــل الــنــهــائــي لبطولة  مــنــافــســات الـ
دوري الدرجة األولى.

ويشغل اشفورد الذي سبق له اللعب 
في الدوري العراقي مركز صناعة األلعاب، 
فيما يشغل مواطنه فيليب جون الذي لم 
يسبق له اللعب في المنطقة مركز االرتكاز 
)السنتر(. وسيصل المحترفان الى الباد 
 لخوض منافسات الدور قبل 

ً
اليوم أو غدا

النهائي لدوري الدرجة األولى مع الفريق 
أمام نادي الشباب بنظام خروج المغلوب 

)الباي أوف(، من 3 مواجهات،
ويرّكز المدرب الوطني للفريق خالد 
 
ً
، على تجهيز الفريق بدنيا

ً
القاف، حاليا

لخوض منافسات الدور قبل النهائي.
وكانت إدارة اليرموك قد استغنت عن 
األميركي جاكسون، الذي لعب مع الفريق 
في بداية الموسم، بسبب تواضع مستواه 

خال الفترة السابقة.

يــلــتــقــي الــقــادســيــة والــســالــمــيــة الــيــوم 
عند التاسعة والنصف مساًء في نهائي 
النسخة رقم 20 لكأس االتحاد )البطولة 
الــتــنــشــيــطــيــة عــلــى كــــأس زيـــــن(، بــاســتــاد 

الصداقة والسام في نادي كاظمة.
ويــتــصــدر الــقــادســيــة والــكــويــت سجل 
البطوالت، ولكل منهما 5 ألقاب، ويحتل 
الــعــربــي الــمــركــز الــثــالــث بــثــاثــة ألـــقـــاب، 
ثـــم كــاظــمــة بــلــقــبــيــن، ولـــكـــل مـــن خــيــطــان 
والفحيحيل والنصر واليرموك لقب واحد.

وفيما يتطلع القادسية لتحقيق اللقب 
السادس في سجله، لانفراد بالصدارة، 
يسعى السالمية للقب األول من البطولة، 
 بأن مدرب الفريق محمد المشعان 

ً
علما

آخر من حصل عليها بالموسم الماضي 
عندما كان يقود النصر.

ــــدرك فــريــقــا الــقــادســيــة والــســالــمــيــة  ويـ
أن صعود منصة التتويج مــن شأنه أن 
يحفز الاعبين فيما تبقى من منافسات 
الـــمـــوســـم، الســيــمــا بــالــقــســم الـــثـــالـــث من 
منافسات الدوري الممتاز، كما أن المباراة 

تمثل بروفة أخيرة قبل عودة المنافسات 
المحلية.

ــيــــة مــع  ــقــــادســ وتـــتـــســـم مــــواجــــهــــات الــ
السالمية بالندية والــقــوة، وســط وجود 
أوراق رابــحــة فــي الجانبين، رغــم غياب 
عدد كبير من الجانبين مع المنتخبين 

األول واألولمبي.
ل مـــدرب »األصـــفـــر«، بــوريــس  ويــعــوِّ
بونياك، في البطولة على نايف زويد، 
واإليفواري مامادو سورو في المقدمة، 

يعاونهما أحــمــد الــريــاحــي، وبراهيما 
تانديا، وعبدالواحد سيسوكو، إلى جانب 
بدر المطوع، والحارس خالد الرشيدي.

وفــي السالمية، يجد الــمــدرب محمد 
الـــمـــشـــعـــان فــــي الـــيـــكـــس لـــيـــمـــا، وجــمــعــة 
سعيد، والكولومبي ريفاس، وبدر جمال، 
وغيرهم من الاعبين، قدرة على مواجهة 

القادسية، وتحقيق لقب معنوي يعزز 
مـــن ثــقــة الـــفـــريـــق فــيــمــا تــبــقــى من 

منافسات الموسم الحالي.

 القادسية والسالمية يتصارعان على كأس زين

طاقم تحكيم عماني للقاء
 
ً
ذكر االتحاد العماني لكرة القدم، على موقعه، أن طاقم تحكيم عمانيا
سيدير مباراة منتخب الكويت مع نظيره الطاجيكي، ويتكون من أحمد 
 للساحة(، وأبوبكر العمري وراشد الغيثي حكمين مساعدين.

ً
الكاف )حكما
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إسبانيا تفتتح صفحة جديدة بفوز كبير على النرويج
استهل منتخب إسبانيا 

مسيرته في التصفيات 
المؤهلة لبطولة األمم 

األوروبية )يورو 2024(، التي 
تحتضنها ألمانيا، بانتصار كبير 

على ضيفه منتخب النرويج 
بثالثة أهداف نظيفة، في 
اللقاء الذي احتضنه ملعب 

»ال روساليدا«، السبت.

افــتــتــح الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي 
صفحة جــديــدة، بعد مغامرته 
الــمــخــيــبــة فــــي مــــونــــديــــال قــطــر 
ــتــــهــــل حـــمـــلـــتـــه فــي  2022، واســ
التصفيات المؤهلة إلــى كأس 
ــا 2024 بــفــوز كبير على  أوروبــ
ــج 3 - صـــفـــر،  ــ ــرويـ ــ ــنـ ــ ضـــيـــفـــه الـ
السبت، فــي الجولة األولـــى من 

منافسات المجموعة األولى.
ــديــــن إســـبـــانـــيـــا بــالــنــقــاط  وتــ
الــــــثــــــاث إلــــــــى العــــــــب اليـــبـــزيـــغ 
ــي أولــــمــــو، الـــذي  ــ ــانـــي، دانـ ــمـ األلـ
ســجــل هــــدف الــســبــق )13(، في 
سادس أهدافه الدولية، قبل أن 
يــضــيــف الــبــديــل خــوســيــلــو في 
مباراته الدولية األولــى هدفين 

ــواٍن مـــعـــدودة من  فــي غــضــون ثــ
الوقت القاتل )84 و85(.

