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الجيش و»الحرس« ينقذان »األشغال«
لت الكويت إلى بحيرات وكشفت فشل االستعدادات الحكومية األمطار أغلقت الطرق وحوَّ

»السحر األسود« 
تناقش خطر 
المشعوذين 
على المجتمع

عودة »لعبة الكراسي« إلى قاعة عبدالله السالم!
• الحجرف: سنجلس على مقاعد الوزراء ولن نسمح بانعقاد الجلسات

• »أزمة ثقة بين الشعب والسلطة وال يمكن الخالص منها إال بإرجاع مجلس 2022«
● فهد تركي

، بإعالن 
ً
عــادت لعبة الكراسي إلــى الواجهة مــجــددا

النائب مبارك الحجرف عزم عدد من النواب الجلوس 
على مقاعد الــوزراء وعدم السماح بعقد أي جلسة في 

مجلس 2020، وعدم تمكين الحكومة من أدائها القسم 
الدستوري، في وقت حذر نواب آخرون من مغبة فتح 

باب انتقاد أحكام المحكمة الدستورية.
وقال الحجرف، خالل كلمته في المؤتمر الصحافي 
الـــــذي عــقــد بــــديــــوان الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عـــــادل الــدمــخــي 

بمشاركة عدد من نواب حاليين وسابقين: »لن نسمح 
بانعقاد الجلسة، ولــن نسمح للحكومة بــأداء القسم، 
وما بني على باطل فهو باطل، ومرسوم الحل هو عمل 
سيادي وال يجوز للمحكمة النظر في مراسيم األمير«.

وأضـــاف: »الــيــوم الــنــاس جــزعــت مــن إبطال 

 ناظم الغزالي... الزواج 
من سليمة مراد بين 

المصلحة والعاطفة )6-5(

اإلضراب األكبر منذ عقود 
يصيب ألمانيا بالشلل

سامية جمال... فراشة سمراء 
تمايلت على النغم الحزين

 سيرة

دوليات

أسرار النجوم
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الوزارة أرجعت األزمة لعدم 
استيعاب الشبكة للمتساقطات 
الكبيرة وانسداد جاليات الصرف

• الغرقة الثالثة تفضح ضعف التنسيق بين الجهات المعنية وتغرق البالد في 60 ملم
• »األرصاد« تتوقع عودة األمطار بعد غٍد... وغرقة جديدة محتملة في عدة مناطق

قوات الجيش والحرس الوطني 
ساهمت في فتح نفق المغرب السريع 

و»اإلطفاء« فّعلت »الطوارئ«

كحالها الذي اعتدناه، بدت وزارة األشغال، بعد نصف ساعة من 
األمطار الكثيفة التي هطلت على البالد أمس األول، عالقة متخبطة 
دون استراتيجية تنفذ أو آليات تتحرك، أو إدراك لترتيب أولوياتها، 
أو مهام دورهــا، لتقف موقف المتفرج في انتظار من ينقذها من 
هذه الغرقة التي عطلت المرور وقطعت أوصال الطرقات وأوجدت 
بحيرات ومألت األنفاق، في مناطق عديدة من البالد، وكان منقذها 
قوات طوارئ الحرس الوطني التي قامت بالدور األكبر في حل هذه 
األزمة، وسط مساعدة من قوات الجيش، ولوال تدخلهما الستمرت 

الشوارع مغلقة وطال أمد األزمة.
ورأى مراقبون أن أبــرز ما خلفته تلك الغرقة، التي هي الثالثة 
منذ منتصف نوفمبر الماضي، هو فشل االستعدادات الحكومية، 
وافتقاد الكويت إلــى وجــود لجنة للتعامل مع الــكــوارث الطارئة، 

متسائلين: »إذا كانت هذه الطوارئ البسيطة أسفرت عن 
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محمد الشرهان 
وسيد القصاص

إسرائيل تنزلق إلى فوضى
إضراب عام وصدامات وانشقاقات سياسية وأمنية

ــيـــرة  ــات األخـ ــاعـ ــــدا فــــي الـــسـ بـ
الــمــاضــيــة أن إســـرائـــيـــل تــنــزلــق 
نحو فوضى شاملة، مع تصاعد 
االعتراض الشعبي والسياسي 
واألمني على قانون التعديالت 
القضائية الذي يقّيد المحكمة 
العليا، التي تسهر على تطبيق 
»القوانين األساسية« للبالد في 
ظل غياب دستور مكتوب، وذلك 

لمصلحة البرلمان والحكومة.
 وتطّورت األوضاع 

قوات الحرس الوطني تعمل على فتح نفق المغرب السريع مع تقاطع الدائري الرابع
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الجيش و»الحرس« ينقذان...

عودة »لعبة...
إسرائيل تنزلق إلى...

كل هــذا التخبط، فكيف يكون الحال ال قــدر الله لو تعرضنا لما 
هو أصعب؟!« 

ولفتوا إلــى أن تلك األزمــة أكــدت انــعــدام التنسيق بين الجهات 
المعنية، مما أدى إلى تضارب القرارات وزيادة اختناق الشوارع، 
، كانت 

ً
 تاما

ً
 مروريا

ً
فبينما شهدت بعض الطرق الرئيسية شلال

»الداخلية« تسمح بمرور السيارات إلى تلك الطرق مما أسفر عن 
تفاقم األزمة، وكأن كل من هذه الجهات تغرد وحدها في سرب ال 
تسمع فيه صوت األخــرى، مما شتت الجهود وضاعف المشكلة، 
متعجبين: »كيف لمتساقطات ال تتجاوز 60 ملم، أن تتسبب في 

 في محافظات العاصمة وحولي والفروانية؟!«.
ً
إغالق 19 موقعا

وفي تبريرها لألزمة، قالت »األشغال« عبر ناطقها الرسمي م. 
أحمد الصالح إن شبكة تصريف األمطار في البالد ال تستوعب 
المتساقطات الكبيرة، حيث إنها مصممة الستيعاب 25 إلى 30 
ملم من األمطار على الطرق السريعة فقط، في حين ال تستوعب في 
 عن انسداد جاليات الصرف 

ً
المناطق الداخلية إال 20 ملم، فضال

بـ »األوساخ« التي جرفتها األمطار، وهو ما يتعارض مع تأكيدات 
جهات معنية أخرى ردت أسباب بطء تعاطي »األشغال« مع األزمة 

إلى عدم وجود اعتمادات لعقود صيانة الطرق.
وبينما أعلنت قــوة اإلطــفــاء الــعــام، أنــهــا فعلت خطة الــطــوارئ 
للتعامل مــع األمـــطـــار، كشفت »الــداخــلــيــة« عــن إغـــالق الــعــديــد من 
ــــالن حــالــة الــــطــــوارئ، بــســبــب غـــرق بعض  الـــشـــوارع واألنـــفـــاق وإعـ

مجالسها، والشرخ الذي تم ليس بين الشعب ونوابه بل بين السلطة 
: »رسالتي للسلطة أن هناك 

ً
والشعب، وهذا مؤشر خطير«، مستدركا

أزمة ثقة حقيقية بينها وبين الشعب، وال يمكن الخالص من األزمة 
إال بإرجاع األمور إلى نصابها، ويجب أن يكون هناك دور للسلطة 

إلعادة هيبة إرادة األمة بعودة مجلس 2022«.
 ليس 

ً
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري إن »ما يجري حاليا

 بل فوضى يتم خلقها كما خلقوا الكثير 
ً
 وال عقال

ً
سياسة وال فكرا

منها خالل الـ 60 سنة الماضية، وال تزال األفكار الخبيثة مستمرة 

 دراماتيكيا بعد إقـــدام بنيامين نتنياهو 
ً
بسرعة واتــخــذت بــعــدا

رئيس أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، على إقالة وزير 
الـــدفـــاع يــــوآف غـــاالنـــت، الــــذي ينتمي إلـــى حـــزب »لــيــكــود« )يــمــيــن( 
بزعامة نتنياهو، بعد دعوته إلى تجميد إجراءات إقرار القانون لما 
يشكله من خطر على األمن القومي، مع تزايد أعداد طياري وجنود 
 على 

ً
االحتياط الذين يرفضون االلتحاق بتدريباتهم؛ احتجاجا

مضي االئتالف اليميني في إقرار القانون. 

ي الــغــزالــي والــمــغــرب الــســريــع مع 
َ
الــســيــارات داخــلــهــا، السيما نفق

الدائري الرابع. 
أما النقطة المضيئة في التعامل مع هذه األمطار فتمثلت في 
جهود الحرس الوطني والجيش، حيث عملت فرق الطوارئ التابعة 
لـ »الــحــرس« على التعامل مع تجمعات المياه في جسر الغزالي 
وتقاطع الدائرى الرابع مع »المغرب السريع«، بهدف سحب المياه 
لتسهيل حركة السير، كما ساهمت »طوارئ الجيش« في فتح نفق 
 من الساعة الثانية 

ً
المغرب السريع وإعــادة الحركة إليه، اعتبارا

من بعد ظهر أمس.
وبينما انحسرت موجة األمطار أمس، توقعت األرصاد الجوية 
عودتها بعد غــٍد الخميس، مما ينذر بغرقة جــديــدة، السيما في 

المناطق التي تصنف »خطيرة« خالل موسم األمطار.

لخلق الفوضى ضد الشعب الكويتي والدستور لنهب الثروات«.
في المقابل، حذر النائب أحمد الحمد من مغبة التعرض لألحكام 
الصادرة عن القضاء، »وأقول لمن يشنون هجمة غير مبررة على 
حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس إن فتح باب النقد أو 
الرفض أو حتى التعقيب على األحكام القضائية باب شر إذا فتح 

ال يمكن إغالقه«.
بدوره، قال النائب د. عبدالله الطريجي: »من حقك االنتقاد واتخاذ 
ما يلزم للطعن على األحكام القضائية في إطار الدستور والقانون، 
أما التشكيك غير المبرر بالسلطة القضائية فهو يمثل إساءة لمرفق 

العدالة الذي نلجأ إليه بعد الله من أجل الحصول على حقوقنا«.
 
ً
وأضاف الطريجي أن »حق التعبير مكفول، لكني ال أجد مبررا

لدعوة المواطنين إلى االحتشاد في ساحة اإلرادة ونحن في شهر 
رمضان المبارك«.

وحــاول المتظاهرون، الذين يواصلون تحركهم منذ 3 أشهر، 
ر الجيش من فقدان 

ّ
اقتحام منزل نتنياهو بالقدس، في حين حذ

السيطرة على مناطق واسعة من البالد بسبب الفوضى العارمة 
التي يتسبب فيها المحتجون الذين قطعوا بعض الطرق، ومنعوا 
الوصول إلى المنافذ الجوية والبحرية والطرق الداخلية الحيوية. 
ودعا االتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل إلى »إضراب 
عام« فوري سيشمل المطارات، وأعلنت عدة قطاعات عمالية، بينها 
نقابة األطــبــاء، االلــتــزام بــه، وانضمت بلديات وبنوك ومؤسسات 

اقتصادية وخدماتية لإلضراب. 
ودعــا الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ إلــى »وقــف فــوري« 
لإلصالحات، بينما بدأ نشطاء يمينيون اإلعداد لتظاهرات مضادة 
مؤيدة لإلصالح وسط احتكاكات في الشارع بين الجماهير المعبأة. 
، تزايد الشرخ داخل حزب »ليكود«، بعد خطوة غاالنت، 

ً
سياسيا

في حين قال وزير القضاء الليكودي ياريف ليفين عراب القانون 
 كـــان، وســط توجه 

ً
المثير لــلــجــدل، إنــه سيقبل قـــرار نتنياهو أيـــا

إلرجاء إقراره. 
وأظــهــر وزيــر المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش إشــارت 
على استعداده للبقاء في الحكومة إذا أقدم نتنياهو على إرجاء 
القانون تحت الضغط، إال أن الظهير اآلخر المتطرف داخل الحكومة 
وزير األمن ايتمار بن غفير هدد بالخروج من الحكومة، لكن دون 
إسقاطها مع استمرار دعمها في الكنيست. إال أن بن غفير اتهم 
من أسماهم »العلمانيين وطياري الجيش وسكان المدن« بفرض 

 شبان اليمين إلى النزول للشارع.
ً
آرائهم، داعيا
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العتيبي يبحث مع سفيرة فرنسا »التعاون القوي« بين البلدين
نائب وزير الخارجية وّدع السفير الجزائري النتهاء واليته

● ربيع كالس
التقى نائب وزيــر الخارجية السفير منصور 
الــعــتــيــبــي فـــي ديـــــوان عـــام الـــــــوزارة، أمـــس األول، 
السفيرة الفرنسية لــدى الــبــالد كلير لــو فليشر، 
وتـــم خـــالل الــلــقــاء بــحــث عـــدد مــن أوجــــه عــالقــات 
التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها 
وتعزيزها على كــل المجاالت والصعد، إضافة 
إلـــى مناقشة تــطــورات األوضــــاع فــي الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
من ناحيتها، قالت لوفليشر في تغريدة على 
حسابها الشخصي على »تويتر«: »حديث رائع مع 
نائب وزير الخارجية منصور العتيبي، أجرينا 
مــحــادثــة طويلة حــول الــعــديــد مــن الموضوعات 
الخاصة بالتعاون القوي بين فرنسا والكويت«.

كــمــا اســتــقــبــل الــعــتــيــبــي، الــســفــيــر الـــجـــزائـــري 
عبدالمالك بوهدو، لمناسبة انتهاء فترة عمله 

 لبالده لدى دولة الكويت.
ً
سفيرا

ــة«، أنــــه »تــــم الـــتـــطـــرق إلــى  ــيـ ــارجـ ــخـ وذكــــــرت »الـ

العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل 
تــعــزيــزهــا«، مضيفة أن العتيبي »أشـــاد بجهود 
السفير الــجــزائــري وإســهــامــاتــه الــتــي قدمها في 
 له 

ً
تطوير العالقات الكويتية الجزائرية، متمنيا

كل التوفيق والسداد في حياته المهنية القادمة«.
والــتــقــى الــعــتــيــبــي أمــــس، ســفــيــر ألــمــانــيــا لــدى 
الكويت هانس كريستيان فرايهير فون ريبنيتس 
حيث تم خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية 
المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها 
على كافة المجاالت والصعد إضافة إلى مناقشة 

عدد من القضايا اإلقليمية والدولية.
واستقبل نائب وزيــر الخارجية سفير نيبال 
لدى الكويت دورجا براساد بهانداري بمناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى دولة الكويت.
وأشاد نائب الوزير خالل اللقاء بدور السفير 
وإسهاماته خالل فترة عمله في تعزيز العالقات 
الكويتية النيبالية متمنيا له كل التوفيق والسداد 

في حياته المهنية القادمة.

سفارتنا بواشنطن تدعو 
للحيطة حيال اإلعصار

دعــت ســفــارة دولـــة الــكــويــت فــي واشــنــطــن المواطنين 
الــكــويــتــيــيــن فـــي جــنــوب الــــواليــــات الــمــتــحــدة إلــــى اتــبــاع 
توجيهات السلطات المحلية بشأن اإلعصار الذي ضرب 
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ً
واليتي »ميسيسيبي« و»أالبــامــا« قبل يومين مخلفا

 في البنية 
ً
 واسعا

ً
 من الجرحى ودمارا

ً
 كبيرا

ً
 وعددا

ً
قتيال

التحتية والممتلكات.
وقالت في بيان، »تسترعي السفارة في واشنطن انتباه 
المواطنين الكويتيين الموجودين في جنوب الواليات 
المتحدة إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الالزمة 
للتعامل مع اإلعصار الذي ضرب واليتي )ميسيسيبي( 

و)آالباما(«.
وأعــربــت الــســفــارة عــن »تمنياتها لجميع المواطنين 
السالمة« مطمئنة إلــى »عــدم وجــود مواطنين كويتيين 

متضررين من جراء هذا اإلعصار«.
وأكــدت ضــرورة وأهمية »اتباع التوجيهات الصادرة 
من السلطات المحلية السيما في المناطق التي تضررت 

من اإلعصار«.
كما دعت »المواطنين للتواصل معها ومع القنصليات 
العامة عند الضرورة« على هواتف الطوارئ المخصصة 

لذلك.
 لو فليشر

ً
العتيبي مستقبال

ر«: استراتيجية مستقبلية لتطوير  »القصَّ
الخدمات وتحسين األداء

قـــال الــمــديــر الــعــام لهيئة شــؤون 
ر باإلنابة حمد البرجس، في  القصَّ
ــا«، أمــــس، إن بيئة  ــونـ تــصــريــح لــــ »كـ
عمل الهيئة شهدت تحوالت متقدمة 
 إلى 

ً
خالل األعــوام الماضية، مشيرا

اســتــمــرار تطوير خدماتها، بفضل 
الرعاية السامية للهيئة واالهتمام 

بها.
ــبــــرجــــس أن الــهــيــئــة  وأوضـــــــــح الــ
بصدد إعداد استراتيجية مستقبلية 
لتطوير خدماتها وتحسين أدائها، 
ــع رؤيــــــــة الـــكـــويـــت  ــ ــواكــــب مـ ــتــ بـــمـــا يــ
الــتــنــمــويــة 2035، وتــســريــع وتــيــرة 
 مع 

ً
إنـــجـــاز الــمــعــامــالت، خــصــوصــا

ارتفاع عدد المستفيدين من الرعاية 
 بــنــهــايــة 2022 من 

ً
لــنــحــو 49 ألـــفـــا
مختلف الفئات.

وأكد حرص الهيئة على تحديث 
ــتــــثــــمــــاريــــة،  ــتـــهـــا االســ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
ــر  ــلــــة تــنــمــيــة أمــــــــوال الــقــصَّ ومــــواصــ
 مع 

ً
بمتوسط 10 فــي المئة سنويا

تقليل الــمــخــاطــر واعــتــمــاد األدوات 
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

ــاد بــأنــه عــلــى مـــدى الــســنــوات  وأفــ
الــــمــــاضــــيــــة تـــــواصـــــلـــــت الـــــــقـــــــرارات 
والتحركات الرامية إلزالة التحديات، 
وتمكين الهيئة من ممارسة دورها 
ة وفاعلية، في إطار تشريعي  بكفاء
ــا تــحــقــيــق  ــهـ وإداري مــــــرن يـــكـــفـــل لـ
مــصــلــحــة الــمــشــمــولــيــن بــرعــايــتــهــا، 

وتقديم كل الخدمات التي يحتاجون 
لها.

ويــعــود تــاريــخ »الهيئة« إلــى عام 
1938 عندما أنشأ المغفور له الشيخ 
أحــمــد الــجــابــر دار األيـــتـــام، لتتولى 
المحافظة على أمــوال اليتيم، الذي 
فقد والده ولم يبلغ سن الرشد بعد، 
وتنمية أمواله، واستثمارها بالطرق 
الشرعية واإلشراف عليها واإلنفاق 
على اليتيم وعلى من تلزمه نفقته 
والــدفــاع عــن أمــوالــه أمـــام المحاكم، 

وقد تم تغير مسمى الدار إلى »إدارة 
ــــام 1959. وفـــي  ــام« عـ ــ ــتـ ــ ــــؤون األيـ شــ
ــام 1974 تـــم تــعــديــل اســمــهــا إلــى  عــ
ر، قبل أن يصدر  إدارة شؤون القصَّ
المغفور له الشيخ جابر األحمد في 
 بتحويل 

ً
28 مــــارس 1983 قــانــونــا

ــر إلـــى هيئة عــامــة ذات  إدارة الــقــصَّ
شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، 
بــإشــراف وزيـــر الــعــدل، الـــذي يتولى 

رئاسة مجلس إدارتها.

فيصل النواف يستقبل الرفاعي وقادة الحرس الوطني

استقبل نــائــب رئــيــس الــحــرس الوطني 
الشيخ فيصل نواف األحمد، وكيل الحرس 
الـــوطـــنـــي الـــفـــريـــق الــــركــــن مـــهـــنـــدس هــاشــم 
الــرفــاعــي، وكــبــار الـــقـــادة والــضــبــاط، حيث 

هنأهم بشهر رمضان المبارك.

وشـــكـــر نـــائـــب رئـــيـــس الــــحــــرس، الــوكــيــل 
وكبار القادة على تهنئتهم، سائال الله أن 
يعيد الشهر الفضيل على الكويت وجميع 
دول العالم بالخير والبركات، وأن يحفظ 
الــكــويــت مـــن كـــل مـــكـــروه فـــي ظـــل قــيــادتــهــا 

الــرشــيــدة، ممثلة فــي صــاحــب السمو أمير 
البالد القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ 
نـــواف األحــمــد، وســمــو ولـــي الــعــهــد الشيخ 

مشعل األحمد.

فيصل النواف خالل استقباله قادة الحرس

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس األمة
اســتــقــبــل ســمــو ولــــي الــعــهــد 
الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد بقصر 
بيان صباح أمس رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغانم.

 
ً
 »الرحمة« تفتتح مسجدا

في شيفلد البريطانية

ــة الـــعـــامـــة لــــألوقــــاف، وعـــــدد من  ــانــ بــحــضــور مــمــثــل عـــن األمــ
الــمــانــحــيــن، افــتــتــحــت جمعية الــرحــمــة الــعــالــمــيــة مسجد أمــانــة 
اإليمان بمدينة شيفلد البريطانية، بدعم كريم من األمانة العامة 

لألوقاف.
 وقال رئيس قطاع أوروبا في جمعية الرحمة العالمية وممثلها 
في حفل االفتتاح خالد المال: نيابة عن األمانة العامة لألوقاف 
الداعم الرئيسي للمسجد وتحت إشراف جمعية الرحمة العالمية 

نفتتح هذا الصرح الدعوي اإلسالمي المبارك.
 وأشار في تصريحه إلى أن المسجد يعد المحضن التربوي 
األول، الذي يحفظ هوية أبناء المسلمين ويعمل على تثقيفهم، 
وإقــامــة الــصــلــوات والخطب وحلقات تحفيظ الــقــرآن، وتدشين 
الدورات العلمية في العقيدة والفقه والحديث والثقافة اإلسالمية، 

إلى جانب دوره الدعوي الرائد في احتضان المسلمين الجدد.
 وأوضح المال أن مسجد أمانة اإليمان يتميز بمرافقه المتعددة، 

ويستفيد منه 1500 مصل، وهو من أكبر مساجد المدينة.

جانب من افتتاح المسجد

ً»الخيرية اإلسالمية العالمية« توقع 
 أردنيا

ً
اتفاقية تمويل دراسة 750 طالبا

ً
 وعمال

ً
الهاجري: االتفاقية تجسد شعار »الكويت بجانبكم« قوال

ــئـــة الـــخـــيـــريـــة االســـالمـــيـــة  ــيـ وقــــعــــت الـــهـ
الــعــالــمــيــة مــــع جــمــعــيــة »صــــنــــدوق حـــيـــاة« 
للتعليم أمس اتفاقية إطالق برنامج القرض 
الحسن للتعليم الجامعي والمهني بقيمة 
140 الف دوالر، لتمويل التعليم االكاديمي 
.
ً
الجامعي لحوالي 750 طالبا وطالبة أردنيا

ووقع االتفاقية مدير مكتب الهيئة لدى 
األردن مصطفى العواد، وعن الجمعية أمين 
ســر الــصــنــدوق إبــراهــيــم بــيــوض، بحضور 
الــقــائــم بــاألعــمــال فــي ســفــارة دولـــة الكويت 
باألردن المستشار الدكتور مبارك الهاجري، 

والقنصل في السفارة فهد العنزي.
ــال الــهــاجــري لـــ »كـــونـــا« ان االتــفــاقــيــة  وقــ
تــجــســد شـــعـــار »الـــكـــويـــت بــجــانــبــكــم« قــوال 
وعـــمـــال مـــن خــــالل تــمــويــل دراســــــة الــطــلــبــة 
ومساعدتهم على انهاء تعليمهم الجامعي 
لــيــخــدمــوا بــلــدهــم«، مــؤكــدا أهــمــيــة الــعــطــاء 
الكويتي الممتد في مختلف انحاء العالم 
عــبــر مــشــاريــع تــســنــد جـــهـــود الــمــؤســســات 
والجمعيات الخيرية ما يسهم في تحقيق 

التنمية المستدامة.
وأكــــد الــهــاجــري أهــمــيــة ارتـــكـــاز الــعــطــاء 
ــل الــتــعــلــيــم  ــوامــ ــيـــري عـــلـــى عــ ــل الـــخـ ــمـ ــعـ والـ
والصحة والتمكين بصفتها عوامل مهمة 
لــيــكــون الــعــطــاء مــثــمــرا ومــســتــدامــا، مشيدا 
بــبــرنــامــج حــيــاة للتعليم فــي دعـــم الطلبة 

ومدهم بالعلم.
من جهته، قال العواد عقب التوقيع »ان 

االتفاقية تأتي كأحد التدخالت التنموية 
للهيئة إليجاد الحلول والمعالجات التي 
يحتاجها األفـــراد واألســـر مــن ذوي الدخل 
الــمــحــدود فـــي األردن، نــظــرا الزديـــــاد عــدد 
الطلبة الــذيــن ال يملكون الــقــدرة على دفع 

الرسوم الجامعية المطلوبة منهم«.
وأضاف العواد »ان دعم البرنامج يأتي 
في اطــار الدعم الكويتي المستمر للفئات 
الــمــحــتــاجــة فـــي الــمــجــتــمــع األردنــــــي ضمن 
جــهــود تنفذها الهيئة مــن خــالل مشاريع 

وبرامج تنموية وتعليمية في المملكة«.
بـــدوره، ذكــر أمــيــن ســر »صــنــدوق حياة« 
ابـــراهـــيـــم بــيــوض أن »دولـــــة الــكــويــت تــقــدم 
الكثير فكانت دائما كويت الخير«، مشيدا 
بــبــرنــامــج الــهــيــئــة وأثــــره فــي رفـــد صــنــدوق 
حياة بالدعم الــذي يساعده على مواصلة 
أداء رسالته في اغاثة الطلبة المحتاجين 
في األردن، ما يساعدهم على التفرغ لطلب 

العلم وتحقيق النجاح.
ــــدور ســـفـــارة دولـــة  ــاد بـــيـــوض بـ ــ كــمــا أشـ
الـــكـــويـــت فــــي األردن فــــي تــســهــيــل الــمــهــام 
اإلغــــاثــــيــــة والــــعــــمــــل اإلنــــســــانــــي الـــكـــويـــتـــي 

والمساعدة في ايصاله لمستحقيه.
واستمع الدكتور الهاجري والحضور الى 
ثالث قصص نجاح حققها طلبة تخرجوا 

بفضل الدعم الذي قدمه الصندوق.
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سلة أخبار

كرمت الجمعية الخيرية 
الكويتية ل خدمة القرآن 
الكريم وعلومه »حفاظ« 

موظفيها اإلداريني والفنيني 
ومعلمي القرآن، بمناسبة 
فوزها باملراكز األولى في 

جائزة خالد العيسى للتميز 
في العمل الخيري، تحت 

شعار »شكرًا لتميزك«.
واعتبر رئيس الجمعية 
عبدالعزيز الرفاعي، في 
تصريح صحافي، أمس، 

فوز »حفاظ« باملركز األول 
في مجال »جائزة املؤسسة 

املتميزة« للعام الثاني 
على التوالي، وأيضًا املركز 

األول في مجال »الريادة 
اإللكترونية« عن »تطبيق 

صاحبي«، إضافة إلى املركز 
الثاني في مجال »أفضل فيلم 

توثيقي« عن فيلم »يشعر 
بأملهم... رحلة إلى مخيمات 

الالجئني السوريني«، بأنه 
أحد اإلنجازات التي تفخر 

بها الجمعية.

»حفاظ« تكرم موظفيها 
ومعلمي القرآن

قال نائب املدير العام في 
جمعية النجاة الخيرية، د. 
جابر الوندة، إن الجمعية 

وضعت خطتها وتصّورها 
لشهر رمضان ليكون 

 باإلنجازات الجديدة 
ً
حافال

واملميزة حتى انتهاء الشهر 
املبارك.

وأوضح الوندة، أن الخطة 
بدأت بتنفيذ مبادرة إفطار 

مليون الصائم داخل الكويت 
وفي 25 دولة أخرى، والتي 

 مميزًا فاق 
ً
القت تفاعال

التوقعات ومازالت مستمرة، 
حيث تقوم النجاة الخيرية 

حاليًا بتنفيذ املشروع داخل 
الكويت وخارجها.

وتابع الوندة: ومن الحمالت 
الرمضانية حملة »أبشروا 

بالخير«، الخاصة بملف 
سداد اإليجارات عن األسر 

املتعففة داخل الكويت، كذلك 
نطرح مشروع دعم حلقات 

القرآن الكريم.

مشاريع نوعية لـ »النجاة« 
في رمضان

أعلنت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي أن مركز تراث 

للتدريب ينظم منتدى 
»تراث الرمضاني الثالث«، 

تحت شعار »أثر القيم 
اإلسالمية في الحفاظ على 

املجتمعات«، خالل يومي 
األحد والثالثاء، طوال شهر 

رمضان.
وأفادت الجمعية، في بيان، 

أمس، بأن املنتدى يشمل 
عددًا من املحاضرات حول 

»أثر القرآن الكريم في تعزيز 
القيم األخالقية« للشيخ د. 

محمد النجدي، إضافة إلى 
محاضرة »أهمية اإلعالم 

في تعزيز القيم اإليجابية« 
لرئيس قطاع العالقات 

العامة واإلعالم بالجمعية 
الشيخ سالم الناشي.
وأشارت إلى تنظيم 

محاضرة حول »األسرة 
ودورها في التحصني 

القيمي لألبناء« للشيخ 
د. خالد السلطان، وكذلك 

محاضرة للشيخ سالم 
الحسينان بعنوان 

»التحديات القيمية التي 
تواجه األمة«، وأيضا 

»الجانب اإليماني وبناء 
الشخصية املسلمة« للشيخ 

شريف الهواري.

»إحياء التراث« تنظم 
المنتدى »الرمضاني الثالث«

»الشؤون«: أكثر من 160 مخالفة تبرعات منذ بداية رمضان
»

ً
 مخالفا

ً
 لجمع المالبس البالية و130 إعالنا

ً
• »رصد 30 كشكا

• البغلي خالل اإلفطار الجماعي: كل الدعم وأفضل الخدمات لنزالء »الرعاية«
• جورج عاطف

علمت »الجريدة« أن فــرق التفتيش 
الميداني المشّكلة من وزارة الشؤون 
ــــة مخالفات  االجــتــمــاعــيــة لــرصــد وإزالـ
المشروع الـ 20 لجمع التبرعات خالل 
ــارك، رصـــــدت في  ــبـ ــمـ ــان الـ شــهــر رمـــضـ
األسبوع األول من الشهر الفضيل ما 
يزيد على 160 مخالفة تبرعات تنوعت 
 لجمع المالبس 

ً
 مخالفا

ً
بين 30 كشكا

، منها 100 إعالن 
ً
البالية، و130 إعالنا

ــركـــات تــعــمــل فــي  ــاري خـــــاص بـــشـ تــــجــ
القطاع األهلي، و20 خاصة بالجمعيات 

الخيرية، إضافة إلى 10 إعالنات كانت 
قة على أسوار المساجد بالمخالفة 

ّ
معل

ــوزارة األوقــــاف  لــلــضــوابــط الــخــاصــة بـــ
والــــشــــؤون االســـالمـــيـــة، الـــتـــي حــظــرت 
وضع اإلعالنات على أسوار المساجد 

من الداخل أو الخارج.
 لـــمـــصـــادر »الـــــشـــــؤون« فــإنــه 

ً
ــا ــقــ ووفــ

بالتنسيق مع ممثلي بلدية الكويت في 
لجنة التفتيش الميداني للعمل الخيري 
 
ً
جــاٍر إزالــة »األكــشــاك« المخالفة، فضال
عن إزالــة إعالنات المساجد المخالفة 
التي تدعو إلــى إفــطــار صائم وتنفيذ 
مـــشـــروعـــات خــيــريــة، وتــمــت مخاطبة 

»األوقاف« التخاذ إجراءاتها حيالها.
ــه بــشــأن  ــ  وأوضــــحــــت الـــمـــصـــادر أنـ
مــخــالــفــات الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة تمت 
مــخــاطــبــة وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
التخاذ الالزم حيالها، مهيبة بالقائمين 
على العمل الــخــيــري ضـــرورة االلــتــزام 
بــالــضــوابــط واالشـــتـــراطـــات المنظمة 
لة   للمساء

ً
لمشروع التبرعات تجنبا

القانونية.
وأهابت بالمصلين عدم االنصياع 
لدعوات التبرعات المخالفة، والتأكد 
من أن الجهات مرخصة ومعتمدة لدى 
 إليصال التبرعات إلى 

ً
الوزارة، ضمانا

 الستغالل األموال 
ً
با

ّ
مستحقيها، وتجن

في أمور بعيدة عن هدفها األساسي أو 
إنفاقها في غير مصارفها المستحقة، 
مشددة على أن »الكاش« ممنوع داخل 
المساجد، ومسموح بالجمع فقط عبر 
االستقطاع البنكي، أو عبر خــدمــة الـ 

»كي. نت«.

إفطار جماعي بـ »الرعاية« 

في موضوع آخر، أقامت »الشؤون« 
حفل اإلفطار الجماعي السنوي لنزالء 
دور الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة، بــحــضــور 
وزيــرة الشؤون االجتماعية والتنمية 
ــة لــشــؤون  الــمــجــتــمــعــيــة وزيــــــرة الــــدولــ
الــمــرأة والطفولة مــي البغلي، ووكيل 
وزارة الـــشـــؤون بــاإلنــابــة عــبــدالــعــزيــز 
ــيـــل الــمــســاعــد لــشــؤون  ســــــاري، والـــوكـ
قطاع الرعاية االجتماعية بالتكليف 

حمد الخالدي.
وأكــــدت الــبــغــلــي، فــي تــصــريــح عقب 
ــار، حـــــرص الـــــــــوزارة عــلــى  ــ ــــطـ حـــفـــل اإلفـ
ــاع الــــرعــــايــــة،  ــقـــطـ ــم كــــل الــــدعــــم لـ ــقـــديـ تـ
ــل الـــخـــدمـــات لـــلـــنـــزالء مـــن ذوي  وأفـــضـ
ــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، والــمــســنــيــن  ــتـ االحـ
وأبناء الحضانة واألحــداث ومختلف 
نـــزالء الــرعــايــة، مــشــددة على حرصها 

ــل الــمــبــاشــر مع  ــتـــواصـ الـــجـــاد عــلــى الـ
النزالء ومشاركتهم االجــواء العائلية 

خالل شهر رمضان.
وقــالــت إن »اإلفــطــار الجماعي عــادة 
سنوية تحرص خاللها الــــوزارة على 
مشاركة نــزالء الرعاية والعاملين في 
القطاع في حفل جماعي يعكس روح 
األسرة الواحدة بين العاملين والنزالء، 
وهــو عــادة سنوية دأبــت الـــوزارة على 
ترسيخها، ألنها تمثل القيم والعادات 
األصـــيـــلـــة الـــتـــي يــتــســم بــهــا الــمــجــتــمــع 
الكويتي، كما أنها محط رعاية واهتمام 
القيادة السياسية تجاه هــذه الفئات 

العزيزة على قلوبنا«.
مـــن جــانــبــه، ثــمــن وكــيــل »الـــشـــؤون« 
ــــرص الـــــــوزارة  عـــبـــدالـــعـــزيـــز ســـــــاري، حـ
على مشاركة نزالء الرعاية والعاملين 
فـــي الــقــطــاع حــفــل اإلفـــطـــار الــجــمــاعــي 
 أن الـــــوزارة ال تدخر 

ً
الــســنــوي، مــؤكــدا

 فــــي تـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
ً
جــــهــــدا

ــنـــزالء، ســــواء كــانــت خــدمــات  لــهــؤالء الـ
إيوائية أو نهارية أو متنقلة، كما »ال 
 في تطوير العمل وتنفيذ 

ً
تدخر وسعا

الــمــشــروعــات الــتــي تــهــدف إلــى تطوير 
الــعــمــل واالرتـــقـــاء بمستوى العاملين 
في القطاع، وإقامة األنشطة المختلفة 
التي تعود بالنفع على جميع النزالء«، 
 إلى أن مسؤولي ومشرفي دور 

ً
مشيرا

الــرعــايــة يــوجــدون مــع الــنــزالء كــأســرة 
واحدة طوال الشهر الفضيل.

بدوره، قال الوكيل المساعد لقطاع 
الرعاية حمد الخالدي، إن »ثمة أنشطة 
ــدة يـــتـــم إطـــالقـــهـــا خـــالل  ــ رمـــضـــانـــيـــة عـ
الشهر الــمــبــارك، ومنها تنظيم اليوم 
الــعــالــمــي لــلــيــتــيــم فـــي 15 رمـــضـــان، إذ 

سيتم تنظيم احتفالية متكاملة«.

البغلي خالل حديثها مع أحد نزالء 
الدور اإليوائية في »الرعاية االجتماعية«

الخالدي: ال تأثير لألمطار على دور الرعايةالخالدي: ال تأثير لألمطار على دور الرعاية
أكد لـ ةديرجلا• معالجة تجمعات المياه وأي أضرار أخرى

• جورج عاطف
ــار الــتــي  ــ ــطـ ــ ــلـــى وقـــــع مــــوجــــة األمـ عـ
تعرضت لها الــبــالد، أمــس األول، أكد 
الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــالــتــكــلــيــف فــــي وزارة 
الشؤون االجتماعية حمد الخالدي، أن 
األمور طيبة، واألوضاع مستقرة داخل 
جميع الدور اإليوائية في مجمع دور 

الرعاية االجتماعية.
وقال الخالدي لـ »الجريدة« إن ثمة 
بعض األضرار البسيطة التي حدثت 
جـــراء األمــطــار، غير أن فــريــق طــوارئ 
ــإدارات  الـــقـــطـــاع، والــــفــــرق الـــخـــاصـــة بــــ
رعاية المسنين واألحداث والحضانة 
العائلية، استطاعوا السيطرة عليها 

.
ً
سريعا

وأوضـــح أنــه أجـــرى، برفقة مديري 

إدارات الدور اإليوائية، جولة تفقدية 
على الـــدور كــافــة لــلــوقــوف على مدى 
االستعدادات، والتأكد من عدم حدوث 
 
ً
ذكر جراء األمطار، مؤكدا

ُ
أي أضرار ت

أنه تمت معالجة تجمعات المياه التي 
خلفتها األمطار وأي أضرار أخرى. 

وأضــاف أن »الـــوزارة مستعدة ألي 
طارئ، بالتنسيق مع إدارة الخدمات 
الـــعـــامـــة، حـــــال حــــــدوث أي خـــريـــر أو 
تجمعات للمياه أو انقطاع للكهرباء، 
وأن جميع مــديــري وإشــرافــيــي الــدور 
ــلــــى رأس عـــمـــلـــهـــم فــي  االيـــــوائـــــيـــــة عــ
المجمع لمتابعة األوضــاع والتحرك 
 إلى أن 

ً
 وقت الحاجة«، مشيرا

ً
سريعا

 بــيــن الــــوزارة 
ً
 مــتــواصــال

ً
ثــمــة تنسيقا

والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة األخــــــرى ذات 
العالقة للتدخل العاجل، إذا اقتضت 

الحاجة.

حمد الخالدي

»التربية«: نسبة دوام الطلبة 
المست %80

• فهد الرمضان
بينما تسببت الحالة المطرية واالختناقات المرورية في بعض الطرق، 
صباح أمس، في تأخر وصول الطلبة إلى المدارس، سجلت معظم المدارس 

نسبة حضور فاقت الـ 80 في المئة.
»الجريدة« أن نسبة حضور  وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية لـ
الطلبة بشكل عام كانت في حــدود الـ 80 في المئة، الفتة إلى أن الحالة 
المطرية تسببت في وقف الدراسة في عدد قليل من المدارس التي تضررت 
من األمطار، إما بغرق بعض مرافقها، أو بانقطاع التيار الكهربائي عنها.

وأشارت إلى أن الوزارة أعطت الصالحية لمديري المناطق التعليمية 
بتقييم أوضاع المدارس، وتعطيل الدراسة في التي يثبت تضررها بشكل 
يمنع استكمال الدراسة فيها، الفتة إلى أن عدد المدارس التي تضررت 

 مقارنة باإلجمالي الذي يصل إلى 989.
ً
بشكل كبير كان بسيطا

إلى ذلك، فعلت بعض المدارس التي تم إغالقها نظام التعليم عن بعد 
لطلبتها، حيث تم شرح الــدروس لهم، األمر الذي ساهم في التقليل من 

أضرار وقف الدراسة فيها.
من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي لوزارة التربية، أحمد الوهيدة، 
إنه تم صرف مكافآت األعمال الممتازة لإلداريين العاملين بالديوان العام 
للوزارة والقطاعات التابعة له، والعاملين بالمناطق التعليمية، وإدارة 
التربية الخاصة، والتعليم الديني، والتعليم الخاص، حيث شكل قطاع 
الــشــؤون اإلداريــــة والتطوير اإلداري فــرق عمل لبحث ومراجعة أسماء 
 للقرار الوزاري رقم )30/2023(.

ً
مستحقي األعمال الممتازة للموظفين، وفقا

وأضاف الوهيدة، أنه تم االنتهاء من صرف المستحقات المالية لكل 
، وتم تكليف قطاع الشؤون المالية 

ً
المستحقين البالغ عددهم 5584 موظفا

الستكمال باقي اإلجراءات لصرفها للمستحقين من العاملين اإلداريين، 
 من تاريخ صرف 

ً
ويحق للموظف الذي لم تصرف له التظلم خالل 60 يوما

 من 
ً
ا المكافأة من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي لــوزارة التربية بــدء

30 الجاري.

الجطيلي لـ ةديرجلا•: نرصد توزيع المعلمين على المدارس
 بالبيانات والمالحظات للمناطق لمعالجة الخلل

ً
»التطوير والتنمية« أرسلت كشوفا

• فهد الرمضان
 مع ما نشرته »الجريدة« 

ً
تفاعال

في عدديها بتاريخ 22 أغسطس 
2022 و22 أغسطس 2021، بشأن 
ســوء توزيع المعلمين، وضــرورة 
إدخــال التكنولوجيا الحديثة في 
ــــذا الـــمـــجـــال لـــوقـــف الـــخـــلـــل، أكــد  هـ
مـــديـــر إدارة الــتــطــويــر والــتــنــمــيــة 
بــوزارة التربية، فيصل الجطيلي، 
بــدء اإلدارة، من خــالل قسم القوى 
العاملة، بمراجعة شاملة ورصد 
ألعداد وأنصبة المعلمين العاملين 
فــي جميع الـــمـــدارس، إضــافــة إلى 
مـــراجـــعـــة لــلــمــســمــيــات الــوظــيــفــيــة 
ــداد الــعــامــلــيــن فــي كــل إدارات  ــ وأعــ
الوزارة، وذلك ضمن خطة طموحة 
لتحديد احتياجات كــل إدارة من 
مسميات وظيفية وكــوادر، بهدف 
توفيرها وإضافتها إلــى الهيكل 
التنظيمي الــجــديــد الــــذي تعتزم 
الـــــــــــوزارة وضــــعــــه واعــــتــــمــــاده مــن 
الــجــهــات المختصة فــي »الخدمة 

المدنية«.
ـــ »الـــجـــريـــدة«  ــال الــجــطــيــلــي لـ ــ وقـ

إن اإلدارة عــمــلــت خـــــالل الــفــتــرة 
الماضية على تفعيل قسم القوى 
العاملة الذي يختص بكل ما يتعلق 
بالقوى العاملة في الــوزارة، حيث 
يتم مراجعة المسميات الوظيفية 
واألعــــــــداد والـــتـــوزيـــع، لــلــتــأكــد من 
صــحــة وســـالمـــة إجـــــــراءات العمل 
ــوزارة، الفــتــا إلى  ــ فــي كــل إدارات الــ
أن اإلدارة بــدأت بتزويد المناطق 
الــتــعــلــيــمــيــة واإلدارات الــمــركــزيــة 
ــــي تـــوصـــلـــت  ــتـ ــ بــــــاإلحــــــصــــــاءات الـ
إلــيــهــا، والــتــي تتضمن فــي بعض 
الحاالت خلال يستوجب تعديله، 
حــيــث يــتــم تـــزويـــد هــــذه المناطق 
واإلدارات باإلحصاءات وتضمينها 
بــالــمــالحــظــات الـــتـــي تـــم رصــدهــا 
لــلــعــمــل عــلــى تــعــديــلــهــا وتــالفــيــهــا 

مستقبال.
وأشــار إلى أن أبرز المالحظات 
التي تم رصدها وجود خلل واضح 
في توزيع المعلمين على المدارس، 
ــفــــاع  مـــوضـــحـــا أنــــــه تــــم رصــــــد ارتــ
ملحوظ في معلمي بعض المواد 
في مدارس معّينة، مع وجود نقص 
ــــدارس أخــــرى لنفس الــمــادة  فــي مـ

الدراسية، مما يعكس سوء التوزيع 
للمعلمين في بعض الحاالت.

ميكنة التوزيع
تــــعــــمــــل،  أن اإلدارة  وذكــــــــــــر 
ــيــــق مـــــــع إدارة نـــظـــم  ــنــــســ ــتــ ــالــ بــ
المعلومات، على ميكنة إجراءات 
تعيين وتــوزيــع المعلمين على 
المدارس، بالتعاون مع المناطق 
الــتــعــلــيــمــيــة، حــيــث يــتــم ضبطها 

ــــل بــشــري 
ّ

الـــكـــتـــرونـــيـــا دون تــــدخ
بشكل يمنع حــدوث أي خلل في 
التوزيع، وبالتالي ضمان سالمة 
وانسيابية العمل في الــمــدارس، 
حيث نسعى لعمل برامج خاصة 
إلدارة توزيع المعلمين واإلداريين 
ــع بــــرنــــامــــج الـــنـــظـــم  ــ وربــــطــــهــــا مــ
المتكاملة، حــيــث يــتــم اســتــخــدام 
بـــرنـــامـــج مـــوحـــد إلدارة بــيــانــات 

العاملين كافة بالوزارة.

صورة ضوئية لخبر »الجريدة«
فيصل الجطيلي

رئيس التحرير يستقبل سفير باكستان
فاروق: هناك إمكانات هائلة يحتاج البلدان إلى استكشافها

استقبل رئيس التحرير خالد 
هالل المطيري، في مكتبه أمس، 
سفير باكستان لدى البالد مالك 

محمد فاروق. 
وناقش الجانبان سبل تعزيز 
الــتــعــاون الثنائي بين البلدين 
الشقيقين اللذين تربطهما القيم 

والمعتقدات المشتركة.
ــاروق عـــن امــتــنــانــه  ــ ــــرب فـ وأعـ
للملحق الــخــاص الـــذي نشرته 
ــيـــوم  ــدة« بـــمـــنـــاســـبـــة الـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ »الـ
الوطني 83 لباكستان، ونــّوه بـ 
»مدى حب الكويتيين لباكستان 
وألبناء باكستان الذين ساهموا 
ــاء وتــنــمــيــة  ــنـ ــقـــود فــــي بـ مـــنـــذ عـ
الــكــويــت، ومــا زالـــوا يساهمون 
 عن 

ً
في هذا حتى اليوم«، معربا

تقديره العميق للثقافة الكويتية 
والــضــيــافــة والـــكـــرم الكويتيين 

وتقاليد الديوانيات.
وفــــي حــديــثــه عـــن الــعــالقــات 
ــديـــن،  ــلـ ــبـ االقــــتــــصــــاديــــة بــــيــــن الـ
ــاروق أن »هــنــاك إمكانات  أكــد فـ

هـــائـــلـــة، وأن الــبــلــديــن بــحــاجــة 
إلى استكشاف مجاالت جديدة 
لـــلـــتـــعـــاون لـــتـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات 
 على الوجهات 

ً
التجارية«، مؤكدا

السياحية الجذابة التي تقدمها 

باكستان، إضافة إلى انخفاض 
تكاليف السفر وتــوافــر الطعام 
الحالل في جميع أنحاء البالد.

وأشار إلى أن »اإلعالم يلعب 
 في تعزيز العالقات 

ً
 حيويا

ً
دورا

 عــن أمــلــه أن 
ً
الــثــنــائــيــة«، مــعــربــا

يــكــون لـــإلعـــالم دور اســتــبــاقــي، 
ــــالم   وســــائــــل اإلعــ

ً
ــا وخــــصــــوصــ

المطبوعة، فــي إبـــراز العالقات 
الثنائية بين باكستان والكويت.

 السفير الباكستاني أمس
ً
رئيس التحرير مستقبال

الماجد يزور مسجد الراشد لمتابعة 
آلية استقبال المصلين

ــشــــؤون  ــدل وزيــــــر األوقـــــــــاف والــ ــعــ قـــــام وزيــــــر الــ
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون النزاهة، عبدالعزيز 
الماجد، بجولة تفقدية في مسجد الراشد التابع 
إلدارة مساجد محافظة العاصمة بمنطقة العديلية، 
لــالطــمــئــنــان عــلــى آلــيــة ســيــر الــعــمــل فــي استقبال 

المصلين خالل ليالي  شهر رمضان الجاري.  
واطلع  الماجد على االستعدادات التي أعدتها 
إدارة مساجد محافظة العاصمة في مركز مسجد 
الراشد الرمضاني، والخدمات التي وفرتها لراحة 

المصلين.

الماجد خالل الزيارة

 ربط سجل المعلم 
بـ »النظم المتكاملة« 

لضبط العمليات 
وضمان سالمة 

اإلجراءات
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»الزراعة«: دعم منتجي األلبان أولوية 
وقّدمنا لـ »المالية« مبررات لزيادته 

• محمد جاسم
أكــــد الــمــديــر الـــعـــام للهيئة 
ــة  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــؤون الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـــــعـــــامـــــة لـ
والــثــروة السمكية، م. مشعل 
القريفة، أنــه تم تقديم جميع 
الــــمــــبــــررات الـــخـــاصـــة بـــزيـــادة 
 
ً
الدعوم لمنتجي األلبان، الفتا
فـــي تــصــريــح صــحــافــي خــال 
لــقــائــه الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد في 
وزارة المالية، سعد العاطي، 
ورئيس اتحاد منتجي األلبان 
الطازجة، عبدالحكيم األحمد، 
إلى أن »المالية« قّدمت العديد 
من الحلول الستمرار المزارع 
فــي الــعــمــل واإلنــتــاجــيــة الــذي 
يــعــد أولـــويـــة لــتــحــقــيــق األمـــن 

الغذائي. 
ــفــــة إلـــــــى أن  ــقــــريــ وأشــــــــــار الــ
الـــهـــيـــئـــة مـــاضـــيـــة فــــي تــوفــيــر 

دعوم الحليب للمربين مهما 
كانت الــظــروف، وأنــه قد تمت 
مــنــاقــشــة الـــدعـــوم وأســبــابــهــا 
والمشاكل المتعلقة بها، وذلك 

ظ وزارة المالية. 
ّ
بعد تحف

ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وذكـــــــــــــر أن مــــــــن الـ
الـــمـــطـــروحـــة مـــشـــاركـــة وزارة 
التجارة و»الجمارك« لمناقشة 
»الــــــكــــــوتــــــا«، وتــــوفــــيــــر بــعــض 
ــوال مـــن الـــدعـــوم األخـــرى  ــ األمــ

كدعم األعــاف لمصلحة دعم 
الحليب. 

ــأن هـــنـــاك شــركــات  ــاد بــ ــ وأفــ
 
ً
 ومــشــهــودا

ً
 بــــارزا

ً
لعبت دورا

ــا، ووفـــرت  خـــال أزمــــة كـــورونـ

الــحــلــيــب الـــطـــازج والــمــبــســتــر 
والــــــــــــبــــــــــــودر، وذلـــــــــــــك بــــهــــدف 
االســتــقــرار والــمــحــافــظــة على 
األمـــن الــغــذائــي، مــمــا يستلزم 

الوقوف إلى جانبها.

جانب من اجتماع »الزراعة« و»المالية« واتحاد منتجي األلبان

المويزري: إعادة النظر في 
مشاريع »تصريف األمطار«

• محمد جاسم
ــمـــويـــزري الــجــهــات  طـــالـــب عــضــو الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي فــهــيــد الـ
التنفيذية المسؤولة والجهات الرقابية بإعادة النظر في مشاريع 
: »مللنا من المنظر المتكرر 

ً
شبكة تصريف األمطار والطرق، معقبا

والمزعج للطرق عند نزول قطرات المطر التي تشكل ذات الكمية 
«. وقـــال الــمــويــزري، فــي تصريح صحافي خــال غبقته 

ً
ســنــويــا

الرمضانية أمس األول: »لفت انتباهنا خال هطول األمطار سوء 
 
ً
 أن األمطار بقدر ما تمثل نوعا

ً
تصريف شبكة األمطار«، مبينا

 واستياء للكثيرين 
ً
من أنواع الخير إال أنها أصبحت أزمة وهما

نتيجة ما يحدث من غرق للطرق والمناطق السكنية.
وأضاف أن الكثير من المنازل أصبحت تالفة نتيجة تسرب 

تجمعات المياه إليها وتكبد أصحابها الخسائر المادية.

المويزري مع بعض ضيوفه

»الشباب«: المختبر المتنقل يزور 
المدارس للتعريف بدورات الرقمنة

أطلقت الهيئة العامة للشباب المختبر المتنقل )فاب باص( الذي 
يقوم بزيارات ميدانية على المدارس لتعريف الطلبة بما تقدمه الهيئة 
من دورات عن التحول الرقمي في مجاالت الروبوت والطباعة ثاثية 

األبعاد وتقديم ورش تدريبية مصغرة عملية ونظرية.
وقــال نائب المدير العام للهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف 
د. مشعل الجنوبي، في بيان صحافي أمــس األول، إن مشروع )فاب 
 من حرص الهيئة 

ً
باص( يأتي بالتعاون مع وزارة التربية وانطاقا

على تطبيق توجه الدولة حول الرقمنة.
وأضاف الجنوبي أن )فاب باص( يهدف كذلك إلى تمكين الشباب في 
قطاع التكنولوجيا والبحث العلمي بما يعود عليهم وعلى المجتمع 
بــالــنــفــع ولــتــوفــيــر مــســاحــات مــتــنــوعــة الحــتــضــان الــطــاقــات الشبابية 

وتوجيهها نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية في الباد.
وبين أنه تم تقديم 54 دورة وورشة عمل مختلفة على مدار شهرين 
متخصصة في التكنولوجيا والفضاء والروبوت والتحول الرقمي إذ 

تم تدريب أكثر من 900 متدرب ومتدربة.

https://www.aljarida.com/article/19188
https://www.aljarida.com/article/19216
https://www.aljarida.com/article/19215
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»الغرقة الثالثة« تشل البالد »الغرقة الثالثة« تشل البالد 
و»األشغال« تفشل في احتوائهاو»األشغال« تفشل في احتوائها

 من الطرق... والتجمعات المائية عّطلت حركة المرور
ً
 من الطرق... والتجمعات المائية عّطلت حركة المرور• »الداخلية« أغلقت عددا
ً
• »الداخلية« أغلقت عددا

• »الحرس« في مقدمة الجهات الداعمة بالتعامل مع تجمعات المياه• »الحرس« في مقدمة الجهات الداعمة بالتعامل مع تجمعات المياه
ــل،  ــيــ لـــــــم تــــحــــجــــب عــــتــــمــــة لــ
ــم الـــغـــرقـــة  أمـــــــس األول، حــــجــ
الــثــالــثــة خــــالل مــوســم الــشــتــاء 
الــحــالــي، والــتــي أغــرقــت البالد 
بــمــتــســاقــطــات لـــم تــتــجــاوز 60 
ملم، وكشفت عن عجز الجهات 
الحكومية في احتواء الموقف. 
فــقــد غـــرقـــت شــــــوارع الــبــالد 
خالل نصف ساعة من الحالة 
ــتــــي  ــة الــــكــــثــــيــــفــــة، والــ ــريــ ــطــ ــمــ الــ
تحولت معها بعض الساحات 
ــــرك وتـــجـــمـــعـــات مــائــيــة  ــــى بــ إلــ
السيما فــي األنــفــاق، إذ علقت 
فيها سيارات، وأصابت حركة 
ــــي بــعــض  ــلـــل فـ الـــــمـــــرور بـــالـــشـ

الطرق. 
وأعـــلـــنـــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة 
حـــالـــة االســتــنــفــار والــــطــــوارئ، 
 مـــــن الــــطــــرق، 

ً
ــقــــت عـــــــــددا ــلــ وأغــ

ــل الــــحــــرس الـــوطـــنـــي فــي  ــ ودخــ
المقدمة، ثم الجيش الكويتي، 
وقـــوة اإلطــفــاء الــعــام على خط 
الــــمــــســــاعــــدة لـــســـحـــب الـــمـــيـــاه، 
وإنقاذ العالقين، والتعامل مع 
بالغات المواطنين والمقيمين.

بــيــنــمــا فــشــلــت اســـتـــعـــدادات 
وزارة األشـــــغـــــال الــــعــــامــــة فــي 
تصريف األمــطــار، رغــم إعــالن 
ــــع  ــواقـ ــ ــمـ ــ الــــــــــــــــــوزارة تـــــــزويـــــــد الـ
الــمــخــتــلــفــة الــمــعــرضــة لــلــغــرق 
»األنفاق« بمضخات تتعامل مع 
تجمعات األمطار فور تجمعها، 
إضــافــة إلــى تنظيف »جاليات 

 للموسم.
ً
األمطار«، استعدادا

وأشارت الوزارة، في تصريح 
عبر ناطقها الرسمي، م. أحمد 
ــار  ــ ــطـ ــ الـــــصـــــالـــــح، إلـــــــى أن األمـ
تجاوزت 60 ملم، في إشارة إلى 
أن شبكة تصريف األمطار في 
البالد ال تستوعب تلك الكميات 
الــكــبــيــرة، حــيــث إنــهــا صممت 
الستيعاب 25 إلى 30 ملم من 
األمــطــار على الــطــرق السريعة 
فقط، في حين أنها صممت في 

المناطق الداخلية لتستوعب 
20 ملم من مياه األمطار.

وأرجــــــــــــعــــــــــــت غـــــــــــــرق بــــعــــض 
الـــشـــوارع إلـــى تسكير جاليات 
بسبب »األوساخ« التي جرفتها 
ــم الــتــعــامــل  ــتــــي تــ ــار، والــ ــ ــطـ ــ األمـ
ــوزارة،  ــ مــعــهــا مـــن خـــالل فـــرق الــ
وفـــــرق الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــرق 
خالل الحالة المطرية، حيث تم 
تنظيفها لتقوم تلك الجاليات 
بدورها في تصريف تجمعات 

مياه األمطار.
 وأشــــــــــار الــــصــــالــــح إلـــــــى أن 
الـــــــــوزارة تــعــامــلــت عـــبـــر فــرقــهــا 
ــع كــــل الـــبـــالغـــات  الــمــخــتــصــة مــ
ــاه  ــيــ ــمــ الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــجــــمــــع الــ
والبالغ عددها 288  حتى الـ 11 
مــســاء أمـــس األول فــي عـــدد من 
الــمــنــاطــق، خــصــوصــا المنطقة 
ــبـــالد،  ــــط الـ ــــى وسـ الــشــمــالــيــة إلـ
مــبــيــنــا أن الــــــــوزارة قـــامـــت عبر 
فرقها المختصة بتحديد أماكن 
تجمعات المياه، وتــم التعامل 
مــعــهــا مـــنـــذ الــــســــاعــــات األولـــــى 

للحالة المطرية.

نفق الغزالي

مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
ــعـــديـــد مــن  ــة إغــــــالق الـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
الشوارع واألنفاق وإعالن حالة 
الــــطــــوارئ، بــســبــب غــــرق بعض 
السيارات داخل األنفاق، تصدر 
طــريــق الــغــزالــي الـــحـــدث، حيث 
حــوصــر عـــدد مــن الــمــارة الــذيــن 
غــرقــت ســيــاراتــهــم بــداخــلــه في 
التقاطعات مع طريق »الغزالي«، 
وتــــم الــتــعــامــل مــعــهــا إلنــقــاذهــا 
بعد غرقها فيما جاءت منطقة 
»صــبــاح الــنــاصــر قــطــعــة 4« في 
 
ً
ــا ــقـ الــــــصــــــدارة، والــــتــــي تـــعـــد وفـ
الجتماعات لجنة األمــطــار في 
ــال« إحـــــــدى الـــمـــنـــاطـــق  ــ ــ ــغـ ــ ــ »األشـ
المنكوبة خالل موسم األمطار، 

بسبب مــيــل الـــدائـــري الــســادس 
عليها إال أنها رغم التحذيرات 

باللجنة غرقت. 
ــلــــيــــة  وأكـــــــــــدت وزارة الــــداخــ
ضـــرورة التنسيق مــع الجهات 
الــمــعــنــيــة لــلــتــعــامــل الـــفـــوري مع 
جميع أمــاكــن تجمعات المياه 
ــرق، بـــهـــدف  ــ ــطــ ــ إلعـــــــــادة فـــتـــح الــ
ــة الــــحــــركــــة  ــيــ ــابــ ــيــ ضـــــمـــــان انــــســ

المرورية.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
صــــــــــادر عــــــن اإلدارة الــــعــــامــــة 
للعالقات واإلعــــالم األمــنــي، إن 
وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة الــفــريــق 
أنـــــــور الـــبـــرجـــس زار األجــــهــــزة 
 ،

ً
ــيـــة والــمــعــنــيــة مـــيـــدانـــيـــا ــنـ األمـ

اتهم أثناء  للوقوف على إجراء
التعامل مع تداعيات األمطار.

وأضافت أن الفريق البرجس 
 من الطرق المتضررة 

ً
تفقد عددا

مـــن كــمــيــة األمــــطــــار، كــمــا تــابــع 
عمل األجــهــزة األمنية وجهات 
الدولة في التعامل مع تجمعات 

المياه بها.

 مواقع تجمعات المياه 

وحــددت »الداخلية« المواقع 
الـــتـــي تـــم إغـــالقـــهـــا فــــور وجـــود 
تــجــمــعــات أمــطــار بــهــا وتمثلت 
ــركــــزت فــــي 3   تــ

ً
ــا ــعـ فــــي 19 مـــوقـ

محافظات تمثلت في محافظة 
العاصمة، حيث تجمعت المياه 
في 3 مواقع هي: »طريق الدائري 
الــثــالــث مـــع شــــارع كــنــدا دراي، 
والـــدائـــري الـــرابـــع مــع الــغــزالــي، 
وتحويالت شارع دمشق باتجاه 

الجهراء«. 
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الـــفـــروانـــيـــة 
ــيـــاه فــــي »مــنــطــقــة  تــجــمــعــت الـــمـ
صباح الناصر قطعة 4، والرابية 
ــلـــي، وشـــارع  مــقــابــل الــبــنــك األهـ
ــمـــود الـــجـــابـــر مـــقـــابـــل طــريــق  حـ
الدائري الخامس، وشارع حبيب 

المناور، وتقاطع طريق الدائري 
الــخــامــس مــع منطقة االنــدلــس، 

وتقاطع صقر النصافي. 
وفي محافظة حولي تجمعت 
المياه في منطقة ميدان حولي 
خــلــف كـــويـــت ونـــتـــر ونـــدرالنـــد، 
ــرولـــي حــطــيــن، وفــي  ومـــقـــابـــل تـ
ــــراء صـــاحـــبـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــة الـ ــافـــظـ مـــحـ
النصيب األكبر من التجمعات، 
حيث تركزت في 8 مواقع شملت 
طريق الدائري الرابع قبل وصلة 
الــدوحــة مقابل أمــغــرة، وطريق 
الـــجـــهـــراء عــلــى تــقــاطــع أجـــيـــان، 
والدائري السادس بجانب سعد 
الــعــبــدالــلــه، والـــدائـــري الــســادس 
مقابل منطقة سعد العبدالله، 
والدائري الخامس نفق منطقة 
الصليبية والــقــيــروان، وتقاطع 
منطقة جــلــيــب الــشــيــوخ األول، 
ــاطـــع طـــريـــق الـــجـــهـــراء مــع  ــقـ وتـ

الغزالي، ودوار سيتي سنتر.

ً
57 بالغا

ــوة  ــنــــت قــ ــلــ ــن جـــهـــتـــهـــا، أعــ ــ مــ
اإلطفاء العام، أنها فعلت خطة 
الـــطـــوارئ لــلــتــعــامــل مـــع هــطــول 
األمــطــار الــتــي شهدتها الــبــالد، 

حيث تعاملت مع 57 بالغا.
ــيــــان  وقـــــــالـــــــت الـــــــقـــــــوة فـــــــي بــ
صــــحــــافــــي صــــــــــادر عــــــن إدارة 
الــعــالقــات الــعــامــة واإلعـــــالم، إن 
ــفــــاء تــعــامــلــت مـــع 57  فــــرق اإلطــ
ــعـــــددت بـــيـــن حــــــوادث  بــــالغــــا تـــ
مــتــفــرقــة مــــن ارتــــفــــاع مــنــســوب 
مياه في بعض الطرق الرئيسية 
والــفــرعــيــة وســـراديـــب مــغــمــورة 
بالمياه، بــاإلضــافــة إلــى سحب 
عــدد مــن المركبات التي علقت 
فــــي بـــعـــض الــــطــــرق الــمــغــمــورة 

بمياه االمطار.
وأوضــــحــــت أن جـــهـــود فـــرق 
اإلطـــفـــاء أســـفـــرت عـــن إنـــقـــاذ 45 
شخصا، ولم تسجل أي إصابة 

بينهم، مشيرة إلى أن تعاملها 
مع البالغات جاء تحت إشراف 
ومتابعة ميدانية مباشرة من 
الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس 
ــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة وزيـــر  ــ ــ الـ
الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الــشــيــخ طــالل 
الخالد، ورئيس »اإلطفاء العام« 

الفريق خالد المكراد.

دعم الحرس الوطني

بــدوره، قال الحرس الوطني 
إن فـــرق الـــطـــوارئ الــتــابــعــة لها 
ــاد فــي  ــــم واإلســــــــنــــــ ــدعــ ــ ــ ــدم ال ــ ــقـ ــ تـ
الــتــعــامــل مـــع تــجــمــعــات الــمــيــاه 
الناتجة عن أمطار الخير التي 

شهدتها البالد.
وأضــاف، في بيان صحافي، 
أن فـــرقـــه تـــتـــولـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
تـــجـــمـــعـــات الـــمـــيـــاه فــــي »جــســر 
الغزالي وتقاطع الدائرى الرابع 
ــع طـــريـــق الـــمـــغـــرب الـــســـريـــع،  مــ
بــهــدف سحب الــمــيــاه وتسهيل 

حركة السير«.

تسبب إغـــالق نــفــق تقاطع 
المغرب السريع عقب تجمع 
مــيــاه األمــطــار، أمـــس، بزحمة 
خــانــقــة حـــاصـــرت الـــســـيـــارات 
لعدة ساعات في ازدحام غير 
مسبوق خالل ساعات ما قبل 

الظهر. 
وأثـــــــر اغـــــــالق الـــنـــفـــق عــلــى 
حــركــة كـــل مـــن طـــرق الـــدائـــري 
ــواًل  ــ ــامــــس وصــ ــخــ الـــــرابـــــع والــ
إلـــــــــى الـــــــــدائـــــــــري الـــــــســـــــادس، 
كـــمـــا تـــســـبـــب فــــي اخـــتـــنـــاقـــات 
مرورية بالمناطق المحيطة 
ــدة مـــن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ والــــــــــشــــــــــوارع الـ
محافظتي العاصمة وحولي 

وإليهما.

سجلت مــحــطــات األرصــــاد الــجــويــة وهــــواة الــطــقــس كميات 
هطول األمطار أمس األول على البالد، حيث جاءت الجابرية 
في المقدمة بـ55.5 ملم، بينما صباح األحمد في المركز األخير 

بـ2.4 ملم وكانت الكميات كاآلتي:
الجابرية: 55.5، وحطين: 55.1، والصديق: 44.2، واليرموك: 
40، والرابية: 36.5، والرميثية: 25، والنسيم: 24.6، والجهراء: 
22.5، والمطالع: 22، واألطــراف: 21، والصبية: 18.8، واألبــرق: 
18.1، ومــزرعــة العبدلي: 15.7، والسالمية: 13.8، والصابرية: 
12.5، والــعــبــدلــي: 10.9، والــلــيــاح: 10.2، وأبوالحصانية: 8.9، 
والعقيلة: 7.3، والقصور: 7.1، ومطار الكويت: 7، واألدعمي: 5.8، 
والوفرة: 3.8، والخيران: 3.5، وأم الهيمان: 3، وميناء األحمدي: 

2.6، وصباح األحمد: 2.4

محمد الشرهان 
وسيد القصاص

 غرق الشوارع 
سببه 

»األوساخ« 
التي أغلقت 

بعض جاليات 
الصرف

»األشغال«

 فّعلنا خطة 
الطوارئ 

وتعاملنا مع 
 أثناء 

ً
57 بالغا

هطول األمطار
»اإلطفاء«

تجمعات مياه 
األمطار تركزت في 

تقاطعات الطرق بـ 3 
محافظات

الجهراء األكثر 
 بـ 8 مواقع 

ً
غرقا

تلتها الفروانية ثم 
العاصمة وحولي

الخالد: تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة الخالد: تعاون مثمر بين مؤسسات الدولة 
في التعامل مع تداعيات األمطارفي التعامل مع تداعيات األمطار

 من الطرق لالطالع على الحالة 
ً
تفقد الخالد، أمس األول، عددا

األمنية والمرورية، بسبب هطول األمطار على البالد.
واطلع الخالد على االنتشار األمني والمروري، وآلية التعامل 
ات الميدانية المتخذة في هذا  مع تجمعات األمطار، واإلجـــراء

الشأن.
وشدد الخالد على التعامل مع جميع أماكن تجمعات المياه 
في أسرع وقت ممكن، مشيدا بالروح العالية، والتعاون المثمر 
بين جميع مؤسسات وهيئات الدولة في التعامل مع تداعيات 

األمطار.

تصريف المياه بالجاليات المغلقة 

ــريـــف مـــيـــاه  ــع تـــصـ ــابـ ــتـ الــــخــــالــــد يـ
األمطار من قبل الجهات المشاركة

سقوط المظلة على المركبات في سلوى معدات الحرس الوطني تسحب مياه األمطار

عالقون بتجمعات األمطار

الجابرية أعلى منسوب الجابرية أعلى منسوب 
لألمطار بـ لألمطار بـ 55.555.5 ملم ملم

إغالق نفق المغرب 
يخنق المرور

https://www.aljarida.com/article/19171
https://www.aljarida.com/article/19174
https://www.aljarida.com/article/19174
https://www.aljarida.com/article/19174


ــال مــديــر  ــمـ ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ دعـــــا الـ
إدارة األمــن والسالمة بجامعة 
الكويت يوسف الخميس جميع 
منتسبيها ومستخدمي الطرق 
في الحرم الجامعي إلى التعاون 
ــيـــن  وااللــــــتــــــزام بــــقــــواعــــد وقـــوانـ
الــــمــــرور الـــتـــي تــضــمــن تحقيق 

سالمتهم وسالمة غيرهم.
وكشف الخميس، في تصريح 
صحافي، أمس، عن زيادة أعداد 
المخالفات المرورية في الحرم 
الــجــامــعــي بـــ »الـــشـــداديـــة«، التي 
تتراوح بين 100 و200 مخالفة 
ــزام  ــ ــتـ ــ ، مـــنـــهـــا عــــــدم االلـ

ً
يــــومــــيــــا

بـــاإلشـــارات الــضــوئــيــة الــحــمــراء 
ــاوز  ــتـــجـ ــة والـ ــرعـ وتــــجــــاوز الـــسـ
الخاطئ بين المركبات، مما قد 
يتسبب في الحوادث المرورية، 
ــة  ــ : »لــــوحــــظ فــــي اآلونــ

ً
مـــتـــابـــعـــا

األخيرة عدم التزام بعض رواد 
مدينة صباح السالم الجامعية 
بـــقـــواعـــد ونــــظــــم الـــــمـــــرور، مــمــا 
يهدد سالمة قائدي المركبات 

والمارة«.

قواعد المرور

وذكــــــر الــخــمــيــس أن »إدارة 
 ولــم تدخر 

ً
األمــن« لم تــأل جهدا

 في سبيل اتخاذ جميع 
ً
وسعا

اإلجـــــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــتــنــظــيــم 
الـــحـــركـــة الــــمــــروريــــة وتــطــبــيــق 
قواعد ونظم المرور داخل الحرم 
الــجــامــعــي، وأبــــرزهــــا مخاطبة 
اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور بـــوزارة 
ــم وعـــــرض  ــديــ ــقــ الــــداخــــلــــيــــة، وتــ
بــعــض الــمــقــتــرحــات ووضــعــهــا 
موضع التنفيذ لتحقيق المزيد 

مــن االنــضــبــاط الــمــروري داخــل 
الموقع.

وأفـــــاد بــأنــه تـــم تــنــظــيــم عــدة 
حـــــمـــــالت تـــــوعـــــويـــــة مــــــروريــــــة، 

بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــــراكــــز الــعــمــل 
ــة، والــــتــــي  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ ــــات الـ ــهـ ــ ــــجـ والـ
تستهدف بث الوعي والسالمة 
ــة بـــيـــن جـــمـــيـــع رواد  ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــجــــامــــعــــة، وأعـــــلـــــن أن هـــنـــاك 
 بين الجامعة 

ً
 مباشرا

ً
تنسيقا

والـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة بـــــوزارة 
الداخلية لتطبيق القانون على 
الــمــخــالــفــيــن، حــيــث تــتــم إحــالــة 
جــمــيــع الــمــخــالــفــات وإرســالــهــا 
إلــى »الـــمـــرور«، التــخــاذ مــا يلزم 

نحوها.
كما نبه إلى أنه سيتم تكثيف 
الرقابة الــمــروريــة خــالل الفترة 
ــيــــر كـــامـــيـــرات  ــة، وتــــوفــ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ
لرصد المخالفات على مختلف 
الــشــوارع والــطــرق والتقاطعات 
لــضــبــط الــمــخــالــفــيــن لــأنــظــمــة 

واإلرشادات المرورية.
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زكاة الجهراء 
تنفذ مشروع 
إفطار الصائم

حث مدير زكاة الجهراء 
الــتــابــعــة لــجــمــعــيــة الــنــجــاة 
ــيـــخ مــحــمــد  ــة الـــشـ ــريـ ــيـ الـــخـ
السعيدي أهــل الخير على 
المشاركة في دعم وتنفيذ 
ــار الـــصـــائـــم  ــ ــــطـ ــــروع إفـ ــــشـ مـ
ــارج الــكــويــت من  داخـــل وخـ
خــالل التنسيق والــتــعــاون 
مــــــــع وزارتــــــــــــــــــي الـــــــشـــــــؤون 

والخارجية.
وقــــــــــال الــــســــعــــيــــدي فــي 
ــنــــا  ــتــ تــــصــــريــــح لــــــــه: أولــــويــ
الــتــغــطــيــة داخـــــل الــكــويــت، 
ويـــــهـــــدف الـــــمـــــشـــــروع إلــــى 
توزيع السالل الرمضانية 
خالل شهر رمضان المبارك 
ــقــــراء،  ــفــ لــلــمــســتــفــيــديــن والــ
الـــذي بــــدوره يلبي رغــبــات 

المتبرعين والمحسنين.
ــــى أن الـــنـــجـــاة  ولــــفــــت إلــ
ــة تـــــحـــــرص عــلــى  ــريــ ــيــ ــخــ الــ
توزيع السالل الرمضانية 
 
ً
فــي الـــدول األشــد احتياجا
مــثــل الــالجــئــيــن فـــي شتى 
دول الــلــجــوء، ومــتــضــرري 
الــزالزل، والقارة اإلفريقية، 
وغيرها من الدول األخرى، 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق والـــــتـــــعـــــاون 
مــــــــع وزارتــــــــــــــــــي الـــــــشـــــــؤون 

والخارجية.

»أمن الجامعة«: االلتزام بقواعد
المرور في الحرم الدراسي

 بسبب تجاوز اإلشارة الحمراء والسرعة 
ً
200 مخالفة مرورية يوميا

يوسف الخميس

 في جامعات كندا
ً
 كويتيا

ً
493 مبتعثا

الرشيدي: المكتب الثقافي يقدم التوجيه واإلرشاد والدعم للطلبة

»الصحية« نظمت »إجراءات 
الدفاع المدني في الطوارئ«

نظمت كلية العلوم الصحية محاضرة بعنوان »إجراءات الدفاع 
المدني في حــاالت الــطــوارئ« بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع 
المدني بوزارة الداخلية، وحاضر فيها رئيس قسم الشؤون الفنية 

باإلدارة، د. خالد الرشيدي.
وتطرق الرشيدي في المحاضرة إلى تدابير الحماية المدنية 
ات واالشتراطات الوقائية  وطريقة اإلخالء في المنشآت واإلجــراء
التي يجب اتباعها لتحقيق هدف حماية ووقاية األفراد المدنيين 
في المنشآت من المخاطر والكوارث المتوقعة بأنواعها »طبيعية، 
من صنع اإلنسان، الحروب«، وتقليل الخسائر واألرواح والممتلكات 

إلى أدنى مستوى ممكن.

● أحمد الشمري
أعلن المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في كندا 
أن عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين المستمرين في 
 إلــى أن 

ً
، مــشــيــرا

ً
الجامعات الكندية بلغ 493 مبتعثا

المكتب يعمل تحت مظلة وزارة التعليم العالي لخدمة 
الطلبة والتنسيق المباشر بين الــطــالــب والجامعة، 
لــتــذلــيــل جــمــيــع الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــهــم خـــالل فــتــرة 

االبتعاث.
وقال رئيس المكتب، د. فالح الرشيدي، خالل فعالية 
ــبـــوع مـــع الــمــكــتــب الــثــقــافــي فـــي كـــنـــدا« عــبــر بــرنــامــج  »أسـ
»إنستغرام«، الذي يتم تنظيمه من وزارة التعليم العالي 
، لإلجابة عن استفسارات الطلبة، ويستمر حتى 

ً
مؤخرا

ــاري، إن الــمــكــتــب يـــقـــدم الــتــوجــيــه  ــجــ نــهــايــة األســــبــــوع الــ
ــاد والـــدعـــم للطلبة فــي الــمــراحــل االنــتــقــالــيــة في  ــ واإلرشــ
مرحلة البكالوريوس بالجامعات الكندية في مختلف 
ــان، أو الــطــب  ــنــ الــتــخــصــصــات مـــثـــل: »الـــطـــب، وطــــب األســ

الصيدلي... وغيرها«.
 وأشار إلى أن هناك طلبة يواجهون بعض الصعاب 
والتحديات، لكن المكتب الثقافي يقوم بقدر المستطاع 

بدعمهم ومساعدتهم في تحقيق القبول وحلها 
حسب ما هو متاح لهم.

وأفــــاد الــرشــيــدي بـــأن الــمــكــتــب يــعــمــل على 
التنسيق بين الجامعات لحصول أكبر عدد 
مـــن الــطــلــبــة فـــي الــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة على 

كليات الطب.
وقال إن »أغلب الطلبة المستمرين في 
كــنــدا هـــم ســـفـــراء، ويــمــثــلــون الــبــلــد خير 
تــمــثــيــل، ونــشــد عــلــى أيــديــهــم عــلــى هــذا 
النهج«، داعيا الطلبة أن يستمروا في 

بــذل قــصــارى جهدهم للوصول إلى 
أعــلــى الــمــراكــز، والــعــودة إلــى بناء 

الـــكـــويـــت وتــنــمــيــتــهــا، وتــحــقــيــق 
أهداف رؤية الكويت 2035. 
ــيــــدي دور  ــرشــ وثــــّمــــن الــ

وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــــادرة إبـــــراز  ــبـ ــ عـــلـــى مـ

تــــب  لــــمــــكــــا ا دور 
الثقافية وحقوق 

المبتعثين.

برنامج تدريبي ميداني للمشاركات
بمسابقة فادية السعد العلمية

أطلقت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي البرنامج التدريبي 
الميداني لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المشاركات في 
مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية وتتضمن زيارة عمل ميدانية 

الى مركز »جنرال إلكتريك للتكنولوجيا« في الكويت.
وقــالــت المدير الــعــام للمسابقة الــدكــتــورة عائشة الــهــولــي، في 
بيان صحافي، إن الهدف من زيــارة المركز هو اكتساب الخبرات 
والمهارات التكنولوجية واالستفادة من االستشارات واالستفسارات 
مع المختصين في »جنرال إلكتريك« حول آلية تنفيذ المشاريع 

العلمية وكيفية تطويرها.
وأكدت الهولي اهتمام المسابقة بالتدريبات وتنظيم الزيارات 
والــفــعــالــيــات العلمية والــثــقــافــيــة بــمــا يــعــزز مــن تــطــويــر إمــكــانــات 
الطالبات وقدراتهن العملية والفكرية والتعرف على الكثير من 
التقنيات الصناعية المتطورة اضافة الــى التعرف على أساليب 

ضبط الجودة.
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت الــمــديــرة الــعــامــة لــمــركــز )جـــنـــرال إلــكــتــريــك( 
للتكنولوجيا في الكويت مريم الرشيد وفق البيان حرص المركز 
على التعاون مــع المؤسسات التعليمية واألكــاديــمــيــة والجهات 
المعنية لتقديم خالصة تجارب وخبرات )جنرال إلكتريك( وآخر 

المستجدات التقنية التي وصلت إليها.
وأضافت الرشيد أن التعاون مع مسابقة الشيخة فادية السعد 
الصباح العلمية يهدف الــى دعــم جهود المسابقة في استقطاب 
الــمــزيــد مــن الــفــتــيــات والــنــســاء لــمــجــاالت الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 

والهندسة.
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»لعبة الكراسي« تعود إلى الواجهة من جديد
الحجرف: سنجلس على مقاعد الوزراء لمنع الحكومة من أداء القسم 

عادت لعبة الكراسي إلى 
الواجهة من جديد، بإعالن 
النائب مبارك الحجرف عزم 

عدد من النواب الجلوس على 
مقاعد الوزراء، وعدم السماح 

بعقد أي جلسة في مجلس 
2020، وعدم تمكين الحكومة 

من أدائها القسم الدستوري.
فــي خــطــوة تــهــدف إلــى تعجيل 
حل مجلس 2020، كشف عدد من 
الــنــواب عن عزمهم الجلوس على 
مقاعد الحكومة والوزراء إذا كانت 
هــنــاك جــلــســة لــقــســم الـــــــوزراء بعد 
تشكيلها مــن قبل رئــيــس الـــوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد؛ 
 على ما آلت إليه األوضاع 

ً
احتجاجا

الــســيــاســيــة عــقــب حــكــم المحكمة 
الدستورية بإبطال مجلس 2022 

وعودة مجلس 2020.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال الــــمــــؤتــــمــــر 
الــصــحــفــي الـــــذي عــقــد فـــي ديــــوان 
ــادل الــدمــخــي،  ــ الــنــائــب الــســابــق عـ
بمشاركة عــدد مــن نـــواب حاليين 

وسابقين ومبطلة عضويتهم. 
وقــال النائب مــبــارك الحجرف: 
لــن نسمح بانعقاد الجلسة، ولن 
نسمح للحكومة بأداء القسم، وما 
بني على باطل فهو باطل، واألمير 
هو الحكم، ومرسوم الحل هو عمل 
سيادي وال يجوز للمحكمه النظر 

في مراسيم األمير.
وأضاف الحجرف: نعم سنجلس 

عــلــى مــقــاعــد الــــــوزراء ولـــن نسمح 
 
ً
بانعقاد الجلسة للقسم، معتبرا
أن أحـــكـــام الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
كـــأي محكمة، بمعنى أن قدسية 
األحــكــام للتنفيذ أمــا نقد األحكام 
 إلى أن 

ً
فهو حق لكل مواطن، الفتا

المحكمة أدخلتنا في مأزق سياسي 
جانبها الصواب القانوني، وافتأتت 
ــانــــون وســمــو  ــقــ ــلـــطـــات الــ ــلـــى سـ عـ
 
ً
األمــيــر ومجلس األمـــة خصوصا

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأعـــمـــال الـــســـيـــادة، 
وهي األعمال التي تتعلق بعاقة 
الــحــكــومــة بــالــبــرلــمــان، وعاقتها 
بالحكومات األخرى، بمعنى أن ذلك 

يجب أال يخضع للقضاء.
وتابع أن الحكم جانبه الصواب، 
ــا بــنــي عــلــى بــاطــل فــهــو بــاطــل،  ومـ
وهــــذا الــحــكــم يــجــب أال يــنــفــذ، وأن 
تبعث الــحــيــاة فــي مجلس 2022، 
وال يمكن أن تتم عودة الحياة في 

مجلس تم القضاء عليه.

أزمة ثقة
وكــشــف أن »الــســلــطــة فــي مثل 

هــذا الوقت تريد أن تكره الناس 
بــالــديــمــوقــراطــيــة. الـــيـــوم الــنــاس 
ــال مــجــالــســهــا،  ــطــ ــن إبــ جـــزعـــت مــ
ــيــــس بــيــن  والــــــشــــــرخ الـــــــــذي تـــــم لــ
الشعب ونــوابــه بــل بين السلطة 
والــشــعــب وهــــذا مــؤشــر خــطــيــر«، 
مؤكدًا أن »رئيس الوزراء يحتضر 
ــًا«، مـــســـتـــغـــربـــًا بـــقـــولـــه:  ســــيــــاســــيــ
أســبــوع مــن الــحــكــم، مــا ردة فعل 
الحكومة، هي والعدم ســواء، فا 
يستحق أحمد نواف األحمد ومن 

معه إدارة البلد.
وقال: رسالتي للسلطة، هناك 
أزمة ثقة حقيقية ما بين الشعب 
والـــســـلـــطـــة، وال يــمــكــن الــخــاص 
من األزمــة إال بإرجاع األمــور إلى 
نصابها، ويجب أن يكون هناك 
دور للسلطة إلعـــادة هيبة إرادة 

األمة بعودة مجلس 2022.

األفكار الخبيثة
ــنــــائــــب شــعــيــب  بـــيـــنـــمـــا قــــــال الــ
الــمــويــزري إن »مـــا يــجــري حاليًا 
ليس سياسة وال فــكــرًا وال عقًا 
بل فوضى يتم خلقها كما خلقوا 
ـــ 60 سنة  الــكــثــيــر مــنــهــا خــــال الــ
الـــمـــاضـــيـــة، وال تـــــــزال مــســتــمــرة 
األفــكــار الخبيثة لخلق الفوضى 
المستمرة ضد الشعب الكويتي 

والدستور لنهب الثروات«.
وأضـــاف الــمــويــزري: كأعضاء 
ل؛ ألنــنــا  ــتــــســــاء ــيـــن ال نــ ــنـ ومـــواطـ
نـــعـــرف حــقــيــقــة مـــا يـــجـــري، وكــل 
المواطنين يعرفون كل ما يجري 
: فــالــقــضــيــة 

ً
ــه، مـــضـــيـــفـــا ــابــ ــبــ وأســ

ثــروة يريد أن ينهبها مجموعة 
فاسدين، والبد من خلق المشاكل 
وتعطيل مشاريع التنمية من أجل 

استمرار فسادهم.

ــا فــي  ــنـ ــلـ : دخـ
ً
وأوضــــــــح قـــــائـــــا

منزلق ونفق بسبب التحالف بين 
فئة فاسدة وأطراف الكل يعرفها، 
وأتـــمـــنـــى أن يـــعـــود الــبــعــض عن 
غيهم وعنادهم وكذبهم ونفاقهم 
ــم إلـــى  ــدهـ والــــلــــه يــهــديــهــم ويـــرشـ
الصواب، فما هو الهدف أن يمزق 
الــشــعــب؟ فــلــيــس هــنــاك أي طــرف 
يستفيد مــن ذلــــك، والــكــل يعرف 
األطـــراف الفاسدة ســواء شخص 

أو مجموعة.
وأضاف: ليش تخلون الشعب 
الكويتي يدفع ثمن مخططاتكم 
الخبيثة؟ تــرى فائدتكم مؤقتة، 
وبـــالـــتـــالـــي غــيــر الــلــعــنــة والــســب 
والدعاء اللي يحصله كل فاسد، 

عذابك في الدنيا قبل اآلخرة.
وأكـــد الــمــويــزري أن مــا يجري 
ال يمكن قبوله مــن كــل األطـــراف، 
ويجب أن يتوقف تدمير الدستور، 
فقبلكم فــاســدون في دول العالم 
ــان،  ــكـ ــاردون فــــي كــــل مـ ــ ــطــ ــ اآلن مــ
وحـــوبـــة هـــذا الــشــعــب مـــا تخطي 

وال تبطي.

الفوضى المدمرة
بدوره، استهل الدمخي حديثه 
بــالــقــول: هــنــاك مــن عمل مــن أجل 
ــمـــدمـــرة،  ــفـــوضـــى الـ ــذه الـ خـــلـــق هـــ
وإرجــاع البلد إلــى المربع األول، 

وعودة عهد الفساد ورموزه.
وأضاف أن »القيادة السياسية 
قـــــــدمـــــــت ضــــــمــــــانــــــات قــــانــــونــــيــــة 
وإجـــــــــراءات حـــازمـــة لـــعـــدم عـــودة 
 أن آثار حكم 

ً
هذا العهد«، معتبرا

الــدســتــوريــة أعــظــم مــن منطوقه، 
فـــهـــو أهــــــدر الــــمــــرســــوم األمـــيـــري 
واإلرادة الشعبية الــتــي رفضت 
ــلــــس الـــــســـــابـــــق وخــــرجــــت  ــمــــجــ الــ

لتصحيح المسار الذي دعا إليه 
الخطاب األميري.

ــابـــع: هــنــاك ســيــنــاريــوهــات  وتـ
ــن بـــالـــجـــمـــيـــع دون  ــ ــظـ ــ ــــيء الـ ــسـ ــ تـ
استثناء، وتفقد األمل بعد التفاؤل 
الــكــبــيــر الـــذي اســتــشــعــره الشعب 
 
ً
بعد الخطابات األمــيــريــة، داعــيــا
إلــى أن يكون للقيادة السياسية 
دور حقيقي فــي إصــاح الوضع 
الخطير والعودة لمجلس 2022 
ــاء بــــــــــإرداة قـــانـــونـــيـــة،  ــ والــــــــذي جــ
ــلــــد الــــــدخــــــول فــي  ــبــ وتـــجـــنـــيـــب الــ
 
ً
ــرى، خــصــوصــا ــ الـــصـــراع مـــرة أخـ
أن هناك أخــطــاء قانونية ذكرها 
أكثر من دستوري وقانوني منها 
الــنــظــر إلـــى غــيــر مـــا اســتــنــد إلــيــه 

مرسوم الحل. 
وكـــشـــف عــــن وجــــــود تــفــاســيــر 
لكثير من القانونيين في انتقاد 
ــذا الـــحـــكـــم، بــيــنــمــا لــــم نــشــاهــد  ــ هـ
من يفند هــذه االنتقادات أو هذا 

الحكم من اآلراء القانونية،
ــاك مـــحـــاولـــة  ــنــ  أن هــ

ً
مـــعـــتـــبـــرا

لــشــيــطــنــة مـــجـــلـــس 2022 بــــدأت 
ــيـــوم األول مـــن انــتــخــابــه،  مــنــذ الـ
ــورة األغــلــبــيــة  بــهــدف تــشــويــه صــ
ــامـــت بــعــمــل  ــتـــي قـ اإلصـــاحـــيـــة الـ
ــدي فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات ولـــجـــان  ــ جـ

التحقيق. 
وقــــــــــال: ســـنـــبـــقـــى كــمــجــمــوعــة 
 
ً
النواب متماسكين، وسنظل سويا
وبــنــظــام وبــاجــتــمــاعــات متتالية 
ومنظمة وفضح منظومة الفساد، 
ــنــــواب الـــشـــرفـــاء  ــلــ ــم لــ ــ ــدعـ ــ وكــــــل الـ
الــمــصــلــحــيــن فـــي مــجــلــس 2020، 
ونقول لهم: استمروا في ثباتكم.

نائب الرئيس الشرعي 
مـــن جـــانـــب اخـــــر، قــــال الــنــائــب 

مــحــمــد الــمــطــيــر: أشــكــر الــدمــخــي 
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  حــيــن قــ
األمة الشرعي، وهذا أحد األسباب 
الــتــي جعلتني لــم أغــيــر المسمى 
فــي حــســابــاتــي الــرســمــيــة؛ ألنني 
إذا غــيــرت المسمى الـــذي تفضل 
بــه الدمخي يعني أنني اقتنعت 

بالحكم.
واعتبر المطير أن الحكم الذي 
ــم يــبــن  ــن الـــدســـتـــوريـــة لــ صـــــدر مــ
على أســس دســتــوريــة وقانونية 
صــحــيــحــة، وخـــالـــف كـــل األعــــراف 

الدستورية والسيادية.
وزاد: تأتي مهمة رئيس الوزراء 
فــي إنــقــاذ البلد، ويــوجــه الفتوى 
والــتــشــريــع فــي الــتــعــامــل مــع هــذا 
الحكم، وال يقول ان هذه االحكام 

ال يقدم لها التماس. 
ــة  ــادثـ ــلـــى حـ ودلـــــــل الـــمـــطـــيـــر عـ
اســقــاط عضوية النائب السابق 
: تـــم تــقــديــم 

ً
بــــدر الــــداهــــوم، قـــائـــا

التماس إلعادة الحكم في التمييز، 
وحـــددت جلسة، وشفتوا الحكم 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، وعـــلـــى رئــيــس 
الوزراء األخذ بهذه السابقة، فكل 

حكم له التماس. 
ــم ســـوى  ــكـ ــامـ ــل أمـ وقـــــــال: ال حــ
عـــــودة مــجــلــس 2022، وهــــو من 
أحـــســـن الـــمـــجـــالـــس والــــــــذي أدى 

 .
ً
 طيبا

ً
دورا

وزاد الــمــطــيــر: قـــدمـــت مــلــفــات 
مهمة وخطيرة لسمو ولي العهد 
ــيـــس الـــــــــوزراء تــتــعــلــق  ــمـــو رئـ وسـ
بــالــقــضــاء والـــفـــتـــوى والــتــشــريــع. 
ــــذان يــجــب  ــلـ ــ ــان الـ ــعـ ــمـــوقـ هــــــذان الـ
النظر فيهما والعمل بجدية لفتح 
هذه الملفات، ومن المفروض أن 
يكونا في أيٍد أمينة، والنظر في 

الموضوع بجدية.

حضور إعالميالمتحدثون في المؤتمر الصحافي )تصوير عوض التعمري(

ما يجري 
 ليس 

ً
حاليا

سياسة 
 
ً
وال فكرا

بل فوضى 
مفتعلة

المويزري

فهد تركي

سلة برلمانية

استغرب النائب د. عبدالله 
الطريجي الدعوات التي 

يطلقها البعض لاحتشاد في 
ساحة اإلرادة، ووجه رسالة 
عبر »تويتر« قال فيها: »من 

حقك االنتقاد واتخاذ ما يلزم 
للطعن على األحكام القضائية 

في إطار الدستور والقانون، 
أما التشكيك غير املبرر 

بالسلطة القضائية فهو يمثل 
إساءة ملرفق العدالة الذي 

نلجأ إليه بعد الله من أجل 
الحصول على حقوقنا«.
وأضاف الطريجي، حق 

التعبير مكفول لكني ال أجد 
مبررًا لدعوة املواطنني إلى 

االحتشاد في ساحة اإلرادة 
ونحن في شهر رمضان 

املبارك.