ويـــــــتـــــــأهـــــــل مـــــــبـــــــاشـــــــرة إلــــــى 
النهائيات المقررة صيف 2024 
في ألمانيا بطل ووصيف كل من 
المجموعات العشر، إضافة إلى 
ثاثة منتخبات عبر دوري األمم 

األوروبية والبلد المضيف.
ـــب مــنــتــخــب »ال  وبـــعـــدمـــا خـــيَّ
روخــــــــا« اآلمــــــــال فــــي مـــونـــديـــال 
قطر الــعــام الــمــاضــي، بخروجه 
من النهائي أمــام المغرب 

ُ
من ث

بــركــات الترجيح صــفــر3- بعد 
، افتتح المدرب 

ً
تعادلهما سلبا

الــجــديــد لــويــس دي ال فوينتي 
(، الـــذي حــل بـــداًل من 

ً
)61 عـــامـــا

لــويــس إنــريــكــي فــي الــثــامــن من 
ديــســمــبــر، صــفــحــة جـــديـــدة في 

ملقا أمام النرويج.
وضـــمـــن الــمــجــمــوعــة، ذاتــهــا 
بدأت اسكتلندا، وبطموح بلوغ 
 
ً
النهائيات للمرة الثانية تواليا

والـــرابـــعـــة فــقــط فـــي تــاريــخــهــا، 
مشوارها بشكل واعد، بفوزها 

على ضيفتها قبرص -3صفر.
ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـــــــــــــــصـــــــــــــــدرت إسـ
الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 3 نــقــاط، 
بالتساوي مع اسكتلندا، فيما 
احــتــلــت جــورجــيــا، الــغــائــبــة عن 
هذه الجولة، المركز الثالث أمام 
النرويج وقبرص من دون نقاط.

 كرواتيا تفرط في الفوز 

وفي المجموعة الرابعة، وفي 
مواجهة متجددة بين منتخبين 
ــي تــــصــــفــــيــــات كــــأس  ــ الــــتــــقــــيــــا فــ
ــا 2020، فـــرط المنتخب  ــ أوروبـ
الــكــرواتــي، ثالث مونديال قطر 
ــفـــوز عــلــى ضيفه  2022، فـــي الـ
الــويــلــزي، بعدما تلقت شباكه 
هـــدف الــتــعــادل 1-1 فـــي الــوقــت 

بدل الضائع.
ــة،  ــمــــوعــ ــجــ ــمــ ــــس الــ ــفـ ــ وفـــــــــي نـ
ــم األجـــــــــواء الـــعـــدائـــيـــة فــي  ــ ــ ورغـ
يريفان، تمكنت تركيا من حسم 
 
ً
مواجهتها الحساسة سياسيا

مع مضيفتها أرمينيا 1-2.
خوسيلو نجم منتخب إسبانيا يحتفل بهدفه

مباريات اليوم

السويد - أذربيجان 9:45

النمسا - استونيا 9:45

المجر - بلغاريا 9:45

هولندا - جبل طارق 9:45

أيرلندا - فرنسا 9:45

مولدوفا - التشيك 9:45

بولندا - ألبانيا 9:45

دي ال فوينتي: فريقنا متعدد المواهب
ــدرب  ــ بــــــدا لــــويــــس دي ال فــــويــــنــــتــــي، مـ
«، بالفوز 0-3 

ً
منتخب إسبانيا، »ســعــيــدا

على النرويج في مستهل مشوار »الروخا« 
ـــ »يـــــورو 2024«،  فـــي تــصــفــيــات الــتــأهــل لـ

 بأن إسبانيا »تحسنت بفضل 
ً
معترفا

أساس قوي« ستواصل التطور بناء 
عليه.

ــا  ــ ــي: »أنــ ــتــ ــنــ ــويــ وقـــــــــال دي ال فــ
، لكنها ليست المباراة 

ً
مسرور جدا

األولـــى لــي، رغــم أنــنــي شــعــرت كما 
«، عقب اللقاء الذي 

ً
لو كنت مبتدئا

شهد رؤية »هذه المواقف التي 
نــخــلــقــهــا«، وأشــــار إلـــى أنــه 

»يــتــم الــنــظــر اآلن إلــى 
األمـــــــــــــــــــــور بــــشــــكــــل 
ــلـــــف« عـــقـــب  ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ

الفوز.
وتـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــع: 
ــع  »الــــــــعــــــــمــــــــل مــ
مـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 
أعـــــــــــــرفـــــــــــــهـــــــــــــا 
 مبعث 

ً
جـــيـــدا

ــر هــــائــــل  ــ ــــخـ فـ

بــالــنــســبــة لـــي. أعــتــقــد أنــهــا ربــمــا لـــم تكن 
الـــمـــبـــاراة الــمــثــالــيــة، لــكــنــهــا كـــانـــت جــيــدة 
 كــذلــك بــــ »تـــعـــدد مـــهـــارات« 

ً
«، مــشــيــدا

ً
جـــــدا

العبيه.
وكشف: »الميزة األساسية، 
 متعدد 

ً
هي أن لدينا فريقا

 عــلــى 
ً
ــب، قــــــــــادرا ــ ــواهـ ــ ــمـ ــ الـ

ــاع، وشـــن الــهــجــمــات  ــدفـ الـ
الــــــــــمــــــــــرتــــــــــدة، والــــــــــدفــــــــــاع 
والـــــتـــــســـــديـــــد مـــــــن خـــــــارج 
الــمــنــطــقــة. األهـــم مــن كــل ذلــك 
هو تنوع العبينا«، وأقر بأنه 
 بــثــنــائــيــة 

ً
ســعــيــد أيـــضـــا

ــو  ــاتـ ــلــــو مـ ــيــ خــــوســ
فـــي أول مـــبـــاراة 
يـــخـــوضـــهـــا مــع 
الــــــمــــــنــــــتــــــخــــــب 

األول.