الطريجي:  ال مبرر 
لالحتشاد في ساحة اإلرادة

قال النائب خليل الصالح: 
»ال يعقل أن يتواصل إغاق 

بعض الطرق في وقت توجه 
املوظفني إلى دواماتهم رغم 

توقف األمطار منذ ساعات«، 
معتبرًا أن استمرار تجمعات 
املياه في الشوارع دليل عجز 

وزارة األشغال عن القيام 
بمسؤولياتها، ويجب أن 

تحاسب على ذلك.
وأضاف الصالح، في تصريح 
أمس، »كان األجدى بالحكومة 

أن تقرر تعطيل العمل اليوم 
بداًل من حالة الشلل التي 
أصابت الشوارع، ومنعت 

وصول املوظفني إلى أعمالهم«.

الصالح: يجب محاسبة 
وزيرة األشغال

الحمد: نقد أحكام »الدستورية«الحمد: نقد أحكام »الدستورية«
باب شر إن فتح ال يمكن إغالقهباب شر إن فتح ال يمكن إغالقه

حـــذر الــنــائــب أحــمــد الــحــمــد مــن مغبة الــتــعــرض إلـــى األحــكــام 
الصادرة عن القضاء، و«أقول لمن يشنون هجمة غير مبررة على 
حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس إن فتح باب النقد أو 
الرفض أو حتى التعقيب على األحكام القضائية باب شر إذا فتح 
ال يمكن إغاقه ألننا في هذه الحالة سنقبل األحكام التي توافق 

أحمد الحمدمصالحنا ونرفض ما سواها«.
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.0147.014

السوق العامالسوق العام

7.7677.767

السوق األولالسوق األول

5.5175.517

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2623.0282.663

1.5% نمو أصول شركات االستثمار المدارة حتى نهاية يناير
بلغت 24.7 مليار دينار ونصيب المحافظ اإلسالمية منها 3.61 مليارات

ــمــــت األصـــــــــــول الـــــــمـــــــدارة مــن  نــ
ــمــــارس نـــشـــاط »مـــديـــر  شــــركــــات تــ
محفظة االستثمار« بنسبة بلغت 
1.5 في المئة من 24.4 مليار دينار 
في نهاية عــام 2022 إلــى 24.782 

 في نهاية يناير الماضي.
ً
مليارا

وفـــي إحــصــائــيــة لـــ »الــجــريــدة«، 
بلغ إجمالي األموال المدارة نيابة 
عـــن الــغــيــر لــلــشــركــات الــتــي تــقــوم 
بــمــمــارســة نــشــاط مــديــر محفظة 
استثمار للشركات التقليدية 21.2 
مليار دينار، مقابل 3.61 مليارات 

للشركات اإلسالمية.
وبلغ إجمالي المحافظ بإدارة 
تقع تحت إدارة الشركات والبالغ 
عدها 44 شركة نحو 5.82 مليارات 
ــار، فــــي حـــيـــن بـــلـــغ إجـــمـــالـــي  ــ ــنـ ــ ديـ
األموال المدارة تحت إدارة العمالء 
7.16 مليارات، وإجمالي المحافظ 
بصفة األمانة 6.52 مليارات، بينما 
بلغ إجمالي صناديق االستثمار 
الــمــدارة 4.31 مليارات، وإجمالي 
الــضــمــانــات الــــصــــادرة لمصلحة 
عمالء 2.29 مليون، وأخرى 988.84 

 .
ً
مليونا

وارتفع إجمالي األصول المدارة 
ضمن أنظمة االستثمار الجماعي 
بــنــســبــة تـــقـــارب الــــــــ2.1 فـــي الــمــئــة 

عما كانت عليه عام 2022، إذ بلغ 
إجمالي هــذه األصـــول نحو 2.34 
مليار دينار في يناير 2023، مقابل 

2.29 مليار في ديسمبر 2022.
ــــول أنــظــمــة  وبــلــغ إجــمــالــي أصـ
ــار الـــجـــمـــاعـــي الــقــائــمــة  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
المتعلقة بــــاألوراق المالية 1.04 
ــار، عــــقــــاري 162.58  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــار ديـ
، أسواق النقد 1.009 مليون، 

ً
مليونا

، ملكية 
ً
أدوات الدين 54.99 مليونا

خاصة 4.45 ماليين، قابض 27.48 
 ،

ً
مليونا، التعاقدية 13.07 مليونا

.
ً
ريت 30.21 مليونا

ــكــــاس أداء  ــعــ ــن الـــــالفـــــت انــ ــ ــ ومـ
ــــوق الـــســـلـــبـــي خــــــالل الـــفـــتـــرة  ــــسـ الـ
الماضية على نتائج الصناديق 
االستثمارية المحلية، إذ تراوحت 
خــســائــرهــا بــيــن 0.59 و3.18 في 

المئة خالل الشهرين الماضيين.
ــادر تــحــســن  ــمــــصــ وتــــوقــــعــــت الــ
أداء الـــســـوق وعـــــودة الــصــنــاديــق 
ــتــــعــــادة  لــتــحــقــيــق األربــــــــــــاح، واســ
األداء الجيد بعد قيام العديد من 
كــبــرى الــشــركــات والــبــنــوك بمنح 
المساهمين التوزيعات السنوية، 
ــتــــي ســتــنــعــكــس بــشــكــل كــبــيــر  والــ
على معدالت السيولة المتداولة 

في السوق. 

من جهة أخرى، أشارت مصادر 
إلى أن لدى األفراد والمستثمرين 
سيولة في حالة ترقب الستقرار 
 في 

ً
ــاع عالميا، خــصــوصــا األوضــ

ظل وجود حالة ترقب لما ستؤول 
إليه حركة أسعار الفائدة، والتي 
أثــرت بشكل سلبي على معدالت 

الــســيــولــة الـــمـــتـــداولـــة فـــي الــســوق 
خالل الفترة الماضية. 

وتـــمـــثـــل الـــســـيـــولـــة األجـــنـــبـــيـــة 
حـــالـــيـــا بــالــنــســبــة لـــلـــســـوق عــمــقــا 
استراتيجيا، إذ باتت أكثر تدفقا 
عــمــا كــانــت عليه فــي الــســابــق من 
مختلف التوجهات االستثمارية، 

مما يعكس ثقة كبيرة باستمرار 
الــشــركــات الــقــيــاديــة والــكــبــرى في 
الــمــحــافــظــة عــلــى أداء قـــوي خــالل 
المرحلة المقبلة، وســط استقرار 

مصادر األرباح التشغيلية.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــشــيــر مـــصـــادر 
ــــوق  ــــسـ ــة إلـــــــــى أن الـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ

الكويتي يعاني من شح األدوات 
االســتــثــمــاريــة، الفــتــة الــى ضــرورة 
ات المتعلقة  االنتهاء من اإلجـــراء
باستكمال خطة تطوير السوق، 
والــتــي ستحدث تغييرات كبيرة 
على صعيد التسوية والتقاص 
ــيــــة الــــجــــديــــدة،  ــالــ ــمــ واألدوات الــ

ــتــــي ســتــنــعــكــس بــشــكــل كــبــيــر  والــ
على معدالت السيولة المتداولة، 
 فــــــــي حــــــــــال الــــعــــمــــل 

ً
خــــــصــــــوصــــــا

بالمشتقات المالية والبيوع التي 
تعتبر إحــدى الــقــنــوات الرئيسية 

 للسيولة المتداولة.
ً
استقطابا

 »المركزي«: سندات وتورق 
بـ 240 مليون دينار

ــويــــت الـــمـــركـــزي  ــكــ أعــــلــــن بـــنـــك الــ
أنـــه قـــد تـــم تــخــصــيــص آخـــر إصـــدار 
لسندات وتـــورق »الــمــركــزي« بقيمة 
إجمالية بلغت 240 مليون دينار 
ألجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 4.375 

في المئة.

»التجارة«: العمل على تعديل أوضاع الرخص   أخبار الشركات
المنتهية لفترات طويلة

لجنة توفيق األوضاع تشترط شرح سبب عدم التجديد وشهادة تأمينات حديثة
● جراح الناصر

اشترطت لجنة توفيق االوضاع في 
وزارة التجارة والصناعة من أصحاب 
الرخص المنتهية لمدد طويلة، تقديم 
كتاب يشرح سبب التأخر في تجديد 
الرخصة التجارية، وشهادة تأمينات 

حديثة للموافقة على تجديدها.
ـــ »الــــجــــريــــدة«، ان  وقــــالــــت مــــصــــادر لــ
»التجارة« ما زالــت تعكف على تعديل 
ــاع الــــرخــــص الــمــنــتــهــيــة لــفــتــرات  ــ ــ اوضـ
طويلة، مبينة ان اللجنة ستقوم بدراسة 
هذا الكتاب والرد عليه سواء بالقبول 

او الرفض، إذ ما زالت تنظر في تجديد 
تراخيص الشركات المنتهية، شريطة 
ــرح واٍف يــبــيــن ســـبـــب عـــدم  ــ تـــقـــديـــم شـ
التجديد، وذلك ضمن مساعيها لتنظيم 

قطاع الشركات التجارية.
ــر، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــ عـــلـــى صــعــيــد آخــ
بتوفيق انشطة التراخيص التجارية 
مــن الــمــؤســســات والــشــركــات المطالبة 
بتوفيق اوضاعها، سيتم اعادة تطبيق 
رسوم توفيق انشطة التراخيص حسب 
القوانين المعتمدة في االدارات بداية 

ابريل المقبل.
وقــالــت الــمــصــادر إن عملية توفيق 

االوضـــاع ال تؤثر على سير عمل تلك 
الشركات التي تمتلك تراخيص سارية، 
بــــل تــغــيــيــر الــمــســمــيــات لـــتـــتـــوافـــق مــع 
النظام الدولي، ومثال على ذلك يتغير 
نشاط تجارة عامة الى تجارة التجزئة 

والجملة.
وطــالــبــت »الـــتـــجـــارة« تــلــك الــشــركــات 
بتوفيق اوضاعها عبر تحديد نشاط 
الترخيص حسب الغرض والتخصص 
ــــي بـــالـــتـــرخـــيـــص، وذلــــــك عــبــر  ــاسـ ــ االسـ
اختيار احد االنشطة الدولية المتناسبة 
مــع اغـــراض الترخيص قبل تــاريــخ 31 

الجاري.

الجدير بالذكر ان »التجارة« منحت 
أكثر من فرصة اخيرة لتعديل اوضاع 
تلك الشركات سواء المطالبة بتوفيق 
ــدولــــي أو  ــا وفــــق الـــنـــشـــاط الــ ــهـ ــاعـ اوضـ
الــرخــص المنتهية ألكــثــر مــن عـــام، مع 
ضـــرورة االســـراع إلــى إعـــادة هيكلتها، 
وحــل اإلشكالية المتكررة التي تكمن 
في عدم تجديد تراخيصها المنتهية 
ألسباب مختلفة، والعمل دون ترخيص 
ــلـــى الـــعـــقـــوبـــات  ســــــــاٍر، مــــع الـــتـــنـــبـــيـــه عـ
الــتــي ستشمل مــن يتعمد عـــدم اتــبــاع 
التعليمات ويتجاهل تطبيق القانون 

بعدم التجديد.

النفط يرتفع مع تراجع مخاوف 
القطاع المصرفي

ارتــفــعــت أســعــار النفط فــي التعامالت 
المبكرة أمس االثنين مع انحسار المخاوف 
بشأن االضطرابات في القطاع المصرفي.

وزادت العقود اآلجــلــة لخام برنت 33 
ســنــتــا أو 0.4 بــالــمــئــة إلـــى 75.32 دوالرا 
للبرميل، وبلغ سعر خــام غــرب تكساس 
الوسيط األميركي 69.65 دوالرا للبرميل 

بارتفاع 39 سنتا أو 0.6 بالمئة.
ــفــــع بـــرنـــت 2.8 بــالــمــئــة األســـبـــوع  وارتــ
الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 
3.8 بالمئة بعد أن هدأت اضطرابات القطاع 

المصرفي.
وقال توني سيكامور محل األسواق في 
شركة آي.جي إن ارتفاع أسعار النفط كان 
بمثابة انتعاش مريح وجزء من تصحيح 
بـــعـــد انـــخـــفـــاض بــنــســبــة 16 بــالــمــئــة في 

األسبوعين الماضيين.
وانتعشت األســعــار أيضا بعد أن قال 

الــرئــيــس الــروســي، فالديمير بــوتــيــن، إنه 
سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا 
البيضاء المجاورة، مما أدى إلى تصاعد 
حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا 

بشأن أوكرانيا.
ــال نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الـــروســـي،  وقــ
ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة إن موسكو 
تــقــتــرب جـــدا مــن تحقيق هــدفــهــا بخفض 
إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا 

إلى حوالي 9.5 ماليين برميل يوميا.
وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة 
وحــســابــات لـــ »رويـــتـــرز« يـــوم الــجــمــعــة أن 
روســيــا تعتزم خفض تشغيل المصافي 
في أبريل،  مما يسمح لها بالحفاظ على 
صادرات النفط الخام مع االلتزام بخفض 

اإلنتاج المعلن سابقا.
وبالنظر إلى النفط الخام، فإن صادرات 
المنتجات النفطية الــروســيــة هــي األكثر 

تضررا حتى اآلن من الحظر الــذي فرضه 
االتــحــاد األوروبـــي في اآلونــة األخــيــرة مع 
وجود أطنان من الديزل على متن السفن 

بانتظار المشترين.

الصين والسعودية
إلـــى ذلــــك، قــالــت شــركــة ســيــنــوبــك أكبر 
ــا إنــهــا  ــيــ ــــي آســ ــفـــط فـ ــنـ ــة لـــتـــكـــريـــر الـ ــركــ شــ
ستستكشف بـــدأب الــفــرص الــمــتــاحــة في 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث تــمــتــلــك شـــركـــة الــنــفــط 
والغاز الحكومية العمالقة بالفعل حصة 

في مصفاة.
وأدلــى رئيس سينوبك ما يونغ شنغ 
بهذه التصريحات خالل مؤتمر صحافي 

دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ــذا بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة  ــ ــ يــــأتــــي هـ
انــخــفــاضــا بــواقــع 6.9 بالمئة فــي صافي 
أرباحها للعام الماضي.             )رويترز(

عمليات نصب باسم جهات رقابية وشعاراتها الرسمية

عيسى عبدالسالم

ما خطة »المركزي« األوروبي بشأن مكافحة  
التضخم وسط ارتباك األسواق؟

أكــــــــد رئـــــيـــــس الــــبــــنــــك الــــمــــركــــزي 
األلــمــانــي، يــواكــيــم نــاغــل، عــزم البنك 
المركزي األوروبي مواصلة مكافحة 
 
ً
ــم مـــــع االســـــتـــــعـــــداد أيــــضــــا ــتـــضـــخـ الـ
لــالســتــجــابــة ألي ضــغــوط محتملة 

في األسواق.
ــــالل كــلــمــة ألـــقـــاهـــا فـــي مــديــنــة  وخـ
ــال نــاغــل إن  كــارلــســروه بــألــمــانــيــا، قـ
االضــطــرابــات األخــيــرة حــول البنوك 
سلطت الضوء على أهمية االستقرار 
المالي. ووصف النظام المصرفي في 
 إنه يمكن أن 

ً
أوروبا بأنه قوي، قائال

يعتمد على البنك المركزي األوروبي 
والبنوك المركزية الوطنية للحصول 

على الدعم إذا لزم األمر.
ــاف: »لــقــد أصــبــح مــن المهم  ــ وأضـ
اتخاذ المزيد من خطوات السياسة 
الــنــقــديــة مـــن اجــتــمــاع إلــــى اجــتــمــاع 

بالنظر فــي الــتــطــورات االقتصادية 
والمالية، إذ أصبح األمر أكثر أهمية 
ــــك، كن  مـــن أي وقــــت مـــضـــى. ومــــع ذلـ
 
ً
 أننا سنواصل المضي قدما

ً
مطمئنا

بــحــزم على طــريــق التطبيع النقدي 
حتى يتم احتواء التضخم واستعادة 

استقرار األسعار«.
ورفــــع الــبــنــك الــمــركــزي األوروبــــي 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع بمقدار 
نــصــف نقطة هـــذا الــشــهــر إلـــى 3 في 
الــمــئــة، حــتــى بــعــد فــشــل الــبــنــوك في 
الواليات المتحدة وانهيار »كريدي 
ســويــس غـــروب« مما أثـــار تــســاؤالت 
حول صحة النظام المالي في أوروبا. 
وكان دويتشه بنك، أكبر مقرض في 
ألــمــانــيــا، فــي قــلــب عــمــلــيــات بــيــع في 
األســهــم المالية األســبــوع الماضي، 

 منذ ذلك الحين.
ً
لكنه تعافى جزئيا

وقال ناغل »أود أن أؤكد أن النظام 
المصرفي والمالي األوروبـــي مرن 
وقوي، دون ذكر المؤسسات الفردية. 
لديها مــراكــز قــويــة فــي رأس المال 
والسيولة. في الوقت نفسه، يحتوي 
نــظــام الــيــورو على أدوات مناسبة 

لتقديم الدعم إذا لزم األمر«.
وأضــــــــاف أن زيــــــــــادات األســــعــــار 
حتى اآلن - 350 نقطة أســاس منذ 
يــولــيــو الـــمـــاضـــي - لـــم تــظــهــر بعد 
تأثيرها الكامل على االقتصاد. ومع 
 »

ً
 جـــدا

ً
اســتــمــرار التضخم »مــرتــفــعــا

 عن الهدف متوسط المدى 
ً
وبعيدا

البالغ 2 فــي المئة، يجب أن يكون 
 في وضع 

ً
صانعو السياسة قريبا

يسمح لهم بتسريع عملية تخفيض 
حيازات البنك المركزي األوروبي من 
السندات، والتي بــدأت هــذا الشهر، 

 لما ذكرته »بلومبرغ«، واطلعت 
ً
وفقا

عليه »العربية. نت«.
وتابع »في رأيي، يمكن تسريعها 
من الصيف. ستكون األسواق قادرة 
عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل جــيــد، 
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، 
ــــروري تــقــلــيــل الــمــيــزانــيــة  ــــضـ مــــن الـ
الــعــمــومــيــة لــنــظــام الـــيـــورو بسرعة 

أكبر«.
 عـــلـــى ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات 

ً
ــا ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ

التضخم األلمانية، قال إن ضغوط 
ــا عــلــى  ــهــ ــار قــــد بــلــغــت ذروتــ ــعــ األســ
األرجح، لكنها لن تتراجع إال ببطء. 
وسيبلغ متوسط التضخم حوالي 
6 في المئة هذا العام وسيظل أعلى 
بكثير من 2 في المئة في عام 2024.
)العربية. نت(

  »أجيليتي«: تسهيالت من بنك إقليمي بـ 75 مليون دوالر
ــعــت شــركــة أجيليتي لــلــمــخــازن العمومية عــلــى 75 مــلــيــون دوالر 

ّ
وق

تسهيالت من أحــد البنوك اإلقليمية، إضافة إلــى التسهيالت القديمة، 
وذلك ضمن برنامج إعادة التمويل الذي بدأته في العام الماضي، حيث 
استكملت إلى اآلن 3.075 مليارات دوالر )938 مليون دينار( من التسهيالت 
االئتمانية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الجولة بـ 3.2 مليارات دوالر )1 

.
ً
مليار دينار( من التسهيالت، كما تم اإلفصاح مسبقا

عت »أجيليتي« أن تنعكس قيمة هذه التسهيالت ضمن بيانات 
ّ
وتوق

الشركة المالية حسب استخدامها.

  »أصول«: االنتهاء من إجراءات اتفاقية تسهيالت بـ 5 ماليين دينار 
قــالــت شــركــة أصــــول لــالســتــثــمــار، إنـــه تـــم االنــتــهــاء مـــن جميع 
اإلجراءات الخاصة باتفاقية التسهيالت المصرفية المبرمة مع أحد 
البنوك اإلسالمية المحلّية بـ 5 ماليين دينار، وذلك من خالل إتمام 
توقيع عقد رهن محفظة أسهم، وسيتم استخدام هذه التسهيالت 

في دعم أنشطة الشركة االستثمارية.

»المركز« صانع سوق 
على »دلقان« 

وافـــــقـــــت بـــــورصـــــة الــــكــــويــــت عــلــى 
تسجيل شركة المركز المالي الكويتي 
كصانع سوق على أسهم شركة دلقان 

العقارية )دلقان(، اعتبارا من اليوم.

● محمد اإلتربي
حــذرت مــصــادر معنّية أن أساليب عمليات 
التعدي على أموال وممتلكات الغير أخذت منحى 
جديدا أخيرا، في أحدث عملية رصدتها الجهات 
الــرقــابــيــة، وتـــم الــتــعــامــل مــعــهــا، وإحـــالـــة بعض 

مرتكبي تلك المخالفات للنيابة. 
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أنه تم رصد 
نشاط لمجاميع النصب واالحتيال عبر ابتكار 
أساليب جــديــدة، ضمن السعي الــدائــم لتطوير 
الحيل بهدف إقناع العميل، حيث قامت أخيرا 
ــراف بــاســتــخــدام شــعــارات للجهات  بعض األطــ
الرقابية، ممثلة في هيئة األســواق، بالمخالفة 
للقوانين التي تمنع استخدام الشعار من أي جهة 
كانت في أي مراسالت، ومن ثم استهداف بعض 
الشركات التي لديها محافظ للتداول بالعمالت 

األجنبية، حيث يتم الطلب منهم سداد التزامات 
مالية مستحقة عليها، ومن ثم يرسلون فواتير 

إما تتعلق بضرائب أو رسوم واجبة السداد. 
وفــي هــذا الــصــدد، شــددت المصادر على أن 
الجهات الرقابية ال تخاطب أي شــركــة، ســواء 
كانت مرخصا لها أو غير مرخص لها، لسداد 
أي أمـــــوال عــبــر روابــــــط، كــمــا أنــهــا غــيــر معنّية 
بــتــحــصــيــل أي ضـــرائـــب، وال تــطــلــب أي رســـوم 
عبر هذه القنوات، وال تتعامل الجهات الرقابية 
بفواتير تجارية يتم إرسالها ألي جهة مقابل 

تحصيل أموال.
وأكدت أنه يجب على كل المعنيين، من أفراد 
ق 

ّ
وشركات، التأكد أوال قبل اتخاذ أي إجراء يتعل

بسداد أي أمــوال كانت للجهات الرقابية أو أي 
مراسالت التواصل مباشرة مع الجهة، حيث إن 
ذلك من جهة يكشف الممارسة، ويمكن التوصل 

إلــــى َمــــن وراءهـــــــا، وكـــذلـــك يــصــّب فـــي مصلحة 
األطـــــراف الــمــســتــهــدفــة بــعــدم الـــوقـــوع فــي »فــخ« 

النصب واالحتيال.
فــي السياق ذاتـــه، أكـــدت الــمــصــادر أن وضع 

واســتــخــدام شــعــار أي جــهــة رقــابــيــة أو معرفة 
المنتحل باسم المحفظة أو اسم المسؤول في 
الشركة أو الجهة الرقابية ال يبرر التعامل مع 

أي مطالبة بسداد رسوم.

ــد الـــمـــبـــاشـــر أوال،  ــأكـ ــتـ وأكــــــــدت أنـــــه يـــجـــب الـ
خصوصا أن الجهات الرقابية متاح لها التواصل  
بمرونة عالية وجاهزة للرد على أي استفسارات، 
كــمــا أنــــه ال يـــوجـــد أي مــســبــبــات لــــإســــراع في 

التعاطي مع مثل هذه المراسالت قبل التأكد.
ــــرى، يــمــكــن اإلشـــــارة إلـــى جملة  مــن جــهــة أخـ

مالحظات:
1 - هناك مسؤولية كبيرة تقع على العمالء 
والمؤسسات في حماية بياناتهم، واتخاذ أقصى 

التدابير الالزمة لذلك.
2 - أيضا ضرورة العناية بعمليات التدريب 

والتأهيل الفني والتوعية المستمرة.
ــة بــاتــبــاع  ــيـ ــابـ ــرقـ 3 - مـــســـاعـــدة الـــجـــهـــات الـ
الــتــعــلــيــمــات وإرشـــــــــادات الــتــحــذيــر واالهـــتـــمـــام 

بحضور ورش التوعية التي تقوم بتنفيذها. 
4 - التواصل المباشر في حاالت سداد األموال 

وتحويلها، والتأكد المزدوج خصوصا في ظل 
مرحلة ترتفع فيها عمليات الغش والتعدي على 

حقوق الغير وممتلكاتهم. 
ــن اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــشــركــات،  ــ 5 - تــعــزيــز األمــ
والتعامل مع شركات وجهات موثوقة ومصنفة، 
وعدم منح صالحيات مطلقة ألي طرف أو جهة 

كانت. 
6 - الــجــهــات الــرقــابــيــة ال تــتــعــامــل بفواتير 
الكترونية، وال تحّصل ضرائب أو غرامات عبر 
روابط أو نيابة عن أي جهة كانت؛ سواء داخلية 

أو خارجية. 
ــاك زيـــــــادة مــلــحــوظــة في  ــنـ ــــى أن هـ ــــشــــار إلـ ُي
استهداف األفراد والكيانات بشكل الفت، وهو ما 
يستوجب الحذر، حيث إن حجر الزاوية في نجاح 
مثل هذه العمليات يكمن في تعاون الشخص 

المستهدف والتفريط في بياناته.

رسل لشركات االستثمار المديرة للمحافظ األجنبية
ُ
رسل لشركات االستثمار المديرة للمحافظ األجنبيةفواتير ضرائب ورسوم غير حقيقية ت
ُ
فواتير ضرائب ورسوم غير حقيقية ت

https://www.aljarida.com/article/19270
https://www.aljarida.com/article/19264
https://www.aljarida.com/article/19267
https://www.aljarida.com/article/19262
https://www.aljarida.com/article/19281
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الساير: »وربة« يتمتع بقاعدة أصول قوية وجدارة ائتمانية صلبة
 ومثلها منحة عن 20222022

ً
 ومثلها منحة عن % نقدا
ً
»عمومية« البنك أقرت توزيع »عمومية« البنك أقرت توزيع 33% نقدا

أكـــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس اإلدارة 
فــي بنك وربـــة، حمد الــســايــر، أن 
البنك يتمتع بقاعدة أصول قوية 
وجــــدارة ائــتــمــانــيــة صلبة ونمو 

مستدام.
وأضــاف الساير، في تصريح 
له أثناء الجمعية العمومية، التي 
عقدت بنسبة حضور بلغت 58.3 
بالمئة أن مستقبل البنك مشرق، 
بـــإذن الــلــه، عبر تحقيق النجاح 
الــمــســتــدام والـــقـــدرة عــلــى اغتنام 
الفرص عند تقديمها، وباعتبارنا 
أحد البنوك المميزة والمتميزة 
في القطاع المصرفي بالكويت، 
فـــإنـــنـــا نــســتــثــمــر فــــي مــوظــفــيــنــا 
وقـــدرتـــنـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم الــخــدمــة 
الشخصية والـــدعـــم الــــذي يثني 
عليه عمالؤنا باستمرار، سواء 
كان ذلك من الشركات الصغيرة 
التي تسعى للحصول على رأس 
المال التخاذ خطواتها التالية، أو 
خدمة قطاع الشركات وقطاعات 
ي 

ّ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة بــمــا يــغــذ

النمو، أو عمالء األنشطة العقارية 
وإتــاحــة الــفــرصــة أمــامــهــم لــشــراء 

المنازل واالستثمار فيها.
وأوضــــــح الـــســـايـــر أن »وربـــــة« 
ــــي 

َ
ــت ــحــ ــريــ  فـــــــي شــ

ً
شـــــهـــــد نـــــــمـــــــوا

الخدمات المصرفية الشخصية 
والخدمات المصرفية للشركات، 
واســتــطــاع الحفاظ على حصته 
منهما في السوق، بفضل تركيزه 
الـــمـــتـــواصـــل عــلــى تــقــديــم خــدمــة 
مصرفية متميزة ومبتكرة إلى 
العمالء في الشريحتين، وصواًل 
إلى هدف البنك في تقديم خدمة 

أفضل لعمالئه األفراد. 
وأكــــــــد أنــــــه »بــــمــــا أن اإلبــــــــداع 
الن ركيزة أساسية 

ّ
واالبتكار يمث

في نموذج عمل البنك، فقد ركزنا 
ــــي عــــــام 2022 عـــلـــى االبـــتـــكـــار  فـ
ــن خـــــــالل تـــوفـــيـــر  ــ ــي مــ ــرفــ ــمــــصــ الــ
خدمات مصرفية رقمية جديدة 
ومتميزة للعمالء تسهل أعمالهم 
وتـــوفـــر لــهــم قـــنـــوات بــديــلــة على 
مدار الساعة لتلبي احتياجاتهم 
ــا في 

ّ
الــمــصــرفــيــة، بــالــتــالــي تــمــكــن

2022 من طرح مجموعة خدمات 
مــصــرفــيــة رقـــمـــيـــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
مبتكرة غالبيتها ُيطرح ألول مرة 

في السوق الكويتية«.
وذكـــر أن »ســبــب نــجــاح البنك 
هو التركيز على الشباب وعلى 
جـــودة الــخــدمــة والتكنولوجيا، 

الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة 
المركز المالي لـ »وربة«.

خدمات مميزة لألفراد
 

وأكد أن »وربة« يتميز باالنفراد 
بالعديد من الخدمات والمنتجات 
ــيــــزة، وتـــمـــّكـــن  الـــمـــصـــرفـــيـــة الــــمــــمــ
مـــن تــرســيــخ نــفــســه كــأحــد أفــضــل 
المؤسسات على مستوى القطاع 
ــتــــي فـــــي خـــدمـــة  الـــــخـــــاص الــــكــــويــ
 
ً
الــعــمــالء. و«يــســعــى بنكنا دائــمــا
إلـــى تــعــزيــز اعــتــمــاد عــمــالئــه على 
قــنــوات الــبــنــك الــرقــمــيــة فــي إجـــراء 
مــعــامــالتــهــم، وتــشــجــيــعــهــم على 
استخدام حلول الدفع اإللكترونية، 
األمـــــر الـــــذي ســـاهـــم بــشــكــل كبير 
فــي زيــــادة مــعــدل رضـــا الــعــمــالء«، 
 أننا فــي »وربــــة« نواكب 

ً
موضحا

الــتــطــورات السريعة والمتالحقة 
فــي عالم الــيــوم، والــتــغــّيــرات التي 

أحدثتها الثورة الرقمية. 
ــة«  ــ وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك قــــام »وربــ
بتصميم خدمات ومنتجات تلبي 
احــتــيــاجــات الــعــمــالء، وتــعــّبــر عن 

طموحاتهم ومواكبة تطلعاتهم.
وألـــمـــح إلـــى أن الــبــنــك يــواصــل 
ــي ابـــــتـــــكـــــار وســــائــــل  ــ ــ نــــجــــاحــــه فـ
جديدة يعزز بها تجربة عمالئه 
االستثنائية من مختلف الشرائح، 
ويمنحهم قيمة مضافة تالئم نمط 
حياتهم، وفــي الوقت ذاتـــه، يؤكد 
منهجه الذي يسعى من خالله إلى 
الــتــواصــل مــع عمالئه وخدمتهم 
في أدق وأبسط األمور التي تمّس 
حياتهم اليومية كشريك، ال مجرد 

مصرف أو مؤسسة مالية فقط.
وقـــال الساير إن »وربــــة« يولي 

 بموارده البشرية، 
ً
 خاصا

ً
اهتماما

ــي إطــــــار عــمــلــه كــبــنــك مــتــطــور،  فــ
وحديث يواكب التطورات العالمية 
واإلقليمية من خالل إدارته الشابة.
ويتميز البنك بمنح الشباب 
، السيما مع 

ً
 مــمــيــزا

ً
 قــيــاديــا

ً
دورا

تسخير كل اإلمكانات التدريبية 
 
ً
واألكاديمية التي تمنحهم فرصا
مــمــيــزة الكــتــســاب خــبــرات مهنية 
وعملية تجعل خــبــراتــهــم كبيرة 
مـــقـــارنـــة بـــأعـــمـــارهـــم، إلــــى جــانــب 
نجاح البنك في األعـــوام األخيرة 
بــخــلــق الــكــثــيــر مـــن فــــرص الــعــمــل 
للشباب الكويتيين الطموحين، من 
خالل توسعه في تقديم خدماته 
 أن مــجــمــوعــة 

ً
لــلــعــمــالء، مــضــيــفــا

الموارد البشرية في البنك واصلت 
التركيز على تحقيق معدل جيد 
ــام بــتــنــمــيــة  ــمــ ــتــ لـــلـــتـــكـــويـــت، واالهــ
وتطوير المواهب الوطنية بمعدل 
ــــى أكـــثـــر مـــن 80 بــالــمــئــة  يــصــل إلـ
ــا ومــســاهــمــتــنــا في  ــ وإبـــــــراز دورنــ
االقتصاد الكويتي، حيث يعتبر 
»وربـــــــة« مـــن أكـــثـــر الـــجـــهـــات الــتــي 

ف المواطنين الكويتيين. 
ّ
توظ

 على 
ً
وذكر أن البنك كان حريصا

تنفيذ خــطــة الــتــعــاقــب الوظيفي 
لتطوير الـــقـــدرات والــمــهــارات مع 
ـــي 

ّ
ــلـــة الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه تـــول مـــواصـ

الــــكــــويــــتــــيــــيــــن وظــــــائــــــف اإلدارة 
الـــوســـطـــى واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة، 
ويدعم ذلك تحقيق أهداف توطين 
العمالة في البنك، األمر الذي أدى 
 
ً
إلــــى أن يــتــبــوأ مــصــرفــنــا مــوقــعــا

 للشباب الكويتيين الراغبين 
ً
جاذبا

في العمل بالقطاع الخاص بصفة 
عامة والقطاع المصرفي على وجه 
الــخــصــوص، بسبب مــنــاخ العمل 

اإليجابي الذي يوفره البنك لتقديم 
الـــمـــزيـــد مــــن اإلبــــــــداع واالبـــتـــكـــار، 

وإطالق العنان للطاقات الشابة.
ووافـــقـــت الــجــمــعــيــة العمومية 
على بنود جدول األعمال، بما فيها 
تــوصــيــة مجلس اإلدارة بتوزيع 
 )3 فلوس للسهم( 

ً
3 بالمئة نــقــدا

و3 بالمئة منحة )3 أسهم عن كل 
مئة سهم(، وذلك على المساهمين 
الــمــســجــلــيــن فـــي ســـجـــالت الــبــنــك 
بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية. 
ــة« بــاتــبــاع إطــار  ــ  ويــلــتــزم »وربـ
سليم وفّعال للحوكمة، من خالل 
تطبيق أفضل معايير الحوكمة 
وإدارة الــمــخــاطــر، والــتــي يعتمد 
عليها البنك في كل تعامالته وفق 
أحكام الشريعة االسالمية، حيث 
يــتــابــع الـــبـــنـــك، بـــنـــجـــاح، تــحــديــث 
نظام الحوكمة بما يتناسب مع 
متطلبات بنك الكويت المركزي 
ات الحوكمة المرتبطة  وبـــإجـــراء

بالقطاع المصرفي.

ابتكارات تكنولوجية

 على زيادة 
ً
ويعمل »وربة« دائما

اســتــثــمــاراتــه فــي التكنولوجيا 
ــي أحـــــــــــدث  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـــــــــــن خـــــــــــــــالل تـ
ابتكارات التكنولوجيا المالية، 
واستخدام الــذكــاء االصطناعي 
ــامــــالت الـــمـــصـــرفـــيـــة،  ــعــ ــمــ فـــــي الــ
إضــافــة إلـــى الــتــفــرد بــالــخــدمــات 
المصرفية عبر الموبايل، األمر 
الذي يدفع عجلة التطور الرقمي 
في الصناعة المصرفية، إضافة 
إلى دوره كذلك في تفعيل خطة 
استمرارية األعــمــال بنجاح في 

حاالت الطوارئ. 

 مستقبلنا 
مشرق عبر 

تحقيق النجاح 
المستدام 

وجودة الخدمة 
واقتناص 

الفرص

  تمّكنا خالل 
2022 من 

ترجمة رؤية 
»وربة« ورسالته 

على أرض 
الواقع وجني 
ثمار تطبيق 
استراتيجية 
طويلة األمد

الساير 

 
ً
  حققنا نموا
في الخدمات 

المصرفية 
للشركات 

واألفراد مع 
الحفاظ على 
حصة البنك 

السوقية 
بالشريحتين

الساير مترئسًا »عمومية وربة«

»لنكن على دراية«
 من »وربة« لجهود بنك الكويت المركزي 

ً
دعما

للتوعية خـــالل عـــام 2022، واصـــل الــبــنــك دعمه 
ــة« للتوعية المصرفية  لحملة »لنكن على درايــ
بأنشطة برنامج المسؤولية االجتماعية، وغيرها 
 مــن أهمية الــدور 

ً
مــن مــبــادرات خــاصــة، انــطــالقــا

الــذي تؤديه البنوك المحلية للتوعية بمختلف 
األنشطة والعمليات المصرفية التي تقوم بها، 

بــالــتــعــاون مـــع بــنــك الــكــويــت الـــمـــركـــزي واتــحــاد 
مصارف الكويت؛ ومــن حــرص »وربـــة« على رفع 
درجــــة الــوعــي لـــدى جــمــيــع الــعــمــالء وغــيــرهــم، ال 
سيما في ظل التحديات التي تواجهها البنوك 
نتيجة التطورات التي يشهدها العالم على كل 
المستويات، وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك 

في تعزيز الثقافة والوعي المصرفي.

ــذا  ــ ــ ــى هـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــي عـ ــــضــ ــمــ ــ ونــــــــحــــــــن نــ
الــمــنــهــج، ولــــم يــتــم تــغــيــيــر هــذه 
االستراتيجية، ونحن مستمرون 
 إلـــى أن البنك 

ً
فــي ذلــــك«، مــشــيــرا

تمكن خالل عام 2022 من ترجمة 
رؤيته ورسالته على أرض الواقع 
وجني ثمار تطبيق استراتيجية 
طــويــلــة األمــــد اعــتــمــدهــا مجلس 
اإلدارة، لتنويع مصادر األرباح، 
وتـــجـــنـــب الــــمــــخــــاطــــر، وتـــرشـــيـــد 
اإلنــــــــفــــــــاق، وزيـــــــــــــادة اإليـــــــــــــرادات 
الــــتــــشــــغــــيــــلــــيــــة مـــــــــن األنـــــشـــــطـــــة 

المصرفية الرئيسية.
واستعرض الساير أداء البنك 
 
ً
: »كان أداء عام 2022 متميزا

ً
قائال

للبنك، قــد واصـــل مسيرة النمو 
 في 

ً
 ارتفاعا

ً
في ربحيته، محققا

أرباحه بنهاية عام 2022 بنسبة 
21 بالمئة، حيث بلغت أربــاحــه 
الــصــافــيــة 19.3 مــلــيــون ديـــنـــار، 
مقارنة بـ 15.9 مليونا عام 2021 
وبربحية سهم بلغت 7.38 فلوس، 

مقارنة بـ 6.02 فلوس.
وتابع أن ما تحقق من ارتفاع 
في الربحية رغــم اشــتــداد وتيرة 
التنافس فــي القطاع المصرفي 
ــا يـــرجـــع - بـــعـــد فـــضـــل الـــلـــه،  ــمـ إنـ
ــــى ثـــقـــة مــســاهــمــي  ــل - إلـ ــ عــــز وجـ
وعــمــالء الــبــنــك واجــتــهــاد جميع 
العاملين فــي الــبــنــك، وحرصهم 
الــمــتــواصــل عــلــى تــحــقــيــق أعــلــى 
مــــســــتــــويــــات الــــخــــدمــــة لــلــعــمــالء 
مدعومة باالبتكار واإلبداع الذي 
حــرص عليه البنك منذ انطالق 
استراتيجيته الخمسية األولــى 

عام 2022.
وذكــر الساير أن جهود البنك 
دفعت إلى تحقيق نمو في جميع 
الـــمـــؤشـــرات الــمــالــيــة األســاســيــة، 
ــنـــا عـــلـــى مـــعـــدالت  حـــيـــث حـــافـــظـ
ــق بــالــعــائــد 

ّ
مــتــمــيــزة فــيــمــا يــتــعــل

على الــمــوجــودات والــعــائــد على 
حـــقـــوق الــمــســاهــمــيــن، وتــرشــيــد 
المصروفات وتعظيم الربحية، 
وتــمــكــنــت خــطــطــنــا االســتــبــاقــيــة 
مــــن تــحــســيــن مـــــؤشـــــرات جــــودة 
األصول، ومعدالت تغطية الديون 

المتعثرة من المخصصات.
وأفـــــاد بــــأن إجــمــالــي األصــــول 
في البنك ارتفع إلى 4.2 مليارات، 
بــنــســبــة نــمــو 17.3 بــالــمــئــة، كما 
ارتفعت إيــرادات التمويل لتصل 
إلــى 129.3 مليونا، بنسبة نمو 
35.5 بـــالـــمـــئـــة وجــــــــذب أداؤنــــــــا 
 من 

ً
الــتــنــافــســي الــمــتــمــيــز مـــزيـــدا

الـــعـــمـــالء والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، كــمــا 
ــع الـــعـــمـــالء خـــالل  ــ ــ ارتـــفـــعـــت ودائـ
عــام 2022 إلــى 2.7 مليار دينار، 
أي بــحــوالــي 386 مليونا، بنمو 

نسبته 16.8 بالمئ.
ــــى أن نـــجـــاح جــهــود  ولـــفـــت إلـ
ــة« المتواصلة فــي تحسين  »وربـ
الــبــيــئــة االقـــتـــصـــاديـــة، وتــحــفــيــز 
الــمــشــروعــات وتحقيق تطلعات 
العمالء أسهم في ارتفاع محفظة 
التمويل إلى 3.13 مليارات بنسبة 

 مع 
ً
نــمــو 26.5 بــالــمــئــة، تــمــاشــيــا

ــاع الـــمـــتـــواصـــل لـــقـــاعـــدة  ــ ــفــ ــ االرتــ
عمالء البنك.

واســتــطــرد الــســايــر تصريحه 
 لــلــنــتــائــج الــمــحــقــقــة 

ً
ــأنـــه وفــــقــــا بـ

لــلــســنــة الـــمـــالـــيـــة الــمــنــتــهــيــة فــي 
31 ديسمبر 2022، فقد أوصــى 
مــجــلــس اإلدارة بــتــوزيــع أربــــاح 
نقدية عن عام 2022 بواقع 3 في 
المئة  )3 فلوس للسهم(، وأسهم 
منحة بواقع 3 في المئة )3 أسهم( 

عن كل مئة سهم.
أمـــا عــلــى مــســتــوى الحصص 
الــســوقــيــة، فقد ارتــفــعــت الحصة 
الــســوقــيــة مــن الــتــمــويــل المحلي 
بــصــفــة عــامــة إلــــى حـــوالـــي 6.37 
، بينما ارتفعت 

ً
بــالــمــئــة  حــالــيــا

ــــن تــمــويــل  حـــصـــة بـــنـــك وربـــــــة مـ
 إلى حوالي 4.17 

ً
األفراد تحديدا

ــا ارتـــفـــعـــت حــصــة  ــمـ بـــالـــمـــئـــة. وكـ
»وربــة« من تمويل الشركات إلى 
حوالي 7.86 بالمئة. وإضافة إلى 
ذلك، بلغ معدل كفاية رأس المال 
 الــحــد 

ً
16.94 بــالــمــئــة، مــتــخــطــيــا

ــى الــمــطــلــوب مـــن الــجــهــات  ــ األدنــ
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»الوطني« يحتفي بخريجي »تطوير القيادات التنفيذية« مع »هارفارد«
بمشاركة 8 من مديري مختلف إدارات البنك ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها »المركزي«

احــتــفــل بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
بــتــخــريــج مــتــدربــيــه فـــي بــرنــامــج 
»الــقــيــادة االستراتيجية فــي عالم 
متغير« الـــذي عقد بــالــتــعــاون مع 
كلية هارفارد إلدارة األعمال ومعهد 
الدراسات المصرفية، وشــارك في 
البرنامج الـــذي عقد على مــدى 6 
أيام من 11 إلى 16 مارس الجاري 
8 مــتــدربــيــن مــن مــديــري اإلدارات 

المختلفة في البنك.
وحـــرصـــت كــلــيــة هــــارفــــارد في 
هذا البرنامج على انتقاء وتقديم 
عــدد مــن الــدراســات الجديدة ذات 
الصلة بالقطاع المصرفي والمالي 
وقــطــاعــات أخـــــرى، بــهــدف تقديم 
مجموعة متكاملة مــن الــتــجــارب 
العملية، بــمــا يــســاهــم فــي تعزيز 
القدرات التحليلية لدى المشاركين.
وقــام المتدربون خــالل الــدورة 
الرابعة عشرة من البرنامج بالعديد 
مــن األنشطة التفاعلية مــن خالل 
مجموعات كما حصل المشاركون 

في نهاية البرنامج على شهادة من 
كلية هارفارد إلدارة األعمال.

ويستند البرنامج المخصص 
للمديرين التنفيذيين من مستوى 
ــنـــوك  ــبـ مـــــديـــــري اإلدارات فـــــي الـ
والمؤسسات المالية إلى المعايير 
العالية التي تطبقها كلية هارفارد 
إلدارة األعـــمـــال، بــاالعــتــمــاد على 
ــات الـــحـــاالت العملية التي  ــ دراســ

تشتهر بها الجامعة.
ــذا الــعــام  ــ وتــضــمــن بـــرنـــامـــج هـ
مـــحـــوريـــن هــمــا »االســتــراتــيــجــيــة 
ــادة«، حـــيـــث تم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـــمـــالـــيـــة« و»الـ
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــــــــدور الـــحـــاســـم 
ــيـــادة واإلدارة فـــــي صــيــاغــة  ــقـ ــلـ لـ
وتــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــالــيــة 
وفنية وقيادية لمواجهة التحديات 
ومــا يتطلبه التحول الرقمي في 
القطاع المالي من مهارات وتقنيات 
إداريــة وقيادية مختلفة، لمواكبة 
الـــتـــطـــورات الــمــتــســارعــة فـــي هــذا 

المجال. 

ــم اســــتــــخــــدام دراســــــــات  ــ كـــمـــا تـ
الـــــحـــــاالت الــعــمــلــيــة ذات الــصــلــة 
بموضوع البرنامج وذات العالقة 
بـــالـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي والـــمـــالـــي 
وقطاعات أخرى، وهي مما تشتهر 
ــلـــيـــة، بــــهــــدف تــقــديــم  ــذه الـــكـ ــ بــــه هــ
مجموعة متكاملة مــن الــتــجــارب 
العملية، بــمــا يــســاهــم فــي تعزيز 
القدرات التحليلية لدى المشاركين، 
وتــزويــدهــم بــــاألدوات واألساليب 
التي ستؤثر على األداء واالبتكار 

والثقافة المؤسسية.
ويعد البرنامج أحد المشاريع 
الــتــنــمــويــة االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ــد الــــــــدراســــــــات  ــهــ ــعــ يـــنـــظـــمـــهـــا مــ
المصرفية، بهدف تطوير الكوادر 
والقيادات التنفيذية في البنوك 
الكويتية، إذ عقد للمّرة األولــى 
ــتــــصــــرت  ــام 2010 واقــ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ فــ
المشاركة فيه على بنك الكويت 
الــــمــــركــــزي والــــبــــنــــوك الــكــويــتــيــة 
ــات  ــدراسـ ــاء فـــي مــعــهــد الـ األعـــضـ

 للنجاح الكبير 
ً
المصرفية، ونظرا

الذي حققه البرنامج فقد استمر 
منذ عام 2011 على مستوى دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة قال مدير عام 
الموارد البشرية للمجموعة عماد 
الــعــبــالنــي: »يــشــكــل بــرنــامــج كلية 
هــارفــارد إلدارة األعــمــال لتطوير 
الـــقـــيـــادات الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــبــنــوك 
والمؤسسات المالية أحــد برامج 
مــبــادرة كــفــاءة والــتــي تــهــدف إلى 
إعـــداد  كـــوادر  وطنية  مؤهلة  وفق 
 أعـــلـــى  الــمــعــايــيــر  الــعــالــمــيــة تــقــود 

 مسيرة  التطور«.                                                                                 
ــــي إلـــــــــى أن  ــــالنـ ــبـ ــ ــعـ ــ                                                                                                                                                             وأشـــــــــــــار الـ
ــبــــادرة يــأتــي  الــمــســاهــمــة فــــي الــــمــ
ضمن مساعي البنك الهادفة إلى 
تــطــويــر كـــــــوادره الــبــشــريــة الــذيــن 
ــزة أســــاســــيــــة فــي  ــ ــيــ ــ يـــمـــثـــلـــون ركــ
 
ً
استكمال مسيرة نجاحه تماشيا

مع استراتيجيته طويلة األجل في 
بناء قــوة عمل مرنة وديناميكية 
تدعم تحقيق البنك لتطلعاته على 

المدى البعيد.

 كــان تطوير 
ً
وأوضــح أنــه دائما

المديرين محور التركيز الرئيسي 
في البنك، إذ يعزز نموذج التدريب 
الــذي ينتهجه الوطني باإلضافة 
ــتـــي يــــشــــارك بها  ــى الـــبـــرامـــج الـ ــ إلـ
موظفوه مــن الــقــدرة على القيادة 
 من الرؤية المتسقة لكيفية 

ً
انطالقا

ــا نتوقعه من  فهمنا لــلــقــيــادة ومـ
القياديين، كما يعكس االحتياجات 
الــفــريــدة مـــن الــقــيــاديــيــن ويــدعــمــه 
بحث علمي دقيق لتحديد المعرفة 
والــــمــــهــــارات الـــتـــي تــشــكــل جــوهــر 
القيادة الفعالة والشاملة لتلبية 

احتياجات الموظفين التدريبية.
وأضـــــاف أن الــبــنــك يــؤمــن بــأن 
ــادة هـــم الـــعـــامـــل الـــحـــاســـم في  ــقــ الــ
ــلــــق الــــمــــنــــاخ والــــثــــقــــافــــة الـــتـــي  خــ
نسعى جاهدين مــن أجلها وهي 
ثقافة تسمح لموظفينا بتحقيق 
إمــكــانــاتــهــم الــكــامــلــة واالزدهــــــــار، 
وإضــافــة إلــى ذلـــك، تــوفــر البرامج 

التدريبية اإلمكانات التي يحتاجها 
قادة المستقبل كي يكونوا قادرين 
عــلــى الــتــكــيــف وتــحــفــيــز اآلخــريــن 
وتمكينهم وأن يكونوا حاسمين 

في أوقات عدم اليقين.
وصممت برامج مبادرة )كفاءة( 
وفــق دراســـات تبين حجم المهام 
ــتـــي يــتــطــلــبــهــا الـــقـــطـــاع الــمــالــي  الـ
والــمــصــرفــي وطبيعتها، لتزويد 
الكوادر الوطنية بما يعزز قدراتها 
ومعارفها الــتــي تحكمها أهــداف 
الــمــبــادرة المنبثقة عــن األهــــداف 

العامة لرؤية الكويت 2035.
وتعد جامعة هارفارد إحدى 
ــرق الـــجـــامـــعـــات األمـــيـــركـــيـــة  أعـــــ
، إذ يتلقى 

ً
وأفــضــلــهــا عـــالـــمـــيـــا

التعليم فيها نخبة من المجتمع 
ــالــــم مـــنـــذ عـــام  ــعــ ــيــــركــــي والــ األمــ
1636 وتــحــتــل الــمــرتــبــة األولـــى 
على قائمة أفــضــل مئة جامعة 

في العالم.

لقطة جماعية مع خريجي البرنامج

برعاية محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس 
م المعهد  إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون، كرَّ
خريجي برنامج »القيادة االستراتيجية في عالم متغير« 
لتطوير القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي والمالي، 
 بتعاون استراتيجي مع كلية هارفارد 

ً
والذي ُينفذ سنويا

إلدارة األعمال، وهو أحد برامج مبادرة »كفاءة« التي أطلقها 
»المركزي« بالتعاون مع البنوك الكويتية لتطوير وتأهيل 

الكوادر الوطنية بإدارة معهد الدراسات المصرفية.
وهنأ المعهد المكرمين على اجتياز هــذا البرنامج 
المهم، ودعاهم لمواصلة التعليم والتأهيل بشكل مستمر 
لــمــواكــبــة مـــا يــجــري فـــي الــعــالــم والــصــنــاعــة المصرفية 

والمالية التي أصبحت تتطور بشكل لحظي وتحكمها 
متغيرات متنوعة أهمها سلوك العمالء واتجاهاتهم 
 أن »المركزي« والمعهد، وبالتعاون 

ً
واحتياجاتهم، مؤكدا

مع البنوك، سيواصلون دعم التعليم والتدريب والتأهيل 
ات والـــكـــوادر المتميزة لالقتصاد  الــنــوعــي لــرفــد الــكــفــاء
الــوطــنــي، وذلـــك للمساهمة فــي تــعــزيــز نــمــوه وتــطــوره؛ 
ة. سواء عبر برامج المعهد المختلفة، أو عبر مبادرة كفاء
كما تمت اإلشـــارة إلــى عالقة المعهد االستراتيجية 
الممتدة مع كلية هارفارد إلدارة األعمال على مدى 14 
، تــم التعاون خاللها على تطوير بــرامــج متنوعة 

ً
عــامــا

ومتميزة من حيث المواضيع والقضايا التي تطرقت لها 

والتجارب التي استعرضتها، والتي ساهمت في تطوير 
وتأهيل العشرات من القيادات التنفيذية والوسطى في 
الكويت والمنطقة، مع اإلشادة بالدعم الكبير لـ »المركزي« 
والبنوك الكويتية لمسيرة المعهد في تطوير هذه البرامج 

والشراكات النوعية.
وتحدث عدد من المشاركين عن تجربتهم الثرية في 
هذا البرنامج والمعرفة التي حصلوا عليها، وَعبروا عن 
الشكر والتقدير لدعم ومساندة بنك الكويت المركزي 

ومعهد الدراسات وجهات عملهم التي استثمرت فيهم.
وفــي الختام، تم توزيع الشهادات على المشاركين، 

متمنين للجميع المزيد من النجاح والتقدم واالزدهار.

»التجاري«: استمرار دعم حملة »لنكن على دراية«
يواصل البنك التجاري الكويتي 
الــمــشــاركــة فــي حملة »لــنــكــن على 
ــة« الــتــي أطلقها بنك الكويت  درايــ
المركزي، لتعزيز الثقافة المالية 
والــتــوعــيــة الــمــصــرفــيــة، وتسليط 
ــات  ــبــ ــوء عـــلـــى حـــقـــوق وواجــ الــــضــ
ق 

ّ
الــعــمــالء، وتوعيتهم بــمــا يتعل

بــالــتــعــامــل مــــع الـــبـــنـــوك وحــمــايــة 
بياناتهم المصرفية من أي عمليات 

قرصنة أو احتيال. 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي إطــــار حــرص 
ــتـــجـــاري« ومــســاهــمــاتــه لنشر  »الـ
الثقافة المصرفية والمالية بين 
شــــرائــــح الـــمـــجـــتـــمـــع الــمــخــتــلــفــة، 
وزيـــــــادة الـــوعـــي لــــدى الــجــمــهــور 
ــي،  ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ بـــــــــــــدور الــــــقــــــطــــــاع الـ
وكيفية االستفادة من الخدمات 

المصرفية المقدمة للعمالء.
وقالت نورا كايد مساعدة المدير 
العام لقطاع الخدمات المصرفية 
ــتـــجـــاري: إن  لــــأفــــراد فـــي الــبــنــك الـ
حملة »لنكن على درايــــة« تساهم 
بشكل كبير وبصورة مبسطة في 
توعية عمالء البنوك، ونشر الثقافة 
المصرفية، بما يساهم في تحقيق 

الشمول المالي وحماية العمالء من 
عمليات االحتيال، كما أن الحملة 
 التوعية بشأن 

ً
تستهدف خصوصا

استخدام القروض الشخصية بما 
يسد الحاجات الفعلية للعمالء. 

وأضافت كايد: »يحرص البنك 
ــــالل جــمــيــع قــنــواتــه   مــــن خـ

ً
دائــــمــــا

بشكل عــام وجميع فــروعــه بشكل 
خـــاص عــلــى الــتــأكــد مـــن استيفاء 
الشروط المقّررة ودراســة الوضع 

االئتماني للعميل، والوقوف على 
الغرض من القرض المطلوب ومدى 
الحاجة لــهــذا الــقــرض، والــحــد من 
االستخدام المفرط لهذه القروض 
ــــدرة الــعــمــيــل على  بــمــا يــتــجــاوز قـ

الوفاء بالتزاماته«.
ــارت إلـــى أن الــبــنــك يــقــدم  ــ وأشــ
المشورة المالية للعمالء ســواء 
ــاء الــتــمــويــل،  ــنـ عــنــد الــمــنــح أو أثـ
بــمــوجــب تعليمات بــنــك الكويت 
ــراف  ــ ــقـــواعـــد واألعــ ــمـــركـــزي، والـ الـ
االئـــتـــمـــانـــيـــة الـــمـــســـتـــقـــرة، الـــتـــي 
تــضــمــن أن يـــكـــون الــعــمــيــل عــلــى 
ــة كاملة بحقوقه وحصوله  درايـ
عــلــى الــمــشــورة الــمــالــيــة، فالبنك 
يــعــطــي الـــعـــمـــالء فـــتـــرة مــراجــعــة 
)Reflection Period( مدتها على 
األقــل يوما عمل، والــوقــوف على 
طبيعة التزامات العميل الشهرية 
 
ً
واألعباء المترتبة عليه خصوصا
في حالة تغير األوضــاع المالية 
له بسبب تغير العمل أو التقاعد.

وذكرت أن القروض الشخصية 
تنقسم إلــى نوعين، هما القرض 
االستهالكي وهو قرض شخصي ال 

تتجاوز مدته 5 سنوات وال يتجاوز 
مقداره 25 ألف دينار، ويقدم للعميل 
ألغــــراض اســتــخــدامــات شخصية 
ــراء  اســتــهــالكــيــة مــــحــــددة، مــثــل شـ
سيارة أو أثــاث أو للحصول على 
خدمات صحية أو تعليمية؛ والنوع 
الثاني هو القرض اإلسكاني وهو 
قـــرض شخصي ال تــتــجــاوز مدته 
15 ســنــة، وال يتجاوز مــقــداره 70 
، بغرض شراء أو بناء أو ترميم 

ً
ألفا

سكن خاص.
وبينت أن البنك يوفر جميع 
الــمــعــلــومــات الـــالزمـــة عــن شــروط 
وأحكام وإجراءات منح القروض 
عــلــى مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي، الـــذي 
 من األسئلة الشائعة 

ً
يعرض عددا

ــتــــي قــــد يــــــرى الـــعـــمـــيـــل أهــمــيــة  الــ
الــحــصــول عليها ومــنــهــا والــحــد 
األدنى واألقصى وسعر الفائدة، 
ــــالع  بــحــيــث يــمــكــن لــلــعــمــيــل االطـ
عــلــى األجــــوبــــة الــمــرتــبــطــة بمثل 

هذه األسئلة.

نورا كايد

»الخليج« يواصل مبادراته الرمضانية
بتوزيع وجبات إفطار صائم

ــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــن حــــــــزمــــــــة واسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ضـ
مـــن الــفــعــالــيــات والـــمـــبـــادرات 
الرمضانية، وزع بنك الخليج 
ــار صـــائـــم عــلــى  ــطــ ــات إفــ ــبــ وجــ
المحتاجين في بعض مناطق 
ــار الـــشـــراكـــة  ــ ــويـــت، فــــي إطــ ــكـ الـ
ــة مـــــع الـــبـــنـــك  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
الــكــويــتــي لــلــطــعــام واإلغــــاثــــة، 
الــمــتــواصــلــة لــلــعــام الـــســـادس 

على التوالي. 
وقـــالـــت مـــديـــرة االتـــصـــاالت 
الــمــؤســســيــة فــي بــنــك الخليج 
لـــجـــيـــن الـــقـــنـــاعـــي إنــــــه ضــمــن 
ــلـــة  ــبــــنــــك الـــمـــتـــواصـ جــــهــــود الــ
لــتــرســيــخ مـــبـــادئ االســتــدامــة 
الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة، »نــــــحــــــرص 
عــلــى مـــشـــاركـــة الــمــجــتــمــع كل 
ــبــــات الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  ــنــــاســ الــــمــ
وإدخال الفرحة والسعادة على 
قلوب المحتاجين، السيما في 

شهر رمضان الكريم«. 
وأضافت القناعي أنه »على 
، كان 

ً
مدى أكثر من ستين عاما

 ال يتجزأ 
ً
ا ــزء بــنــك الــخــلــيــج جــ

من تاريخ الكويت االقتصادي 
 
ً
واالجتماعي، ولم يتأخر يوما

ـــل إمــكــانــيــاتــه  ــي تــســخــيــر كـ فــ
ــتـــاجـــة  ــات الـــمـــحـ ــ ــئـ ــ ــفـ ــ لـــــدعـــــم الـ
 
ً
مـــن الــمــجــتــمــع، ونـــــدرك جــيــدا

األثــر الطيب الــذي تتركه تلك 
الجهود على نفوس العديد من 
األسر خالل الشهر الفضيل ».

ــنـــك الــخــلــيــج  وذكــــــــرت أن بـ
يواصل التزامه القوي ببرامج 
االســتــدامــة، على المستويات 
كافة، وفي مقدمتها االستدامة 
المجتمعية، من خــالل إطالق 
ــبـــادرات الــتــي  ــمـ الــعــديــد مـــن الـ
يتم انتقاؤها بعناية لتعود 
بالنفع على البنك والمجتمع، 
بما يــتــوافــق مــع أهـــداف األمــم 
المتحدة للتنمية المستدامة 

ورؤية الكويت 2035.

ــزم بــنــك  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وأضــــــــافــــــــت: »يـ
الخليج كمؤسسة مــالــيــة في 
دعـــــــم مــــؤســــســــات الــمــجــتــمــع 
المدني الفاعلة وفي مقدمتهم 
البنك الكويتي للطعام، لما له 
مــن دور اجتماعي وإنساني 
مــتــمــيــز، إذ نــؤمــن أن الــقــطــاع 
الــخــاص لــه دور بــارز فــي رفع 
مـــســـتـــوى الــــوعــــي حـــــول هـــذه 

القضايا المهمة ».
وأعربت القناعي عن شكرها 
لمسؤولي بنك الطعام على ما 
قــدمــوه مــن جــهــود فــي توفير 
ــا عــلــى  ــهـ ــعـ ــتـــوزيـ الــــوجــــبــــات لـ
مستحقيها، ونــتــطــلــع بشكل 
مستمر إلى مواصلة التعاون 
معهم في مختلف المشروعات 
الخيرية التي تحقق االستدامة 

المجتمعية.
وتتمثل رؤيــة »الخليج« أن 
يكون البنك الرائد في الكويت، 
مـــن خــــالل مـــشـــاركـــة مــوظــفــيــه 
فــي العمل خــالل بيئة شاملة 
ومتنوعة لتقديم خدمة عمالء 
مميزة، مع الحرص على خدمة 

المجتمع بشكل مستدام. 
وبــفــضــل الــشــبــكــة الــواســعــة 
من الفروع والخدمات الرقمية 
المبتكرة التي يملكها البنك، 

ــمــــالءه حــــق اخــتــيــار  يــمــنــح عــ
كيفية ومكان إتمام معامالتهم 
ــة، مــــــــع ضــــمــــان  ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ ال
االستمتاع بتجربة مصرفية 

سهلة وسريعة.
وفــــــي إطــــــــار دعــــمــــه لـــرؤيـــة 
الكويت 2035 »كويت جديدة«، 
ــه عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــع  وحــــرصــ
مختلف األطـــراف لتحقيقها، 
يــلــتــزم بــنــك الــخــلــيــج بــالــعــمــل 
ــطــــورات قــويــة  عــلــى إحــــــداث تــ
ــة، عــلــى  ــدامــ ــتــ ــال االســ فــــي مـــجـ
كــــــل الــــمــــســــتــــويــــات الـــبـــيـــئـــيـــة 
واالجتماعية والحوكمة، من 
ــادرات االســـتـــدامـــة  ــ ــبــ ــ ــــالل مــ خــ
المتنوعة، والمختارة بشكل 
اســــتــــراتــــيــــجــــي داخــــــــل الـــبـــنـــك 

وخارجه.

لقطة جماعية خالل الحملة

لجين القناعي

»بيتك« يدشن خيمته الرمضانية في المسجد الكبير
أطلق بيت التمويل الكويتي )بيتك( حملة »إفطار صائم«، ضمن 
برنامج رمضان »تواصل بالخير في شهر الخير« لعام 2023، من خالل 

تدشين أكبر خيمة رمضانية في المسجد الكبير.
ويستقبل فريق »بيتك« التطوعي ضيوفه الصائمين في الخيمة 
الرمضانية، ويقوم بتنظيم موائد إفطار صائم بالتعاون مع إدارة 

المسجد الكبير يوميا طوال شهر رمضان.
وتتضمن حملة »إفطار صائم« أيضا تجهيز وتوزيع آالف الوجبات 
على الصائمين بشكل يومي في مختلف محافظات الكويت، ضمن 
برنامج »بيتك« الحافل بالمبادرات المجتمعية والتطوعية، انطالقا من 
المسؤولية االجتماعية، وتجسيدا لهوية »بيتك« اإلسالمية ورسالته 

تجاه المجتمع.
ويركز برنامج »تواصل بالخير في شهر الخير« على المبادرات 
المجتمعية المختلفة، ويــضــم بــاإلضــافــة إلــى حملة إفــطــار الصائم 
أنشطة ريــاضــيــة وشــبــابــيــة، ومــســابــقــات قــرآنــيــة، وتــفــاعــال يوميا مع 
الجمهور، ومسابقات وجوائز، وفعاليات قرقيعان، وفيديوهات توعوية 
بالتعاون مع أخصائيي تغذية وأطباء، وكذلك فيديوهات عن التوعية 
المرورية، وتعزيز ثقافة عدم السرعة خالل موعد اإلفطار بالتعاون 

مع وزارة الداخلية.
كما يتضمن برنامج »بيتك« تقديم خدمة الضيافة في المساجد، 

ومشاركة اإلفطار مع العديد من الجهات التي تؤدي واجبها أثناء موعد 
اإلفطار، وكذلك توزيع السلة الغذائية »ماجلة رمضان« وكسوة العيد 
على األسر المتعففة، بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي، في 
تأكيد جديد على ريادة »بيتك« في المسؤولية االجتماعية، ودوره في 

المشاركة بمختلف المناسبات االجتماعية.

فريق بيتك التطوعي

»برقان« يرعى معرض جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
أعلن بنك برقان اختتام مشاركته ورعايته الماسية 
لــمــعــرض الــفــرص الــوظــيــفــيــة، الـــذي نظمته جامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا )GUST(، واستمر 

ثالثة أيام. 
 على التزام 

ً
وتأتي هذه المشاركة والرعاية تأكيدا

»برقان« بدعم قطاع التعليم والكوادر الكويتية الشابة 
بشكل حقيقي ومباشر، إضافة إلى حرصه على دفع 

عجلة النمو والتنمية االقتصادية، بشكل عام.
، إلى جانب حضور 

ً
وشهد المعرض إقبااًل كبيرا

ووجود ممثلي إدارة الموارد البشرية في بنك برقان، 
لإلجابة عن كل أسئلة واستفسارات الطلبة المهتمين 

والباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي. 
كما شارك فريق الموارد البشرية في المعرض من 

خالل إجراء مقابالت مع الشباب الطموحين، لتوفير 
فرص عمل مناسبة لهم.

وبــهــذه المناسبة، قــال عبدالوهاب عبدالرحيم، 
ــدة اســتــقــطــاب الـــمـــواهـــب بــالــوكــالــة في  ــ رئـــيـــس وحـ
بــنــك بـــرقـــان: »نـــرى فــي مــعــارض الــفــرص الوظيفية 
ــر لــنــا الـــقـــدرة على 

ّ
مــنــصــات مــمــتــازة ومــبــتــكــرة تــوف

استقطاب واختيار المواهب الشابة والكوادر ذات 
ة العالية في القطاع المصرفي. لذا، نحرص  الكفاء
على المشاركة بشكل دائم في هذه الفعاليات، كما 
نسعى بجهد كبير إلى تقديم الدعم المهني والعملي 
للشباب وتــزويــدهــم بــــاألدوات الــالزمــة الــتــي تسهم 
في تعزيز مهاراتهم وتوسيع قاعدة معارفهم في 
المجاالت الوظيفية المختلفة. كما تعكس مشاركة 

بنك برقان التزامه بترسيخ مكانته الرائدة في مجال 
تنمية رأس المال البشري في الكويت«.

وأضاف: »إننا مستمّرون في مساعينا الرامية إلى 
جذب واستقطاب الخريجين الموهوبين إلى القطاع 
المصرفي، لما يمثله من ركيزة أساسية للنظام المالي، 
على وجه الخصوص، واالقتصاد المحلي، بشكل عام«. 
ولـــفـــت إلــــى أن أكـــاديـــمـــيـــة بــنــك بـــرقـــان لــحــديــثــي 
التخّرج وبرنامج المواهب -رؤيــة- لهما دور كبير 
فــي »تمييزنا عــن البنوك األخـــرى، مــن حيث توفير 
األسس الضرورية لالرتقاء بقدرات جيل المستقبل 
من المصرفيين ذوي الخبرة إلنجاز المزيد، والذين 
سيكونون قادرين على مواكبة وتيرة التغيير السريع 

في القطاع المصرفي وغيره«.
فريق برقان في جناح البنك
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»االستثمارات الوطنية«: معدالت إيجابية في صافي األرباح

نجحت »االستثمارات 
الوطنية« في تحقيق معدالت 

إيجابية في صافي األرباح 
بلغت 8.7 ماليين دينار، 

وربحية للسهم تعادل 11 
، من خالل بيان الدخل، 

ً
فلسا

وتمكنت من تحقيق ربح قدره 
9.4 ماليين دينار كدخل 

شامل آخر، من خالل حقوق 
المساهمين، كما بلغ إجمالي 
 
ً
الدخل الشامل 18.1 مليونا

لعام 2022.

ــثـــمـــارات  ــتـ عـــقـــدت شـــركـــة االسـ
ــر الـــمـــحـــلـــلـــيـــن  ــمــ ــؤتــ ــة مــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
لــلــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة لــعــام 
2022، يوم الثالثاء )21 الجاري(. 
ــارك فـــي الــمــؤتــمــر رئــيــس  ــد شــ وقـ
ــيـــذي – لــــلــــشــــؤون الـــمـــالـــيـــة  ــفـ ــنـ تـ
جريش نــايــر، ونــائــب رئيس أول 
قــطــاع االســتــثــمــارات المصرفية 
ــار خـــــــــــان، ونـــــــائـــــــب رئــــيــــس  ــ ــشــ بــــ
تــنــفــيــذي لــقــطــاع إدارة الـــثـــروات 
الــمــثــنــى الــمــكــتــوم، الــــذي استهل 
الــمــؤتــمــر بــتــقــديــم عــــرض مــوجــز 
ــة، ولــمــحــة عـــامـــة عن  عـــن الـــشـــركـ
الـــنـــتـــائـــج الـــمـــالـــيـــة الـــمـــثـــمـــرة عــن 
ــي أثـــبـــتـــت أن  ــ ــتـ ــ عــــــام 2022، والـ
ــة االســـتـــثـــمـــارات الــوطــنــيــة  ــركـ شـ
اســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــق أداء مــالــي 
مستقر، بفضل استراتيجيتها 
الناجحة والتنويع الديناميكي، 
لتحقيق القيمة الهادفة في تقديم 
عوائد مستدامة، وتعظيم القيمة 

للمساهمين.
ــــرض جــــريــــش نــــايــــر،  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
رئيس تنفيذي للشؤون المالية 
ــارات الـــوطـــنـــيـــة«،  ــمــ ــثــ ــتــ فــــي »االســ
 عــــن الـــمـــركـــز 

ً
 تــفــصــيــلــيــا

ً
شــــرحــــا

الــمــالــي لــلــشــركــة، إذ نــجــحــت في 
ــعــــدالت إيـــجـــابـــيـــة فــي  تــحــقــيــق مــ
صافي األرباح بلغت 8.7 ماليين 
ديـــنـــار، وربــحــيــة لــلــســهــم تــعــادل 
، من خالل بيان الدخل، 

ً
11 فلسا

ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــى أن »االسـ ــ  إلـ
ً
ــيـــرا مـــشـ

الوطنية« تمكنت من تحقيق ربح 
قــــدره 9.4 مــاليــيــن ديـــنـــار كــدخــل 
ــــن خــــــالل حـــقـــوق  ــل آخـــــــر، مـ ــامــ شــ
الــمــســاهــمــيــن، كــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
الدخل الشامل 18.1 مليون دينار 

لعام 2022. 
وخـــالل الــفــتــرة الــمــقــارنــة لعام 
 بلغ 

ً
2021 سجلت الشركة ربحا

24.4 مليون دينار، من خالل بيان 
الــدخــل، وربـــح للسهم بــواقــع 31 
 بلغ 

ً
 ربحا

ً
، وسجلت أيضا

ً
فلسا

25.6 مليون دينار كدخل شامل 
آخر. في حين بلغ إجمالي الدخل 

الشامل 50 مليون دينار.
وأشـــار جريش إلــى أن العائد 
عـــلـــى مـــتـــوســـط حـــقـــوق الــمــلــكــيــة 
والــعــائــد عــلــى مــتــوســط األصـــول 
ــــاس صـــافـــي الـــربـــح بلغ  عــلــى أسـ

4.2 في المئة و3.3 في المئة لكل 
منهما عــلــى الــتــوالــي خـــالل عــام 
 أن نــســبــة الــرافــعــة 

ً
2022، مــبــيــنــا

الــمــالــيــة بــلــغــت 24.9 فـــي الــمــئــة، 
كــمــا بلغت نسبة الــســيــولــة نحو 
56.3 في المئة خالل تلك الفترة، 
ــــي األصــــــــــــول وحــــقــــوق  ــالــ ــ ــمــ ــ وإجــ
المساهمين العائدة للشركة األم 
لعام 2022 بلغ 271 مليون دينار، 
 عــلــى الــتــوالــي، 

ً
و198.8 مــلــيــونــا

مــقــارنــة بــــ 290.6 مــلــيــون ديــنــار 
 على التوالي في 

ً
و216.8 مليونا

نهاية عام 2021.
وذكــر أن ربحية السهم خالل 
 ،

ً
11 فلسا السنة الحالية بلغت 

 مــع التزامنا الخاص 
ً
و»تماشيا

بتحقيق عوائد ثابتة وإيجابية 
لـــمـــســـاهـــمـــيـــنـــا، أوصــــــــى مــجــلــس 
اإلدارة بــتــوزيــعــات قــيــمــتــهــا 28 
 لـــلـــســـهـــم الـــــواحـــــد لــلــســنــة 

ً
ــا ــسـ ــلـ فـ

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، من خالل األرباح المرحلة، 
وجزء من االحتياطي االختياري، 
وهذه التوصية تخضع لموافقة 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة والــهــيــئــات 

التنظيمية األخرى«. 

أصول الشركة

 مــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال جريش 
ناير إن إجمالي األصول المملوكة 
للشركة وحقوق المساهمين في 
نهاية عام 2022 انخفضت بنسبة 
7 فــي الــمــئــة، لتبلغ 271 مليون 
ــار، مـــقـــارنـــة بــــأصــــول بــلــغــت  ــنــ ديــ
 في نهاية 2021. أما 

ً
290.6 مليونا

بالنسبة إلجمالي أصول الشركة 
المدارة، فقد ارتفعت لتبلغ 1.121 
ــار فــــي 31 ديــســمــبــر  ــنــ مـــلـــيـــار ديــ
2022، مقارنة بأصول 1.09 مليار 
دينار خالل نفس الفترة من العام 
الماضي 2021، أي بمعدل زيادة 

بلغت 3 في المئة. 

أداء الشركة

ــعـــرض  ــالـ وتــــــنــــــاول جــــريــــش بـ
والــتــحــلــيــل الــعــنــاصــر الرئيسية 
ــمـــارات  ــثـ ــتـ الـــمـــحـــركـــة ألداء »االسـ
الوطنية«، حيث أشار إلى إجمالي 

الـــدخـــل خــــالل عــــام 2022 والــــذي 
 إلى 

ً
بلغ 19.9 مليون دينار، الفتا

أن العامل الرئيسي المساهم في 
إجــمــالــي دخــل الــعــام الــحــالــي هو 
إيرادات توزيعات األرباح البالغة 
8.5 مـــاليـــيـــن ديــــنــــار، وإيــــــــرادات 
أتعاب إدارة ووساطة واستشارات 

البالغة 9 ماليين دينار.
وذكر جريش أن قيمة إجمالي 
ــام 2022  ــ ــــالل عـ ــمـــصـــروفـــات خـ الـ
بلغت 10.4 ماليين دينار، مقارنة 

 خالل عام 2021.
ً
بـ 11.1 مليونا

وأوضــــــــــــح أنــــــــه خــــــــالل الــــعــــام 
السابق، المنتهي في 31 ديسمبر 
2022، ســجــل الـــدخـــل مـــن أتــعــاب 
اإلدارة والوساطة واالستشارات 
 بنسبة 19 في المئة، ليصل 

ً
نموا

إلــــى 10.9 مــاليــيــن ديـــنـــار خــالل 
نهاية العام، مقارنة بـ 9.1 ماليين 
خالل نفس الفترة من عام 2021، 
ــان الـــدافـــع الــرئــيــســي لهذا  ــد كـ وقـ
النمو هــو إيـــرادات الوساطة من 
شركة الوسيط لألعمال المالية، 
ــي الـــمـــئـــة،  ــ ــادة بـــلـــغـــت 11 فـ ــ ــزيــ ــ بــ
ــتــــشــــارات  وارتـــــفـــــاع أتــــعــــاب االســ
وإيـــرادات أخــرى بنسبة 755 في 

المئة. 

أداء القطاعات الرئيسية

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اســتــعــرض 
جـــريـــش نـــايـــر األحـــــــداث الـــبـــارزة 
خــــالل 2022 لــبــعــض الــقــطــاعــات 
ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ـــ »االسـ ــ ــ ــيــــة ل ــيــــســ الــــرئــ
الــوطــنــيــة«، وذكـــر أن قــطــاع مينا 

 
ً
لــــــألوراق الــمــالــيــة وضــــع خــطــطــا
تفصيلية لالستفادة مــن جميع 
األدوات الــجــديــدة الــمــصــرح بها 
من قبل بورصة الكويت، وقدمت 
الـــشـــركـــة خـــدمـــة صـــانـــع الـــســـوق، 
لــيــصــل إلــــى 11 شـــركـــة، وقــــال إن 
القطاع استفاد من بعض الفرص 
االســتــثــمــاريــة، مــن خـــالل توجيه 
أمــــوال ومــحــافــظ الــعــمــالء بشكل 
تكتيكي نحو قطاعات وشركات 
مـــؤهـــلـــة، مــــا ســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق 
عائد إيجابي للسنة المالية 2022 
لصناديق الشركة االستثمارية، 
حـــيـــث حـــقـــق صــــنــــدوق الــوطــنــيــة 
 بلغ 3.05 في 

ً
االستثماري عائدا

المئة. وبالنسبة لصناديق موارد 
والمدى وزاجل ودارج، فقد حققت 
عــوائــد بلغت بالتوالي 1.84%-، 
 
ً
%5.09-، %3.00 و%0.25، وأيضا

حــقــقــت مــحــافــظ عـــمـــالء الــشــركــة 
 أعلى من المعدل بنسبة 3 

ً
عائدا

في المئة، بينما أتيح التفويض 
 بنسبة 8.9 

ً
المحلي للشركة عائدا

 من 31 ديسمبر 
ً
في المئة اعتبارا

2022. وقــــد أثـــــرت بــيــئــة أســعــار 
 على أداء 

ً
الفائدة المتزايدة سلبا

أسواق األسهم.
ــــاول جـــريـــش أداء قــطــاع  ــنـ ــ وتـ
االســــتــــثــــمــــارات الـــمـــصـــرفـــيـــة فــي 
»االســتــثــمــارات الــوطــنــيــة«، حيث 
ــال: »نــجــحــت الـــشـــركـــة كمنسق  ــ قـ
رئــــيــــســــي ومــــســــتــــشــــار اإلدراج 
ومدير االكتتاب المشترك ووكيل 
االكتتاب في إدراجات عدة، كإدراج 
شركة أوالد علي الغانم للسيارات، 

الــــتــــي تـــــجـــــاوز االكــــتــــتــــاب فــيــهــا 
10.8 مــــرات، واألســــرع فــي إدراج 
الــشــركــة ضــمــن الــســوق األول في 
 االكتتاب 

ً
بورصة الكويت، وأيضا

لــزيــادة رأســمــال شـركة الوطنية 
االستهالكية القابضة ومجموعة 
الــــــــــــراي اإلعــــــالمــــــيــــــة، وانــــــدمــــــاج 
شركة بوبيان للبتروكيماويات 
والمجموعة التعليمية القابضة، 
وشـــــركـــــة الــــصــــفــــاة لـــالســـتـــثـــمـــار 
وشركة كاب كورب لالستثمار«. 

ــــت إلـــــــى أن الــــشــــركــــة فــي  ــفـ ــ ولـ
المراحل النهائية من التفاوض 
بشأن االكتتاب الــعــام وتفويض 
اإلدراج لــشــركــة مــقــرهــا الــكــويــت، 
ــتـــحـــواذ  وتـــفـــويـــض الــبــيــع واالسـ
لشركة النفط والغاز في الكويت، 
إضـــافـــة إلـــى مــجــمــوعــة قــويــة من 
الــمــقــتــرحــات عــبــر الــقــطــاعــات في 

الكويت. 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــول إدارة االسـ ــ ــ وحـ
الــبــديــلــة، قــال جــريــش إن الشركة 
ــازون  ــ اســـتـــثـــمـــرت فــــي مـــنـــشـــأة أمــ
ــدوق عــــقــــاري يـــرتـــكـــز عــلــى  ــنــ وصــ
أصـــول خــدمــات البيع بالتجزئة 
في الواليات المتحدة األميركية. 
وتابع أن »االستثمارات الوطنية« 
قامت باالستثمار في العديد من 
فـــرص رأس الـــمـــال االســتــثــمــاري 
المباشر في شركة عالمية رائدة 
بــمــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، 
 استثمار الميزانين لتنمية 

ً
وأيضا

العائالت المتعددة في الواليات 
المتحدة األميركية، والمنتجات 
 على أن 

ً
المالية األخـــرى، مــشــددا

الشركة مستمرة فــي استكشاف 
االســتــثــمــارات الــجــديــدة وفـــرص 

االستثمار المباشرة.
وبالنسبة لقطاع االستثمارات 
العقارية، أوضــح أن القطاع لدى 
»االستثمارات الوطنية« يواصل 
الــــعــــمــــل عــــلــــى زيــــــــــــادة مــــعــــدالت 
التحصيل واإليـــرادات للمحفظة 
الــعــقــاريــة، وتــمــكــنــت الــشــركــة من 
تحقيق مــعــدالت تحصيل بلغت 
73 في المئة، ومعدالت اإلشغال 
87 في المئة على التوالي خالل 
ــن عــــــام 2022.  ــ ــع الـــــرابـــــع مـ ــ ــربـ ــ الـ
 من تدشين 

ً
وتمكن القطاع أيضا

الــنــظــام الـــعـــقـــاري اآللـــــي، إضــافــة 
إلــى زيــادة عــدد العمالء، وتأمين 
محافظ عقارية جــديــدة، والعمل 
على تجديد العديد من المحافظ 
العقارية الــمــدارة، وتجديد عقد 

إدارة منتجع الوطنية.

تنمية األعمال

ــار  ــ ــشـ ــ مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال بـ
ــان، نـــائـــب رئـــيـــس أول لــقــطــاع  ــ خـ
االســــتــــثــــمــــارات الـــمـــصـــرفـــيـــة فــي 
ــيــــة«، إن  ــنــ »االســــتــــثــــمــــارات الــــوطــ
الـــشـــركـــة تــرتــكــز عــلــى 4 عــنــاصــر 
اســتــراتــيــجــيــة رئــيــســيــة تتخذها 
لتنمية األعمال وتعزيز المكانة 
الــتــنــافــســيــة، هــــي: بـــنـــاء األصــــول 
الـــمـــدارة، وتمكين التكنولوجيا 
ات، وتحسين الحوكمة،  والــكــفــاء
وتــطــويــر الــــريــــادة االســتــثــمــاريــة 
الــمــصــرفــيــة فــــي قـــطـــاع الـــســـوق، 
ــمــــدارة، والــتــي  ــول الــ وبـــنـــاء األصـــ
تعمل على 3 مــبــادرات رئيسية، 
حـــيـــث يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
الــخــدمــات االســتــشــاريــة بطريقة 
مــنــظــمــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى رأس 
الــمــال االســتــثــمــاري والمنتجات 
الــعــقــاريــة الـــدولـــيـــة، وفــــي سبيل 
ذلــــك تــقــوم الــشــركــة بــبــنــاء فــريــق 
طــــرح قـــــوي، بـــإضـــافـــة نــخــبــة من 
الــمــصــرفــيــيــن الـــمـــؤهـــلـــيـــن لــدعــم 
النمو، إضافة إلــى ذلــك يتم بناء 
ــة لـــجـــلـــب فــــرص  ــ ــخــ ــ ســـمـــعـــة راســ
اســتــثــمــار مــشــتــركــة لمستثمري 
الــــشــــركــــة، ومـــــن أمــثــلــتــهــا شــركــة 
بورصة الكويت، وشركة السكب 

الكويتية وشركة فينكو، وشركة 
أمازون.

وتـــنـــاول بــشــار خـــان العنصر 
الـــــــثـــــــانـــــــي فــــــــي اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
»االســتــثــمــارات الــوطــنــيــة«، حيث 
ـــــن أنــــــــه يــــتــــركــــز فــــــي تــمــكــيــن  بـــــيَّ
ات، حيث  التكنولوجيا والــكــفــاء
ــــى تـــركـــيـــز  ــلـ ــ ــل الـــــشـــــركـــــة عـ ــمــ ــعــ تــ
جــهــودهــا فـــي الـــمـــرونـــة الــرقــمــيــة 
واالستثمار في رقمنة العمليات 
 
ً
وتطوير بيئات العمل، وتماشيا

ــك أطــلــقــت »االســـتـــثـــمـــارات  مـــع ذلــ
الــوطــنــيــة« قــنــوات رقمية جديدة 
ــل الـــــــتـــــــداول عــبــر  ــثــ ــمــــالء، مــ ــعــ ــلــ لــ
ــنــــصــــة الـــعـــمـــيـــل،  اإلنـــــتـــــرنـــــت، ومــ
وتطبيق الواتساب إلدارة عالقات 
 الـــقـــيـــام عــلــى 

ً
ــا ــ ــــضـ ــمــــالء، وأيـ ــعــ الــ

تسخير الكفاءات التشغيلية، من 
خالل عمليات اإلسناد الخارجي، 
والعمل مع استشاريين مشاركين، 
لالستفادة من قدراتهم ومعرفتهم 

وخبراتهم.
 وقـــال إن العنصر الثالث من 
االستراتيجية يتمحور في تعزيز 
الـــحـــوكـــمـــة، وهـــــي مــــن األســــبــــاب 
االستراتيجية التي ساهمت في 
ترقية »االستثمارات الوطنية« إلى 
وضــع الــســوق األول فــي بورصة 
الكويت، »ما يظهر التزامنا بزيادة 
الشفافية والحوكمة، إضافة إلى 
ذلــك تحديث إطـــار عملنا إلدارة 
المخاطر، ليشمل مقاييس كمية 
ــع أفـــضـــل  ــ ــة تـــتـــمـــاشـــى مـ ــيــ ونــــوعــ

الممارسات العالمية«.
 الـــعـــنـــصـــر 

ً
وتـــــــابـــــــع: »أخــــــــيــــــــرا

ــنـــاء  ــي بـ ــ الـــــــرابـــــــع، والــــمــــتــــمــــثــــل فــ
وتــطــويــر الــــريــــادة االســتــثــمــاريــة 
ــاع الـــســـوق  الـــمـــصـــرفـــيـــة فــــي قــــطــ
المتوسطة بالخدمات المصرفية 
االســتــثــمــاريــة مـــع الــتــركــيــز على 
العمالء متوسطي الحجم، حيث 
كان للشركة القدرة على استقطاب 
عــمــالء رئــيــســيــيــن جــــدد، وإتــمــام 
ــاء فـــرق  ــ ــنـ ــ ــامــــالت بــــــــــارزة، وبـ ــعــ مــ
متخصصة في أسواق رأس المال 
وعــمــلــيــات الـــدمـــج واالســـتـــحـــواذ 
ورأس المال االستثماري، والتي 
ــاالت نــمــو  ــجــ ــمــ ــم تـــحـــديـــدهـــا كــ ــ تـ

رئيسية«.

»KIB« يجدد حملة فتح حساب 
»الدروازة« عبر منصاته الرقمية

أعلن بنك الكويت الــدولــي )KIB( تجديد حملته 
المصّممة لتمكين عمالئه من فتح حساب الدروازة 
، وذلــك عبر منصات البنك الرقمية المتاحة 

ً
رقميا

 KIB« إلتــمــام هــذه العملية المصرفية، ســـواء على
أونالين«، أو تطبيق »KIB موبايل«.

 لجهود البنك 
ً
وتأتي هــذه الخطوة اســتــمــرارا

التي يبذلها من أجل توفير تجربة مصرفية أكثر 
راحــــة وســهــولــة لــلــعــمــالء، بــمــا يــالئــم تطلعاتهم 

ــاره »بــنــك  ــعـ  مـــن شـ
ً
وأســــلــــوب حــيــاتــهــم، انـــطـــالقـــا

للحياة«.
وفي هذا الصدد، أشاد المدير التنفيذي في اإلدارة 
المصرفية لألفراد في »KIB«، نواف الخرّيف، باإلقبال 
الكبير والتفاعل الالفت الذي شهدته الحملة الممّيزة، 
وأثنى على جهود فريق عمل البنك في تنظيمها 
قه منذ إطالقها 

ّ
ومتابعة النجاح الذي ما زالت تحق

العام الماضي، وحتى اليوم.

»solutions by stc« تشارك في 
»Capacity الشرق األوسط« لعام 2023

solutions by stc، الــــــذراع  أعـــلـــنـــت 
المتخصصة فــي توفير أحـــدث الحلول 
الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة 
ــاالت الــكــويــتــيــة stc، مــشــاركــتــهــا  االتــــصــ
 Capacity Middle East فــــي فــعــالــيــة 
2023، باعتبارها أكبر تجّمع لشركات 
االتـــصـــاالت فــي منطقة الــشــرق األوســـط 
يـــضـــّم مـــــــزودي الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــيــن 

والفاعلين في مجال التكنولوجيا. 
 ،solutions by stc ت مــشــاركــة وجــــاء
ــــذي انــطــلــق خــــالل الــشــهــر  فـــي الـــحـــدث الـ
ــارات، تماشًيا مع  الــجــاري في دبــي/ اإلمـ
دور مجموعة stc كـــراٍع مــاّســي للحدث، 
حــيــث عــرضــت خـــالل الــفــعــالــيــة حلولها 
الشاملة في مجاالت النواقل والمشغلين، 
والتي تمتد عبر منطقة الشرق األوسط 

وخارجها.
وتعد الفعالية منصة مهمة للتواصل 
ــاء الــحــالــيــيــن والــمــحــتــمــلــيــن  مـــع الـــشـــركـ
التفاقيات النواقل والمشغلين، وتوفر 
كذلك فرصة مــن أجــل استكشاف أحــدث 
التقنيات في قطاع النواقل والمشغلين. 
ــتـــي تــقــّدمــهــا،  ــلـــول الـ ــى الـــحـ ــ وإضــــافــــة إلـ
عملت solutions by stc بشكل تدريجي 
على بناء حضور فعال فــي المؤتمرات 
اإلقليمية والدولية من خــالل المشاركة 

النشطة والفّعالة. وتعتمد هذه المبادرة 
على رؤية الشركة الكتشاف فرص جديدة 
وتوسيع قدراتها، مما يزيد من وجودها 

االقليمي والعالمي.
 solutions by طت

ّ
وخالل الحدث، سل

stc عــلــى تــمــديــدات الــشــبــكــات الــحــديــثــة 
 2Africa

و2Africa Pearls، باعتبارها نظاما 
دوليا جديدا للكابالت البحرية تستثمر 

فيها »stc« حالًيا. 
ويربط النظام أوروبا بالشرق األوسط 
والــهــنــد وإفــريــقــيــا، ويــمــتــد إلـــى الخليج 
ــراق والــكــويــت  ــعــ الـــعـــربـــي بــمــا يــشــمــل الــ
والبحرين والسعودية، والذي يتوقع له 
أن يصبح أطــول كابل بحري في العالم 

عند اكتماله. 
ــذه الـــخـــطـــوة الـــكـــبـــيـــر الــتــي  ــ وتــــعــــّد هــ
ا رائــًعــا 

ً
تــمــر بمراحلها النهائية إنـــجـــاز

سيفتح حقبة جديدة من فرص األعمال 
المتنوعة بما يدعم نمو عائداتها، حيث 
تعتبر 2Africa Pearls، توسعة لشبكة 
2Africa الممتدة في الخليج، وستوفر 
اتصال تيرابيت عالي السرعة وأقل زمن 
وصــول إلى الــدول اآلسيوية واإلفريقية 
واألوروبية، مما يوفر العديد من الفوائد 
للمستخدمين. كما سيصبح أكبر كابل 

يتم مــده تحت سطح البحر فــي العالم، 
لــيــربــط بــيــن مـــراكـــز الــبــيــانــات الــعــالــمــيــة 
الــرئــيــســيــة، ومـــن شــأنــه أن يــعــزز البنية 
التحتية الرقمية في المنطقة، ويسهم في 

نموها االقتصادي.
 عــن نــظــام الــكــابــالت البحرية 

ً
وفــضــال

 solutions by 2، أشــارتAfrica الفرعية
stc إلى الخطوات التي اتخذتها من أجل 
تعزيز خدماتها للنواقل والمشغلين عبر 
الكويت والعراق، ويتم تسهيلها بشكل 
أساسي من خالل فرعها المملوك بالكامل 

»كواليتي نت العراق«، المرخصة من قبل 
وزارة االتصاالت العراقية وهيئة اإلعالم 
واالتصاالت، والتي تقدم مجموعة واسعة 
من خدمات االتصال اإلقليمية والدولية 

بالتعاون مع شركاء عالميين.
 Capacity Middle ُيذكر أنه يتم تنظيم
 ،Capacity Media مــن قبل شــركــة East
وهي مصدر أساسي لألخبار واألحداث 
فــي ســوق خــدمــات االتــصــاالت ومـــزودي 
الــنــواقــل والمشغلين مــن خـــالل المجلة 

التابعة لها. 