كابيلو: نابولي مرشح لنهائي 
دوري األبطال

أشـــاد الــمــدرب اإليــطــالــي السابق 
فابيو كابيلو بمواطنه وزميله كارلو 
»األفضل« في  أنشيلوتي واصفا إياه بـ
العالم، وقال إن نابولي مرشح جاد 
للوصول لنهائي »التشامبيونز ليغ« 
هذا الموسم ألن هذا الفريق »حقيقة«.
 
ً
وقضى كابيلو أكثر من 30 عاما
عـــلـــى رأس الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي ألنـــديـــة 
الــصــفــوة فــي كـــرة الـــقـــدم، حــيــث يعد 
الــمــدرب اإليطالي أحــد المرجعيات 
في تاريخ كرة القدم الحديث وكانت 
ــر جـــوالتـــه الــتــدريــبــيــة مـــع فــريــق  آخــ
جيانجسو سونينج الصيني، والذي 

رحل عنه في عام 2018.
ــــذي فــــاز بلقبي  ــــال كــابــيــلــو، الـ وقـ
»الليغا« مع ريال مدريد في فترتين 
مختلفتين 1997/1996 و2007/2006، 
حول أداء المدرب الحالي للميرينغي 
أنشيلوتي »كارلو هو األفضل على 
اإلطــــاق. عندما تــفــوز فــي إسبانيا 
وإيطاليا وإنكلترا أو فرنسا هذا ألنك 

تعرف الكثير. األرقام هي األرقام«.
وأضاف كابيلو خال مقابلة مع 

)Marca Sport Weekend( التي تقام 
نهاية هــذا األســبــوع في ملقا »ريــال 
مدريد ليس فريقا هّينا، والاعبون 
ــتـــحـــدث مـــعـــهـــم يــفــهــمــون  ــا تـ ــدمـ ــنـ عـ
 ما إذا كنت تعرف أم ال. فهو 

ً
تماما

يمتلك جــودة كبيرة في فهم الوقت 
ومتطلباته«. 

)إفي(

فوز تاريخي للمغرب على البرازيل
واصل المنتخب المغربي لكرة 
القدم عروضه الرائعة التي أبهر 
بــهــا الــجــمــيــع فـــي مــونــديــال قطر 
ــر الـــعـــام الــمــاضــي بحلوله  ــ أواخــ
 
ً
، وذلــــك عــنــدمــا حــقــق فـــوزا

ً
ــا ــعـ رابـ

 على ضيفه البرازيلي 1-2 
ً
تاريخيا

السبت على ملعب ابن بطوطة في 
طنجة وأمـــام 65 ألــف متفرج في 

مباراة دولية ودية.
وســـجـــل ســفــيــان بـــوفـــال )29( 
وعــبــدالــحــمــيــد الــصــابــيــري )79( 
هدفي المغرب، وكازيميرو )67( 

هدف البرازيل.
وهو الفوز األول للمغرب على 
ــل فــــي ثـــــاث مـــواجـــهـــات  ــرازيــ ــبــ الــ
جمعت بينهما حتى اآلن بعدما 
ــا مـــرتـــيـــن األولــــــى  ــهــ ــامــ خـــســـر أمــ
وديـــة عــام 1997 فــي بيليم حيث 
 قبل أن يسقط 

ً
 جــيــدا

ً
قـــّدم عــرضــا

بــهــدفــيــن نــظــيــفــيــن فـــي الــدقــائــق 
العشر األخيرة سجلهما دنيلسون 
)80 و88(، والثانية بعدها بسنة 
واحــــــــدة، فــــي دور الــمــجــمــوعــات 
فـــي مـــونـــديـــال فــرنــســا 1998 في 
نانت بثاثية نظيفة تناوب على 

تسجيلها رونــــالــــدو وريــفــالــدو 
وبيبيتو.

وقـــدم »أســــود األطــلــس« مــبــاراة 
ــوا نــــدا أمـــــام نــجــوم  ــفــ ــة، ووقــ ــعــ رائــ
 جناحي 

ً
الــســيــلــيــســاو خــصــوصــا

ريال مدريد اإلسباني فينيسيوس 
جونيور ورودريغو، وتمكنوا من 
تحقيق فوز مستحق على المصنف 

 هــو األول لمنتخب 
ً
األول عالميا

عربي على بطل العالم خمس مرات.
كما بات المغرب ثاني منتخب 
من القارة السمراء ينجح في التغلب 
عــلــى الــــبــــرازيــــل بــعــد الــكــامــيــرون 
التي هزمتها 1 - صفر في الجولة 
ــن دور الــمــجــمــوعــات  ــــرة مــ ــيـ ــ االخـ

للمونديال القطري.

فرحة العبي المنتخب المغربي بالهدف الثاني
فابيو كابيلو

مالكمة جزائرية تحرم من خوض 
نهائي بطولة العالم

ُحِرَمت الماكمة الجزائرية إيمان خليف من 
خـــوض نــهــائــي وزن 66 كــلــغ فــي بــطــولــة الــعــالــم 
 األحــد، 

ً
المقامة في نيودلهي، والــذي كــان مــقــررا

بــســبــب »عــــدم اســتــيــفــاء مــعــايــيــر« األهــلــيــة، وفــق 
االتــحــاد الــدولــي للعبة، وكـــان مــن المفترض أن 
تتواجه خليف في النهائي مع الصينية يانغ لي، 

لكنها فوجئت بقرار استبعادها.
ــر االتــــحــــاد الــــجــــزائــــري لــلــمــاكــمــة خــبــر  ــشـ ونـ
استبعاد خليف في حسابه على »فيسبوك« من 
: »االتحاد الدولي 

ً
دون التعّمق في األسباب، قائا

للماكمة يمنع الماكمة الجزائرية إيمان خليف 
من المشاركة في بطولة العالم ألسباب صحية«.