»االمتياز الدولية« تنفذ عملية إخالء 
وهمي ناجحة لبرج الداو

نظمت شركة االمتياز الدولية العقارية، التابعة 
لشركة مجموعة االمــتــيــاز االستثمارية، عملية 
إخـــالء وهــمــي لمقرها الــرئــيــســي فــي بـــرج الـــداو، 
وســـط مــديــنــة الــكــويــت فـــي مــنــطــقــة شـــرق بشكل 
ناجح، لتقييم خطط مواجهة الحاالت الطارئة، 
بــالــتــعــاون مــع وزارة الــداخــلــيــة وإدارة الــطــوارئ 

الطبية في وزارة الصحة. 
وصرح صالح الحوطي، رئيس مجلس إدارة 
»االمتياز الدولية«، بأن »عملية اإلخــالء الوهمي 
تأتي ضمن منظومة األمن والسالمة التي تطبقها 
ات المتبعة،   للسياسات واإلجــــراء

ً
الشركة وفــقــا

للوقوف على مدى جاهزية المنشأة والعاملين 

في برج الداو لمواجهة أي حاالت طارئة«. 
وأضاف الحوطي أن »عمليات اإلخالء الوهمي 
المستمرة التي نقوم بها ساهمت بشكل كبير 
فــي زيــــادة خــبــرات مــوظــفــي الــشــركــة والــعــامــلــيــن 
في بــرج الــداو في التعامل مع الــحــاالت الطارئة 
 في هذه العملية 

ً
والحوادث، وهو ما ظهر واضحا

بحرص جميع الموظفين على االلــتــزام بتنفيذ 
الخطة المعتمدة فــي اإلخــــالء، حيث استغرقت 
العملية ما يقارب 7 دقائق، وتمت بشكل منظم، 
وعن طريق استخدام مخارج الطوارئ، وبإشراف 
 للتعامل في مثل 

ً
أعضاء الفريق المؤهل مسبقا

تلك الحاالت«.

لقطة جماعية

جريش ناير بشار خان المثنى المكتوم

 من خالل بيان الدخل
ً
بلغت 8.7 ماليين دينار وربحية للسهم تعادل 11 فلسا

إجمالي األصول 
المدارة بلغ 1.121 
مليار دينار نهاية 
2022 بمعدل زيادة 
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في إطار حرصها على تطبيق 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا وبــرامــجــهــا في 
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، ودعـــــم  ــ ــراكـ ــ ــــشـ الـ
ــهــــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى خـــدمـــة  الــــجــ
المجتمع وتنميته، رعــت شركة 
ــة مــلــتــقــى  ــاريـ ــجـ ــتـ الـــتـــســـهـــيـــات الـ
الـــيـــوم الــعــالــمــي لــمــتــازمــة داون 
تــحــت شـــعـــار »حــبــهــم يــجــمــعــنــا«، 
الــذي نظمته الجمعية الكويتية 
لمتازمة داون تحت رعاية الهيئة 
ــة،  ــاقــ ــشــــؤون ذوي اإلعــ الـــعـــامـــة لــ
األربــعــاء 15 مـــارس الــجــاري، في 
ــان بــمــديــنــة الـــكـــويـــت،  ــفــ قـــاعـــة ديــ
إيمانا مــن »التسهيات« برعاية 
مثل هذه المبادرات التي تعكس 
دورهــا في رعاية ودعــم األنشطة 
والبرامج االجتماعية واإلنسانية، 
حيث تستهدف مختلف شرائح 
المجتمع، وذلك في إطار سعيها 
الــمــســتــمــر والـــــــــــدؤوب، وحـــرصـــا 
منها على تطبيق استراتيجيتها 
وبرامجها في الشراكة المجتمعية 

وتنمية المجتمع.
ــال نــائــب  ــ ــدد، قــ ــ ــــصـ ــذا الـ ــ فــــي هــ

رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة الــتــســهــيــات 
الــتــجــاريــة عــبــدالــلــه الــحــمــيــضــي: 
»تــأتــي رعــايــة شــركــة التسهيات 
التجارية للملتقيات والفعاليات 
الــــــتــــــي تـــنـــظـــمـــهـــا الــــمــــؤســــســــات 
المجتمعية الوطنية انطاقا من 
إيمانها الراسخ بضرورة تكاتف 
الجهود وتكاملها، والتي تصب 
جميعها فــي مصلحة المجتمع، 
كـــمـــا تـــحـــرص الــتــســهــيــات عــلــى 
المشاركة في المبادرات الخاصة 
بأبنائنا من متازمة داون بصفة 
خاصة، ألنه يتم من خالها توفير 
وتحديث الخدمات المبتكرة التي 
تتناسب مع احتياجاتهم النفسية 
والصحية واالجتماعية، والسعي 
لتطوير قدراتهم وتقديم المساندة 
والــدعــم للقائمين على رعايتهم 
وتـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة الـــكـــريـــمـــة لــهــم 
والعمل على دمجهم بالمجتمع«.

من ناحيته، أشــاد مدير إدارة 
التسويق فــي شــركــة التسهيات 
التجارية ثــروت عدلي »بالشعار 

الـــذي رفــعــتــه الجمعية الكويتية 
لــمــتــازمــة داون مــنــذ تأسيسها 
لخدمة أبنائنا من متازمة داون، 
واعـــتـــمـــادهـــا فـــي رســالــتــهــا على 
دمجهم وتمكينهم، من خال إبراز 
أقـــصـــى إمــكــانــاتــهــم ومــهــاراتــهــم، 
ــان طــــــاقــــــات وقــــــــــدرات  ــ ــــضــ ــتــ ــ واحــ
هـــــذه الـــفـــئـــة لــيــصــبــحــوا أعـــضـــاء 
فاعلين ومنتجين في المجتمع، 

حـــيـــث جــــــــاءت مـــســـاهـــمـــة شـــركـــة 
الــتــســهــيــات الـــتـــجـــاريـــة فـــي هــذا 
الملتقى دعما لجهود الجمعية 
وغيرها من المؤسسات اإلنسانية 

والمجتمعية لخدمة الوطن«.
كما تعتبر شركة التسهيات 
الــتــجــاريــة األولــــى مــن نــوعــهــا في 
تمويل السلع االستهاكية على 
مــســتــوى دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، حــيــث تــأســســت عــام 
ــــك الــحــيــن  1977 لــتــتــبــوأ مـــنـــذ ذلـ
مــكــانــة رائــــدة فــي قــطــاع التمويل 
امــتــدت ألكــثــر مــن 45 عــامــا، وقــد 
تـــرســـخـــت مــكــانــتــهــا فــــي الـــســـوق 
ــقـــدمـــه مــــن خـــدمـــات  بـــفـــضـــل مــــا تـ
ــا، وحـــرصـــهـــا عــلــى تــقــديــم  ــزايــ ومــ
أفضل مستويات خدمة العماء، 
مع السرعة والسهولة في إجــراء 
المعامات، وتلعب »التسهيات« 
دورا رئيسيا في قطاع السيارات 
والسلع االستهاكية، وهي الشركة 
ــي تـــمـــويـــل الـــســـيـــارات  الـــــرائـــــدة فــ
الجديدة والمستعملة والقروض 

النقدية واإلسكانية.
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»طلبات« و»الهالل األحمر« وزعتا السالل الغذائية الرمضانية
أعــلــنــت »طـــلـــبـــات«، مــنــصــة الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة، انــتــهــاء 
مبادرة »ماجلة الطعام«، وهي المبادرة األولى من برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية خال شهر رمضان المبارك. وجرت 
المبادرة بالتعاون مع شركة Give، وهي شركة غير ربحية 
تهدف إلى تحسين التبرع اإللكتروني للجمعيات الخيرية 

في الكويت، وجمعية الهال األحمر الكويتية.
وتــهــدف الــمــبــادرة لتقديم الــمــســاعــدة الــغــذائــيــة للعائات 
واألفــــــراد الــمــحــتــاجــيــن داخــــل الــكــويــت خــــال شــهــر رمــضــان 
المبارك. ومن خال منصة طلبات االلكترونية، تمّكن العماء 
مــن الــتــبــرع بسهولة بــالــســال الــغــذائــيــة إلــى جمعية الــهــال 
األحمر الكويتية، الذين تم توزيعهم على أكثر من 400 عائلة 

محتاجة.
وإضافة إلى ذلك، شارك موظفو »طلبات« بنشاط في هذه 
الــمــبــادرة مــن خــال الــتــبــرع بوقتهم والــمــســاعــدة فــي تــوزيــع 

السال الغذائية في عدة مواقع بجميع أنحاء الكويت.
وتــأتــي مــبــادرة مــاجــلــة رمــضــان فــي إطـــار بــرنــامــج طلبات 

للمسؤولية االجتماعية، الذي يهدف إلى الدعم االجتماعي 
للعائات المحتاجة في جميع أنحاء الكويت، حيث تطمح 
»طلبات« إلى تعزيز روح الرحمة والعطاء خال شهر رمضان 
المبارك، وقد أظهر موظفوها التزامهم بهذا القضية من خال 

مشاركتهم الفاعلة واإليجابية.
وبهذه المناسبة، قال المدير اإلداري لـ »طلبات« الكويت، 
بدر الغانم: »نشعر بالفخر بالمشاركة الفّعالة لزبائننا في 
هــذه الــمــبــادرة، ونجاحها هو بمنزلة إثبات للكرم واللطف 
والــصــفــات الــحــمــيــدة مـــن قــبــل مــجــتــمــع الــكــويــت. وتــعــد هــذه 
المبادرة امتدادا لبرنامج المسؤولية االجتماعية الخاص بنا، 
وتنفيذا الستراتيجيتنا في االستفادة من منصتنا وتقنيتها 
للمساهمة بإيجابية فــي مجتمعنا مــن خــال شركائنا من 
منصة Give و»الهال األحمر« الكويتية. نحن ما زلنا ملتزمين 
بدعم المجتمع الذي نخدمه، وسنستمر في العمل نحو صنع 

الفارق اإليجابي فيمن حولنا«.

قطر تنشئ بورصة جديدة للمشتقات
لتداول عقود الخيار والعقود اآلجلة والمؤشرات

قالت الهيئة المعنية بالتنظيم المالي في قطر، االثنين، إن 
البورصة القطرية تعتزم إنشاء سوق مشتقات جديدة ستسمح 
للمستثمرين بــتــداول عقود الخيار والعقود اآلجــلــة المتصلة 
بــاألســهــم الــمــدرجــة فــي بــورصــة قــطــر، كــذلــك الــعــقــود المتصلة 

بمؤشر البورصة.
وأعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن إطار عمل تنظيمي 
جديد للمشتقات المدرجة بعد مشاورات استمرت ثاثة أشهر 

مع المستثمرين والمشاركين في السوق.
وإلــى جانب بــورصــة المشتقات، قالت الهيئة، فــي بــيــان، إن 
 إنــشــاء كــيــان سيكون بمنزلة جهة 

ً
بــورصــة قطر تعتزم أيــضــا

مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة 
مخاطر التسوية.

 إبــرام اتفاقية مع 
ً
وقال البيان، إن بورصة قطر أعلنت أخيرا

مجموعة بورصة لندن تنص على توفير التكنولوجيا الازمة 
لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق.

ونــقــل الــبــيــان عــن عــبــد الــعــزيــز الــعــمــادي الــرئــيــس التنفيذي 
بالوكالة لبورصة قطر القول »إن إصدار قواعد أسواق وبورصات 
المشتقات لعام 2023 ينشئ إطار العمل التنظيمي الضروري 
 فـــي خــطــطــهــا إلنـــشـــاء بــورصــة 

ً
لـــبـــورصـــة قــطــر لــلــمــضــي قـــدمـــا

المشتقات والجهة المقابلة للمقاصة المركزية«.
وأضاف: »يشكل إطاق بورصة المشتقات ركيزة أساسية في 
تطوير سوق المال القطري، وترقية مركز البورصة إلى مصاف 

األسواق المتقدمة«.
وال تزال قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم 
والدولة المستضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، 

مصنفة ضمن األسواق الناشئة على مؤشر إم.إس.سي.آي. 
وتحول اهتمامها اآلن إلى بناء سوق األسهم من خال فتحها 
أمام قاعدة أوسع من المستثمرين وإدخال المزيد من عمليات 

اإلدراج.
وتخلفت الدولة عن ركب طفرة في الطروحات العامة األولية 
شهدتها السعودية واإلمارات العام الماضي، ويعزو المطلعون 
ــاء كــورونــا  فـــي الـــســـوق شـــح الــصــفــقــات فـــي قــطــر إلـــى تــأثــيــر وبــ

والتركيز على تنظيم نهائيات كأس العالم.
وشهدت بورصة قطر أول طرح عام أولي منذ ثاث سنوات 
اجــرتــه شــركــة خــدمــات تكنولوجيا الــمــعــلــومــات )مـــيـــزة(، وذلــك 
بموجب لوائح جديدة سمحت للشركات بتقديم نطاق سعري 

الختبار شهية المستثمرين وتحديد األسعار.
)رويترز(

»فيرست سيتيزنز« يوافق على شراء 
بنك سيليكون فالي

قال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أمس، 
إنــــه ســيــســتــحــوذ عــلــى ودائــــــع وقــــــروض بنك 
سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصا 
من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال 

العالمية.
ــنـــفـــصـــل، ذكــــــــرت الـــمـــؤســـســـة  وفــــــي بــــيــــان مـ
االتحادية للتأمين على الودائع، التي سيطرت 
على »سيليكون فالي« هذا الشهر، أنها حصلت 
ــقـــديـــر األســــهــــم فــــي »فـــيـــرســـت  ــقــــوق تـ ــلـــى حــ عـ
سيتيزنز« بقيمة محتملة تصل إلى 500 مليون 

دوالر كجزء من الصفقة.
وأفاد »فيرست سيتيزنز« بأن الصفقة تهدف 
إلــى الــحــفــاظ على مــركــزه الــمــالــي الــقــوي، وان 
الشركة الجديدة ستظل قــادرة على مواجهة 
الــمــشــكــات وتــمــلــك محفظة قــــروض متنوعة 

وقاعدة ودائع.
وبموجب الصفقة تستحوذ شركة فيرست 
سيتيزنز بنك آند ترست على أصول لسيليكون 
فالي قيمتها 110 مليارات دوالر، وودائع بقيمة 

56 مليارا، وقروض بقيمة 72 مليارا.
ا من أمس سيبدأ 17 فرعا كانت تتابع  وبدء
بنك سيليكون فالي من قبل في العمل كوحدة 
تابعة لبنك فيرست سيتيزنز، ويمتلك األخير 
حوالي 109 مليارات دوالر من األصول، ويبلغ 

إجمالي ودائعه 89.4 مليارا.
من ناحيته، ذكر رئيس االحتياطي الفدرالي 

فــي مينيابوليس، نــيــل كــاشــكــاري، أن األزمـــة 
المصرفية األخيرة في الواليات المتحدة، تقرب 
الــبــاد »بــكــل تــأكــيــد« مــن الــركــود االقــتــصــادي، 
متابعا: »مــا هو غير واضــح بالنسبة لنا هو 
إلى أي مدى تــؤدي هذه الضغوط المصرفية 
إلى أزمة ائتمانية واسعة النطاق، وبعد ذلك 
ســتــؤدي أزمـــة االئــتــمــان كما قلت إلــى تباطؤ 

االقتصاد«. 
وأضــــاف كــاشــكــاري، فــي مقابلة مــع شبكة 
»سي بي إس«، أن مسؤولي االحتياطي الفدرالي 
يــراقــبــون باهتمام شــديــد تأثير أزمـــة القطاع 
المصرفي، وأن النظام الحالي يحظى »بالدعم 
الكامل« من البنك المركزي األميركي. وأردف: 
»يتمتع النظام المصرفي بمركز رأسمالي قوي 
وكثير مــن السيولة، ويحظى بالدعم الكامل 
من مجلس االحتياطي الفدرالي والمنظمين 

اآلخرين الذين يقفون وراءه«.
وحــول استقرار النظام المصرفي وقدرته 
على السيطرة على المزيد من المخاطر التي 
قــد يشهدها، أشـــار كــاشــكــاري إلــى أن النظام 

المصرفي األميركي مرن وسليم.

»التسهيالت« رعت ملتقى اليوم العالمي لمتالزمة 
داون لعام 2023 تحت شعار »حبهم يجمعنا«

توزيع ماجلة الطعام

جانب من توزيع الماجلةلقطة جماعية لفريق العمل

المتقاعدون وفوضى التجمعات
ــّدر عــدد المتقاعدين بالكويت في  ــ

ُ
»ق

شهر ديسمبر ٢٠٢١ بحوالي ١٥٣ ألفا 
)جريدة األنباء ١٩/ ٤/ 2022(، وبلغ عدد 
الناخبين ٦٠٨ آالف عــام ٢٠٢٢ )جريدة 
القبس ١/ ٥/ ٢٠٢٢(، أي ما يعادل نسبة 

٢٥ بالمئة من إجمالي الناخبين.
ولــــو افــتــرضــنــا أن جــمــيــع المتقاعدين 
أصــبــح لهم كــيــان قــانــونــي معتمد رسميا 
ومستقل، فسيكون لهم أثر واضح، با شك، 
لجهة التأثير على تركيبة مجلس األمــة 
من حيث العدد والنوعية، أو التأثير على 
مجلس الــوزراء، أو على األقل التأثير على 
مجلس إدارة »التامينأت« االجتماعية. َمن 
ل المتقاعدين في الكويت؟ وتحت أي 

ّ
يمث

تنظيمات قانونية أو معتمدة نرى أنشطتهم 
وفــعــالــيــتــهــم؟ أو مـــن يمثلهم إعــامــيــا في 
الساحتين السياسية واالجتماعية؟ وهل 
لــهــذا التنظيم أو هــذه التجمعات أي قوة 
فعالة في التأثير على الــرأي العام أو على 
البرلمان أو مجلس الوزراء؟ لنراجع بعض 
المعلومات المتاحة لاطاع، والتي تبّين 

مجريات ما يحُدث. 
فـــيـــمـــا يــــلــــي بــــعــــض أهـــــــم الــتــنــظــيــمــات 
والتجمعات التي ليس بينها أي ارتباط أو 

تنسيق )حسب معلوماتي(:
1. جمعية المتقاعدين الكويتية )٢٠٢١ 
ويرتبط االسم باألخ سعود العصفور، أول 

رئيس للجمعية(.
2. تجّمع المشروع الوطني للمتقاعدين 
ــــط بــــــــــاألخ د. صــــاح  ــبـ ــ ــرتـ ــ )خـــــــــبـــــــــرات(، ويـ

العبدالجادر - صاحب المبادرة(.
3. جمعية المحاربين القدماء )الجيش 

الكويتي(.
4. جمعية الضباط المتقاعدين )وزارة 

الداخلية(.
5. جمعية متقاعدي شركة نفط الكويت.

6. أفـــراد مجتمعون عــديــدون يطالبون 
بإسقاط فوائد قــروض التأمينات )األنباء 
١٠/ ٨/ ٢٠٢٠(، ويرمز لهم بـ # تجّمع حقوق 

المتقاعدين.
ولــنــأخــذ أول تنظيمين بسبب الصفة 
القانونية )جمعية المتقاعدين الكويتية(، 
والصفة المهنية )تجّمع المشروع الوطني 

للمتقاعدين - خبرات(:
1. جــمــعــيــة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الــكــويــتــيــة، 
أشــهــرت بـــوزارة الــشــؤون االجتماعية في 
٦/١٢/ ٢٠١٦ بقرار وزاري رقــم 49 /أ لسنة 
٢٠١٦ مــن ٥٧ مــؤســســا، وحــتــى ٢٠٢٠ كان 
لهم مقر بمنطقة السام في جنوب السرة، 
وكان األخ المحامي يعقوب الصانع يتولى 

دعم الجمعية. 
وحسب مراجعتنا لـــوزارة الــشــؤون، تم 
إباغنا بأنها اتخذت إجراءات بحل مجلس 
إدارة الجمعية )لعدم وجود مقر وال أنشطة(، 
وجاٍر تعيين مجلس إدارة مؤقت، ومن ثم 
الــدعــوة إلـــى انــتــخــاب مجلس إدارة جديد 

هذا العام. 
عموما، الجمعية عانت ضعف الموارد 
المالية وعــدم وجــود أي دعــم رسمي وقلة 
عـــدد األعـــضـــاء المسجلين )ال تحصل أي 
من جمعيات النفع العام التي أشهرت منذ 
٢٠٠٤ على أي دعم مالي، أو تخصيص مقر 
لها من الجهات المختصة، مثل أماك الدولة 

وبلدية الكويت(.
2. تجّمع المشروع الوطني للمتقاعدين 
)خبرات(، ُيعتبر تجمعا مهنيا يقوم بإعطاء 
الـــدورات التدريبية واإلعامية منذ ٢٠١٦، 
ولم يعد التجمع يمارس أنشطة وفعاليات 
كالسابق، ألسباب نجهلها. وثد كان له في 
الفترة السابقة نوع من الصيت اإلعامي من 

حيث نوعية األنشطة.
وبالمقارنة الظاهرية بين تجمعات 

ص 
ّ

المتقاعدين والنقابات العمالية، نلخ
ما يلي:

1- استطاع االتحاد العام لعمال الكويت 
الــمــكــون مــن اتــحــاديــن يــشــمــان ١٩ نقابة، 
ــاد نــقــابــات الــعــامــلــيــن بــالــقــطــاع  هــمــا اتـــحـ
الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعات 
ــيـــاويـــات، وال يـــتـــجـــاوز عـــدد  ــمـ ــيـ ــتـــروكـ ــبـ الـ
المسجلين باالتحاد العام ٣٠ ألفا )أي ما 
يعادل ٥ بالمئة من إجمالي الناخبين في 
الكويت(، الفوز قانونيا بعضوية مجلس 

إدارة »التأمينات االجتماعية«.
2- يحصـــــل االتــحــاد عـــلى دعــم مالي 
بـ ٣٥ ألف د. ك سنويا من وزارة الشؤون 
االجتماعية )القانون المنظم هو ٦ لسنة 
٢٠١٠، بما ال يخالف االتفاقات الدولية(، 
كما أن له مقرا رسميا في ميدان حولي.

 3- االتـــحـــاد الـــعـــام لــديــه مــجــلــة دوريــــة 
ومعهد متخصص للثقافة العمالية، بينما 
ليس للمتقاعدين أي دعم حكومي أو أنشطة 

فعالة بالمقارنة.
ــواء مــن  ــ ــ ــم يــســتــطــع الـــمـــتـــقـــاعـــدون؛ سـ لــ
الجمعية أو التجمعات األخــــرى، تنسيق 
جهودهم وأنشطتهم في سبيل تحقيق كيان 
موحد )مثا االجتهاد والتنسيق في إنشاء 
اتحاد عام يسمح به القانون أو االتفاقات 
الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــة(، وتــفــعــيــل جــهــد مــركــزي 
فّعال يخدم شريحة المتقاعدين اقتصاديا 
ــــي أن مــؤســســة  ــــك فـ واجـــتـــمـــاعـــيـــا. وال شـ
التأمينات نفسها تعاني هذا الموقف، من 
حيث فوضى التنظيمات، حيث ال تعرف 
ل المتقاعدين 

ّ
المؤسسة مــع أي جهة تمث

للتعامل معها!

الخالصة والمقترحات
اتها   1. تستعجل وزارة الشؤون إجراء
في الدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد 

لجمعية المتقاعدين الكويتيين، وذلك قبل 
٣٠ يونيو المقبل، بتعيين مجلس إدارة لمدة 
ال تتجاوز ٦ أشهر، ومن ثم الدعوة إلجراء 

انتخابات.
2. عــلــى مجلس اإلدارة الــمــعــّيــن وعلى 
الراغبين بخوض االنتخابات للجمعية، 
التنسيق مع المؤسسين للجمعية، وأيضا 
مــــع الــتــجــمــع الــمــهــنــي »تــجــمــع الــمــشــروع 
ــبـــرات( بتشكيل  الــوطــنــي للمتقاعدين )خـ
ــديــــد، وذلــــــك لــجــهــودهــم  مــجــلــس إدارة جــ
الــســابــقــة. كــذلــك يمكن تنفيذ دعـــوة لعمل 
تنسيق مــن خــال نـــدوة للتجمع الجديد، 
والـــــذي أقـــتـــرح أن يــشــمــل مـــن لــديــه نــشــاط 
إعـــــامـــــي ســــابــــق بـــخـــصـــوص مــتــطــلــبــات 
المتقاعدين وحــقــوقــهــم، ومــعــرفــة أســبــاب 
عزوف المتقاعدين عن االنضمام للجمعية، 

والعمل على حلها.
3. النظر قانونيا في تشكيل اتحاد عام 
يشمل جميع الجمعيات للمتقاعدين في 
تجّمع واحــــد، ليصبح أداة فعالة لخدمة 
المتقاعدين، كما أن هناك خيارا أن ينشئ 
المتقاعدون شركة غير ذات ربحية كنواة 
ــــال كــيــان  لــتــجــمــيــع الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن خــ
اقتصادي ومالي، وتكون نواة لتنظيم عملها 

المؤسسي.
4. االستفادة من االتحاد العام للعمال 
فــي عملية التنظيم الــمــؤســســي لجمعية 
المتقاعدين، من حيث دراسة إمكانية عمل 

اتحاد جديد للعمال المتقاعدين.
5. بــــعــــد تـــشـــكـــيـــل الـــجـــمـــعـــيـــة، نـــقـــتـــرح 
عــلــى مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الــقــيــام بــدورهــا 
الــــمــــؤســــســــي مــــــن نــــاحــــيــــة الـــمـــســـؤولـــيـــة 
االجتماعية في دعم الجمعية، وخصوصا 
في وجــود إدارة جديدة بالمؤسسة تعمل 

ضمن إطار مؤسسي ومهني.
* باحث في شؤون المتقاعدين

وجهة نظر

عبدالله الحميضي
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بدأت حياتها خادمة ولم تنجب فاختارت 
تربية ابنة طليقها رشدي أباظة

ارتحلت الفنانة المصرية سامية جمال إلى عالم التمثيل والفن 
االستعراضي، وسطعت نجوميتها في سينما األربعينيات، 

وتمايلت مثل الباليرينا في فضاء النغم الحزين، ثم انحسرت عنها 
األضواء، فعاشت الفراشة السمراء على ذكريات الحب والزواج 

حتى رحيلها في مطلع ديسمبر عام 1994، عن عمر تخطى 
.

ً
السبعين عاما

قصة سامية جمال، دارت أحداثها كفيلم ميلودرامي يمتلئ باألسى 

والدموع، فقد ُوِلَدت زينب خليل إبراهيم محفوظ، في محافظة 
بني سويف )بصعيد مصر(، ألم مغربية وأب مصري يعمل بمهنة 

“ترزي”، وظلت في رغد من العيش حتى وفاة والدتها وزواج 
والدها من سيدة أخرى جعلتها تعمل خادمة لمدة خمس سنوات 

حتى بلغت الثالثة عشرة، وقررت أن تهرب من المنزل وذهبت 
إلى شقيقتها التي تعمل خّياطة في القاهرة، ومنها انطلقت إلى 

عالم الشهرة. 

بدأت الفتاة الوافدة إلى القاهرة، مشوارها الفني، 
بالعمل بفرقة بديعة مصابني، واألخــيــرة اختارت 
لها اسم “سامية جمال”، وشاركت في التابلوهات 
الـــراقـــصـــة الــجــمــاعــيــة واشـــتـــهـــرت بــلــقــب “الــراقــصــة 
الحافية” ألنها كانت ترقص حافية القدمين، وتبهر 

الجمهور بأدائها االستعراضي.

عفريتة هانم 

واتجهت سامية إلى السينما، وشاركت في فيلم 
، والتقت 

ً
“انتصار الشباب” )1941(، وعمرها 17 عاما

لت  خالله ألول مرة بالموسيقار فريد األطرش، وشكَّ
، وتمنت الزواج منه، ولكن 

ً
 ناجحا

ً
 فنيا

ً
معه ثنائيا

حالت الظروف دون إتمام الزواج. 
، والتقت 

ً
وقّدمت الفراشة السمراء نحو 70 فيلما

مــع فريد األطـــرش فــي بعض األفـــالم، منها “حبيب 
العمر” )1947( إخراج هنري بركات، و”أحبك أنت” 
إخـــراج أحــمــد بــدرخــان، و”عفريتة هــانــم” للمخرج 
بــركــات عــام 1949، و”تــعــالــى ســلــم” )1952( إخــراج 

حلمي رفلة. 
ــــول قـــصـــة حــــب جــمــعــت  ــاثــــرت شـــائـــعـــات حــ ــنــ وتــ
لت إلى ســراب، وبعد سنوات  بينهما، ولكنها تحوَّ
كشفت سامية حقيقة عالقتها باألطرش، وأن قصة 
حبهما دامت ألكثر من ثمانية أعــوام، وحين طلبت 
منه الزواج، صدمها بقوله إنه لن يتزوج من راقصة!  
وتوقف التعاون الفني بينهما، وفي تلك الفترة، 
 على باريس، وتعرف هناك 

ً
كــان فريد يتردد كثيرا

عــلــى الــراقــصــة ليلى الــجــزائــريــة، واقــتــرح عليها أن 
ترافقه إلى مصر لتعمل معه في السينما بعقد مدته 
ثماني سنوات، وكان يريد بذلك تعويض الفراغ الذي 

تركته سامية جمال، بعد خالفها معه.
وفــي لقائها مع اإلعالمي طــارق حبيب، اعترفت 
سامية جمال أن حب عمرها هو فريد األطرش، رغم 
اعتقاد الكثيرين أن حب عمرها هو رشــدي أباظة، 
وأن حالة الحب بينها وبين فريد كانت واضحة لكل 

المحيطين بهما.

رصاصة في القلب

وظهرت سامية مع مطربين آخرين في أفالم ِعدة، 
منهم محمد عبدالوهاب في “ممنوع الحب” )1942(، 
و”رصاصة في القلب” )1944( للمخرج محمد كريم، 
ومــع محمد فـــوزي فــي “صاحبة الــعــمــارة” )1948( 
إخراج عبدالفتاح حسن، والتقت المطرب عبدالعزيز 
محمود في “أسمر وجميل” )1950(، و”خد الجميل” 

)1951( تأليف وإخراج عباس كامل.
وطــارت الفراشة السمراء إلى السينما العالمية، 
وشـــاركـــت بمشهد اســتــعــراضــي لــمــدة ثـــالث دقــائــق 
في الفيلم األميركي “وادي الملوك” )1954( بطولة 
ــراج روبـــرت  ــ ــرت تــايــلــور وإلـــيـــانـــور بـــاركـــر وإخــ ــ روبـ
بيروش، وفي نفس العام شاركت في بطولة الفيلم 
الــفــرنــســي “عــلــي بــابــا واألربــعــيــن حـــرامـــي” إخـــراج 
جــاك بيكر، ولعبت دور “مــرجــانــة” وقــدمــت بعض 

االستعراضات الراقصة.

الحب الضائع

تــعــددت حـــاالت زواج سامية جــمــال، وفــي بداية 
مــشــوارهــا الفني، تــزوجــت مــن شــاب أميركي يدعى 
شــبــرد كينج، الـــذي أشــهــر إســالمــه وغــّيــر اســمــه إلى 
عبدالله كينج، وانفصلت عنه بعد وقت قصير، وحين 
فقدت األمــل في الـــزواج من فريد األطـــرش، أوصــدت 
ست  باب قلبها، خوفا من صدمة عاطفية أخرى، وكرَّ

وقتها ألعمالها السينمائية.
وفوجئ الوسط الفني في نهاية الخمسينيات، 
ــة الـــســـمـــراء  ــفــــراشــ ــدة، جـــمـــعـــت الــ ــ ــديـ ــ بـــقـــصـــة حــــب جـ
والموسيقار الــشــاب ـ آنـــذاك ـ بليغ حــمــدي، وتطّور 
األمر إلى خطبة وتخطيط للزواج، حتى أنهما تحدثا 
عن تفاصيل هذه الخطبة ومخططات الزواج لمجلة 
“الكواكب” المصرية التي نشرت هذه التفاصيل في 
عدد نادر عام 1959، تحت عنوان “قّصة خطبتهما... 

كما كتبتها سامية جمال وراجعها بليغ حمدي”.
ــك الـــعـــدد، كــتــبــت ســامــيــة أن الــشــائــعــات  وفــــي ذلــ
تــنــاثــرت حـــول عــالقــة حــب تجمعها ببليغ حــمــدي، 

ولهذا تجنبت لقاءه واتهمته بتسريب هذه األخبار 
والتفاصيل، وأقسم بليغ بأنه بريء من ذلك، لكنها 
أبلغت أحد أصدقائهما بأن ينقل لبليغ رغبتها في 
تجنب هذه الشائعات باالبتعاد عنه حتى تستريح 

من هذه الشائعات.
وأدركت أن زواجها من الملحن الشاب، سينتهي 
باالنفصال، ألنها تكبره في العمر، وفوجئت باتصال 
بليغ يستفسر عن قرارها، فأبلغته بأنها ُمصرة على 
أن يبتعد عنها، فشكرها وأغلق الهاتف، لكنه شعر 

بأن عالقته بها لن تنتهي بهذه الصورة.
ومر شهر على المكالمة، ومــرض الصديق الذي 
كان رسواًل بينهما وذهبت لزيارته وفوجئت بوجود 
بــلــيــغ، وظـــل يــرحــب بــهــا بــاهــتــمــام بـــالـــغ، ودعــاهــمــا 
صديقهما لتناول الغداء في اليوم التالي، وحينها 
شعرت بحب بليغ، وتملكها شعور بالسعادة بهذا 

الحب الصادق.
وفكرت الفراشة في عالقتها ببليغ، واستعرضت 
حياتها والعزلة التي فرضتها على نفسها ورفضها 
 تــقــدمــوا لــلــزواج مــنــهــا، وشــرحــت لــه كل 

ْ
لــعــدد ِمــمــن

: “أنا 
ً
ظروفها ومشكالتها، فعرض عليها الزواج قائال

أحبك وأقصى أمنيتي أن أتزوجك ويوم توافقين على 
الزواج أرجو أال تبخلي عليَّ بإعالن هذه الموافقة”.
ووافقت سامية على الــزواج منه، وكان ذلك بعد 
، ففرح 

ً
انتهاء سهرة ليلة األحد في الرابعة صباحا

بليغ وأخبرها أنه سيشتري “خاتم الخطوبة” في 
اليوم التالي، فأخبرته أنها تتشاءم من يوم الثالثاء، 
وقّرر أن يشتري “الدبل” يوم االثنين ألنه لم يستطع 

االنتظار حتى األربعاء.
ــــوم االثـــنـــيـــن الـــمـــوافـــق 29 يـــونـــيـــو أعــلــنــا  ــــي يـ وفـ
خطبتهما دون أن يسمع بها أحــد، وكانت أول من 
عــرف بــهــذا الخبر الــشــحــرورة بعد أن اتصلت بها 
صباح لتدعوها إلى سهرة، وخالل فترة الخطوبة 
تــزايــد إعــجــاب سامية ببليغ، لطيبة قلبه وأخالقه 
واعـــتـــزازه بــكــرامــتــه بــجــانــب فــنــه كــمــلــحــٍن مــوهــوب، 
وتعجلت األيـــام الباقية على إتــمــام الـــزواج واتفقا 

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

فريد األطرش 
يرفض الزواج 
من الراقصة 
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سامية جمال... فراشة سمراء تمايلت على النغم الحزينسامية جمال... فراشة سمراء تمايلت على النغم الحزين

الفراشة السمراء 
 تعود للرقص 

بعد الستين

النجمة االستعراضية ترقص مع الثعبان! 
تــعــرضــت ســامــيــة جـــمـــال لــلــعــديــد من 
المواقف الطريفة، وروت إحداها لمجلة 
ــام 1953:  ــدر عــ ــدد صــ “الـــكـــواكـــب” فـــي عــ
ــد الـــمـــســـارح فــي  ــ ــــص عـــلـــى أحـ ــنـــت أرقــ “كـ
بيروت، وكانت الصالة مكتظة بجمهور 
المتفرجين، وما إن ظهرت على المسرح 
 
ً
حــتــى بـــدأ التصفيق وانــحــنــيــت احــتــرامــا

لجمهوري وبدأت أرقص”.
وبــعــد انــتــهــاء رقــصــتــهــا األولـــــى، طلب 

 
ً
الجمهور أن تعيدها، وكان أشدهم إلحاحا
 تجاوز الخمسين من عمره، وكان 

ً
رجــال

يجلس في الصف األمامي، وبدأت الفراشة 
 وأصابتها الدهشة حين 

ً
ترقص مــجــددا

 وبـــدأ يعزف 
ً
أخـــرج الــرجــل الــعــجــوز نــايــا

ـــر بــــه، فــالــتــفــتــت نــحــوه مبتسمة، 
ِّ
وُيـــصـــف

وفــوجــئــت بثعباٍن كبير يــخــرج مــن سلة 
يضعها إلى جواره.

وفــــي تــلــك الــلــحــظــة صـــرخـــت مـــن شــدة 

الرعب، وهاجت الصالة واندفعوا للقبض 
على الرجل، وحين قبضت عليه الشرطة، 
عرفت السر بعد استجوابه، إذ تبين أنه 
ساحر وأراد أن يدرب الثعبان على حركات 
الـــرقـــص الــتــي تــقــوم بــهــا ســامــيــة جــمــال، 
ألنــه من أشــد المعجبين بها وبرقصها، 
لــذلــك أراد أن يــــدرب الــثــعــبــان عــلــى نفس 

الموسيقى والحركات الراقصة.

ــال الـــرقـــص  ــمــ ــزلــــت ســـامـــيـــة جــ ــتــ اعــ
وتــفــرغــت للعمل فــي السينما، لكنها 
عــادت للرقص وهــي في عمر الستين 
في فرقة سمير صبري االستعراضية، 
ــــت، جـــــاء الــتــلــفــزيــون  ــوقـ ــ وفـــــي ذلـــــك الـ
 لتصوير الفراشة 

ً
الفرنسي خصيصا

السمراء بعد عودتها للرقص. 
وتــبــيــن أن الــســر فــي عــــودة سامية 
للرقص، أنها كانت تمر بضائقة مالية، 
وتنفق على أبناء شقيقتها، وتريد أن 
تصلح شقتها، التي تحتاج إلصالحات 
ــورة الــــصــــرف الــصــحــي  ــ ــاسـ ــ بـــســـبـــب مـ
التي أتلفتها، ولكن بعد ظهورها مع 
ــادت مـــجـــدًدا  ــبـــري، عـــ فـــرقـــة ســمــيــر صـ

لالحتجاب عن األضواء.

عصابة أميركية تجبرها على الرقص بمالبس رعاة البقر

بائع السمك يخدع الفنانة المشهورة

عاشت سامية جمال فترة في الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة بـــعـــد زواجــــهــــا مــــن األمـــيـــركـــي 
عبدالله كينج الـــذي أســلــم مــن أجلها ثم 
ــتـــولـــى عـــلـــى أمـــوالـــهـــا ووقــــــع الـــطـــالق  اسـ

بينهما.
وخـــالل فــتــرة إقــامــتــهــا هــنــاك تعرضت 
للعديد من المواقف الغريبة والصعبة، 
منها ما روتــه الفراشة في مقال بإحدى 
ــشــر عـــام 1954 تحت 

ُ
الــمــجــالت الــفــنــيــة ن

عنوان: “أنا بخيلة”، وذكرت أنها ليست 
 
ً
بخيلة على اإلطــالق، وأنها تمشى دائما
بمبدأ “اصـــرف مــا فــي الجيب يأتيك ما 
في الغيب”، لكنها في مرات قليلة كانت 
بخيلة عــلــى نفسها ال مــع الـــنـــاس، وفــي 
مــعــظــم هـــذه الـــمـــرات تــســبــب بخلها على 
نفسها فــي وقــوعــهــا ضحية للعديد من 
الــمــواقــف الــصــعــبــة، وأتـــت نــتــائــج البخل 

بعكس ما أرادت وخططت.
وروت الفراشة ما حدث لها حين دعتها 

إحدى الهيئات في نيويورك إلحياء حفلة 
هناك، وكانت سامية جمال تقيم في بلدة 
بعيدة عن مكان الحفل الذي كان موعده 
في الثامنة والنصف مساًء، وبدأت تستعد 
لــلــحــفــل وســـألـــت عـــن مــواعــيــد الــقــطــارات، 
 يقوم في الخامسة 

ً
 فاخرا

ً
فوجدت قطارا

والنصف بعد الظهر، ولكن تذكرته باهظة 
الثمن.

وكــان القطار الــذى يليه ال يقل فخامة 
ولكن سعر تذكرته أقــل ويصل فــي وقت 
أطـــول، فــقــررت أن تــوفــر وتستقل القطار 
الثاني، وانطلق في موعده المحدد، وبدأت 
تطالع إحدى الروايات، والحظت بعد فترة 
أن القطار توقف ومضى الركاب يطلون 
 أصاب القطار 

ً
من النوافذ، فظنت أن عطال

وسيتم إصالحه، حتى فوجئت بأصوات 
الرصاص، وارتباك وصراخ الركاب الذين 
أصابهم الهرج والمرج وحاولوا االختباء 

أسفل المقاعد.

وهجم عدد من اللصوص على القطار 
وفتشوا كل الركاب وسرقوا كل ما هو غاٍل 
وثمين ومنهم حقيبتها التي كانت تضع 
فــيــهــا بــدلــة الــرقــص الــتــي ســتــرقــص بها، 
دون أن يقاومهم أحد، وبعد أن انتهوا من 
مهمتهم انطلقوا هاربين، وبعدها انطلق 

القطار في طريقه.
ــكـــان الـــحـــفـــل فــــي وقـــت  ــــى مـ وذهــــبــــت إلـ
مـــتـــأخـــر، وقـــصـــت عــلــى الـــمـــوجـــوديـــن ما 
حـــدث لــهــا، فــأخــبــروهــا بـــأن هـــذا الــقــطــار 
 
ً
مخصص لنقل البضائع الخفيفة، وكثيرا
 في 

ً
ما يتعرض لهجوم اللصوص طمعا

سرقة البضائع، ورقصت سامية بمالبس 
رعـــاة الــبــقــر، وخــســرت ثمن بــدلــة الرقص 
الــبــاهــظــة الـــــذي يـــقـــدر بـــــــ200 جــنــيــه، كي 
 هو فارق السعر بين 

ً
 بسيطا

ً
توفر مبلغا

تذكرتي القطار.

تعرضت الفنانة سامية جمال لموقف طريف، حين عادت ذات يوم 
 أرسل هدية عبارة عن صندوق 

ً
للمنزل، وأخبرها الخادم بأن صديقا

سمك من مدينة بورسعيد، وأنه أعطى حامل الهدية عشرة قروش، 
فأخذها ولم يذكر اسم الشخص الذي أرسل الهدية، واندهشت الفراشة 

 من هناك، وظنت أنها من أحد المعجبين.
ً
ألنها لم تكن تعرف أحدا

وفي اليوم التالي، فوجئت بنفس الرجل الذي حمل السمك يطرق 
بابها، وعندما قابلته قال لها: “إنِت عارفة يا ست العيشة بقت صعبة 
وكل يوم أقعد في السوق بالسمك مش بابيع وال بجنيه”، فبدأت تفهم 

القصة وأن الرجل يريد أن يجبرها على شراء السمك.
وتابع الرجل: “السمك بتاع امبارح ليس هدية، وأكيد أكلتوه بالهنا 

.”
ً
والشفا، وأنا لم آخذ من ثمنه غير 10 قروش وباقي 150 قرشا

وشعرت سامية بالغيظ من الرجل، فقالت له إنها ال تحتاج لهذا 
 وأنــه موجود بحالته وعليه أن يأخذه، 

ً
السمك ولــم تأكل منه شيئا

فأشار الرجل إلــى أنــه لن يأخذه بحجة أنــه فسد، فصممت الفراشة 
وقالت بغضب: “حتى لو فسد لن أعطيك ثمنه”، وهنا استدر الرجل 
عطفها وانهمرت دمــوعــه، فــرق قلبها رغــم أنها تعرف أنها محاولة 
البتزازها، وبالفعل منحته السمك ومعه بعض المال، وخرج الرجل 
 وما إن نزل للشارع حتى سمعته ينادي: “السمك البحري... 

ً
راضيا

السمك الطازة”!
سامية مع رشدي أباظة وابنته قسمتفي الواليات المتحدة مع زوجها األميركي عبدالله كينج

ملصق فيلم »عفريتة هانم«سامية وبليغ... مشروع زواج لم يكتمل

أن يــكــون الــزفــاف عــقــب انتهائها مــن تــصــويــر أحــد 
 لهذا اليوم السعيد،  

ً
أفالمها، وكان أكثر منها انتظارا

لكن الشائعات واألقاويل تسببت في عدم زواجهما.

الفراشة والشحرورة

وتزوجت الفراشة من الفنان رشدي أباظة، لكنه 
أثناء سفره إلى لبنان، ودون تخطيط مسبق، تزوج 
من صديقتها صباح، ولم تتحمل سامية الصدمة، 
وطلبت الطالق من الدونجوان، ورفــض رشــدي في 

البداية بسبب حبه لها، ومع إصرارها الشديد، وافق 
على الطالق.

ورغم زواجها أكثر من مرة، فإن سامية جمال لم 
تنجب واكتفت فقط بتربية “قسمت” ابنة الفنان 
رشــدي أباظة، وهــذا الموقف ظل يتذكره لها طوال 
ــزوجــــت قــســمــت فــيــمــا بـــعـــد مــــن الــفــنــان  حـــيـــاتـــه، وتــ
المصري أحــمــد ديـــاب. وصــرحــت سامية فــي حــوار 
لها مع اإلعالمي طارق حبيب بأنها نادمة على عدم 

إنجابها أبناء.

ساعة الصفر

شــاركــت سامية بالتمثيل والــرقــص فــي عشرات 
األفالم، لكنها قررت التوقف في بداية السبعينيات، 
أثناء زواجها من رشدي أباظة، وشاركته آخر فيلمين 
فـــي مــشــوارهــا الــســيــنــمــائــي، هــمــا “ســـاعـــة الــصــفــر” 

و”الشيطان والخريف” عام 1972.  
واقــتــصــر ظــهــورهــا على الـــحـــوارات التلفزيونية 
فقط، وقضت السنوات األخيرة من حياتها، دون أن 
، واعتادت التنزه بشوارع حي 

ً
تفكر في الزواج مجددا

رب منزلها، ولم تعاِن أية أمراض خطيرة، 
ُ
الزمالك ق

لكن األنيميا تسببت في تدهور صحتها، ودخولها 
المستشفى عدة مرات حتى رحيلها، لتنطوي قصة 
الراقصة الحافية بعد حياة حافلة باألضواء والشهرة 

والحب والدموع.

https://www.aljarida.com/article/19210
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تــابــع الــنــجــم نــاظــم الــغــزالــي مــشــواره الفني 
الــحــافــل بــإنــجــازات كــبــيــرة الـــواحـــد تــلــو اآلخــر 
وأصبح حديث العراقيين. وبعد أن ذاع صيته 
خارج العراق بدأت تنهال عليه طلبات من عدة 
دول للغناء على مسارحها لجمهور شغوف 
للقاء صاحب أغنية »عيرتني بالشيب«. تلك 
النجومية لم تبعد ناظم عن حياته االجتماعية 
الخاصة التي توجت بلقاء قمة من قمم الغناء 
العراقي سليمة باشا والتي أصبحت زوجته 

الحقا. فمن هي سليمة؟ 

سليمة مراد

شــهــد حــي »طـــاطـــران« فــي مــديــنــة بــغــداد في 
الــثــانــي مــن شــبــاط عـــام 1905 والد نجمة في 
فضاء الفن العراقي الكبير »سليمة مراد” مغنية 
عراقية من الدرجة األولى ذات أصول يهودية 
وصفها النقاد منذ أواســـط العقد الثاني من 
الــقــرن الــفــائــت بقمة مــن قــمــم الــغــنــاء الــعــراقــي، 
احتلت المطربة التي كانت أول امــرأة عراقية 
تحصل على لقب باشا مكانة استثنائية في 
األوســاط الغنائية في العراق. واللقب منحها 
إياه رئيس وزراء العهد الملكي العراقي »نوري 
 بمراد أشد اإلعجاب.