ــراره، لــوكــالــة فرانس  وبـــرر االتــحــاد الــدولــي قــ
: »تــم استبعاد ماكمة مــن الجزائر 

ً
بـــرس، قــائــا

ــه(  ــمـــان خــلــيــف مـــن بــطــولــة الـــعـــالـــم )أي بـــي أيـ إيـ
للماكمة بسبب عــدم استيفاء معايير األهلية، 

التي ال يمكن الكشف عن تفاصيلها«.
ــرار  ــ ــــرت خـــلـــيـــف مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو بـــعـــد قـ ــشـ ــ ونـ
استبعادها، قالت فيه: »ما زلت فخورة برفع علم 
... هذه مؤامرة. هناك أطراف تآمرت 

ً
بادي عاليا

 وال 
ً
على الجزائر حتى ال يرفرف علم بادنا عاليا

نحرز الميدالية الذهبية«.
وأضافت: »أجريت 4 منازالت من دون مشكلة... 
بعد كل ذلك يقولون لي هذا الكام، أتأسف بشدة 

على هذا القرار... إنها مؤامرة كبيرة«.

بانيايا يحرز سباق السبرينت 
األول بالتاريخ

أحرز دراج دوكاتي اإليطالي فرانتشيسكو بانيايا، 
حامل اللقب، السبت، سباق السبرينت األول في تاريخ 
بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، 
فــي المرحلة األولـــى مــن الموسم الجديد على حلبة 

بورتيماو البرتغالية.
وتــقــّدم بانيايا على اإلسبانيين خــورخــي مارتن 
)دوكاتي-بريماك( ومــارك ماركيس بطل العالم ست 

مرات )هوندا(.
وبفضل بــاكــورة انتصاراته هــذا الموسم في أول 
سباق سبرينت يقام في الفئة األولى، تصدر اإليطالي 
ترتيب الدراجين قبل السباق االعتيادي األحد، وهو 
األول مــن 21 جــائــزة كــبــرى فــي رقـــم قــيــاســي تشهده 

البطولة.
فــي الــمــقــابــل، فشل دراج يــامــاهــا الفرنسي فابيو 
كــوارتــارارو، المتوج باللقب عــام 2021، في الدخول 
ضمن جدول النقاط باحتاله للمركز العاشر، خلف 
مواطنه يوهان زاركو )دوكاتي-بريماك( الذي حصد 

نقطتين بفضل احتاله للمركز الثامن.
وانــطــلــق مــاركــيــس مــن الــمــركــز األول، إال أن بطل 
العالم 6 مرات في موتو جي بي لم ينجح في مقاومة 
محاوالت دراَجي دوكاتي اللذين كان ياحقانه كظله.

ناغتس يستعرض عضالته
قــاد العماق الصربي نيكوال يوكيتش فريقه دنفر ناغتس 
إلى استعراض عضاته أمام ضيفه ميلووكي باكس، وحسم قمة 
متصدري المنطقتين الغربية والشرقية المرشحين لبلوغ الدور 
النهائي لدوري كرة السلة األميركي للمحترفين، بنتيجة ساحقة 

129-106، السبت.
ــالــــدوري فـــي الموسمين  وســجــل يــوكــيــتــش، أفــضــل العــــب بــ
الماضيين، 31 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وست متابعات، في 
 مبارزة بينه وبين منافسه على لقب 

ً
المباراة التي كانت أيضا

األفضل هذا الموسم نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، 
المتوج بالجائزة في موسمي 2018-2019 و2020-2019.

وعزز ناغتس موقعه في الصدارة أمام مطارده المباشر ممفيس 
غريزليز، وهما الفريقان الوحيدان المؤهان حتى اآلن إلى األدوار 
اإلقصائية )باي أوف( في المنطقة الغربية، وساكرامنتو كينغز، 
الذي اقترب خطوة إضافية نحو التأهل، بفوزه على ضيفه يوتا 

جاز 113-121.
وعــــزز فينيكس صــنــز مــوقــعــه فـــي الــمــركــز الـــرابـــع للمنطقة 
الغربية، بفوزه الكبير على ضيفه فيادلفيا سفنتي سيكسرز، 
ثالث الشرقية، 125-105، بفضل 29 نقطة لديفن بوكر، و53 نقطة 

لدكة بدالئه.
وواصل نيو أورليانز بيليكانز صحوته، وحقق فوزه الرابع 
 عندما تغلب على مضيفه لوس أنجلس كليبرز 110-131.

ً
تواليا

وأنعش أتانتا هوكس آماله ببطاقة في »الــبــاي أوف« عن 
المنطقة الشرقية، بفوزه على ضيفه إنديانا بايسرز 130-143.

موراي نجم ناغتس يسدد من 
أمام بورتيس نجم باكس

تغريم بيكيت بسبب تصريحات 
عنصرية تجاه هاميلتون

ـــــّرم ســائــق الـــفـــورمـــوال واحـــد 
ُ
غ

السابق البرازيلي نيلسون بيكيت 
الــســبــت بــمــبــلــغ 945 ألــــف دوالر 
بسبب تصريحات عنصرية ضد 
سائق مرسيدس بطل العالم سبع 
مرات البريطاني لويس هاميلتون، 
ـــ »نــيــغــيــنــيــو«  ــالـ ــه بـ ــفـ بـــعـــدمـــا وصـ
ــل األســــــــود الـــصـــغـــيـــر( فــي  ــ ــرجـ ــ )الـ

مقابلة.
وقــضــت محكمة فــي بــرازيــلــيــا 
ــــذه الـــمـــاحـــظـــات »الــــتــــي ال  ــأن هـ ــ بـ
ــــة خــطــيــرة  ــانـ ــ ــاق« تـــشـــّكـــل »إهـ ــطــ تــ
للقيم األساسية للمجتمع« وأدانت 
الفائز بلقب بطل العالم ثاث مرات 
بدفع خمسة مايين ريــال مقابل 
ــرار المعنوية الجماعية«.  ــ »األضـ
وسيتم التبرع بالمال لجمعيات 

مكافحة التمييز.
 )

ً
واســتــخــدم بيكيت )70 عــامــا

ــة األولــــــى  ــئـ ــفـ والــــمــــتــــوج بـــلـــقـــب الـ
أعــوام 1981 و1983 و1987 كلمة 
»نيغينيو« فــي مقابلة مــع موقع 

موتورسبورت.كوم في عام 2021 
انتقد فيها الدور الذي اضطلع به 
سائق مرسيدس هاميلتون خال 
حادث تصادم مع الهولندي ماكس 
فــيــرســتــابــن )ريـــــد بــــــول(، صــديــق 
ابنته، في سباق جائزة بريطانيا 

الكبرى في نفس العام.

البرازيلي نيلسون بيكيت

»أوشبا تيسورو« يتقدم على المنافسين قبل أمتار من خط النهاية

إيمان خليف

حقق »أوشبا تيسورو« مفاجأة السبت، بعدما أصبح ثاني جواد ياباني يفوز بلقب 
 الترشيحات في النسخة السابعة والعشرين 

ً
كأس دبي العالمية للخيول، مخالفا

البالغة قيمة جوائزها 30.5 مليون دوالر، وكان »فيكتوريا بيزا« أهدى لليابان لقبها 
األول عام 2011.

واتجهت األنظار إلى الجواد السعودي »كونتري غرامر« حامل اللقب، والساعي 
لتتويج ثان على التوالي، والياباني »بانثاالسا« الذي كان هزمه في فبراير في طريقه 
إلحراز لقب كأس السعودية للفروسية لمسافة 1800م رملي وجائزة 20 مليون دوالر.

لكن »أوشبا تيسورو« قلب الموازين في سباق السبت عندما جاء من بعيد ليخطف 
 مسافة 

ً
الفوز بقيادة الفارس يوجا كواجا وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، قاطعا

السباق البالغة 2000م على األرض الرملية بزمن 2:03:25 دقيقة.
 مخصصة 

ً
وتفوق البطل الذي حصل على 6.960 ماليين دوالر من أصل 12 مليونا

للشوط الرئيس، على ممثلي اإلمارات »الغيرز« والسعودية »امبلم رود«، وإضافة الى 
»أوشبا تيسورو«، فاز الثنائي الياباني »اكوينوكس« بشوط دبي شيما كالسيك )2410 
أمتار عشبي، 6 ماليين دوالر( و»ديرما سوتوجيك« بشوط دربــي اإلمــارات )1900م 
رملي، مليون دوالر(. وفاز الجواد األيرلندي »بروم« بشوط كأس دبي الذهبي )3200م 
 الرقم القياسي للسباق، واألميركي 

ً
عشبي، مليون دوالر( بزمن 3:16:83 دقائق، محطما

»سيبليوس« بشوط دبي غولدن شاهين )1900م رملي، 2 مليون دوالر(.
وحققت اإلمارات 4 انتصارات في األشواط الثمانية األخرى بفوز »حيان« بلقب دبي 
كحيلة كالسيك )2000م على المضمار الرملي، مليون دوالر(، و»ايزوليت« بلقب غودلفين 
مايل )1600م رملي، مليون دوالر(، و»دانية« بشوط القوز للسرعة )1200م عشبي، 1.5 

مليون دوالر( و»لورد نورث« بشوط دبي تيرف )1200م عشبي، 5 ماليين دوالر(.

»أوشبا تيسورو« يهدي لليابان لقبها الثاني عبر كأس دبي»أوشبا تيسورو« يهدي لليابان لقبها الثاني عبر كأس دبي

دي ال فوينتي
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وفيات

عبداللطيف جعفر حبيب
83 عاما، شيع، الرجال: مسجد الــوزان، النساء: مشرف، ق1، 

ش7، م25، ت: 67006500، 97262726، 99757973
عتيق سحيب خليفة الفقعان

75 عاما، شيع، الرجال: بيان، ق6، ش2، م15، النساء: اليرموك، 
ق3، ش3، ج2، م12، ت: 90010950، 94409079، 95599667، 

99244227
محمود خليفة محمود جعفر

18 عاما، شيع، الرجال: مسجد اإلمام الحسن في منطقة بيان، 
النساء: صباح السالم، ق7، ش2، ج4، م30، ت: 99611152، 

95500667 ،97645446 ،69300004
صالح عيسى عبداللطيف الخضر

92 عاما، يشيع اليوم بعد صالة العصر، الرجال: العزاء في 
المقبرة، النساء: ال يوجد عــزاء، ت: 99010590، 92222095، 

90005984
نورية فايز ناصر الحوطي

72 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الخالدية، 
ق3، ش32، م8، ت: 99427883، 99727537، 97530525
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ً
04:00 صبـــاحــــــا

02:47 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
09:24 صبـــاحــــــا

10:32 مــــــســــــــــــــــاًء

مراسلة تقطع تقريرها لمعانقة ابنها يسبح في الجليد إلنقاذ طفلة
 
ً
وثــــق مــقــطــع فــيــديــو مــشــهــدا
 للقاء مذيعة كانت تقدم 

ً
مؤثرا

 عن حادث إطالق 
ً
 مباشرا

ً
تقريرا

نـــار فــي مــدرســة ثــانــويــة بدنفر 
في الواليات المتحدة، األربعاء 
الماضي، بابنها، الذي تصادف 
مغادرته للمبنى مع بث التقرير.
ويــظــهــر فــي مقطع الفيديو، 
الــذي نشرته قناة فوكس نيوز 
عــلــى »يـــوتـــيـــوب« ونــقــلــه مــوقــع 

ــوم، أمــــــس األول،  ــ ــيــ ــ ــا الــ ــ ــيـ ــ روسـ
الــمــراســلــة ألــيــشــيــا أكــونــا وهــي 
توقف التصوير لتعانق ابنها، 
الـــذي خـــرج مــن الــمــدرســة التي 

شهدت إطالق النار.
وقالت أكــونــا، بعدما أوقفت 
. ال 

ً
ــر: »آســــــفــــــة جـــــــــــدا ــ ــــويـ ــــصـ ــتـ ــ الـ

يــمــكــن وصـــف شــعــور مــشــاهــدة 
ابــنــك وهــو يــخــرج مــن مثل هذا 

الموقف«.