ً
السعيد« الذي كان معجبا

تــعــرفــت الــمــطــربــة فــي بيئة مهتمة بالغناء 
مــنــذ صــغــرهــا عــلــى الــجــوق الموسيقى وعلى 
الجالغي البغدادي، وحظيت بفرصة لقاء أهم 
مشاهير الطرب والموسيقيين في وقتها. ومن 
أبــرزهــم الشاعر الكبير »عبد الكريم العالف« 
الذي منح مراد أجمل ما كتب من شعر كأغنية 
)خــدري الجاي خــدري، وقلبك صخر جلمود، 
وعلى شواطئ دجلة مر( و)أيها الساقي إليك 
ــريـــحـــان( و)الـــهـــجـــر(  ــا نــبــعــة الـ ــ الــمــشــتــكــى( و)يـ
والكثير غيرها. أما األلحان الرائعة فكانت من 
صنع الموسيقي المعروف »صالح الكويتي« 
ولحن لها أيضا »داود الكويتي« و»سليم زبلي« 
وغــيــرهــم. أطــلــق عليها الــكــاتــب »زكـــي مــبــارك« 
بعد أن سمعها في إحدى الحفالت لقب )ورقاء 

العراق(. 
كان خطواتها الفنية متسارعة ومتقدمة على 
غيرها من الفنانات حيث دخلت سليمة اإلذاعة 
سنة 1936 وكانت من أوائل المطربات اللواتي 
رت اإلذاعة بحفالت غنائية متميزة. 

ْ
دخلنها. أث

أما في منزلها فقد اجتمع كبار الشخصيات من 
األدباء والشعراء ورجال السياسة ضمن منتدى 
أدبي كانت تقيمه. ويحسب لها عدم مغادرتها 
العراق إبان أحداث كثيرة شهدها البلد تسببت 
بهجرة اليهود إلى إسرائيل، وبقيت في العراق 

حتى السنوات األخيرة من عمرها.

اللقاء بناظم

عـــام 1952 وفـــي مــنــزل عــائــلــة مــن الــعــائــالت 
البغدادية حيث كانت تغني سليمة مراد رفقة 
المطرب ناظم الغزالي في حفلة أقامتها تلك 
العائلة. تبادل الفنانان نظرات اإلعجاب الذي 
أضحى حبا فيما بعد. أعجبت مــراد بصوت 
ناظم القوي وبراعته في اإلداء بعد أن سمعته 
إلــــى جــانــب إعــجــابــهــا بـــأخـــالقـــه، لــيــبــدأ الــحــب 
الجميل بأغنية أهــدى ناظم كلماتها لسليمة 
وهــي »قــولــي يــا حلو منين الــلــه جــابــك”. بعد 
عـــام واحـــد مــن قــصــة حــب نــشــأت بينهما ُكلل 
ذاك الحب بالزواج سنة 1953 بحضور الفنان 
الكبير »محمد القبانجي«، وبطبيعة الحال فإن 
زواج فنانيين البد أن يثمر عن تعاون بينهما 
فــداومــا على حفظ الــمــقــامــات واألغــانــي حتى 
ساعات متأخرة من الليل. واشــتــرك الزوجان 
في حفالت غنائية عدة منها حفلة جماهيرية 
ــفـــالت لــلــجــالــيــة  كـــبـــيـــرة ســـنـــة 1958 تــلــتــهــا حـ

العراقية في باريس ولندن. 
عاشت سليمة مراد أيام مجد كبيرة وتحدثت 
شر في 

ُ
في حوار بعنوان )سليمة مراد باشا( ن

»مجلة األسبوع العربي« 

عــــام 1964  مــعــتــبــرة أن لــيــالــي زمـــــان الــفــنــيــة 
ال تــقــارن بليالي الــيــوم. على الــرغــم مــن حالة 
الــبــذخ واإلســـــراف الــتــي لــم تــكــن ألجـــل الجسد 
الــرخــيــص والمتعة الجنسية كما هــو الــيــوم، 
بل من أجل الفن الصحيح والمتعة الروحية. 
معتبرة مدينة حلب الــســوريــة عاصمة للفن، 
أشبه )بكعبة( له ومن الواجب على كل فنان أن 
يحج إليها، كما حج الموصلي وسيد درويش 
والحامولي واألغواتي وأم كلثوم وعبد الوهاب 
وزكية جورج وطيرة المصرية. مؤكدة أن رواد 
الطرب اليوم يطربون بعيونهم ورواد أيام زمان 
يطربون بآذانهم؟. وفي حديث إلذاعة لندن عام 
1962 أكدت المطربة أنها تغني المقام العراقي، 
مـــن كـــل مـــقـــام قــطــعــة أو قــطــعــتــيــن مـــن الــالمــي 
والدشت والسيغا وأن أكثر ما يؤثر في غنائها 
وتحبه كثيرا إضافة إلى أنها اشتهرت به كان 

البنجيكاه كأغنية » قلبك صخر جلمود«.

سليمة الملوعة

 يــنــقــل الــكــاتــب غــــازي الــعــيــاش عـــن مــطــربــة 
العراق األولــى ما باحت به في لقاء جمعهما 
منذ عقود بعدما ناهز عمرها الخمسين عاما 
وغزت التجاعيد يديها، عن حياتها بين حلوها 
ومرها من لحظات ال تخلو من السعادة لكن 
معظمها كانت لحظات حــزن وانــكــســار. كيف 
رافقها الحزن في محطات كثيرة من حياتها 
مــنــذ أيــــام الــصــبــا حــتــى االن، حــصــولــهــا على 
لقب )باشا( وإغداق األموال عليها بال حساب 
ونثرها للجواهر وبعثرة الذهب تحت قدميها 
وكــيــف أصبحت مطربة تحتل القمة، وذاعــت 
شــهــرتــهــا بــيــن الــعــواصــم الــعــربــيــة واألوربـــيـــة، 
وربما أكثر ذكرياتها مجدا وقوف كوكب الشرق 
أم كلثوم تخاطب اآلالف مــن مستمعيها في 
بــغــداد متمنية امــتــالك حنجرة صافية قوية 
كالتي تتملكها مطربة الــعــراق سليمة مــراد. 
ورغم هذا كله بقي قلبها ممزقا ال يعرف غير 
الوحدة، تنزف جروحه دما، واللوعة تترعرع 
بين ضلوعها، وفــي اللحظة التي بــدأت فيها 
جروحها تلتئم وعرفت نفسها المتعة الصادقة 
فقدت اإلنسان الذي وفر لها كل ما تمنت بعد 

ستين عاما من الحرمان . 
بكت سليمة بصوت مسموع خالل الحوار، 
بل انهالت دموعها في بكاء مر نصف ساعة 
تحاول بعينين مبتلتين بالدموع بصعوبة 
النظر إلــى صـــورة »نــاظــم الــغــزالــي« فــي صدر 
صالون بيتها. عبرت عن حبها له واصفة ناظم 

بالوسادة المريحة التي تسند إليها رأسها 
بكل ثقة. تصف حياتهما معا بأنها لم تكن 
زواجا، الجنس لم يكن له وجود بينهما. عاشا 
سبع سنوات معا يربطهما اإلحساس المرهف 
ومشاعر تفيض براءة مستمدة من الفن.  كانت 
سليمة ترى في ناظم طفال مدلال، تعلمه النغم 
والمقام العراقي بكل تفاصيله، بينما يعلمها 
هو الصبر والثقة بالنفس ليعيدها إلى الغناء 
بعد قرار اتخذته باالعتزال. كان بمثابة دافع 
ــا هــي فــكــانــت الــــدرب الــســري  لــهــا لــلــحــيــاة، أمـ
الذي أوصله طريق المجد. بعد كل هذا جاء 
من يتهمها بقتل ناظم، اتهمها الذين جاؤوا 
بعد موته إليها يطالبون بساعته الذهبية 
ليضعها ابنهم في معصمه وتراب قبر ناظم 
لــم يجف بعد. يقف الــكــالم فــي فمها وكأنها 

تحبس سرا في صدرها وتغير مجرى حديثها 
مطالبة بتغيير الحديث عن االالم والعودة إلى 
أيام المجد ثم العودة إلى الحاضر للحديث 

عن شقائها مع الناس. .
عــاشــت سليمة مــع زوجــهــا الــغــزالــي سبع 
سنوات وصفتها بقصة الحب الجميلة طوال 
مدة الزواج كنا نتعاون معا بوصفنا فنانين 
على حفظ بعض المقامات والبستات، وغالبا 
مــا كنا نبقى حتى ســاعــة متأخرة مــن الليل 
نؤدي هذه األغاني معا ونحفظها سوية. وهي 
التي ُعرفت بصوتها القوي وقدراتها الكبيرة 
ف األلون الغنائية، وأستاذيتها 

َ
على أداء ُمختل

العريضة على أداء المقام العراقي، واألغنية 
ــْيــم الفني شعار 

َ
الــعــراقــيــة الــقــديــمــة، فــكــان الــت

ــراد، وغــنــى  ــ نــاظــم الــغــزالــي نــاحــيــة ســلــيــمــة مـ
العديد من أغانيها القديمة، بحكم أسبقيتها 
في ذلك. يقال إنه حين توفي كان في مكتبته 
 سجل عليها أغنياته كافة 

ً
عــشــرون شريطا

وأغنيات المرحومة سليمة مراد. وتميز عن 
كل تلك التسجيالت  شريط حمل الرقم )واحد 
وعـــشـــرون( ســجــل عــلــيــه بــعــضــا مـــن أغــنــيــاتــه 
وأغنيات زوجته سليمة مراد أثناء قيامهما 

بالتمارين في المنزل.
يتفق معظم النقاد بــأن زواج الغزالي من 
مــراد كان زواًجــا فنًيا ناجًحا، فخبرات مراد 
وشهرتها وسلطتها المعنوية في المجتمع 
العراقي زودت ناظم بما كان يتطلع له. لتقدم 
مراد أموالها في سبيل صقل موهبته إضافة 
إلى توجيهه نحو دروب الفن كافة، خصوصا 
في لقائه بالملحن الكبير »ناظم نعيم« الذي 
يــعــد ســبــًبــا رئــيــًســا فـــي الــشــهــرة الــتــي نالها 
الغزالي بفضل أعماله. كما رأى النقاد أن ناظم 
من خالل مراد استطاع التعرف على الطبقة 
األرستقراطية، مما شكل فرقا كبيرا في حياته 
الشخصية والمهنية واالجتماعية على وجه 
الخصوص، كما جمعهما رصيد فني مشترك 

يعد من كنوز التراث العراقي. 
ــــدوا فـــي الــغــزالــي الــرجــل  ــــرون وجـ نــقــاد آخـ
الذي تعشقه نساء الطبقة الوسطى العراقية 
ــا عـــبـــر قــصــص  ــعــــودهــ ــل صــ ــ ــراحـ ــ ــي أوج مـ ــ فـ
الحب المنسوجة في أغانيه وفي الواقع هو 
رجــل مــتــزوج يعيش مخلصا لــزوجــٍة تكبره 
بسنوات كثيرة واصفين عالقتهما بالعالقة 
التي تغلب عليها الرتابة، وبالتالي لم يخرج 
عن شخصية معظم الــرجــال العراقيين ممن 
يــظــهــر عــلــيــهــم الـــهـــوس بــقــصــص حـــب شيقة 
فـــي نــهــايــتــهــا يــذهــبــون الـــى بــيــوت الــزوجــيــة 
التقليدية. ومــن هنا يصفه البعض باألمين 
في نقل صورة الشخصية العراقية في قوتها 
وغطرستها فهو ابــن العائلة الفقيرة الــذي 
صار نجم المجتمعات الراقية وشاغلها من 
جهة ومن جهة أخرى اعتبروا القبول بزواجه 
مــن » سليمة بــاشــا« وداعـــة منه حــد اإلذالل، 
ــزواج فــي إطــار  ــ رغـــم مــحــاوالتــه بــطــبــع هـــذا الـ
عاطفي. اتجهت »سليمة مراد« في آخر أيامها 
إلى إدارة الملهى الذي افتحته باالشتراك مع 
زوجــهــا. إلــى أن توفيت النجمة العراقية في 
أحــد مستشفيات بــغــداد عــام 1974 عــن عمر 

ناهز السبعين عاما.

سليمة مراد 
عراقية من 

أصول يهودية 
تربت في أسرة 
مهتمة بالغناء

لقاؤهما األول 
 
ً
كان كفيال

بارتباطهما 
وزواجهما بعد 

سنة واحدة

ناظم طفل 
سليمة المدلل 
أعادها للغناء 

بعد قرار 
االعتزال

النقاد اختلفوا 
حول طبيعة 

زواجهما 
العاطفية 

واتفقوا على 
أنه زواج فني 

ناجح

أم كلثوم في شارع الرشيد على مسرح الهالل عام 39

الغزالي وسليمة مراد في إحدى حفالتهاناظم وسليمة والمطرب السوري فهد بالن

الزواج من سليمة مراد المتربعة على عرش 
الغناء بين المصلحة والعاطفة 

٥-6 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. 

أم كلثوم لسليمة مراد: أتمنى أن أمتلك 
قوة حنجرتك وأوتارها الصافية

ت أم كلثوم إلــى بــغــداد عــام 1953 لتعمل فــي ملهى  جـــاء
)الهالل( في منطقة الميدان وقد كانت وقتها مطربة مبتدئة 
مــقــارنــة بالمطربة سليمة بــاشــا الــتــي كــانــت ذائــعــة الصيت 
وقــتــهــا، وفـــي حــفــلــة خــاصــة حــمــلــت أم كــلــثــوم الــعــود وبـــدأت 
تعزف واحدة من أغنيات مراد وهي )قلبك صخر جلمود ما 
حن علّي(. ثم بدأت بغنائها. ما أن انتهت من عزف وغناء أول 
مقطع من األغنية حتى توقفت والتفتت نحو سليمة وابتسامة 
خجل ترتسم على وجهها، وهي تقول )ياريت كنت أقدر 
أغنيها زيــك( فأخذ الــحــاضــرون يصفقون مجاملة لها 
وإلشعارها أنها أجادت الغناء، وطلبوا منها في إلحاح 
إكمال األغنية ولكن أم كلثوم أكملت كالمها موجهة 
الحديث لمراد: “إن شاء الله بعد عشر سنوات يكون 
لي قــوة حنجرتك وأوتــارهــا الصافية وبعدها أغني 
األغنية بتاعتك وربنا يساعدني أغنيها كويس حتى 
ما تكونيش زعالنة مني” وبعد خمس سنوات سجلت 
أم كلثوم األغنية على اسطوانة تجارية دون أن تأتي 
على ذكر صاحبتها أو صلتها باألغنية، رغم  الجهود 
الكبيرة التي بذلتها مراد من أجل أن تتقن 

أم كلثوم لحن األغنية.

نعش الغزالي على األكتاف والبوليس 
يحقق مع مراد بتهمة قتله

أطلقت سليمة العنان ألســـرار قلبها المكلوم بعد وفــاة 
رفيق درب ولو قصيرة وبعد أن انهالت عليها األقاويل حتى 
تعبت فهي من كانت تشعر باللوعة في قلب ناظم ألنها تشبه 
لوعتها. يجلسان لــســاعــات دون أن يتفوها بكلمة واحــدة 
لكنهما يطلقان اآلهــــات الــتــي تعبر وحــدهــا عــن مكنونات 
قلبيهما ومـــا فيهما مــن لــوعــة وأســــى وألــــم. نــاظــم ذاق من 
الحرمان واليتم واللوعات والجوع ما لم يعانه أحد من قبل. لم 
يتعرف إليه قريب، يوم كان يستجدي ثمن كتب مدرسته. ولم 
يذكروه يوم عانى المرض والتشرد والبطالة. وعندما أصبح 
اسما المعا عرفه الجميع ويوم مات عرفوا ما يملك ونسوه. 
وتــقــول سليمة: بينما نعش ناظم الــغــزالــي تحمله أذرع 
عشاقه وأصدقائه وتودعه آهات المعجبات كان رجل البوليس 
يجلس إلى جانبي يستنطقني في تهمة قتله. هل من المعقول 
أن أفعل هذا بناظم؟ أنا اقتل طفلي المدلل، وحبي البريء، 
وأملي الوحيد. شلت يــداي واليد التي تريد به الــســوء.. أنا 
دسست له السم؟!. هذا ما قالوه حتى ينالوا ما تركه ناظم 
وليتهم جــاؤوا إلي دون إشاعاتهم القذرة ألعطينهم كل ما 
ترك ناظم وما أملك ألني زاهدة في المال واألمالك بل زاهدة 

في الدنيا كلها بعد رحيله. 

ناظم تمنى الزواج بسليمة قبل اللقاء بها أول مرة
يـــصـــف الــــرســــام والـــصـــحـــافـــي حــمــيــد 
الــمــحــل، وهـــو مــن زمــــالء نــاظــم فــي فرقة 
ــنـــه، عــالقــة  ــقـــرب مـ الـــزبـــانـــيـــة وصــــديــــق مـ
الغزالي بسليمة مراد في البداية بعالقة 
مطرب ناشئ بفنانة متربعة على عرش. 
كــان نــاظــم وحميد يــمــران معا ذات ليلة 
بالقرب من ملهى كانت تعمل به سليمة 
وما ميز ذلك اليوم أن صوتها كان يمأل 
ــهـــادئ نــغــمــا حـــلـــوا. وإذ بــنــاظــم  الــلــيــل الـ
يخاطب حميد قــائــال: “يــا هناه مــن قدر 
له أن يتزوجها فسوف يسعد بالصوت 
ــار«. لــيــحــقــق الـــقـــدر  ــ ــهـ ــ الـــمـــالئـــكـــي لـــيـــل نـ
لناظم واحدة من أمانيه القليلة الكبيرة، 
فــقــد تــزوجــهــا فــعــال. ويــشــيــر حــمــيــد إلــى 

أن الــغــزالــي لــم يــتــزوج الـــمـــرأة بــل تــزوج 
الصوت. وأن عدة أسباب دفعت ناظم الى 
الــزواج من سليمة رغم اختالف العقيدة 
فهو مسلم وهي يهودية ورغم التفاوت 
فــي السن فقد كانت تكبره كثيرا )عشر 
ســنــوات(. وأكــثــر هــذه األســبــاب وضوحا 
هو رغبته في تعلم أسرار الغناء وسليمة 
تمتلك من هذا العلم الكثير. إضافة إلى 
أنــهــا ســتــكــون بــطــاقــتــه إلـــى الــصــالــونــات 
ــبــــرى، فـــقـــد دخـــــل بـــواســـطـــتـــهـــا أكــبــر  ــكــ الــ
البيوتات. أما القول بأنه تزوجها طمعا 
بمالها، فالرد على هذا الكالم أن سليمة 
عند ارتباطها بالغزالي كانت قد بددت 

جل ثروتها.

دمشق- شادي عباس

https://www.aljarida.com/article/19211
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حسين دشتي يختزل مشواره في »أرجوحة حياتي«
 ومسـتندات منتقاة من مراحل حياته

ً
يعرض صـورا

يختزل البروفيسور حسين 
دشتي مشواره من خالل 

إصداره »أرجوحة حياتي«، 
 مراحل حياته في النشأة 

ً
متتبعا

والتربية ومرحلة الشباب، ثم 
مسيرته العلمية المرصعة 

بالخبرات واإلنجازات.

أصـــــدر الـــبـــروفـــيـــســـور حسين 
 
ً
 ضــخــمــا

ً
ــا ــابــ ــتــ ــتــــي كــ مـــحـــمـــد دشــ

ــة حــــيــــاتــــي«،  ــوان »أرجـــــــوحـــــ ــعــــنــ بــ
وفيه يتناول حياته االجتماعية 
ومـــســـيـــرتـــه الــعــلــمــيــة الــمــرصــعــة 

بالخبرات واإلنجازات.
ــقـــدمـــة اإلصــــــــــدار كــتــب  ــي مـ ــ وفــ
دشــتــي: »هــنــاك فــكــرة فــي مخّيلة 
كــل إنــســان تــتــحــول تــلــقــائــيــا إلــى 
صـــــورة مـــعـــّبـــرة عـــن واقـــــع الــفــرد 
وحــيــاتــه، وقـــد كــانــت تــلــك الفكرة 
ــــي ســــنــــوات عـــــــدة؛ وهـــي  ــراودنــ ــ تــ
ــل حـــيـــاتـــي مــذ  ــراحــ ــن مــ ــارة عــ ــبــ عــ
كنت طفال إلــى أن أصبحت كهال 
وشيخا، أسطر خاللها المراحل 
الــزمــنــيــة وتــجــربــتــي فـــي الــحــيــاة 
مـــن فــــرح وحـــــزن، ضــحــك وبـــكـــاء، 
ــلـــوهـــا ومــــّرهــــا،  ــقــــاء وفـــــــــراق، حـ لــ
عافيتها وسقمها، حّبها وكرهها، 
ــا، غــنــاهــا  ــ ــهـ ــ ــداوتـ ــ ــتـــهـــا وعـ صـــداقـ
وفقرها، سعادتها وشقائها؛ فقد 
ها أشــبــه بــأرجــوحــة في 

ّ
كــانــت كل

حياتي؛ أنتقل فــي كــل لحظة من 
حال إلى حال«.

وتــــابــــع: »لـــقـــد اكــتــشــفــت خــالل 
الــعــقــود الــســبــعــة الــمــاضــيــة أنــنــا 
ــاب ونــخــرج  يــومــيــا نـــدخـــل مـــن بــ
ــر، نــســتــفــيــد أحــيــانــا  ــ مـــن بــــاب آخـ
ونفشل في أحيان كثيرة، وتأتي 
النتيجة دائما أننا ال نزال نتعلم. 
ــاول فــي هـــذا الــكــتــاب أن أبــّيــن  أحــ
واقــع حياتي من خــالل السنوات 
الخمس والسبعين الماضية من 
عمري؛ فقد قسمت مراحل حياتي 
إلــــى ثـــالثـــة أقـــســـام: الــقــســم األول 
مــن مرحلة طفولتي إلــى مــا قبل 
بــلــوغــي ســن الــثــالثــيــن، والــثــانــي، 
ــا قـــبـــل الــخــمــســيــن مــــن عـــمـــري،  مــ
والــــثــــالــــث، مــــا بـــعـــد الــخــمــســيــن، 
ــان أن أدمــــج  ــكــ ــــدر اإلمــ مــــحــــاوال قـ
المراحل كلها في مرحلة واحدة 
لــكــي تــأتــي األحـــــداث بالتسلسل 
الــــزمــــنــــي، ولـــكـــي أجـــعـــل الــكــتــاب 
مشوقا، عرضت صورا ومستندات 
ــر على الــقــارئ معرفة 

ّ
كثيرة تــوف

الوقائع بأسلوب سهل وشّيق«.

مراجع ومصادر 

وحول المراجع التي استعان 
ــدار هـــذا الــكــتــاب، قـــال:  ــ بــهــا إلصـ

»وقــــد اســتــعــنــت فـــي تــنــويــر هــذا 
الكتاب بمراجع ومصادر كثيرة؛ 
ســــــواء مــــن الـــصـــحـــف الــكــويــتــيــة 
ومجلة العربي، ومن ويكيبيديا، 
وخـــصـــصـــت فـــصـــال خـــاصـــا عــن 
أصــــدقــــائــــي وزمـــــالئـــــي، والـــذيـــن 
عــاصــرتــهــم مــنــذ أيــــام الــطــفــولــة، 

مرورا بالحياة األكاديمية«.
وأضاف: »حاولت قدر اإلمكان 
ــن لــحــظــات  ــ أن أدون بـــعـــضـــا مـ
حــيــاتــي فــي فــتــرات مختلفة من 
عــمــري، وســـوف يــالحــظ الــقــارئ 
الكريم أن تركيزي في محتويات 
الـــكـــتـــاب يـــنـــصـــّب عـــلـــى حــيــاتــي 
الــمــهــنــيــة؛ ســــواء فــي الــصــحــة أو 
في الحياة األكاديمية، وستجد 
ــارئ - أن مــعــظــم  ــ ــقـ ــ - عــــزيــــزي الـ
الـــصـــور والـــمـــســـتـــنـــدات تــحــاكــي 
مـــســـرة حـــيـــاتـــي بـــعـــد حــصــولــي 
على شــهــادة الــبــكــالــوريــوس في 
الــطــب والــجــراحــة عــام 1975 من 
جامعة مومباي )وقــد كــان اسم 
المدينة بومباي حتى تم تغييره 

عام 1995(. 
وأود هنا أن أشكر السيد أسد 
مــحــمــد حـــســـن الـــمـــوســـوي )أبــــو 
أيــمــن(، لتزويدي بمجموعة من 
المقاالت عن حياة ناظر المدرسة 
ي جزيل الشكر 

ّ
الجعفرية، فله من

ــر جــمــيــع  ــكـ واالمــــتــــنــــان، كـــمـــا أشـ
اإلخوان والزمالء على مساعدتي، 
وأخص بالذكر أبنائي وابن أخي 

د. علي دشتي لمراجعة الكتاب«. 
وفــــي اإلصـــــــدار يـــقـــّدم دشــتــي 
ــأنـــه،   عــــن والدتــــــــه ونـــشـ

ً
مـــلـــمـــحـــا

ويقول ضمن هذا اإلطار: »ولدت 
لعائلة ملتزمة دينيا عام 1948 
ــة الــــــشــــــرق بـــمـــديـــنـــة  ــقـ ــطـ ــنـ فــــــي مـ
الكويت، حيث كان منزلنا يقع في 
حي الشرق، بالمنطقة الشرقية 
من المدينة، وفيه دائرة التلغراف 
ودار الـــمـــعـــتـــمـــد الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــان هناك  وسينما الــشــرقــيــة، وكـ
ملعب، على ما أذكــر كــان يحمل 

اسم ملعب النمر لكرة القدم.
كنت أذهب مشيا على األقدام 
ــقـــدم،  ــــرة الـ ــات كـ ــاريـ ــبـ ألشــــاهــــد مـ
وكان أخي عبدالرحمن يلعب في 
فريق الوحدة آنذاك، كنت منبهرا 
بــطــريــقــة وأســـلـــوب لــعــبــه، وكـــان 
بــالــقــرب مــن الــمــلــعــب القنصلية 
البريطانية وقصر الشيخ خزعل 
وقــصــر دســـمـــان، أمـــا دوار بركة 
الـــمـــاء فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق فــكــان 
بالقرب من المستشفى األميري 
مــن جــهــة الــجــنــوب، وكـــان قريبا 

جدا من منزلنا.
كـــان مــنــزلــنــا فـــي ســّكــة )مــمــر( 
ــتــــعــــرج، وبـــجـــانـــبـــه كــــــان بــيــت  مــ
كــمــال وبــيــت عــبــدالــلــه الــصــراف 
وبيت حمزة عباس، وفي الطرف 
اآلخر وفي الشارع الرئيس كان 
منزل المرحوم حمزة السلمان، 
وبجانبه منزل عبدالله دشتي، 

وكــــان مــنــزل الــســلــمــان مــالصــقــا 
لمنزل دشتي، الــذي أصبح بعد 
ذلـــك ملحقا لــلــمــدرســة الوطنية 

الجعفرية«.
ــتـــطـــرد فـــي الـــحـــديـــث عن  واسـ
البدايات، فقال: »ترّبينا وعشنا 
في بداية حياتنا بمنطقة الشرق. 
كنت وأصدقائي نلعب وندرس 
مــعــا، نــذهــب لــمــشــاهــدة األفــــالم، 
ومـــازلـــت مــحــافــظــا عــلــى إخــوتــي 
ــتـــي كـــصـــديـــق الـــعـــمـــر د.  ــداقـ وصـ
صادق، حيث درس في المدرسة 
الجعفرية ولم يحالفه الحظ في 
الــلــغــة الـــفـــارســـيـــة، فــانــتــقــل على 
أثرها إلى مدرسة الصباح، وبعد 
ذلك إلى المدرسة المباركية، ثم 
ثانوية الشويخ والتحق بجامعة 
الكويت وتخّرج في كلية اآلداب 
)جغرافيا وآداب( عام 1973، وقد 
حــصــل عــلــى شـــهـــادة الــدكــتــوراه 
من الجامعة التونسية تخصص 

اجتماع عام 1989.
وتــــــــابــــــــع: »وقـــــــــــد تـــــــــــــدّرج فـــي 
ــــس والــــعــــمــــل اإلداري،  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
فــأصــبــح وكــيــال لــثــانــويــة حولي 
عــــام 1978 ثـــم نـــاظـــرا لــمــدرســة 
ــد إدارة 

ّ
حـــولـــي الـــثـــانـــويـــة، وتــقــل

الــمــدارس الثانوية فــي مختلف 
مناطق الكويت؛ ثانوية الرميثية، 
وثــــانــــويــــة فــلــســطــيــن، وثـــانـــويـــة 
عبدالله السالم، وثانوية األحمد، 
وثــانــويــة فــرحــان الــخــالــد، حتى 

تــقــاعــده عـــام 1994، حــيــث شهد 
تخّرج دفعات من أبناء الكويت؛ 
منهم مــن بـــرز فــي مــجــال الــطــب، 
ــال الـــعـــلـــوم  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ وآخـــــــــــــرون فــ
ــة الــــى نخبة  ــافـ والـــهـــنـــدســـة، إضـ
من السياسيين بعضهم تبوأوا 
مــراكــز مــرمــوقــة، وأصــبــح بعض 
منهم أعــضــاء فــي مجلس األمــة 

الكويتي.
وبـــعـــد مـــــرور ســبــعــيــن عــامــا، 
وبعد أن وصلنا إلى أرذل العمر 
قابلته بــتــاريــخ 2022/7/27 في 
مــنــزلــه، وأخـــــذت بــعــض الــصــور 
الــتــذكــاريــة مــع صـــادق الصغير. 
تربينا معا، كنا ندرس معا ومع 

بعض من أصدقاء الطفولة«.

صعوبة في الحركة 

ــدار، يقول  ــ وفـــي خاتمة اإلصـ

ــلـــت  ــي: »اآلن، وقــــــــد وصـ ــ ــتــ ــ دشــ
ــى الـــســـادســـة والــســبــعــيــن من  إلــ
عمري، وقفت أرجوحة حياتي، 
ــا خـــلـــل ال  ــهــ ــابــ أرجــــوحــــتــــي أصــ
تتحرك، أصابتها اللعنة، بدأت 
قــــواي تــخــونــنــي، أجــــد صعوبة 
في الحركة، رحلتي وصلت إلى 
النهاية، وكما قيل قديما البعيد 
ــان صـــارا  ــنــ ــبـــا... واالثــ ــار قـــريـ صــ
ثالثة... والجماعة تفّرقت... فقدت 
الــكــثــيــريــن مــمــن أحـــــب، فــصــرت 
ــتــــراب، ففي   كــثــيــرا لــهــذا الــ

ّ
أحــــن

القلب حزن جبان وحزن جريء، 
كما قــال الشاعر العراقي مظفر 

النواب.
 تغّير كــل شـــيء فــي حياتي، 
ــد تــعــلــمــت اآلن أنــــــه ال فـــرق  ــقـ لـ
بــيــن عـــالـــم وجـــاهـــل، الـــكـــل لــديــه 
اإلحـــــســـــاس بــــاأللــــم وبـــالـــشـــقـــاء 
وبــالــســعــادة الــوقــتــيــة، الجميع 

ون 
ّ
لديهم مشاعر، الجميع يكن

الحب بطريقة أو بأخرى«.
وتــــابــــع: »ربــــمــــا حــــب الــجــاهــل 
أكثر واقعية من حب العاقل كما 
نــســّمــيــه. اقــتــبــســت الــكــلــمــات من 
ـــمـــت أن 

ّ
مــحــمــد الــــمــــاغــــوط، وتـــعـــل

جرحي ال يؤلم أحدا في الوجود 
غيري، وأن بكاء الناس من حولي 

ال يفيدني بشيء.
تعلمت أن أجمل ابتسامة هي 
 
ّ
التي ترتسم على شفتي فــي عز

ألمي، وأن أثمن الدموع وأصدقها 
هي التي تنزل بصمت... دون أن 

يراها أحد. 
تعلمت أن أفرح مع الناس، وأن 
أحــزن وحـــدي، وأن دواء جراحي 
الـــوحـــيـــد هــــو رضــــائــــي بــــقــــَدري. 
تعلمت أن أعظم نجاح أن أنجح 
في التوفيق بين رغباتي ورغبات 
ــي. تـــألـــمـــت فــتــعــلــمــت،  ــ ــولـ ــ َمــــــن حـ
أحببت وكرهت، فرحت فحزنت، 
ضحكت فبكيت، ولكنني رغم كل 
األلــــم - يــســتــطــرد - عــشــت، وهــذه 
خالصة دنياي مع تجاربي، وكما 
قلت في بداية الكتاب إننا في هذه 
الحياة ندخل من باب ونخرج من 
باب، نستفيد أو أننا ال نستفيد؛ 

ولذلك تبقى حياتنا في شقاء.
وســبــحــانــه وتــعــالــى حــيــن قــال 
نا 

َ
ق

ْ
ل

َ
ـــد خ

ْ
ـــق

ََ
فــي كــتــابــه الــمــجــيــد: »ل

ــَبــــد« إن اإلنـــســـان  ــ ــي َك ن فـ
َ
اإلنــــســــا

ــا  ــيــ ــدنــ ــل فـــــــي مـــــكـــــابـــــدة الــ ــظــ ــيــ ســ
وشدائدها حتى يرث الله األرض 

ومن عليها«.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد مستقباًل دشتي   )أرشيف(

أخباره تتصدر الصحفدشتي في إحدى المناسباتغالف اإلصدار

أيام الشباب مع أصدقائه

 حاولت قدر 
اإلمكان تدوين 
بعض لحظات 

حياتي في 
فترات مختلفة 

من عمري

 وصلت إلى 
السادسة 

والسبعين من 
عمري ووقفت 

أرجوحة 
حياتي حيث 
أصابها خلل 

وال تتحرك
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األكاديمية

المؤهالت العلمية 
التعليم

1 - دكــــتــــوراه جــامــعــة لـــونـــد الــســويــد، 
ديسمبر 1986.

BS - 2... كلية الطب جامعة مومباي - 
الهند، أبريل 1975.

FI.C.S - 3. زميل كلية الجراحين الدولية 
في شيكاغو، الواليات المتحدة األميركية، 

أكتوبر 1989.
 4 - زمــيــل كلية الــجــراحــيــن األميركية 
في كلية الجراحين األميركية، شيكاغو، 
ــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة، سبتمبر  الـــواليـ

.1995
R.C.S. G - 5... زمــيــل الــكــلــيــة الملكية 
للجراحين/ المملكة المتحدة. يونيو 2014.

مجال التخصص

الدراسات الهيكلية والوظيفية ألمراض 
ــة لــلــجــوانــب  الــــكــــبــــد، مــــع مــــراجــــع خــــاصــ

الجراحية )النهج السريري والتجريبي(.
السجل األكاديمي:

 أ. المنصب الــحــالــي: أســتــاذ ورئــيــس 
قسم الجراحة بكلية الطب، جامعة الكويت.

المناصب التي شغلها

نائب عميد كلية الطب جامعة الكويت، 
8 أكتوبر 1994 إلى 1999.

أســتــاذ مــشــارك بــقــســم الــجــراحــة كلية 
الـــطـــب، أبـــريـــل 1993 إلـــى 1997، جامعة 

الكويت.
ــيــــادة  ــة عــ ــ ــراحـ ــ ــــجـ ــاري قــــســــم الـ ــ ــــشـ ــتـ ــ اسـ
السالمية، الكويت، أبريل 1993 حتى اآلن.
رئـــيـــس قــســم صــحــة الــبــحــوث منطقة 
حولي، وزارة الصحة العامة، مايو 1990. 
رئيس قسم الجراحة كلية الطب، 1996 

إلى 1998.
أستاذ قسم الجراحة كلية الطب جامعة 

الكويت، يونيو 1997. 

نائب عميد كلية الطب جامعة الكويت 
والمالية 8 أكتوبر 1994 إلى 1999. 

رئيس قسم التشريح يناير 2004 إلى 
ديسمبر 2007، كلية الطب جامعة الكويت.

الخبرة المهنية

أســتــاذ مساعد بقسم الــجــراحــة - كلية 
الــطــب جامعة الــكــويــت، فــبــرايــر 1988 إلى 

.1993
أســـتـــاذ مـــشـــارك قــســم الــجــراحــة - كلية 
الــطــب جــامــعــة الــكــويــت، أبــريــل 1993 إلــى 

 .1997
أســـتـــاذ بــقــســم الـــجـــراحـــة - كــلــيــة الــطــب 

جامعة الكويت، يونيو 1997.

العمل السريري في الوضع الحالي

جراح استشاري عيادة السالمية، أبريل 
1993 حتى اآلن.

العمل اإلداري في المنصب الحالي

أ - عــضــو لــجــنــة الــتــرقــيــات الــجــامــعــيــة 
بجامعة الكويت 2009 إلى 2010.

ب - عضو مجلس إدارة كلية الصحة 
العامة 2012.

ج - رئــيــس لــجــنــة تــرقــيــة مــركــز الــعــلــوم 
الصحية، جامعة الكويت 2011.

د - أمين لجنة التعيينات بمركز العلوم 
الصحية، جامعة الكويت 2011.

هـ - رئيس لجنة تعزيز العلوم الصحية 
بكلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة 

الكويت 2010 إلى 2014.
و - عضو لجنة ترقية كلية الطب جامعة 

الكويت 2011.
ز- لجنة اختيار عميد جامعة الكويت 

2011 إلى 2014.
ح - نائب عميد كلية الطب 1994 إلى 

.1999
ط - عضو مجلس الكلية منذ عام 1988.

ــدولـــي كلية  ي - الــرئــيــس الــمــنــتــخــب الـ
الجراحين قسم الكويت منذ عام 1993.

ك - عضو لجنة المناهج والتقييم منذ 
عام 1993.

ل - هيئة تحرير مجلة الجمعية الطبية 
الكويتية منذ عام 1993.

م - عضو لجنة فحص التوظيف بكلية 
الطب منذ عام 1993.

ن - رئيس المكتب االســتــشــاري بكلية 
الطب منذ عام 1995.

س - هيئة التحرير االستشارية، مجلة 
الــتــغــذيــة ســيــراكــيــوز نــيــويــورك، الــواليــات 

المتحدة األميركية، 1995.
ع - عضو هيئة التحرير، مجلة المبادئ 

والممارسات الطبية 2008 إلى 2010.
ف - مــحــرر الــمــجــلــة الــطــبــيــة الكويتية 

2006 إلى 2010.

»سرجي مرجي«... منحوتات تحكي تاريخ أغنية شعبية
ال ● القاهرة – أحمد الجمَّ

أن تعيد قراءة التاريخ استنادا 
إلى أغنية شعبية متوارثة، فتلك 
مهمة شاقة، خصوصا حين يكون 
ســرد حكايات تاريخية معتمدا 
عــلــى فــن صــعــب كــالــنــحــت، وهــو 
مــا قامت بــه الفنانة التشكيلية 
ــاء يـــحـــيـــى، فــي  ــمــ الـــمـــصـــريـــة ســ
معرضها الجيد »سرجي مرجي«، 
الذي افتتح في قاعة »سماح آرت« 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة بــضــاحــيــة 
الــزمــالــك فــي الــقــاهــرة، بحضور 

لفيف من الفنانين والنقاد.
ومـــــــا إن جـــــــرى اإلعــــــــــالن عــن 
الــمــعــرض، حتى بــدأ العديد من 
عشاق الفن التشكيلي يتساءلون 
عن داللة عنوانه »سرجي مرجي«، 
وفـــي هـــذا الــصــدد تــقــول الفنانة 
ــاء يـــحـــيـــى: »كـــلـــنـــا ســـمـــع أو  ــمـ سـ
تــغــنــى بـــهـــذه األغـــنـــيـــة الجميلة 

ــة هــم  ــلــ ــكــــن قــ ــال، لــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــن أطـ ــ ــحـ ــ ونـ
الــذيــن عــرفــوا أن ســرجــي مرجي 
ملخص فــطــري وبــــريء لتاريخ 
مــن الــحــب والــتــعــايــش والــوحــدة 
واالحتفاء بالحياة رغم الصعاب، 
مـــنـــذ أن كـــانـــت ســـرجـــي مــرجــي 
عــبــارة يستخدمها الــعــّمــال في 
عزبة السيد العثمانلي إلثبات 
حضورهم لــلــدوام، ثــم أصبحت 
إشــــــارة لــلــقــديــســيــن أبــــو ســرجــة 
ــــس، عـــنـــدمـــا وقـــف  ــرجـ ــ ومــــــــار جـ
األطــفــال الــفــقــراء يتلقون العالج 
والــطــعــام مــن الكنائس، والحقا 
باتت تهويدة لألطفال المسلمين 
تنشدها الجدات ويتمنين فيها 
رؤيــة النبي الكريم وزيـــارة بيت 
الــلــه الـــحـــرام، ليغنيها بــعــد ذلــك 
األطــفــال الصغار الذين يلعبون 
في األزقة... ومثلما يستطيع من 
يسمع هذه األغنية تتبع تاريخ 
ذنــيــه، يستطيع 

ُ
وطـــن ونــــاس بــأ

المتلقي للعمل الفني أيضا تتبع 
تاريخه بصريا ورؤية قيم العمل 
والمحبة وشخصية الفنان إذا 
كان هذا العمل أصيال وصادقا«.

وفــــي هــــذا الـــمـــعـــرض تــحــاول 
ــمـــاء يــحــيــى مــــجــــددا صــنــاعــة  سـ

تاريخ لها مع الخامة، يمر عبر 
بوتقة البرونز المنصهر ليصنع 
أشــكــاال تلعب وتــركــض وتحلق 
ــراغ... منحوتات سرجي  ــفـ فــي الـ
مرجي الهية وعابثة ونزقة مثل 
ــــواري وشـــــوارع أحــيــاء  أطــفــال حـ
وقــــرى مــصــر، هـــي حنين لـــدفء 
وفــطــرة اإلبــــداع اإلنــســانــي األول 
النابع والمتفاعل مــع الطبيعة 
قبل أن يرتدي األقنعة ويختنق 
مــن وطـــأة التكلف، واألجــمــل هو 
حــالــة فــي محبة النحت للشكل 
والــكــتــلــة والــتــكــويــن والــحــيــويــة، 
للعب بالخامة مــع الــفــراغ وفي 
الفراغ دون خوف من لوم أو إخفاء 
آلثار جريمة اللعب والفوضى وما 
يترتب عليها من جروح وخدوش. 
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن »فـــوضـــى 
ســــرجــــي مــــرجــــي هـــــي خـــالصـــة 
ــاريـــخـــي ومــخــاطــرتــي  لــعــبــي وتـ
غير المألوفة مع الخامة، والفكرة 

أتــشــاركــهــا معكم لنخوض معا 
مغامرة جوهرها العودة لفطرة 

الجمال األولى«.
ــــى أن ســـمـــاء يحيى  يـــشـــار إلـ
ــة الــدكــتــوراه  حــاصــلــة عــلــى درجــ
من كلية التربية الفنية بجامعة 
حلوان عام 2009، ولديها العديد 
مــن المقاالت النقدية والبحثية 
الــمــنــشــورة فــي مــجــالت مصرية 
وعربية، وشــاركــت فــي معارض 
جـــمـــاعـــيـــة عــــديــــدة داخـــــــل مــصــر 
وخـــارجـــهـــا، ولـــهـــا 10 مــعــارض 
شخصية آخرها »عرايس الخبيز« 
)2021(، ونـــالـــت جـــوائـــز محلية 
ودولية، ولها مقتنيات في متحف 
الفن المصري الحديث، ومقتنيات 
في مجموعات شخصية بالكويت 
ــر وعـــــــمـــــــان وفـــلـــســـطـــيـــن  ــ ــــصــ ومــ

والسعودية وكندا وإيطاليا.

سماء يحيى

من الشهادات التي حصل عليها
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شجون تستعد لـ »كروويال« 
أول أيام »الفطر«

● عزة إبراهيم
كشف الفنان عبدالله عبدالرضا 
ــات مــســرحــيــتــه  ــ ــروفــ ــ ــــالق بــ ــطـ ــ ــن انـ ــ عـ
الجديدة )كروويال(، وهي من إنتاجه، 
 لعرضها في أول أيام عيد 

ً
استعدادا

الفطر.
وأضاف عبدالرضا أن المسرحية 
 للتعاون مع الفنانة 

ً
تمثل استمرارا

شجون الهاجري ضمن سلسلة من 
األعــمــال المتتالية الــتــي تجمعهما 
 
ً
عبر التلفزيون والمسرح، موضحا

ــاب الـــحـــجـــز مــــن اآلن  ــ ــم فـــتـــح بـ ــه تــ ــ أنـ
لعروض المسرحية، المقرر انطالقها 
ــلــــى مــــســــرح صــــالــــة الــــيــــد بــــنــــادي  عــ
الصليبيخات الــريــاضــي، وتتضمن 
لـــوحـــات فــنــيــة اســتــعــراضــيــة مــبــهــرة 
وأغنيات تخدم الواقع الدرامي للعمل.
ــار إلـــى أن الــمــســرحــيــة تضم  ــ وأشـ
مجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج 
شمالن النصار، وإشراف عام حسن 
ــانــــي محمد  الـــســـلـــمـــان، وإعـــــــداد وأغــ
ــريـــدة، وديــــكــــور د. فــهــد الـــمـــذن،  الـــشـ
وأزياء د. ابتسام الحمادي، وأغنيات 
الـــمـــســـرحـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع دافـــــي، 
وألحان أحمد القطان، وإنتاج شركة 

كتويل لإلنتاج الفني.
وأوضح أن المسرحية مستوحاة 
مــن حكاية كــروويــال الشهيرة، التي 
ــــوم الـــمـــتـــحـــركـــة 101  ــــرسـ قـــدمـــتـــهـــا الـ
Dalmatians وغـــيـــرهـــا مــــن أعـــمـــال 
الــدرامــا العالمية حــول فــتــاة تعيش 
فـــي لــنــدن بــفــتــرة الــســبــعــيــنــيــات منذ 

ــتـــحـــول إلـــى  ــبــــل أن تـ طـــفـــولـــتـــهـــا، وقــ
السيدة الــشــريــرة المتمردة إلــى حد 
االعتالل االجتماعي، الــذي يجعلها 
ــــد كـــــالب  ــلـ ــ ــــخ جـ ــلـ ــ ــي سـ ــ ــ ــردد فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ال تـ
الدالميشينز المنقط بالبقع السوداء 
إلشباع أهوائها في تصميم األزياء 

الراقية. 
ــــذكــــر أن الـــتـــعـــاون بـــيـــن شــجــون  ُي
الــهــاجــري والــمــنــتــج الــفــنــان عبدالله 
 في 

ً
 كــبــيــرا

ً
عــبــدالــرضــا حــقــق نــجــاحــا

الفترة األخيرة، ما دفعهما إلى تكوين 
ثنائي فني فــي الــعــديــد مــن األعــمــال 
كــــان آخـــرهـــا مــســلــســالت: »غــســيــل«، 
و»بيبي«، و»مالك رحمة« ومسرحية 

»Be free«، وغيرها من األعمال.

»السحر األسود« تناقش خطر المشعوذين على المجتمع
عرض للكبار فقط على خشبة مسرح نادي القادسية خالل أيام العيد

ُ
ت

تناقش مسرحية »السحر 
األسود« خطر المشعوذين 
على المجتمع، وسط انتشار 

السحرة رغبة في تحقيق 
مطامعهم.