وكــانــت تــقــاريــر تــحــدثــت عن 
أن ابــن أكونا هو الــذي أخبرها 
بحادث إطالق النار، فيما كانت 

 آخر.
ً
تغطي حدثا

وذكـــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــالم 
 )

ً
 )17 عــامــا

ً
أمــيــركــيــة، أن طــالــبــا

ــار وأصـــــــــاب اثــنــيــن  ــ ــنـ ــ أطــــلــــق الـ
ــن في  ــ ــيـ ــ مـــن الــمــوظــفــيــن اإلداريـ

المدرسة.

ــز نـــــيـــــكـــــوالي شـــــــــــاروف،  ــ ــفـ ــ قـ
الــــمــــوظــــف بــــــــــــوزارة الـــــطـــــوارئ 
ــة، فــــي مـــيـــاه جــلــيــديــة  ــيــ الــــروســ
فـــي كــامــتــشــاتــكــا، إلنـــقـــاذ طفلة 
عمرها 10 ســنــوات علق اللوح 
الجليدي الذي كانت تعوم عليه، 

واستطاع بيديه تحريرها.
ــال شـــــــاروف لـــوكـــالـــة ريـــا  ــ وقــ
نــوفــوســتــي، فـــي تــصــريــح نقله 
موقع روسيا اليوم، أمس األول، 

إنـــه مــالئــم أكــثــر لــيــتــولــى مهمة 
دفع قطعة الجليد التي حملت 
الطفلة ذات العشر سنوات إلى 

الشاطئ.
ــــذي كــان  وأضـــــاف شـــــاروف الـ
 :

ً
عليه أن يسبح حوالي 40 مترا

»وصلت إلى الفتاة بسرعة كبيرة، 
ــن الـــوقـــت.  ــر مــ ــم مــ ولـــــم ألـــحـــظ كــ
سألتها كيف كانت تشعر، قالت: 

كل شيء على ما يرام«.

وذكر أنه ارتدى مالبس جافة 
في القسم، حيث يعمل، وسرعان 
ما وصلت والدة الفتاة، ليتضح 
أن اليوم يصادف عيد ميالدها. 
اخــتــلــطــت ضــحــكــاتــهــا بـــدمـــوع 

الفرح«.
لم يكن هناك ما يدعو للحزن، 
إذ لم يصب موظف اإلنقاذ وال 

الطفلة.

رسائل مرئية على الواتسابرسائل مرئية على الواتساب

م الضحك!
ّ
م الضحك!ناٍد أردني ُيعل
ّ
ناٍد أردني ُيعل

إرسال أورام سرطانية للفضاءإرسال أورام سرطانية للفضاء

ال يــــزال تــطــبــيــق الــمــراســلــة 
األشــهــر فــي العالم »واتــســاب« 
يسابق الزمن لمنع منافسيه 
الجدد من الوصول إلى قلوب 

المستخدمين.
 WABetaInfo وقال موقع 
في خبر نقلته »العربية نت«، 
أمـــــس، إن »تــطــبــيــق الــتــراســل 
الــفــوري، يختبر ميزة جديدة 
ُتمّكن مستخدمي أجهزة آيفون 
مـــن تـــبـــادل الــرســائــل الــمــرئــيــة 
ــــي ســتــكــون  ــتـ ــ ــيــــرة، والـ ــقــــصــ الــ
مــشــفــرة مـــن طــــرف إلــــى طــرف 

لضمان الخصوصية«. 
وتـــعـــمـــل الـــمـــيـــزة الـــجـــديـــدة 
بــــنــــفــــس طـــــريـــــقـــــة الـــــرســـــائـــــل 
ــــث ســـيـــتـــيـــح  ــيـ ــ ــة حـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــــصـ الـ
التحديث المنتظر للتطبيق 
ــوار رمـــز  ــ ــجـ ــ ــيــــرا بـ رمــــــز الــــكــــامــ
الــمــيــكــروفــون اللــتــقــاط رســالــة 
مرئية. ومن المتوقع أن تكون 

مدة الرسائل 60 ثانية فقط.
ولــن يتمكن المستخدمون 
مــــن حـــفـــظ أو إعـــــــادة تــوجــيــه 
الرسائل المرئية إلى محادثات 

أخرى.
وســيــبــقــي الــتــطــبــيــق عــلــى 
خاصية أخــذ لقطات شاشة، 
حــيــث جـــرى رصـــد خصائص 
الميزة الــجــديــدة فــي اإلصــدار 

التجريبي 73.0.6.23.
يذكر أن »واتساب« أصبح ال 
غنى عنه في الحياة اليومية، 
فهو أحــد تطبيقات المراسلة 
 وشعبية حول 

ً
األكثر شيوعا

الــعــالــم، مــع أكــثــر مــن ملياري 
مستخدم.

ــدأ  ــبــ ومــــــــــن الــــــمــــــقــــــرر أن يــ
ــرح  ــ ــق األخـــــــضـــــــر طـ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ الــ
الميزات الجديدة على مستوى 
العالم خالل األسابيع المقبلة.

ــغــــوط  ــواجــــــهــــــة ضــ فـــــــي مــــ
الحياة وصعوباتها، أّسس 
ــيـــان فــي عــّمــان أول نــاٍد  أردنـ
للكوميديا لتعليم الضحك 
كأسلوب لتهدئة األعصاب، 
 »أفضل طريقة للتنفيس 

ّ
وألن

عــن الــهــمــوم تــكــون مــن خــالل 
الضحك«.

ويــــــــقــــــــوم نــــــــــــــادي عــــــّمــــــان 
لـــلـــكـــومـــيـــديـــا، الــــــــذي أّســـــس 
عــــام 2019، بـــتـــدريـــب رجـــال 
ونساء موهوبين على فنون 
ــيـــدي«  ــومـ ــتــــانــــد أب كـ الـــــــ »ســ
ــا االرتــــجــــالــــيــــة  ــديــ ــيــ ــكــــومــ والــ
والـــكـــتـــابـــة الــــســــاخــــرة، عــلــى 
 
ً
ــل أن يـــصـــبـــحـــوا نـــجـــومـــا ــ أمــ
موعودين في هذه المجاالت.
ودّرب الــنــادي حتى اآلن، 
ــاعـــدة اســــتــــمــــرت نــحــو  ــمـــسـ بـ
عامين من النادي الكوميدي 
األمــيــركــي الـــرائـــد »ذا سكند 
ســــــيــــــتــــــي«، ومــــــــــن مــــؤســــســــة 
»كــونــراد أديــنــاور« األلمانية 
ــة فــي  ــيــ ــركــ ــيــ ــارة األمــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ والـ

 
ً
عّمان، أكثر من 140 شخصا

تتراوح أعمارهم بين 18 و40 
، بينهم طالب وموظفون 

ً
عاما

وأطــــــــــــبــــــــــــاء ومــــــهــــــنــــــدســــــون 
قون، وغيرها 

ّ
ومحامون وحال

من المهن.
ــول أحـــــــد مـــؤســـَســـي  ــ ــقــ ــ ويــ
الـــــــــــنـــــــــــادي، وُيــــــــــدعــــــــــى يــــــزن 
أبــــــو الـــــــــــروس، وهــــــو يــحــمــل 
شــهــادة ماجستير فــي إدارة 
األعـــمـــال، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
ــة: »نــــــــواجــــــــه فـــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــا الـــيـــومـــيـــة الــكــثــيــر  ــنـ ــاتـ ــيـ حـ
مـــن الـــضـــغـــوط االقــتــصــاديــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة، 
ــل طـــريـــقـــة لــلــتــنــفــيــس  وأفــــضــ
عـــن هــــذه الــهــمــوم تـــكـــون من 
 إلــى 

ً
خــــالل الـــضـــحـــك«، الفـــتـــا

أنــه »مفيد لألشخاص الــذي 
يعانون الكآبة، وهو رياضة 
مـــــفـــــيـــــدة تــــــــحــــــــّرك عــــضــــالت 
الــجــســم، وشـــديـــدة الفعالية 
في إلهاء العقل عّما يشغله 

من مشاكل«.

ــريـــق عــلــمــي مــن  يــســعــى فـ
معهد أبــحــاث السرطان إلى 
ــن الــــــورم  ــ إرســـــــــال عـــيـــنـــات مـ
الــدبــقــي الــجــســري الــداخــلــي 
المنتشر إلى محطة الفضاء 
الدولية )ISS(، لمعرفة كيفية 
انتشاره في ظروف الجاذبية 

الصغرى.
ــع أن يــتــم  ــوقــ ــتــ ــمــ ومـــــــن الــ
اإلطــــــــــــالق فــــــي عــــــــام 2025، 
وسيتم إجـــراء الــتــجــارب من 
قبل رواد الفضاء على متن 
المحطة الفضائية، مع توقع 
إعــــادة الــعــيــنــات إلـــى األرض 

بعد نحو ستة أشهر.
وقال العلماء إن دراستهم، 
 D ــم ــ ــلــــق عــلــيــهــا اسـ طــ

ُ
ــتـــي أ الـ

ــا مـــوقـــع  ــرهــ MG( 2(، ونــــشــ
روسيا اليوم، أمس، يمكن أن 
تمهد الــطــريــق لفهم المزيد 
ــــذي أدى إلــى  عـــن الـــمـــرض الـ
وفاة كارين أرمسترونغ، ابنة 
رائد الفضاء األميركي الراحل 

نيل أرمسترونغ.
وأوضــــــــح كــــريــــس جـــونـــز، 
 D )MG( 2 ــيــــس دراســــــــة رئــ

وأســتــاذ بيولوجيا سرطان 
األطـــــــفـــــــال بـــمـــعـــهـــد أبــــحــــاث 
السرطان في لندن: »ستعمل 
تجارب مثل D )MG( 2 على 
متن محطة الفضاء الدولية 
على تحسين فهمنا لكيفية 
تفاعل الخاليا السرطانية مع 
بعضها ضمن هياكل ثالثية 
األبعاد، ونأمل أن تؤدي إلى 
أفــكــار جــديــدة لتعطيل نمو 
ــورم تــمــكــنــنــا مـــن الــُمــضــي  ــ الــ

 في المختبر«.
ً
دما

ُ
ق

والــــورم الــدبــقــي الجسري 
الــداخــلــي الــمــنــتــشــر هـــو ورم 
دمـــاغـــي عــــدوانــــي يــنــشــأ في 
جسر )وســـط( جــذع الــدمــاغ، 
ــيــــر قــــابــــل لـــلـــشـــفـــاء،  وهـــــــو غــ
ــع عــنــد  ــائـ ويـــظـــهـــر بــشــكــل شـ

األطفال.