بصمت وبسّرية تامة، يقوم مسرح 
الــســالم لمجموعة الــســالم اإلعــالمــيــة 
بصناعة عرض  »السحر األسود«، وهو 
مــســرحــيــة رعـــب كــومــيــديــة مــن تأليف 
ــراج الــفــنــان عــبــدالــعــزيــز المسلم،  ــ وإخـ
مـــؤســـس مـــســـرح الـــرعـــب الــكــومــيــدي، 
وشارك بإعداد قصتها الروائي سعيد 
الــمــيــع والــشــاعــر ســامــي الــعــلــي، وهــي 
قصة من الواقع أحداثها مخيفة، تدور 
حــــول بــشــاعــة الــســحــر األســــــود، الـــذي 
يعتبر مــن أخــطــر أنــــواع الــســحــر على 

البشر.
ــرة  ــ ــاهـ ــ ــــش الــــمــــســــرحــــيــــة ظـ ــاقـ ــ ــنـ ــ تـ
انتشار السحر في المجتمع وخطر 
الـــمـــشـــعـــوذيـــن الـــمـــّدعـــيـــن مــعــرفــتــهــم 
الـــســـحـــر إليــــهــــام ضــــعــــاف الـــنـــفـــوس 
واإليمان البتزازهم، السيما أن السحر 
مذكور بالقرآن الكريم، فهو الذي يفّرق 
الــمــرء عــن زوجـــه، ويشتت العائالت 

ويضيع األسر.
ويشارك في العمل عدد من النجوم، 
سند اإلشــراف الفني إلى 

ُ
وفي حين أ

الفنان عبدالناصر الزاير، وسيتولى 
الفنان عبدالله المسلم مهمة المخرج 

المنفذ للعمل. 
تدور أحداث المسرحية حول قصة 
واقــعــيــة مــعــاصــرة تــنــطــلــق مـــن خــالل 
قصة حب بين شاب ثري وفتاة، وفور 
زواجهما تحدث لهما أحداث صادمة 
ومخيفة ليس لها تفسير بالمنطق، 
وسيتساءل المشاهد ماذا حدث لهذا 
الثنائي، فهل ما جرى هو آثار السحر؟ 

وما نوع السحر، هل هو سحر عادي 
أو السحر األسود؟

 يتصدى المخرج عبدالعزيز المسلم 
هذا الموسم إلخراج مسرحية السحر 
 بخبرة طويلة امتدت 

ً
األسود، متسلحا

إلى ٢٥ عاما على تأسيس مسرح الرعب 
في الكويت.

وعن المسرحية قال المسلم: حرصنا 
على إضفاء عناصر عرض ذات معايير 
عالمية، تعتمد على الخدع البصرية 
وهــنــدســة الــضــوء وتــوظــيــف تقنيات 
جـــديـــدة وتــكــنــولــوجــيــا مـــتـــطـــورة في 
صناعة المسرحية لتقديم عمل يليق 

بجمهور مسرح السالم.

وعن الجديد في العمل، قال: »سيبدأ 
الــــعــــرض بـــمـــجـــرد دخـــــــول الــجــمــهــور 
الــمــســرح، وبــل الــوصــول إلــى المقاعد 
الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــجـــلـــوس، وســـيـــكـــون 
الممثلون في انتظار الجمهور بصالة 
الــعــرض، حيث سيعتمد العمل على 
تحويل صالة المسرح الى مكان يتواءم 
مع الفترة الزمنية للعمل، وهي ما قبل 
قيام الحضارات، حيث انتشر السحر، 
وتــــــدور بــعــض األحـــــــداث بــيــن مــقــاعــد 
ــــالل أحـــــــداث حــافــلــة  الـــجـــمـــهـــور مــــن خـ

بالتشويق واإلثارة«.
ــا بــــإســــنــــاد مــهــمــة  ــنـ ــمـ وأضــــــــــاف: »قـ
ــر الــمــســرحــيــه  ــاظـ ــنـ ــمـ الــــديــــكــــورات والـ

للدكتور الفنان فهد المذن، ويتم اآلن 
ــكـــورات  ــديـ ــــدد كــبــيــر مـــن الـ تــصــنــيــع عـ
والمناظر بأحجام ضخمة على خشبة 
الــمــســرح، وتــم تصميم خشبة مسرح 
ــم بــحــمــد الـــلـــه تصنيعها  خـــاصـــة، وتــ
بشكل يخدم العرض، حيث تــدور في 
عــدة اتجاهات وعــدة ســرعــات، وقمنا 
بالتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة 
ـــذا الــــمــــجــــال لـــضـــمـــان الــــجــــودة  ــ فــــي هـ
وسالمة فريق العمل والحضور، وقد 
، وتركيبها 

ً
تم نقل هذه الديكورات بحرا

على مسرح نادي القادسية، وتشارك 
فــرقــة بريطانية لتنفيذ خـــدع طيران 
بــعــض الممثلين عــلــى الــمــســرح، كما 
حـــرص فــريــق الــعــمــل عــلــى االستعانة 
بفرقة أجنبية من تنزانيا للمرة األولى 
ــعـــراضـــات والـــحـــركـــات  ــتـ لــتــنــفــيــذ االسـ

الخطيرة«.
ــمـــات األغــــانــــي كــتــبــهــا  ــلـ وتــــابــــع: »كـ
ــلــــي واأللـــــحـــــان  الــــشــــاعــــر ســــامــــي الــــعــ
الموسيقية الفنان عادل الفرحان ومدير 

اإلنتاج محمد دشتي.
ــأن  ــم الـــمـــســـلـــم تـــصـــريـــحـــه بــ ــ ــتـ ــ وخـ
جمهورنا الراقي يستحق أن نقدم له 
أفضل ما لدينا هذا العام من محتوى 
هـــادف وتــقــنــيــات جــديــدة بــاهــرة، وإن 
شــاء الله سنرتقي بمستوى العرض 
المسرحي ونــقــدم مسرحية بمعايير 
عــالــمــيــة لـــهـــذا الـــمـــوســـم، وســتــعــرض 
الــمــســرحــيــة للكبار فــقــط عــلــى مسرح 
نـــادي القادسية اعــتــبــارا مــن أول أيــام 

عيد الفطر.

عبدالعزيز المسلم في أحد أعماله المسرحية

شجون الهاجري

الصراف يحصل على الدكتوراه في فلسفة الفنون
● فضة المعيلي

● فضة المعيلي

حصل الفنان فيصل الصراف 
ــى درجـــــــــة الــــــدكــــــتــــــوراه فــي  ــلــ عــ
فــلــســفــة الـــفـــنـــون مـــن أكــاديــمــيــة 
الــكــونــســرفــاتــوار، وكـــان عــنــوان 
أطـــروحـــتـــه »الــقــومــيــة الــحــديــثــة 
في أوبرات بيال بارتوك وإيغور 

سترافينسكي«.
وكتب الصراف على حسابه بـ 
»إنستغرام«: »كل الشكر والتقدير 
لكل من ساندني، وأسال الله لي 
ولــكــم كــل الــتــوفــيــق والــنــجــاح«، 
ــن الــتــهــانــي  وتـــلـــقـــى الـــعـــديـــد مــ

والــــتــــبــــريــــكــــات مـــــن الـــفـــنـــانـــيـــن 
والمتابعين. 

تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أن آخــر 
عمل فني لــلــصــراف كــان أغنية 
»راضي ببعادك«، كلمات وألحان 
سيف الــفــارس، تــوزيــع ومكس 
ومــــاســــتــــر أحــــمــــد الـــمـــهـــنـــدس، 
ــارات فــــرشــــيــــد ادهـــــمـــــي،  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ غــ
تصوير سالم العبيدلي، فيديو 
ــم الــتــســجــيــل  ــادل، وتــ ــ شـــريـــف عــ
بــاســتــديــو نــهــمــة، وقــــد تخطت 
أكــثــر مــن مليون مــشــاهــدة على 

قناته بـ »يوتيوب«.
الصراف أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه

العوض: »سالفة« و»عادت عليكم« لتثقيف أبنائنا
قال الباحث والمهتم بالتراث 
ــد الــــعــــوض، إنـــه  ــيـ الـــكـــويـــتـــي ولـ
يقدم برنامجين على تلفزيون 
الــكــويــت- قــنــاة الــعــربــي، وهــمــا: 
»سالفة«، الــذي يعرض الساعة 
ــاء، و»عــــــــــادت عــلــيــكــم«  ــ ــــسـ 11 مـ
ويـــعـــرض الــســاعــة 5:20 مــســاء 

خالل شهر رمضان. 
وبـــــــهـــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، أوضـــــــح 
ــيــــن  ــبــــرنــــامــــجــ الــــــعــــــوض أن »الــ
ــلــــومــــات  ــــى مــــعــ ــلـ ــ يــــشــــتــــمــــالن عـ
وقــــصــــص وعـــــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد 
حــمــيــدة، الــقــصــد مــنــهــا تثقيف 

الـــجـــيـــل الـــحـــالـــي، لــيــطــلــع عــلــى 
ــم،  ــيـ ــقـ ــادئ واألخــــــــــالق والـ ــبــ ــمــ الــ
ــز وتــــوجــــيــــه  ــيــ ــفــ ــحــ  تــ

ً
وأيـــــــــضـــــــــا

ــا وبـــنـــاتـــنـــا، وتـــرســـيـــخ  ــنـ ــائـ ــنـ أبـ
روح الـــمـــواطـــنـــة، ولــمــســت ذلــك 
ــن الـــتـــقـــيـــهـــم،  ــ ــذيـ ــ ــاس الـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ مـ
بــأنــهــم ســـعـــداء بــهــذه الــبــرامــج، 
ــلــــة، بــجــمــيــع  وأن األســــــــرة كــــامــ
فــئــاتــهــا الـــعـــمـــريـــة، يـــشـــاهـــدون 
 
ً
هذه البرامج، الكتسابهم أيضا

مـــــفـــــردات الـــلـــهـــجـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، 
ومعاني الكلمات، والــتــي تكاد 
تكون اختفت مع زمن العولمة 

الحالي«.
وليد العوض

https://www.aljarida.com/article/19199
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https://www.aljarida.com/article/19198
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قبل أيام فقط من زيارة رئيسة 
تايوان تساي إنغ ون لواشنطن، 

وصل رئيس تايوان السابق 
ماينغ جيو )73 عامًا( إلى 
شنغهاي، أمس، في زيارة 

تستغرق 12 يوما، ليصير بذلك 
أول زعيم تايواني سابق أو 

حالي يزور الصني التي ترفض 
االعتراف باستقالل الجزيرة 

املتمتعة بالحكم الذاتي. وتأتي 
زيارة ما القيادي في الحزب 

القومي الصيني املعارض، 
وسط تزايد التوترات بني الصني 

وتايوان. وقطعت هندوراس، 
أمس األول، عالقاتها مع تايوا،ن 
وأقامت عالقات دبلوماسية مع 
الصني في انتكاسة دبلوماسية 

لتايبيه. وانتقد الحزب 
الديموقراطي التقدمي املؤيد 

لالستقالل، زيارة ما.

سلة أخبار

رئيس تايوان السابق 
يصل إلى الصين

ق مجلس النواب في البرملان 
ّ
عل

الهندي جلسته التي كانت مقررة 
أمس، بعد احتجاجات من نواب 

يرتدون قمصانا سوداء، ويضعون 
أوشحة باللون نفسه، على خلفية 
تجريد زعيم حزب املؤتمر راهول 

غاندي )52 عامًا( من مقعده 
النيابي الجمعة، غداة إدانته 

أمام محكمة في والية غوجارات 
)غرب( بتهمة التشهير برئيس 

الوزراء ناريندرا مودي، زعيم 
حزب »بهاراتيا جناتا« الهندوسي 

القومي، بسبب تصريح أدلى به 
في سياق الحملة االنتخابية عام 
2019، قال فيه »جميع اللصوص 
اسم شهرتهم مودي«.  والسبت، 

قال زعيم املعارضة إنه سيواصل 
الدفاع عن الديموقراطية، بعدما عزا 

خسارة مقعده إلى دعواته إلجراء 
تحقيق في الروابط بني مودي 

ورجل األعمال غوتام أداني املتهم 
باالحتيال.

الهند: احتجاج برلماني   
بعد إلغاء نيابة غاندي

 بوعده بترميم الزعامة 
ً
عمال

األميركية في العالم بعد سنوات 
ترامب األربع في البيت األبيض، 

يستضيف الرئيس األميركي جو 
بايدن، اعتبارا من اليوم، قمة ثانية 

من أجل الديموقراطية تهيمن 
عليها هذه السنة الحرب في 

أوكرانيا واملخاوف حيال صعود 
نفوذ الصني. ودعا بايدن إلى القمة، 
التي تستمر ثالثة أيام، وتجري في 
جزء كبير منها عبر اإلنترنت، ما ال 

يقل عن 121 من قادة العالم، أي أكثر 
بثماني مرات من عددهم في القمة 

دع السعودية 
ُ
األولى في 2021. ولم ت

ومصر وتركيا الى القمة وكذلك 
املجر التي يترأسها القومي فيكتور 

أوربان، وسنغافورة وبنغالدش، 
في حني دعيت إليها خمس دول 

إفريقية استبعدت من القمة األولى، 
وهي تنزانيا وساحل العاج 

وغامبيا وموريتانيا وموزمبيق.

بايدن يستضيف قمة ثانية 
من أجل الديموقراطية

اإلضراب األكبر منذ عقود يصيب ألمانيا بالشلل
أصــيــبــت الـــمـــطـــارات ومـــحـــطـــات الــحــافــالت 
والــقــطــارات بالشلل فــي جميع أنــحــاء ألمانيا، 
صباح أمــس، خــالل أحــد أكبر اإلضــرابــات منذ 
عقود، مما تسبب في إرباك ماليين األشخاص 

في بداية أسبوع العمل.
ويأتي »اإلضراب الكبير« كما أسمته وسائل 
االعالم األلمانية فيما تعاني ألمانيا، صاحبة 
أكبر اقتصاد في أوروبا، من التضخم في وقت 
تطالب النقابات العّمالية بزيادة في الرواتب 

بأكثر من %10.
واإلضــراب المقرر لمدة 24 ساعة، ودعت له 
نقابة فيردي العمالية ونقابة إي.في.جي لعمال 
النقل، هو األحدث في إضرابات مستمرة لشهور 
أضرت باالقتصادات األوروبية الكبرى، حيث 
أثر ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستويات 

المعيشة.

وعلق اثنان من أكبر المطارات في ألمانيا، 
وهما ميونيخ وفرانكفورت، الرحالت الجوية، في 
حين ألغت شركة دويتشه بان المشغلة لخدمات 
السكك الحديدية رحــالت المسافات الطويلة. 
وأطلق عمال مشاركون في اإلضـــراب يرتدون 
سترات حمراء أبواقا وصفارات في محطة قطار 

خالية في ميونيخ.
ويضغط الــمــوظــفــون مــن أجـــل رفـــع األجـــور 
لتخفيف آثار التضخم الذي وصل إلى 9.3 بالمئة 
في فبراير. وتضررت ألمانيا، التي كانت تعتمد 
بشكل كبير على الغاز الروسي قبل الحرب في 
أوكرانيا بشدة من ارتــفــاع األســعــار على وجه 
الــخــصــوص مـــع سعيها للبحث عـــن مــصــادر 
طــاقــة جــديــدة، إذ تــجــاوزت مــعــدالت التضخم 
فيها متوسط التضخم في منطقة اليورو في 

األشهر الماضية.

ــفـــاوض نــقــابــة فـــيـــردي نــيــابــة عـــن 2.5  ــتـ وتـ
مليون مــوظــف وعــامــل فــي القطاع الــعــام، بما 
يشمل العاملين في النقل العام وفي المطارات. 
وتــتــفــاوض نقابة )إي.فـــي.جـــي( لعمال السكك 
الــحــديــديــة والــنــقــل لــصــالــح 230 ألــــف موظف 
وعامل في شركة السكك الحديدية دويتشه بان 

وشركات الحافالت.
وتشبث كل طرف بموقفه في الساعات التي 
سبقت اإلضراب، وقال رؤساء النقابات إن الزيادة 
الكبيرة في األجور مسألة »حياة أو موت« آلالف 
العمال. فيما قــال متحدث باسم دويتشه بان 
امـــس »مــاليــيــن الـــركـــاب الــذيــن يــعــتــمــدون على 
الحافالت والقطارات يعانون من هذا اإلضراب 

المبالغ فيه«.
وتطالب نقابة فيردي بزيادة 10.5 بالمئة في 
األجـــور، وهــو ما يعني رفــع األجــور 500 يورو 

)538 دوالرا( على األقـــل شهريا، وتطلب )إي.
في.جي( زيــادة 12 بالمئة أو بنحو 650 يورو 

)702 دوالر( على األقل شهريا.
واختلطت مشاعر الركاب الذين تقطعت بهم 
السبل بين إبــــداء التعاطف مــع الــعــمــال وعــدم 

رضاهم عن اإلضراب.
وقـــال شخص يــدعــى الرس بــوم »نــعــم، هذا 
مبرر، لكنني لم أضرب أبدا طوال حياتي وأنا 
أعمل منذ أكثر من 40 عاما. وفي الوقت نفسه، 
فــي فرنسا، يضربون عــن العمل طـــوال الوقت 
بسبب شيء ما«. ونّدد اتحاد المطارات األلمانية 
 بنموذج 

ً
باستراتيجية »تصعيد اإلضرابات عمال

فرنسا« حيث تتوالى أيام التعبئة ضّد إصالح 
نظام التقاعد. وقال رئيس نقابة فيردي فرانك 
فيرنكه »إن نزاعا اجتماعيا ال تداعيات له هو 

نزاع اجتماعي بال فائدة«.

وبــاتــت ألمانيا بيئة مــؤاتــيــة أكــثــر مــن قبل 
للتحركات االجتماعية مع ابتعادها عن ثقافة 

التوافق التي كانت تعرف بها.
وأوضــــح كـــارل برينكه الخبير فــي المعهد 

 على اسئلة وكالة 
ً
االقتصادي »دي آيه دبليو« ردا

فرانس برس أن »ألمانيا شهدت في السنوات 
العشر األخيرة إضرابات أكثر منها خالل العقود 

السابقة«.

عمال ونقابيون يتظاهرون في فرانكفورت أمس )أ ف ب(

متظاهرون في تل أبيب أمس األول )أ ف ب(

لبنان: ميقاتي يتراجع عن »فتنة التوقيت« 
● بيروت - منير الربيع 

تــراجــعــت الــحــكــومــة اللبنانية عــن قـــرار تــأخــيــر اعــتــمــاد التوقيت 
الصيفي إلــى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك. وعليه سيعود 
لبنان خالل 48 ساعة إلى توحيد التوقيت، من خالل العودة إلى تقديم 
 لالحتقان المذهبي 

ً
ل التراجع تخفيفا

ّ
الساعة ساعة واحـــدة. ويمث

والطائفي الذي طغى على الساحة اللبنانية وتقّدم على ما عداه بفعل 
ردة الفعل العنيفة التي اتخذتها جهات متعددة، وال سيما القوى 
 لتأخير تقديم الساعة الذي 

ً
المسيحية السياسية والروحية، رفضا
اقترحه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأعلن رئيس حكومة تصريف األعمال، نجيب ميقاتي، التراجع عن 
القرار، بناء على مبادرة قام بها رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
ين فــؤاد السنيورة وتمام 

َ
وليد جنبالط ورئيسي الحكومة السابق

سالم، وكان اإلخراج بعقد جلسة لمجلس الوزراء التخاذ قرار التراجع.
وأعاد ميقاتي األزمة الى الفراغ الرئاسي والنزعات الطائفية التي 
تطغى على االستحقاقات الدستورية وعلى كل المقاربات في البالد، 
وشدد على أنه »منذ نهاية والية رئيس الجمهورية السابق ميشال 
ة من الــوزراء والجيش والقوى األمنية كافة 

ّ
عون وأنــا أجاهد مع ثل

والجنود المجهولين من الموظفين في اإلدارات العامة للحفاظ على 
هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت سيصبح صعًبا جًدا إعادة 

تكوينها«. 
وقال ميقاتي: »تحملت ما ناءت تحته الجبال من اتهامات وأضاليل 
ــي اليوم أضــع الجميع 

ّ
ات وصمدت وعانيت بصمت، غير أن وافــتــراء

أمــام مسؤولياتهم«، الفتا الى أن »كــرة النار أصبحت جمرة حارقة، 
 وإما نتوقف عن رمي التهم واأللفاظ المشينة 

ً
فإما نتحملها جميعا

بحق بعضنا البعض«.

الجمرة الحارقة التي يتحدث عنها ميقاتي، وفق ما تشير مصادر 
متابعة، هي المخاطر التي ستكون محدقة بلبنان في المرحلة المقبلة، 
 بعد التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي إزاء األزمة 

ً
خصوصا

 أنها لن تنتهي في ظل عــدم إقــدام السلطات على 
ً
اللبنانية، معتبرا

تنفيذ خطة اإلصالح. 
وفي هذا السياق، تتخوف مصادر اقتصادية لبنانية من تصنيف 
لبنان في المنطقة الرمادية بتقييم المنظمات المالية العالمية، وفي 
حال تم وضعه في هذه الخانة، فهذا يعني تهديد التعامل مع المصارف 
اللبنانية من قبل المصارف العالمية، مما يعني أن البالد ستدخل في 
عزلة مالية عن النظام العالمي، وهذا ستكون له تداعيات كارثية على 
 لتبييض 

ً
 مفتوحا

ً
الواقعين المالي واالقتصادي، وسيصبح لبنان سوقا

األموال من خالل االرتكاز على التبادل النقدي للعملة.
، وكما أشارت »الجريدة«، في تقرير سابق حول محاوالت 

ً
سياسيا

 للتواصل 
ً
فرنسية ومن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا

مع ولــي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان للبحث معه في 
الملف اللبناني، كما في ملفات أخرى، فقد جرت محاولة من ماكرون 
 مسألة التعاون في انتخاب رئيس 

ً
للطلب من بن سلمان شخصيا

للجمهورية، ال سيما أن باريس تريد إنجاز االستحقاق بأسرع وقت، 
ولو كان ذلك يقضي بانتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.  
 في الملف اللبناني، 

ً
وبحسب المعلومات، فإن االتصال شهد بحثا

كما تــم البحث فــي ملفات أخــرى تهّم البلدين، على وقــع التحضير 
لزيارة سيجريها في المرحلة المقبلة ماكرون إلى الرياض. وبنهاية 
االتصال صدر بيان عن »اإلليزيه« أشار إلى ضرورة التعاون الفرنسي 
- السعودي في مساعدة لبنان، وتشير المعلومات إلى أن الموقف 
السعودي ال يزال على حاله بشأن االستحقاق الرئاسي، وهو مقاربة 

المواصفات ال األسماء.

روسيا تتمسك بنشر النووي في بيالروس

أكدت روسيا، أمس، أنها لن تغير خططها القاضية 
بــنــشــر أســلــحــة نـــوويـــة »تــكــتــيــكــيــة« فـــي بـــيـــالروس، 
رغـــم االنـــتـــقـــادات الــغــربــيــة الــشــديــدة الــتــي أثــارتــهــا. 
وقــال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
للصحافة: »بالطبع، إن ردود فعل كهذه ال يمكن أن 

يكون لها تأثير على خطط روسيا«.
وأعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين السبت 
أنه حصل على موافقة مينسك لنشر أسلحة نووية 
»تكتيكية« في الدولة المجاورة التي يقودها أقرب 
حلفائه ألكسندر لوكاشينكو منذ عام 1994، موضحا 
أن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر 
هــذه األســلــحــة. وأثـــار اإلعـــالن انــتــقــادات شــديــدة من 
»خطاب خطر  الغربيين، فندد حلف شمال األطلسي بـ
وغير مسؤول« من جانب روسيا، فيما توعد االتحاد 
األوروبـــي مينسك بعقوبات جديدة في حــال نفذت 
الخطة، وطالبت أوكرانيا من جهتها باجتماع طارئ 
»االبتزاز النووي«  لمجلس األمن الدولي للتصدي لـ

الذي اتهمت روسيا بممارسته.
ولم تشارك بيالروس مباشرة في النزاع بأوكرانيا، 
إال أنها سمحت لموسكو بشن هجومها من أراضيها 
ــام الــــمــــاضــــي، بــحــســب الــســلــطــات  ــعــ عـــلـــى كــيــيــف الــ
األوكـــرانـــيـــة. وبــــرر بــوتــيــن قــــراره بنية لــنــدن إرســـال 
ذخــائــر بــالــيــورانــيــوم المنضب إلـــى أوكــرانــيــا، وفق 

تصريحات صــدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية. 
ووجه مسؤولون في روسيا مرارا تهديدات مبطنة 
باستخدام أسلحة نووية بأوكرانيا في حال حصول 

تصعيد كبير في النزاع.
إلـــى ذلـــك، أنــهــى جــنــود أوكــرانــيــون تــدريــبــهــم في 
المملكة المتحدة على استخدام 14 دبابة من طراز 
تشالنجر 2 قدمتها لندن ألوكرانيا لمواجهة الغزو 
الروسي، ما يمهد الطريق لتسليم كييف هذه اآلليات 
قريبا، حسبما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أمس. 
وبدأ التدريب بعد إعالن المملكة المتحدة في مطلع 

يناير عن إرسال هذه الدبابات ألوكرانيا.
ــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي بــيــن واالس إن  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
الجنود األوكــرانــيــيــن الــذيــن خضعوا للتدريب ولم 
يحدد عددهم، يعودون إلى أوكرانيا »مجهزين بشكل 
أفضل، لكن من دون أن تراجع مستوى الخطر« الذين 
يواجهونه، وأضاف في بيان: »نواصل الوقوف إلى 
جانبهم والقيام بكل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا 

طالما اقتضت الحاجة«.
وبــحــســب صحيفة الـــغـــارديـــان، يــرتــقــب أن تصل 
الدبابات البريطانية والطواقم األوكرانية المدربة إلى 
مواقعها في الوقت المناسب، بالتزامن مع تواصل 
االستعدادات للهجوم المضاد الذي تخطط له كييف 
الستعادة أراضيها التي تسيطر عليها قوات موسكو.

 للهجوم
ً
دبابات تشالنجر البريطانية بطريقها ألوكرانيا استعدادا

إسرائيل تنزلق للفوضى... إضرابات وصدامات وانشقاقات

على وقع تعبئة تعتبر من 
األكبر في تاريخ إسرائيل، 

احتدمت الخالفات وتحّول 
تمسك االئتالف الديني 

الحاكم، بقيادة بنيامين 
نتنياهو، بالتعديالت 

القضائية، من خالف سياسي 
إلى انقسام مجتمعي فوضوي 

ينذر بمواجهة خطيرة في 
الشارع بين اليسار واليمين 

 في ظل 
ً
المتطرف، خصوصا

تمدده إلى جميع األجهزة 
األمنية والمدنية الخدمية.

فــي أعــقــاب ليلة مثيرة وغير 
مألوفة بتاريخ إسرائيل، انزلق 
ائتالف رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو في حالة من الفوضى، 
ــل تـــأجـــج االحـــتـــجـــاجـــات  ــي ظــ فــ
الــحــاشــدة الــرافــضــة للتعديالت 
القضائية والمستمرة منذ ثالثة 
أشــــهــــر، والــــتــــي فــاقــمــتــهــا إقــالــة 
ــرار حلفائه  ــ وزيــــر الـــدفـــاع وإصــ

المتطرفين على تمريرها.
وأرجأ نتنياهو بيانا متلفزا 
كان من المقرر أن يعلن فيه وقف 
خــطــط الــتــعــديــالت الــقــضــائــيــة، 
التي يقول إنها ضرورية إلعادة 
الــتــوازن إلــى نظام الحكم، لكنه 
ــام تـــهـــديـــدات حليفه  ــ تـــراجـــع أمـ
الــمــتــطــرف وزيــــر األمــــن القومي 

إيتمار بن غفير بحل الحكومة.
ورغم محاصرة اآلالف لمنزله 
فــــي الــــقــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة، أجــــرى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــــشــــــاورات جـــديـــدة 
ــع حــلــفــائــه  ــدت لـــســـاعـــات مــ ــتــ امــ
لــتــقــيــيــم األوضـــــــــاع الــســيــاســيــة 
عــقــب إقــالــتــه وزيـــر الـــدفـــاع، قبل 
توجيهه خطابا للتعليق على 
اإلصــــالحــــات الــقــضــائــيــة، الــتــي 
ــغ اإلدارة األمـــيـــركـــيـــة نيته  ــلـ أبـ
تجميدها تحت ضغط من قادة 
حزبه الليكود، بحسب صحيفة 
يديعوت أحرونوت والقناة 12، 
في خطوة قد تؤدي إلى انقسام 

ائتالفه الديني.
وكتب بن غفير، في تغريدة، 
ــذا الــيــوم حـــدث شـــيء مــا في  »هــ
ــيــــل. أصـــــــوات الــطــيــاريــن  إســــرائــ
تـــــــســـــــاوي أكــــــثــــــر مـــــــن أصـــــــــوات 
جوالني، وأصــوات قوات حرس 
ــن أصـــــــــوات  ــ ــ ــدود أكـــــثـــــر مـ ــحــــــ الــــــ
ديمونة وبئر السبع، وأصــوات 
ــة أكــثــر  ــيـ ــالـ ــعـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
ــــوات الــيــدويــة الــعــمــال،  مــن األصـ
ال يــجــب وقــــف إصـــــالح الــنــظــام 
القضائي وال يجب أن نستسلم 
للفوضى«، وقال: »أدعو مؤيدي 
حــزب الليكود والــحــزب الحاكم 
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــــنــــيــــة إلــــى 
الــخــروج فــي مظاهرات مضادة 

في شوارع إسرائيل«.
ــا، أفــــــادت الـــقـــنـــاة بــأن  ــقــ والحــ
بـــن غــفــيــر أبـــلـــغ نــتــنــيــاهــو نيته 
االستقالة من الحكومة مع البقاء 
في االئتالف ودعمه من الخارج.
وغــداة خــروج عشرات اآلالف 
إلـــــــى الــــــــشــــــــوارع، رفــــضــــا لـــعـــزل 
ــاع، نجت  ــدفــ نــتــنــيــاهــو وزيـــــر الــ
الــحــكــومــة االئــتــالفــيــة أمـــس من 

اقتراحين لحجب الثقة قدمتهما 
 عــلــى 

ً
ــا ــاجــ ــتــــجــ ــة احــ ــارضــ ــعــ ــمــ الــ

التعديالت القضائية.
وبعد عدة مقاطعات للجلسة 
من قبل نــواب المعارضة، أعلن 
رئـــيـــس الــكــنــيــســت أن الــمــقــتــرح 
األول ُرفــض بأغلبية 59 صوتا 
مقابل موافقة 53، بينما سقط 
الثاني بأغلبية 60 صوتا مقابل 

تأييد 51.
كما أزالـــت اللجنة القضائية 
ــام  ــ عـــقـــبـــة أخـــــــــرى أســــاســــيــــة أمــ
ــقــــضــــائــــي الــمــثــيــر  اإلصــــــــــالح الــ
للجدل، بموافقتها على مشروع 
ــانــــون لــتــغــيــيــر تـــكـــويـــن لجنة  قــ
اخــتــيــار الــقــضــاة وإحــالــتــه إلــى 
الكنيست للتصويت عليه في 

القراءات النهائية.
ــر،  ــيــ ــفــ وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار بــــــــن غــ
عــارض وزيــر المالية بتسلئيل 
سموتريتش تجميد نتنياهو 
لإلصالح القضائي، وقال حزبه 
»الصهيونية الدينية« المتطرف، 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ فـــــي بـــــيـــــان، »بــــعــــد الـ
المداوالت والمشاورات، موقفنا 
هو أنه ال ينبغي وقف التشريع 
ــن األشـــــكـــــال، ألنـــه  بـــــأي شـــكـــل مــ
سيكون بمنزلة استسالم للعنف 
ــداد األقــلــيــة  ــبـ ــتـ والـــفـــوضـــى واسـ

وسيفسد نتائج االنتخابات«.
وأكـــــــد وزيـــــــر الــــعــــدل يـــاريـــف 
ليفين، الــذي يقود العملية، أنه 

بصفته عضوا في حزب ليكود 
الــحــاكــم فــإنــه سيحترم أي قــرار 

يتوصل إليه نتنياهو.
وقال ليفين، في بيان، »الوضع 
ــه الـــجـــمـــيـــع مــا  ــيـ الـــــــذي يـــفـــعـــل فـ
يحلو لــهــم مــن شــأنــه أن يــؤدي 
إلى سقوط الحكومة على الفور 
وانــهــيــار لــيــكــود، ويــجــب علينا 
جميعا أن نسعى جاهدين إلى 
تحقيق االستقرار في الحكومة 

واالئتالف«.
ــع  ــم الـــوضـ ــاقـ ــفـ واســــتــــدعــــى تـ
وتزايد االنقسامات الناجمة عن 
خطط التعديالت، تدخل رئيس 
الــدولــة إســحــق هــرتــســوغ، الــذي 
مــن المفترض أن يــنــأى بنفسه 
عن أروقة السياسة ودوره شرفي 
إلى حد كبير، بدعوته »إلى وقف 
اإلجراءات التشريعية على الفور 
مــن أجــل وحـــدة شعب إسرائيل 

ومن أجل المسؤولية«.
وفــــــيــــــمــــــا دعـــــــــــــا الــــــحــــــاخــــــام 
األكـــبـــر ديــفــيــد الو إلـــى الــوحــدة 
والحوار، اتهم زعيم المعارضة 
ــيـــد، فـــي خـــطـــاب أمـــام  يــائــيــر البـ
الـــــمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن، »الــــحــــكــــومــــة 
والــمــتــطــرفــيــن فــيــهــا بــعــدم أخــذ 
موقف المحتجين بعين االعتبار، 
مشددا على أن حراك الشارع لن 
يــتــوقــف حــتــى يــكــون إلســرائــيــل 

دستور.
وفـــــي الــــيــــوم الــــســــابــــق، وجـــه 

ــــذي لــطــالــمــا اعــتــبــر  غــــاالنــــت، الــ
حــلــيــفــا قـــويـــا لــنــتــنــيــاهــو، نـــداء 
للحكومة في خطاب تلفزيوني 
لــــوقــــف خـــطـــط تـــعـــديـــل الـــنـــظـــام 
الـــــقـــــضـــــائـــــي، مـــــــحـــــــذرا مـــــــن أن 
»االنقسام االجتماعي شق طريقه 
إلــى الجيش واألجــهــزة األمنية، 
 
ً
 وفــوريــا

ً
 واضــحــا

ً
وبـــات تــهــديــدا

 ألمن إسرائيل«.
ً
وملموسا

ومع عودة آالف اإلسرائيليين 
فــــي عــــشــــرات الـــمـــواقـــع بــالــمــدن 
الرئيسية، مثل تــل أبــيــب وبئر 
ــــدس، إلـــى  ــقـ ــ الـــســـبـــع وحـــيـــفـــا والـ
االحــتــجــاج على قــانــون إصــالح 
ــار الــيــمــيــن  الـــقـــضـــاء، نــظــم أنـــصـ
ــاهــــرات لــتــأيــيــد  الـــمـــتـــطـــرف تــــظــ
الـــتـــعـــديـــالت الــقــضــائــيــة خــــارج 
الكنيست بالقدس فــي المساء، 
وهـــددوا بأعمال عنف ردا على 

االحتجاجات.
ورفـــع الجيش حــالــة التأهب 
ــعـــت  تــحــســبــا ألي طـــــــــارئ، ودفـ
ــئـــات مــن  ــمـ ــالـ ــقـــــدس بـ ــ ــة الـ شــــرطــ
 من اشتباكات بين 

ً
قواتها خوفا

مـــؤيـــدي ومـــعـــارضـــي اإلصــــالح 
الـــقـــضـــائـــي، مـــشـــددة عــلــى أنــهــا 
ــة الـــتـــظـــاهـــر،  ســـتـــســـمـــح بــــحــــريــ
ولــــــــــن تــــتــــســــامــــح مـــــــع الـــعـــنـــف 

واالضطرابات.
ــداد االحــتــجــاجــات  ــتــ ومــــع امــ
لجميع القطاعات، دعا نتنياهو 
جميع المتظاهرين من اليمين 

واليسار إلى التصرف بمسؤولية 
وتجنب العنف.

وبينما يعزز الجيش وحداته 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، 
ــر الــعــنــف المستمر مــنــذ عــام  إثـ
تقريبا، والـــذي أســفــر عــن مقتل 
أكــثــر مــن 250 مسلحا ومدنيا 
فلسطينيا، ومــا يــربــو على 40 
إسرائيليا، غذى عزل وزير الدفاع 
االتهامات بأن الحكومة تضحي 
بالمصلحة الــوطــنــيــة مـــن أجــل 

مصالحها الخاصة.
ــبـــة  ــــد غـــاضـ ــاهـ ــ ــــشـ وخـــــــــــالل مـ
فـــي الــكــنــيــســت، هـــاجـــم أعــضــاء 
المعارضة أمــس رئيس اللجنة 
ــان، الــــــذي رعـــى  ــ ــمـ ــ ســيــمــحــا روتـ
الــــقــــانــــون، وشـــبـــهـــوا مــشــروعــه 
ــة الــتــي  ــيـ بــالــجــمــاعــات اإلســـالمـ
تريد تدمير إسرائيل، وقالوا إنه 
حينما وافــقــت لجنة الــدســتــور 
عــلــى إحــالــتــه لــلــمــصــادقــة عليه 
»هــذا استيالء عدائي على دولة 
إسرائيل. ال حاجة لحماس وال 

حاجة لحزب الله«.
ومع اتساع رقعة المعارضة، 
دعــــــــا رئـــــيـــــس اتــــــحــــــاد الـــعـــمـــال 
)الهستدروت( أرنــون بــار دافيد 
ــــى إضـــــــراب »تــــاريــــخــــي« يشل  إلـ
إسرائيل إلجبار الحكومة على 
ــات  ــ ــــالحــ ــون« اإلصــ ــ ــنــ ــ »وقـــــــــف جــ

القضائية.
وبــــــــــعــــــــــيــــــــــد تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 

ــد، أعـــلـــنـــت الـــنـــقـــابـــات عــن  ــ ــيـ ــ دافـ
ــال قــطــاع  ــمــ ــل شــ ــامــ إضـــــــــراب شــ
ــات الــطــبــيــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــصـــحـــة والـ
ــــئ  ــوانـ ــ ــمـ ــ ــيـــات والـ ــفـ ــتـــشـ ــمـــسـ ــالـ بـ

البحرية والبنوك.
ــدر رئــيــس نــقــابــة عمال  ــ وأصـ
ــار بــــن غــــوريــــون بــيــنــشــاس  مـــطـ
 بوقف عملية 

ً
 فوريا

ً
ايــدان »أمــرا

ــــالع الــــطــــائــــرات«، فــــي خــطــوة  إقــ
ستؤثر على عشرات اآلالف من 
المسافرين بسبب تغير مواعيد 

الرحالت.
ــيـــن مــنــفــصــلــيــن،  ــانـ ــيـ وفـــــــي بـ
ــــدود  أعــلــن مــيــنــاءي حــيــفــا وأسـ
الــرئــيــســيــان فــي إســرائــيــل أمــس 

توقف العمليات.
وأظـــــــهـــــــرت رســــــالــــــة لـــنـــقـــابـــة 
العاملين فــي وزارة الخارجية 
أن الــســفــارات فــي أنــحــاء العالم 
تـــلـــقـــت تــعــلــيــمــات بـــاالنـــضـــمـــام 
إلــــى اإلضـــــــراب، مــشــيــرة إلــــى أن 
أنشطتها فــي الــداخــل والــخــارج 
ستقتصر على خدمات الطوارئ.

وفـــيـــمـــا أغــــلــــق بـــنـــك لــئــومــي 
اإلســــرائــــيــــلــــي جـــمـــيـــع فــــروعــــه، 
ــــذي شهد  انــخــفــض الــشــيــكــل، الـ
تقلبات كبيرة خــالل األسابيع 
الماضية، مع اندالع االضطرابات 
ــيــــة، فـــــي الـــتـــعـــامـــالت  ــيــــاســ الــــســ
المبكرة 0.7 فــي الــمــئــة، قبل أن 
يتعافى مع تنامي التوقعات بأن 
نتنياهو سيتخلى عن التشريع.

نتنياهو يرضخ لمطالب وقف إقرار التعديالت القضائيةنتنياهو يرضخ لمطالب وقف إقرار التعديالت القضائية
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● محمد عبدالعزيز
ــقــــام الــــيــــوم مــــبــــاراتــــان فــي  تــ
افتتاح الجولة السابعة عشرة 
ـــن الــــــــدوري  )قــــبــــل األخــــــيــــــرة( مــ
الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي 
فــــي الـــثـــامـــنـــة والـــنـــصـــف مـــســـاًء 
العربي مع الصليبيخات، وفي 
العاشرة والنصف مساًء يلعب 
السالمية مــع الفحيحيل على 
صــالــة االتــحــاد بمجمع الشيخ 

سعد العبدالله الرياضي.
ويشتد الصراع في المباراة 
األولى بين العربي )الثالث بـ 18 
نقطة( ومالحقه الصليبيخات 

)الرابع بـ 16 نقطة(، حيث يسعى 
»األخــــــضــــــر« لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
صحوته وتأمين المركز الثالث 

فــي الترتيب الــعــام لــلــدوري من 
الصليبيخات، أقــرب مطارديه، 
والـــســـاعـــي لــعــرقــلــة »األخـــضـــر« 

ــــي ســـبـــاق  ــــوة فــ ــطـ ــ ــدم خـ والـــــتـــــقـــ
الدوري.

السالمية والفحيحيل

وفي المباراة الثانية، يطمح 
ــة، الـــــســـــادس بـــفـــارق  ــمـــيـ ــالـ الـــسـ
األهداف خلف برقان الخامس، 
ولكل منهما 15 نقطة، لتحسين 
مركزه والــدخــول في المنافسة 
على المركز الثالث على حساب 
الفحيحيل المتعثر في المركز 
الــثــامــن بــــ 10 نـــقـــاط، والــطــامــع 

كذلك في دخول منطقة األمان.

ورد إلينا مــن االتــحــاد الكويتي 
لــكــرة الــقــدم رد على مــا نشر أمس 
ــة تــحــت  ــيـ ــريـــاضـ ــي الـــصـــفـــحـــة الـ فــ
 
ً
عنوان »عتب بال عجز«، وإيمانا
منا بحرية التعبير ننشر نص 

الرد كما هو:
الــســيــد الــمــحــتــرم/ رئيس 

ــم الــــــريــــــاضــــــي فـــي  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ
جريدة الجريدة الغراء
تحية طيبة وبعد،،، 

الــــــــــــمــــــــــــوضــــــــــــوع: 
أحـــداث فــي مباراة 
منتخب الكويت 

والفلبين
نــــــــهــــــــديــــــــكــــــــم 

أصـــدق التحيات 
والــتــمــنــيــات لــكــم بــالــتــوفــيــق 

والسداد.
بــــــاإلشــــــارة إلــــــى الــــمــــوضــــوع أعــــــاله، 
 دور اإلعــالم البناء في دعم 

ً
نعلم تماما

المنتخبات الــوطــنــيــة بجميع فئاتها، 
 على أسس 

ً
وندرك أن العمل يقوم أيضا

صحيحة مــن المهنية، والــتــي ال تغيب 
عنكم، لكن مــا ذكرتموه مــن أحـــداث في 
مبـاراة منتخـب الكـويت والفلـبين مـع 
كـــامـــل الــتــقـــــديــر واالحـــتـــــــرام للصـحفي 
 فـي 

ً
حـــــازم مـاهر غيـر صـحيحة تــمــامــا

جــريــدتــكــم، ولـــم يــحــدث أي تــعــامــل غير 
مهنى مع أي إعالمي، مع تقديرنا لكافة 

وسائل اإلعالم.
ولذلك كان من المفترض تحري الدقة 
فــي الــخــبــر الــمــنــشــور بــجــريــدتــكــم بعدد 

اليوم االثنين.
مع أطيب التحيات
مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة
سطام السهلي

يــلــتــقــي مــنــتــخــب الــكــويــت 
الوطني لكرة القدم، منتخب 
طاجيكستان، الساعة 10 من 
مساء اليوم، على استاد جابر 
األحــمــد الــدولــي، فــي مباراته 
الدولية الودية الثانية ضمن 
فترة التوقف الدولية الحالية.

ــاراة ضــمــن  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــام الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ـ
ُ
وت

استعدادات المنتخب الوطني 
لخوض منافسات التصفيات 
المؤهلة إلــى نهائيات كأس 
ــــات  ــــواليـ ــالـ ــ ــم 2026 بـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة، وكــأس 

آسيا 2027 بالسعودية.
وكان منتخب الكويت تغلب 
على نظيره الفلبيني بهدفين 
ــــارق وعــلــي  أحـــرزهـــمـــا بــــدر طـ
خلف، في المباراة التي أقيمت 
يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي على 

الملعب ذاته.
ــعــد مــبــاراة الــيــوم مهمة 

ُ
وت

 بالنسبة لـــ »األزرق«، ال 
ً
جـــدا

ســـيـــمـــا أن فـــــــوزه قــــد يــرتــقــي 
، والــــذي 

ً
بــتــصــنــيــفــه آســـيـــويـــا

 ،
ً
يحل فيه بالمركز الـ 27 حاليا

 لــلــتــصــنــيــف الـــشـــهـــري 
ً
وفــــقــــا

الــصــادر عــن االتــحــاد الــدولــي 
لكرة القدم، ووصوله للمركز 
الـ 25 سيجنبه خوض الدور 
الــتــمــهــيــدي لــتــصــفــيــات كــأس 
الـــعـــالـــم 2026، وكـــــأس آســيــا 
2027، مع الوضع في االعتبار 
أن صــعــود مــركــزيــن مــرهــون 

بنتائج اآلخرين.
ــاز الـــفـــنـــي،  ــهــ ويـــعـــمـــل الــــجــ
بــقــيــادة الـــمـــدرب الــبــرتــغــالــي 
روي بينتو ومساعده أحمد 
ــم، عــــلــــى تـــالفـــي  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
األخطاء التي وقعت في لقاء 
الـــفـــلـــبـــيـــن، والـــمـــســـتـــوى غــيــر 
الــمــقــبــول فـــي الـــشـــوط األول، 
ــدم وجـــــــود تـــرابـــط  ــ بـــســـبـــب عــ

ي الوسط والهجوم، 
َّ
بين خط

إلى جانب غياب التركيز عن 
بعض الالعبين.

ــاز الـــفـــنـــي  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ويــــــقــــــف الــ
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى مـــنـــتـــخـــب 

طاجيكستان، بعد مشاهدة 
تسجيل لمباراته مع منتخب 
ــتــــهــــت  اإلمــــــــــــــــــــــارات، الــــــتــــــي انــ
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، الــســبــت، 
ــا مــــدى  ــهــ ووضـــــــــح مـــــن خــــاللــ

التطور الذي يعيشه المنتخب 
الطاجيكي بشكل الفت.