الرجل العجيب يروي تجربته عن الموت
تحدث رجل بريطاني نجا من الموت السريري 

عن تجربته وما حدث له.
وأشــارت »Daily Mirror«، في تقرير نقله موقع 
روســيــا الــيــوم، أمــس، إلــى أن الــمــواطــن كيفين هيل 
)55 سنة(، الذي وصفه األطباء بـ »الرجل العجيب«، 
كان يعاني مرض »فــرط الكلسية« النادر، ويسبب 
هذا المرض تراكم الكالسيوم في األوعية الدموية 
الجلدية واألنسجة الدهنية، ويصاب به األشخاص 

الذين يعانون مشكالت في القلب.
وبعد خضوع هيل لعملية جراحية في القلب، 
ى جلده بالبثور والفقاعات التي تحولت بعد 

ّ
تغط

 
ً
جفافها إلى تقرحات مع تآكل في األنسجة، ووفقا

له، بدأ الجلد الميت خالل ذلك بـ »أكل« الجلد السليم، 
 مبرحة.

ً
مما سّبب له آالما

وبعد هذه المعاناة، بدأ لديه نزيف دموي تسبب 
في فقدانه 2.5 لتر من الــدم، قبل أن يتمكن األطباء 
ف قلبه عن العمل وموته 

ّ
من وقفه، مما أدى إلى توق

.
ً
سريريا

ــــالل الـــمـــوت  ــه أدرك، خـ ــ  أنـ
ً
ويـــتـــذكـــر هـــيـــل الحــــقــــا

ه لم يشعر بالخوف، 
ّ
السريري، أنه فارق الحياة، لكن

ــان يــتــفــّرج عــلــى تــصــرفــات  ــه كـ ، وأنــ
ً
ــا ــادئـ بـــل بــقــي هـ

األطباء الذين واصلوا الكفاح من أجل إعادته إلى 
: »لم أنظر إلى جسدي من األعلى، 

ً
الحياة، مضيفا

 عنه، كما لو كنت 
ً
لكنني كنت أحسب نفسي منفصال

في الُبعد الروحي، كنت أدرك كل ما يحدث وأشعر 
 ،

ً
 خطيرا

ً
 دمويا

ً
بالهدوء، وفهمت أنني أعاني نزفا

كما أدركت أنني ميت، وبعد كل هذا غفوت، وعندما 
ف، فعدت إلى الحياة، 

ّ
استيقظت كان النزف قد توق

مما يعني أن وقت وفاتي لم يكن قد حان بعد«.
ــادر الــمــســتــشــفــى ويتمتع  ُيـــشـــار إلـــى أن هــيــل غــ
بصحة جيدة، وقد أكد أنه بعد مغادرته المستشفى 
وعودته إلى البيت تغّير كل شيء نحو األفضل، وهو 

يشعر اآلن بالقوة، وأصبح أكثر مقاومة لإلجهاد.

خطر »كورونا« جديد من خفافيش بريطانيا
ر خبراء من أن الخفافيش في بريطانيا 

َّ
حذ

 بـ »كوفيد« يمكن أن 
ً
 شبيها

ً
تــؤوي فيروسا

ينتقل إلى البشر.
 ،RhGB07 وكان العامل الممرض، المسمى
أحــد فيروسين جــديــديــن اكتشفهما علماء 

صيد الخفافيش.
ــن  وقـــــــال فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــيـــن، الـــــــذي تــضــمَّ
، إن العنصر اآلخر، 

ً
 بارزا

ً
 حكوميا

ً
مستشارا

 إلى عائلة »كوفيد« نفسها، 
ً
الذي ينتمي أيضا

لــم ُيظهر أي عــالمــات على قــدرتــه على نقل 
العدوى إلى البشر.

وأصــر األكاديميون على أن الخطر الذي 
.
ً
له RhGB07 على المجتمع كان صغيرا يشكِّ

ويعتقد البعض أن »كوفيد« قفز إلى البشر 
من الخفافيش في الصين - من المحتمل أن 
يــكــون مــن خـــالل أنــــواع وســيــطــة، مــثــل: كلب 

الراكون أو البنغول.
ويتزايد القلق بشأن األمراض الحيوانية 
المصدر، والتي يمكن أن تنتقل من الحيوانات 

إلى البشر، وقدرتها على إحداث األوبئة.
وقال العلماء البريطانيون والسويسريون 
الذين عملوا في الدراسة الجديدة، التي نقلها 
موقع روسيا اليوم، أمس األول، إن اكتشافهم 

ــار تــجــمــعــات  ــبـ ــتـ أظـــهـــر أهـــمـــيـــة مـــراقـــبـــة واخـ
 عن الفيروسات.

ً
الحيوانات البرية بحثا

ورغم الكتابة في مطبوعة مسبقة منشورة 
على Biorxiv، قام الفريق بتسمية ثالث نقاط 
ساخنة، حيث تميل أنـــواع الخفافيش إلى 

االختالط.

 البروفيسور 
ً
وضم فريق الباحثين أيضا

ويندي باركلي، من إمبريال كوليدج لندن، 
ــــو عـــضـــو فــــي SAGE، لــجــنــة مــــن خـــبـــراء  وهـ
األمـــراض التي وجهت No10 خــالل جائحة 

»كوفيد«.
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ــد مــــا يــفــهــمــون الــلــغــه  ــ ــع... أبـ ــ ــالـ ــ فــــي جـــيـــل طـ

ـــه انــمــحــى وانــلــغــى
ّ
ــنـــادي لـــهـــم... كـــل مــهــمــا تـ

ــــغــــه: 
ّ
ــل يـــــا قــــــــاري الــــــطــــــْرس عــــنــــي خـــــّبـــــره وبــ

 األشــــيــــاء ســلــعــه وتـــنـــشـــرى بــالــمــال
ّ

ــل ــ ــا كـ مــ

ــرك تــــــــرّدى ومــــال ــه ولـــــو دهـــــ ــكــــرامــ شـــــوف الــ

ــه ودارك بـــــانـــــيـــــه اآلمــــــــــال  ــمــ ــيــ ــظــ قــــلــــعــــه عــ

وإن ما فهمت اللغه... وين اخترع لك لغه؟!!
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