التشكيل المتوقع
وتتجه نية بينتو إلــى إجــراء 

تغييرات على تشكيل »األزرق« في 
مباراة اليوم، حيث كشف تدريبا 
أمس وأمس األول عن أن التشكيل 
األقــرب للعب المباراة يتمثل في 
ســلــيــمــان عـــبـــدالـــغـــفـــور لــحــراســة 

المرمى، وراشد الدوسري وخالد 
محمد إبــراهــيــم وفــهــد الــهــاجــري 
ـــاع،  ــدفــ ــ ــــالف لـــخـــط الـ ـــقـ ــ وحــــمــــد ال
وأحمد الظفيري وسلطان العنزي 
وأمــامــهــمــا فيصل زايـــد ومــبــارك 
الفنيني لخط الــوســط، وشبيب 

الخالدي لخط الهجوم.
وقــد يدفع بينتو بعلي خلف 
على حساب الفنيني، وبدر طارق 
على حساب سلطان العنزي، بعد 
تألقه بشكل الفت في لقاء الفلبين.
ُيذكر أن العبي نــادي الكويت 
غابوا عن التشكيل األساسي في 
مباراة الفلبين، بسبب مشاركتهم 
مع »األبيض« في إياب الدور األول 
لــبــطــولــة الــمــلــك ســلــمــان لــأنــديــة 
األبطال، ودخولهم التدريبات قبل 

24 ساعة فقط من اللقاء.
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يحل المنتخب الطاجيكي 
 على منتخب 

ً
لكرة القدم ضيفا

الكويت، اليوم، على استاد جابر 
األحمد الدولي، ضمن فترة 

التوقف الدولية الحالية.
استهل فريق القادسية 

منافسات املربع الذهبي 
للدوري املمتاز للكرة الطائرة 

بفوز مستحق على نظيره 
كاظمة بثالثة أشواط مقابل ال 
شيء، في املباراة التي جمعت 

الفريقني، أمس األول، على 
صالة االتحاد بمجمع الشيخ 

سعد العبدالله الرياضي، ضمن 
الجولة األولى )الذهاب( من 

املربع الذهبي للبطولة، وجاءت 
نتائج األشواط كالتالي: 14-25، 

.18-25 ،22-25
بهذه النتيجة، رفع »األصفر« 

رصيده إلى 5 نقاط في صدارة 
الترتيب، فيما ظل كاظمة من 

دون رصيد.
جاءت املباراة متوسطة 

املستوى، خصوصًا من جانب 
كاظمة، الذي ظهر بخطوط 

دفاعية متباعدة وحوائط صد 
هشة، كما عانى غياب التركيز 

وكثرة األخطاء الشخصية.
م »األصفر« أداء  في املقابل، قدَّ
مميزًا على مدار أشواط اللقاء 

الثالثة في الشقني الدفاعي عبر 
استقبال جيد للكرة األولى، 

وحوائط صد صلبة، وهجوم 
قوي تميز بضربات ساحقة 

دقيقة على طرفي الشبكة عبر 
املحترفني الروسي فيكتور 
والبرازيلي ديغاملا، لينهي 
املباراة ملصلحته بسهولة.

حسم املنتخب املصري 
األوملبي، بقيادة املدرب 

البرازيلي روجيريو ميكالي، 
التأهل لنهائيات بطولة كأس 
األمم اإلفريقية تحت 23 عامًا، 

بعد تفوقه على نظيره الزامبي 
بهدفني دون رد بمجموع 

مباراتي الذهاب واإلياب في 
املرحلة األخيرة بالتصفيات.

وتعادل »أوملبي الفراعنة« 
أمام مضيفه الزامبي سلبيًا 

أمس األول )األحد(، ضمن 
مباريات إياب املرحلة النهائية 

من التصفيات، ليكون أول 
املتأهلني رسميًا لنهائيات 
بطولة األمم اإلفريقية التي 

يحتضنها املغرب نهاية العام 
الحالي، وتؤهل إلى دورة 
األلعاب األوملبية- باريس 

.2024
كان املنتخب املصري فاز 

على زامبيا بهدفني نظيفني 
في اللقاء الذي جمع بينهما 

على استاد الدفاع الجوي 
بالقاهرة، األربعاء املاضي، 

بتوقيع الثنائي إبراهيم عادل 
وعبدالرحمن عاطف الشهير بـ 

»أغويرو«.

يحتضن ملعب بينجو الدولي، 
الساعة الرابعة عصر اليوم 
)الثالثاء( بتوقيت الكويت، 

مباراة املنتخب املصري ضد 
نظيره ماالوي، في إطار 

مباريات الجولة الرابعة من 
التصفيات املؤهلة لنهائيات 

بطولة أمم إفريقيا 2024 بكوت 
ديفوار، بعدما انتهت مباراة 

الذهاب في القاهرة بفوز 
»الفراعنة« بهدفني دون رد، 

يوم الجمعة املاضي، سجلهما 
محمد صالح وعمر مرموش.

ويتصدر منتخب مصر 
مجموعته في التصفيات 
اإلفريقية برصيد 6 نقاط، 

ويسعى اليوم للوصول إلى 
النقطة التاسعة والحفاظ 

على الصدارة، بانتظار تعثر 
منتخب غينيا أمام إثيوبيا، إذ 

يحتل الفريق الغيني وصافة 
املجموعة بنفس رصيد نقاط 

»الفراعنة«.
وأدى املنتخب املصري مرانًا 

وحيدًا أمس في ماالوي، وسط 
محاوالت جادة من الجهاز 

الفني، بقيادة البرتغالي روي 
فيتوريا، لتصحيح بعض 

سلبيات مباراة الذهاب 
بالقاهرة.

باختصار

طائرة األصفر تعبر كاظمة 
في افتتاح المربع الذهبي

أولمبي الفراعنة يتأهل 
رسميًا لـ »كان المغرب«

مصر تواجه ماالوي إلحكام 
القبضة على الصدارة

العجمي وعدد من العبي الكويت بعد التتويج بالبرونزية 
ودرع المركز الثالث

جانب من  منافسات الدور األول

تدريب سابق لأزرق

»األولمبي« يواجه تايلند في ختام بطولة الدوحة
يلتقي منتخب الكويت األولمبي نظيره التايلندي، مساء اليوم 
)الثالثاء(، لتحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة الدوحة 

الودية الدولية للمنتخبات األولمبية.
ويستعد األزرق األولمبي لخوض التصفيات التي تستضيفها 
قــطــر بشكل مجمع فــي سبتمبر الــمــقــبــل، الــمــؤهــلــة ألولــمــبــيــاد 

باريس 2024.

ويجري مــدرب الفريق، البرتغالي ايمليو بكسلي تغييرات 
عــديــدة على التشكيل الــيــوم، لمنح الفرصة لالعبين الــذيــن لم 

يشاركوا.
جــديــر بـــالـــذكـــر، أن الئــحــة الــبــطــولــة تــقــضــي بــمــواجــهــة بين 
 للنقاط على اللقب، يليهما المنتخبان 

ً
المنتخبين األكثر حصدا

اللذان يلعبان على تحديد المركزين الثالث والرابع.

حازم ماهر

»األزرق« يواجه طاجيكستان والهدف رفع التصنيف»األزرق« يواجه طاجيكستان والهدف رفع التصنيف

ــخــتــتــم الــيــوم )الـــثـــالثـــاء( مــنــافــســات الــــدور األول لــبــطــولــة النخبة 
ُ
ت

الرمضانية األولى لكرة القدم مواليد 1978 وما قبلها، التي تنظمها 
الشركة الكويتية لالستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، 
بإقامة ثــالث مــبــاريــات؛ تجمع األولـــى فريق فيصل الدخيل مــع فريق 
المرحوم جمال يعقوب، والثانية فريق المرحوم فاروق إبراهيم مع فريق 
المرحوم مرزوق سعيد، في حين تجمع الثالثة فريق بشار عبدالله مع 

فريق عبيد الشمري.
وشهدت مباريات اليوم الثالث فــوز فريق فــواز بخيت على فريق 
نعيم سعيد بهدفين لهدف، وفريق حمود فليطح على فريق عبدالعزيز 
حسن بركالت الترجيح 3-2، بعد انتهاء وقت المباراة األصلي بالتعادل 
)1-1(، وفريق عبدالله البلوشي على فريق جواد خلف بهدف دون رد.

وبعد نهاية المباريات وقع اختيار نجم المنتخب الوطني ونادي 
الــجــهــراء وائـــل سليمان على العــبــي فــرق فـــواز بخيت )هيثم محمد(، 
وحمود فليطح )محمد األصيمع(، وعبدالله البلوشي )حمد العثمان(.

كما قام مدير أول العالقات العامة واإلعالم بـ »الكويتية لالستثمار« 
طالل الرشدان بتكريم نجوم منتخب الكويت في عصره الذهبي؛ حمود 
فليطح ونعيم سعد، وكذلك نجم المنتخب ونادي الكويت السابق وليد 

نصار، الذين حضروا منافسات اليوم الثالث للبطولة.
من جهته، أشاد المدير العام للهيئة العامة للرياضة السابق، نجم 
 إياها 

ً
»األزرق« ونادي كاظمة األسبق حمود فليطح، بالبطولة، واصفا

باألكثر من رائعة.

قــــررت لــجــنــة الــمــســابــقــات فـــي اتـــحـــاد كـــرة الــيــد إقــامــة 
مباراة السالمية مع القرين، والتي تم تأجيلها بسبب 
خـــريـــر مـــيـــاه فـــي صـــالـــة االتـــحـــاد بــمــجــمــع الــشــيــخ ســعــد 
العبدالله نتيجة موجة األمطار التي تعرضت لها البالد 
مــســاء أمـــس األول، لــتــقــام فـــي الــتــاســعــة مـــن مــســاء يــوم 

الجمعة )31 الجاري(.

 ... ولـ ةديرجلا• كلمة
، إال أن ما يثير 

ً
« وليس خبرا

ً
أواًل ما أوردناه كان »عتبا

االستغراب في رد االتحاد الكويتي لكرة القدم أنه ينفي 
واقعة لم نحدد في »عتبنا« الجهة أو الشخص المسؤول 
عنها، ولم نأت على ماهيتها أو طبيعتها، وذلك لسبب 
واضح هو أن يستفسر المعني عن نوع الواقعة والحدث 
ــر، كما هــو مــعــروف ومــتــعــارف عليه،  ويستوضح األمـ
لثقتنا وبالدليل والــشــهــود بحقيقة تفاصيل الحدث 
بشكل خاص، وأخبارنا في »الجريدة« بالعموم، لذلك 

االتحاد اختصر األمر بنفي أكد فيه المؤكد.
، ونــخــوض فــي بحور أبعد 

ً
ال نريد اإلســهــاب كــثــيــرا

تكون مؤلمة لغيرنا، لذلك نأمل ممن وجه بالرد على 
»عتبنا« التحلي بالدقة في الرواية والنقل قبل النفي 
ومــعــرفــة األســـبـــاب والــحــيــثــيــات، وعـــدم الــخــوض فيما 

يجهل.

المؤجلة 31 الجاري

»هوكي الجليد« يحرز برونزية العالم بمنغوليا
أحــــرز مــنــتــخــب الــكــويــت لــهــوكــي الــجــلــيــد الــمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 
لبطولة كأس العالم )2023 - المستوى الرابع(، التي اختتمت األحد 
فــي منغوليا، وشــهــدت تتويج الفلبين باللقب، وحــلــول منغوليا 

.
ً
)المضيفة( وصيفا

وقال رئيس نادي األلعاب الشتوية فهيد العجمي، إن »التتويج 
بهذه الميدالية ُيعد األول للكويت على صعيد بطوالت العالم«.

وأضاف أن هذا الفوز بمنزلة التتويج لجهود العبي المنتخب، 
بعد تحقيقهم إنــجــازات متنوعة فــي بــطــوالت خليجية وعربية 
 أنهم »قدموا مباريات قوية خالل البطولة التي أقيمت 

ً
وقارية، مبينا

تحت مظلة االتحاد الدولي«.
ولفت إلى مشاركة »أزرق الهوكي« بالعبين معظمهم من الشباب 
الواعد مع عدد من أصحاب الخبرة، وقدموا مستويات مشرفة طوال 

لقاءات البطولة.
وأكد حرص النادي )العضو العامل باالتحاد الدولي( على إشراك 
العبيه في البطوالت القارية والعالمية لالرتقاء بمستواهم الفني، 
 عن تأكيد الحضور الكويتي في مثل هذه البطوالت الكبرى.

ً
فضال

)كونا(

مباراتان اليوم في الدوري الممتاز لكرة اليد

ختام الدور األول لبطولة النخبة الرمضانية اليوم

اتحاد الكرة يرد ويؤكد المؤكد

https://www.aljarida.com/article/19224
https://www.aljarida.com/article/19221
https://www.aljarida.com/article/19222
https://www.aljarida.com/article/19227
https://www.aljarida.com/article/19229
https://www.aljarida.com/article/19243
https://www.aljarida.com/article/19238
https://www.aljarida.com/article/19232
https://www.aljarida.com/article/19226


واصل منتخب إنكلترا بدايته 
المثالية في التصفيات المؤهلة 

لبطولة كأس األمم األوروبية 
لكرة القدم المقررة إقامتها 

في ألمانيا صيف العام المقبل، 
 2-صفر على 

ً
 ثمينا

ً
 فوزا

ً
محققا

ضيفه منتخب أوكرانيا، األحد، 
على ملعب )ويمبلي(.

أنـــــــهـــــــت كــــــــل مــــــــن إنــــكــــلــــتــــرا 
والــبــرتــغــال الــنــافــذة األولـــى من 
التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كــأس أوروبـــا 2024 لكرة القدم 
بالعالمة الكاملة، بفوزهما على 
 
ً
أوكرانيا ولوكسمبورغ تواليا
ــد، فــيــمــا حــقــقــت إيــطــالــيــا  ــ ــ األحـ
حاملة اللقب فوزها األول على 

حساب مالطا.
على ملعب ويمبلي في لندن، 
فـــــازت إنــكــلــتــرا عــلــى ضيفتها 
أوكرانيا 2-0 بهدفي هاري كين 
)37( وبوكايو ساكا )40(، فيما 
أســـقـــطـــت إيـــطـــالـــيـــا مــضــيــفــتــهــا 
ــالـــطـــا بــالــنــتــيــجــة  ــا مـ ــهــ ــارتــ وجــ
ذاتها، ضمن الجولة الثانية من 

منافسات المجموعة الثالثة.
ورفــــــــــع مـــنـــتـــخـــب »األســــــــــود 
الثالثة« رصيده إلى ست نقاط 
بعد فوز افتتاحي على إيطاليا 
في نابولي الخميس 2-1، أمام 
إيطاليا ومقدونيا الشمالية )3 
نــقــاط لــكــل مــنــهــمــا( الــتــي فــازت 
على مالطا فــي الجولة األولــى 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة ذاتــــهــــا.
وسيطرت إنكلترا 
ــــرت  ــســ ــ الـــــــــتـــــــــي خــ
نــهــائــي الــبــطــولــة 
القارية عام 2021 

ضد إيطاليا بركالت الترجيح 
ــالـــذات،  عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي بـ
على مجريات الــمــبــاراة وأسفر 
الضغط عن الهدف االفتتاحي 
لكين بــعــد أن وصــلــتــه عرضية 
مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى مـــن ســاكــا 
نحو القائم الثاني تابعها في 

الشباك.
وضـــــــاعـــــــف ســــــاكــــــا الــــتــــقــــدم 
إلنـــكـــلـــتـــرا الـــبـــاحـــثـــة عــــن لــقــبــهــا 
الكبير الثاني فقط في تاريخها 
ــال 1966 عــلــى  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ بــــعــــد مــ
أرضــهــا، بهدف رائــع بتسديدة 
ــارج  ــ ــــن خــ لـــولـــبـــيـــة بــــيــــســــراه مــ
ــي أعــلــى  الــمــنــطــقــة اســـتـــقـــرت فــ
الزاوية اليمنى لمرمى الحارس 

أناتاولي تروبين.

إيطاليا تنطلق 

وبــعــد غيابها فــي مــونــديــال 
قطر عن نهائيات كــأس العالم 
، تتطلع 

ً
لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا

إيــطــالــيــا لــلــعــودة إلـــى الــســاحــة 
الدولية.

ــقـــت فــــوزهــــا األول فــي  ــقـ وحـ
ــدفــــي مـــاتـــيـــو  ــهــ ــفــــيــــات بــ الــــتــــصــ
ريتيغي )15( وماتيو بيسينا 

.)27(

ــــاض الـــمـــدرب روبـــرتـــو  وخـ
مانشيني المباراة بتشكيلة 
 ومـــخـــتـــلـــفـــة 

ً
ــة نــــســــبــــيــــا ــ ــفــ ــ رديــ

ــتـــي بــــدأت   عــــن تـــلـــك الـ
ً
ــا تـــمـــامـ

 فقط على 
ً
أمام إنكلترا، مبقيا

ثـــالثـــة العــبــيــن هـــم الـــحـــارس 
جـــــانـــــلـــــويـــــجـــــي دونـــــــــارومـــــــــا 
والـــــــمـــــــدافـــــــع جــــــوفــــــانــــــي دي 

ــذي  لـــورنـــتـــســـو وريـــتـــيـــغـــي الــ
سجل ضد »األسود الثالثة«.

ــه  ــدفـ ــتــــيــــغــــي هـ وســـــجـــــل ريــ
الثاني في ثاني مباراة دولية 
لــه برأسية إثــر ركنية نفذها 

ساندرو توتنالي.
وضاعفت إيطاليا النتيجة 
عــبــر هــــدف لــمــاتــيــو بيسينا 

بعد عرضية مــن إيميرسون 
بالمييري ارتطمت بساندرو 

تونالي )27(.

 
ً
رونالدو مجددا

وعــــــزز الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
الـــــمـــــخـــــضـــــرم كــــريــــســــتــــيــــانــــو 

( رصــيــده 
ً
رونـــالـــدو )38 عــامــا

من األهــداف الدولية ورفعها 
ــــى 122 فــــي 198 مــــبــــاراة،  إلــ
ــة خــــالل  ــيــ ــائــ ــنــ ــه ثــ ــلـ ــيـ ــتـــســـجـ بـ
فــوز منتخب بـــالده الساحق 
عــلــى مضيفته لــوكــســمــبــورغ 

بسداسية نظيفة.
وكان رونالدو سجل ثنائية 

 في مرمى ليشتنشتاين 
ً
أيضا

ــاراة األولـــــــــى الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ فـ
انتهت بــفــوز بـــالده 4 - صفر 
ــاء حــطــم  ــ ــقـ ــ ــيــــس، فـــــي لـ ــمــ الــــخــ
فــيــه الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد 
الـــمـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة قــبــل أن 
يعززه مساء األحد برفعه إلى 

198 مباراة.

هاري كين نجم إنكلترا يحتفل بالهدف األول في أوكرانيا

ماديسون سعيد 
بمشاركته الثانية

أعرب جيمس ماديسون عن سعادته بخوض 
مباراته الثانية مع المنتخب اإلنكليزي لكرة القدم. 
وجاءت المباراة الدولية الثانية لالعب فريق 
ليستر سيتي مع المنتخب اإلنكليزي بعد ثالثة 

أعوام ونصف العام من مشاركته األولى. 
وظـــهـــر مـــاديـــســـون بــــــأداء جــيــد فـــي الـــمـــبـــاراة 
أمام أوكرانيا التي أقيمت على ملعب ويمبلي، 
حيث صنع خمس فرص، أكثر من أي العب في 
مباراته األولى مع المنتخب اإلنكليزي منذ أن 
صنع ثيو والكوت ست فرص أمام أندورا في 

سبتمبر 2008.
 وباعتبار أن مباراته األولى الدولية كانت 
قبل زمن طويل، استمتع ماديسون بمباراته 
الثانية، وقــال: »إنه شعور رائــع، قلت هناك 
إنه بالكاد الظهور الثاني. مثل هذا ال ينجح 
. ولكنه كان قبل فترة طويلة«. وأضاف: 

ً
حقا

»شــعــرت أنـــه كـــان قــبــل وقـــت طــويــل، منذ 
مباراة مونتينيغرو. لذلك بالكاد شعرت 
 
ً
أنها المباراة الثانية الدولية، كان شعورا

 في الملعب«. 
ً
جيدا

 أن 
ً
ــدا ــ ــــه ألمــــر مــنــعــش جـ وأردف: »إنـ

تكون مع الالعبين في فريق قوي وفي 
.»

ً
مباراة كبيرة. استمتعت بها حقا

)د ب أ(

... وساوثغيت يشيد به
أبـــدى غــاريــث ساوثغيت، 
ــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب  ــديــ ــمــ الــ
ــلـــيـــزي، ســـعـــادتـــه بــفــوز  اإلنـــكـ
فريقه على نظيره األوكراني 
2 - صفر، في الجولة الثانية 
من تصفيات كأس أمم أوروبا 
لكرة القدم المقرر إقامتها في 
ألمانيا صيف العام المقبل. 

وأســـــــــــــــعـــــــــــــــدت ســــــيــــــطــــــرة 
المنتخب اإلنــكــلــيــزي مدربه 
ــيــــت، والــــــــــذي أشـــــاد  ــغــ ــاوثــ ســ
ــدوره بجيمس مــاديــســون،  بــ
صــانــع ألـــعـــاب فــريــق ليستر 
ســيــتــي، والــــذي صــنــع خمس 
فـــرص فــي الــمــبــاراة الــدولــيــة 

الثانية له. 
وقــــال ســاوثــغــيــت: »كــانــت 
الـــمـــجـــازفـــة هــــي أنـــــه حــيــنــمــا 
ــاراة تــكــون  ــبـ ــمـ تــتــحــكــم فـــي الـ
هناك بعض التمريرات غير 
المتقنة فــي بعض األحــيــان، 
لـــكـــن الـــتـــطـــبـــيـــق عـــلـــى أرض 

الملعب كان ممتازا«. 
ــد كـــســـرنـــا  ــ ــقـ ــ وأضـــــــــــــاف: »لـ
العديد من الحواجز على مدار 
الوقت، لكن كان هناك الكثير 

مـــن عـــالمـــات االســتــفــهــام في 
مواجهتنا مع الفرق األكبر«. 
وتابع: »بدأنا بالفوز بتلك 
المباريات، ولكن مازال هناك 

مجال للتحسن«. 
 
ً
وأوضــــــح: »نـــحـــاول دائـــمـــا
الــتــفــكــيــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
وفــيــمــا هــو قــــادم، فعلنا ذلــك 
مع جيمس ماديسون، نعتقد 
أنـــهـــا كـــانـــت مــنــاســبــة جــيــدة 

لرؤيته في تلك المباراة«.

مارتينيز يؤكد أهمية خبرة رونالدو

اعتبر مدرب البرتغال الجديد اإلسباني روبرتو 
مــارتــيــنــيــز أن مــهــاجــمــه الــمــخــضــرم كريستيانو 
« في تشكيلته، بعد 

ً
 هاما

ً
ا رونالدو ال يزال »جــزء

أن سّجل ثنائية جديدة في التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأس اوروبا 2024.

(، مــهــاجــم النصر 
ً
وســّجــل رونـــالـــدو )38 عـــامـــا

السعودي وأفضل العب في العالم خمس مرات، 
هدفين في مرمى لوكسمبورغ األحد، كذلك فعل 
زا 

ّ
في مرمى ليختنشتاين الخميس الماضي، معز

رقمه القياسي في عدد األهداف الدولية إلى 122 
 في 198 مباراة )رقم قياسي آخر(.

ً
هدفا

وقال مارتينيز بعد المباراة ضد لوكسمبورغ 

»كريستيانو العب فريد من نوعه، وهو يملك الرقم 
القياسي في عدد المباريات الدولية. الخبرة التي 

 في غرف المالبس«.
ً
يتمتع بها هامة جدا

 ،
ً
 هــامــا

ً
وتــابــع »جــمــيــع الــالعــبــيــن يــــؤدون دورا

الشبان منهم الذين يملكون الرغبة للعب، وآخرون 
أمــثــال كريستيانو وروي باتريسيو وبــرنــاردو 

سيلفا الذين يجلبون الخبرة«.
ــان مــارتــيــنــيــز تــســلــم مــهــمــة اإلشـــــراف على  وكــ
 لفرناندو سانتوش بعد 

ً
المنتخب البرتغالي خلفا

نهائيات كأس العالم األخيرة في قطر، وحصد 
فريقه العالمة الكاملة في التصفيات بعد تحقيقه 

فوزين في مستهل المشوار.

رونالدو ومارتينيز

كونتي وتوتنهام... االنفصال الحتميكونتي وتوتنهام... االنفصال الحتمي
 من الفوضى، 

ً
بعد 16 شهرا

انــتــهــت الــعــالقــة بــيــن توتنهام 
اإلنــكــلــيــزي ومـــدربـــه أنــتــونــيــو 
كونتي، عقب إدالء المدير الفني 
اإليطالي بتصريح ناري جديد 
ــه أنـــانـــيـــة العــبــيــه  انـــتـــقـــد خـــاللـ

والعقلية االنهزامية للنادي.
وأعلن نادي شمال لندن، في 
بيان مساء أمس األول، األحد، 
»نستطيع اإلعــالن أن أنتونيو 
ــادي بــاتــفــاق  ــنــ كــونــتــي تــــرك الــ
مـــتـــبـــادل. نــجــحــنــا فـــي الــتــأهــل 
ــــي مــوســم  لـــــــــدوري األبـــــطـــــال فـ
كونتي األول، وبالتالي نشكره 
على ذلك، ونتمنى له التوفيق 

في المستقبل«.
وأضـــاف الــبــيــان: »سيتولى 
كــريــســتــيــان ســتــيــلــيــنــي مهمة 
تــــدريــــب الـــفـــريـــق حـــتـــى نــهــايــة 
الموسم على أن يساعده راين 

مايسون«.
أنتونيو كونتي

ماركيز يغيب عن جائزة األرجنتينماركيز يغيب عن جائزة األرجنتين

سيغيب دّراج هــونــدا اإلســبــانــي مــارك 
مــاركــيــز عـــن جـــائـــزة األرجــنــتــيــن الــكــبــرى، 
المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات 
النارية فئة موتو جي بي نهاية األسبوع 
الـــجـــاري، بــعــدمــا خــضــع لــجــراحــة فــي يــده 
الــيــمــنــى الـــتـــي تــعــرضــت لــكــســر، حسبما 
أفادت شركة »دورنا« المرّوجة للفئة األولى 

االثنين.
وانطلق بطل العالم ست مرات في موتو 
 من المركز األول 

ً
»جي بي« البالغ 30 عاما

فـــي بـــاكـــورة مـــراحـــل الــبــطــولــة عــلــى حلبة 
بورتيماو البرتغالية األحد، إال أنه سقط 
فــي الــلــفــة الــثــانــيــة مــع الــبــرتــغــالــي ميغيل 
أوليفييرا )ابريليا( بعدما اصطدم بالقسم 
الخلفي لــدراجــتــه إثــر احتكاكه بمواطنه 

خورخي مارتن )دوكاتي(.
ــد الــــعــــودة إلـــى  ــعـ ــيـــان »بـ ــبـ وجــــــاء فــــي الـ
إسبانيا إلجراء مزيد من الفحوصات، تم 
تشخيص ماركيس بكسر داخل المفصل 
في قاعدة المشط األول إلبهام اليد اليمنى«.

وأضـــاف »اقتضى التدخل الجراحي 
إغــــالق الــكــســر وتــثــبــيــتــه بــبــرغــيــيــن وتــم 

إجراؤه بدون مضاعفات«.
ــــذي  ــأ الـ ــطـ ونـــــــال مــــاركــــيــــز جـــــــراء الـــخـ
ارتكبه والــذي أقــّر به عقوبة تتكّون من 
لفة مزدوجة طويلة، كان من المفترض 
تنفيذها فــي ســبــاق األرجــنــتــيــن نهاية 
ــبــــوع الــمــقــبــل، قــبــل أن يــعــلــن عــدم  األســ

مشاركته.

اإلسباني مارك ماركيز بعد سقوطه من الدراجة في سباق البرتغال

لـــم تــتــكــلــل عــــودة لــيــبــرون جــيــمــس مـــن اإلصــابــة 
بالنجاح، إذ خسر فريقه لوس أنجلس ليكرز أمام 
شيكاغو بولز 108 - 118 األحـــد، ضمن منافسات 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وســجــل جــيــمــس 19 نــقــطــة والــتــقــط 8 متابعات 
وقّدم 3 تمريرات حاسمة في ثاني مباراة له كالعب 
 من مسيرته في الدوري. غير 

ً
احتياطي في 20 عاما

 لتجنيب فريقه الخسارة أمام 
ً
أن ذلك لم يكن كافيا

بولز بقيادة الثنائي زاك الفين )32 نقطة( وديمار 
ديـــروزان الــذي حقق دابــل - دابــل مع 17 نقطة و10 

تمريرات حاسمة.
وعزز بولز مركزه العاشر في المنطقة الشرقية 
خلف تورونتو رابتورز الفائز على واشنطن ويزاردز 
114 - 104، ليتراجع األخــيــر للمركز الثاني عشر 

وتتضاءل حظوظه بالتأهل للملحق.
ـــ 38 هــذا  مــن نــاحــيــتــه، ُمــنــي لــيــكــرز بــخــســارتــه الـ
الـــمـــوســـم، فـــتـــراجـــع لــلــمــركــز الـــتـــاســـع فـــي الــمــنــطــقــة 
الغربية، أمــام أوكالهوما سيتي ثاندر في المركز 
 أن األخير فاز 

ً
العاشر األخير المؤهل للملحق، علما

على بورتالند ترايل باليزرز 118 - 112.
وحجز كليفالند كافالييرز بفوزه على هيوستن 
روكتس 108 - 91، بطاقة التأهل المباشر لألدوار 

اإلقــصــائــيــة، للمرة األولـــى منذ عــام 2018. وخسر 
أتالنتا هوكس أمــام ممفيس غريزليز 119 - 123، 
 بخسارة مركزه الثامن في المنطقة 

ً
ليصبح مهددا

 مقابل 
ً
الشرقية حيث بات سجله يتضمن 37 فــوزا

38 خسارة.
وبــــــدوره، ورغــــم تــألــق نــجــمــه الــســلــوفــيــنــي لــوكــا 
دونتشيتش صاحب 40 نقطة و12 متابعة، خسر 
داالس مافريكس أمام تشارلوت هورنتس 104 - 110.

ويــحــتــل مــافــريــكــس الـــمـــركـــز الــــحــــادي عــشــر في 
المنطقة الغربية التي تشهد منافسة شرسة على 
الــمــراكــز حــيــث ال تــفــصــل ســـوى 3 انـــتـــصـــارات بين 

المركزين السادس والثاني عشر.
وحقق بوسطن سلتيكس الذي غاب عن صفوفه 
 عــلــى ســان 

ً
 كــبــيــرا

ً
جــايــســون تــاتــوم لــإصــابــة فــــوزا

أنتونيو سبيرز 137 - 93، بفضل المتألق جايلون 
براون صاحب 41 نقطة و13 متابعة.

 مــقــابــل 23 هــزيــمــة( 
ً
وتــابــع سلتيكس )52 فــــوزا

ضغوطاته على ميلووكي باكس )53 - 21( في سباق 
االستئثار بالمركز األول في المنطقة الشرقية.

وفاز أورالندو ماجيك على بروكلين نتس 119 - 
106، وخسر غولدن ستايت ووريرز أمام مينيسوتا 

تمبروولفز 96 - 99. جانب من مواجهة شيكاغو وليكرز

مباريات اليوم
التوقيتالمباراة

تصفيات يورو 2024
7:00جورجيا - النرويج

9:45رومانيا – روسيا البيضاء

9:45كوسوفو - أندورا

9:45اسكتلندا - إسبانيا

9:45تركيا - كرواتيا

9:45ويلز - التفيا

مباريات ودية
9:45ألمانيا - بلجيكا

11:00األرجنتين - كوراساو

11:30المغرب - بيرو

إنكلترا والبرتغال بالعالمة 
الكاملة وفوز أول إليطاليا

أما رئيس النادي دانيال ليفي 
فقال: »تتبقى أمامنا 10 مباريات 
فــي الــــدوري اإلنــكــلــيــزي الممتاز، 
وعلينا أن نكافح مــن أجــل بلوغ 

. يتعين 
ً
دوري األبــطــال مـــجـــددا

ــهـــود  ــى الــــجــــمــــيــــع بــــــــذل جـ ــلــ عــ
مضاعفة لتحقيق هذا الهدف«.
ــــادر كـــونـــتـــي الــفــريــق  ــغـ ــ ويـ

وهو في المركز الرابع قبل 
10 مــــراحــــل مــــن نــهــايــة 

الموسم.

وانـــضـــم اإليـــطـــالـــي إلــــى نـــادي 
شــمــال لــنــدن فـــي نــوفــمــبــر 2021، 
وقد سبقته سمعته كمدرب قوي 
، ولكن 

ً
وناجح، على األقــل محليا

مع نقطة سلبية تتمثل في عدم 
البقاء بمنصبه لفترة طويلة.

ــع تــوتــنــهــام آمــالــه  وضــ
بكونتي الــمــتــوج بلقب 
الــــــدوري مـــع كـــل من 
يوفنتوس وإنتر 
اإليــطــالــيــيــن 

وتشلسي اإلنكليزي، إلنهاء 
 من دون ألقاب.

ً
فترة 15 عاما

وعلى الرغم من أن البعض 
اعــتــبــر أنـــه مـــن الــصــعــب على 
توتنهام اجتياز حاجز الدوري 
اإلنكليزي، عرف كونتي العام 
ــغــــرس فــي  ــيـــف يــ الــــمــــاضــــي كـ
فريقه العقلية، التي سمحت له 
بالفوز على أرسنال في سباق 
الــرمــق األخــيــر عــلــى البطاقة 
األخـــيـــرة الــمــؤهــلــة لمسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
غير أن تـــردي النتائج في 
الــكــؤوس المحلية والــخــروج 
 مـــــــن ثـــــمـــــن نــــهــــائــــي 

ً
أخـــــــــيـــــــــرا

المسابقة القارية األم األعرق 
أمام ميالن اإليطالي )صفر- 1 
(، مع 

ً
 وصفر-صفر إيابا

ً
ذهابا

عــروض مملة، أدت إلــى فتور 
 بــيــن الــنــادي 

ً
الــعــالقــة مـــجـــددا

ومدربه.

ص عودة ليبرون بفوزه على ليكرز
ّ
ص عودة ليبرون بفوزه على ليكرزبولز ينغ
ّ
بولز ينغ

جيمس ماديسون

ساوثغيت

https://www.aljarida.com/article/19260
https://www.aljarida.com/article/19259
https://www.aljarida.com/article/19258
https://www.aljarida.com/article/19256
https://www.aljarida.com/article/19252
https://www.aljarida.com/article/19249
https://www.aljarida.com/article/19255
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وفيات

فاطمة حزام فرحان
أرملة: عبدالله عيسى عبد الرسول كمشاد

62 عـــامـــا، شــيــعــت، الـــرجـــال والـــنـــســـاء: حسينية جـــمـــدار، ت: 
66668183 ،67786981

سعد الدين أحمد محمد عكاشة
76 عــامــا، شــيــع، األنـــدلـــس، ق12، ش3، م7، ت: 66127067، 

67624085
مريم أكبر حسن حسين

69 عاما، شيعت، الرجال: مسجد القدس، منطقة مبارك الكبير، 
النساء: بــيــان، ق13، ش6، م11، ت: 94904400، 98870889، 

66550669
فاطمة حسين عبدالرحمن عنانى

أرملة: عبدالعزيز أحمد يوسف خليل الفيلكاوي
70 عاما، شيعت، الرجال: جابر العلي، ق3، ش23، م34، النساء: 
جــابــر الــعــلــي، ق3، ش23، م1، ت: 66550446، 99569885، 

60701505
محمد عوض جعدان صنيتان

68 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 99938555، 66796791
عبدالله راشد عبدالله الرندي

60 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: خيطان 
الجديدة، ق1، ش144، م29، ت: 66499984، 99979600

سالم راشد سالم اليحيوح
83 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العمرية، 

ق3، ش1، م39، ت: 99555529، 99814149
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

27

14

ً
05:02 صبـــاحــــــا

03:18 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
09:57 صبـــاحــــــا

11:28 مــــــســــــــــــــــاًء

شهادة غباء من »البندقية« ألحمق طفلة بريطانية أذكى من آينشتاين
ــدة، فــوجــئ  ــريــ فـــي حـــادثـــة فــ
عمدة مدينة البندقية اإليطالية، 
ــرُجـــل  ــارو، بـ ــ ــنـ ــ ــروجـ ــ لـــويـــجـــي بـ
وصــفــه بــأنــه »أحـــمـــق« قــفــز من 
مــبــنــى عـــــاٍل إلــــى قـــنـــاة مــائــيــة، 
 أن السلطات تبحث عنه.

ً
مؤكدا

وأضاف العمدة، في منشور 
عبر »تــويــتــر«، نقلته »العربية 
نت«، أمس، أنه سيعطي الرجل 
 من 

ً
ــيـــرا ــثـ شـــهـــادة بــالــغــبــاء وكـ

الركالت بسبب هذا الفعل الذي 
انتشر على وسائل التواصل.

ــى أن الــمــبــنــى  ــ ــفـــت إلــ ــا لـ ــمـ كـ
الذي قفز منه الرجل مكّون من 
 أنــه سيتم 

ً
3 طــوابــق، موضحا

الــقــبــض عــلــى الــرجــل وشــريــكــه 
الذي صّور الفيديو.

تفّوقت الطفلة البريطانية، 
أنفيتا باتيل، في اختبار الذكاء 
البشري، على ألبرت أينشتاين 
وستيفن هوكينغ، حيث سجلت 

162 درجة. 
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
 ،Manchester Evening News
فــــي خـــبـــر نــقــلــه مـــوقـــع روســـيـــا 
اليوم، أمــس، إلــى أن باتيل )11 
ــبـــار في  ــتـ ــازت االخـ ــتــ ( اجــ

ً
ــا ــامــ عــ

يناير، وكانت تدرس في الصف 
السابع بمدرسة خاصة للبنات 

بجنوب مانشستر.
ــلـــة نـــشـــأت  ــفـ ــت إن الـــطـ ــ ــالـ ــ وقـ
بعائلة أكــاديــمــيــة، حيث يعمل 
 فــي الخدمة 

ً
والــدهــا مــســتــشــارا

الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، ووالــدتــهــا 
طبيبة.

ويعتبر متوسط  معدل الذكاء 
حول العالم حوالي 100 نقطة.

»البنتاغون«: فضائيون زاروا األرض»البنتاغون«: فضائيون زاروا األرض
قــال مــســؤولــون فــي وزارة 
الدفاع األميركية )البنتاغون( 
إن الكائنات الفضائية تزور 
»نظامنا الشمسي«، وتجري 
اســـتـــطـــالعـــات عـــلـــى األرض، 
شبيهة بتلك الــتــي تجريها 
ــة نــــاســــا عـــنـــد دراســــــة  ــالـــ وكـــ

كواكب أخرى.
وفي مسودة تقرير بحثي 
مــن تــألــيــف مــديــر مكتب حل 
ــاذة  ــشــ جـــمـــيـــع الــــمــــجــــاالت الــ
)AARO( فـــي »الــبــنــتــاغــون«، 
شــون كيركباتريك، ورئيس 
قـــســـم عـــلـــم الـــفـــلـــك بــجــامــعــة 
هارفارد، أبراهام لوب، نشره 
موقع روسيا اليوم، أمس، تم 
التركيز على القيود المادية 
ــة مـــجـــهـــولـــة  ــ ــــويـ لــــظــــواهــــر جـ

الهوية.

ــن  ــ وقــــــــــــــال الــــــتــــــقــــــريــــــر: »مــ
الــمــحــتــمــل أن يــكــون الــجــســم 
النجمي االصطناعي عبارة 
عــــن مـــركـــبـــة رئــيــســيــة تــطــلــق 
الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــمــــجــــســــات 
ــرورهــــا  ــاء مــ ــ ــنـ ــ الـــصـــغـــيـــرة أثـ
بالقرب من األرض، وهو بناء 
 
ً
تــشــغــيــلــي ال يــخــتــلــف كــثــيــرا
 أنه 

ً
عن بعثات ناسا«، مبينا

»من الممكن فصل أجــزاء من 
المركبة األم عــن طــريــق قوة 
جاذبية الشمس أو عن طريق 

القدرة على المناورة«.
ورّجــــح مــعــّدو الــتــقــريــر أن 
تكون مركبة فضائية قد زارت 

بالفعل نظامنا الشمسي.

آيفون ١٥ برو... من دون أزرار وكاتم صوت
ــيـــزة كــانــت  ــل« قــــد تــلــغــي مـ ــ ــ ــبـــدو أن »آبـ يـ
أســاســيــة فــي الــهــواتــف الــذكــيــة مــنــذ إطــالق 
»آيفون« األصلي في عام 2007، على األجهزة 

القادمة، وهي مفتاح كتم الصوت.
وأظــهــرت صــور تــم تحميلها على »تيك 
توك« بواسطة @chenwen1987، ونشرها 
مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، يظهر زر كتم 
 على »آيفون 

ً
الصوت وتشغيل الصوت معا

15 برو« و»آيفون 15 برو ماكس«.
ــظــهــر الــتــصــمــيــمــات، الــتــي تــم نشرها 

ُ
وت

 للنموذج 
ً
 جانبيا

ً
 على »تويتر«، عرضا

ً
الحقا

يبدو أنه يحتوي على زر طويل واحد فقط 
لضبط مستويات الصوت.

 إلى أن هذا الزر 
ً
وتشير االدعاءات أيضا

 بالضغط 
ً
لــن يتحرك، مما يوفر إحــســاســا

فقط باستخدام ردود الفعل اللمسية.
وتأتي هذه »التسريبات« قبل 6 أشهر من 
الموعد المتوقع إلعــالن »آبــل« عن طــرازات 
»آيفون« التي لم يتم طرحها كما تفعل عادة 

في سبتمبر.
وجــاءت »التسريبات« الخاصة بالطراز 
الجديد بعد شائعات سابقة تشير إلى أن 
العديد من التغييرات في التصميم كانت 

قادمة إلى »آيفون 15 برو« و»آيفون 15 برو 
ماكس«.

وقــام المراجع التقني سوني ديكسون، 
بتحميل صــور لما بــدا أنــه ألــواح زجاجية 

للهواتف التي لم يتم إصدارها.
وأظــهــرت هــذه الــصــور أن الحد الفاصل 
 

ّ
 أرق

ً
بــيــن الــشــاشــة واإلطــــار ســيــكــون قــريــبــا

من الموديالت السابقة، ويدعم هذا االدعاء 
 شائعات أخرى من الشهر الماضي، 

ً
أيضا

مــمــا يشير إلـــى أن »آيــفــون 15 بـــرو« يمكن 
أن يكون أول جهاز »آيــفــون« من دون أزرار 
مادية، وسيحتوي على إطار أرق والمزيد 
مــن الــحــواف المنحنية واألزرار الجانبية 

اللمسية.
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يومية سياسية مستقلة

سبق السرايات
 غـــزيـــرة كــانــت 

ً
ــارا شـــهـــدت الـــكـــويـــت، أمــــس األول، أمــــطــ

مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الفترات. 
ب الجو خــالل هــذه الفترة )مــن منتصف 

ّ
 وعـــادة يتقل

مارس إلى منتصف أبريل(، التي تسمى سبق السرايات، 
وتسبق فترة السرايات التي تمتد من منتصف أبريل إلى 

منتصف مايو، حيث من الممكن أن نشاهد األمطار والرعد 
والبرق والغبار والَبَرد في اليوم نفسه.

 والــصــورة بعدسة عبدالمجيد الــشــطــي، أمـــس، وقت 
البروق، في مدينة الكويت.

 شريم ينفخ 
حسن العيسىدون نهاية

غرقت شوارع ومناطق في أمطار »السرايات« أمس، ونشرت 
ظهر حجم البحيرات 

ُ
صور بوسائل التواصل االجتماعي ال ت

ــت حــركــة الــمــرور، الــتــي هي 
ّ
ــل

ُ
فــي الــطــرق السريعة، بعد أن ش

 مختنقة بعدد السيارات واعتباطية الدوام المرن فقط، 
ً
أساسا

بل حجم العجز والفشل السياسيين في إدارة الدولة.
ر الرد الرسمي من وزارة األشغال بأن ما حدث  يمكن تصوُّ
أمس كان ظاهرة طبيعية قاهرة واستثنائية لم يكن باإلمكان 
بها، وهذا رّد قاصر، فلم تكن المرة األولى وال األخيرة أن 

ّ
تجن

تغرق الجسور والشوارع، وتزيد معها كمية الحفر والثقوب 
الكبيرة باألسفلت السيئ، وهذا وليد مناقصات فاسدة، ولم 
تكن المرة األولى، وبالتأكيد لن تصبح األخيرة، طالما بقيت 
د  إدارة هذه الدولة على حالها، وهي ستظل باقية بحكم تفرُّ
الــســلــطــة واخــتــيــاراتــهــا الــعــشــوائــيــة، وعــجــزهــا الــمــتــأصــل في 

مواجهة الفساد.
لــم يكن الــفــســاد، كما يعلم المتابعون لــتــطــوراتــه، مسألة 
شوارع وطرق مدمرة طافحة بمياه األمطار في بلد ُيفترض أنه 
 في التخطيط السياسي- 

ً
من أغنى بلدان العالم واألكثر فشال

اإلداري، بل هو غياب القدرات العقلية التخاذ القرارات الحاسمة 
لردم هذا الدمار المتواصل في الدولة بكل مرافقها.

ــم من 
ُّ
الــعــقــالنــيــة فــي ســيــاســة إدارة الـــدولـــة تــفــتــرض الــتــعــل

التجارب السابقة، وأن تراكم الخبرات لشق نهج جديد في 
إدارتـــهـــا، وهـــذا لــم يــحــدث قــط فــي كــويــت الــجــمــود الــتــي ظلت 

سياساتها تمضغ األخطاء وتعيد اجترارها دون تعب.
هل هناك حل وحلول تنقذنا من واقــع الحال ومــن القادم 
ــوأ، بغير تدمير كــل البنى اإلداريــــة الــتــي تسّير الــدولــة  األســ
من ألفها إلى يائها دون استثناء، وإعــادة بناء جديدة بفكر 
متجدد مرن، يتقبل تضحيات ضخمة من الكبار قبل الصغار؟ 
مــن غير ذلــك ال شــيء غير رفــع شعار »انــفــخ يــا شــريــم« حتى 

تنقطع أنفاسك.

كيفما كان ُحكم التاريخ على سلطة المماليك، فالذي ال شك 
فيه أنهم كانوا شديدي التدين وحريصين كل الحرص على 
 في 

ً
 حاميا

ً
 منيعا

ً
الذود عن أرض المسلمين، وأنهم أقاموا سدا

، والتي كانت تهدف إلى إضعاف 
ً
وجه أشد الهجمات شراسة

المسلمين، وبالتالي إضعاف اإلسالم:
أواًل: كـــانـــوا فـــي مــواجــهــة ثـــالث عــشــرة حــمــلــة مـــن الــحــروب 

الصليبية.
: أبــدوا شجاعة منقطعة النظير يــوم تصدوا للحملة 

ً
ثانيا

التتارية المغولية من الشمال.
: مواجهتهم لقبائل الجنوب الذهبية من المغول:

ً
ثالثا

طز، بيبرس، 
ُ
وأبرز األسماء التي سجلها تاريخ تلك المعارك: ق

سالر... الذين تم اختيارهم لتولي مناصبهم القيادية يوم خطب 
:
ً
السلطان الناصر محمد قائال

- أيها األمراء أنا في السادسة عشرة من عمري، ولن أتمكن 
ــاء دون  مــن الحكم فــي هــذه الــدولــة اإلســالمــيــة الُمتسعة األرجــ
نـــواٍب يخلصون لي النصيحة، وُيعينوني على تحُمل أعباء 
ــطــز، والظاهر بيبرس، ومحمود 

ُ
المسؤولية، ولــهــذا اخــتــرت ق

 لي.
ً
سالر نوابا

والسلطان الناصر محمد كان يحمل صفات والده قالوون، 
لما يتمتع بِه من رجاحة التفكير والعقل.

***
* ولما احتل المغول دمشق كان البد لهم من تقوية صناعة 
أسلحتهم للتصدي للمغول، وكان البد من فرض ضريبة على 
المواطنين لجمع المال، ولكن السلطان طلب إليهم أن يستفتوا 

قاضي القضاة في فرض ضرائب على الناس:
***

طز وبيبرس وسالر إلى جامع األزهر، حيث الشيخ 
ُ
فذهب ق

تقي الدين بن دقيق قاضي القضاة:
- ماذا أستطيع أن أقدم لكم أيها السادة؟

 للدفاع عن أرض اإلسالم.
ً
فتي بأن يدفع كل مسلٍم دينارا

ُ
- أن ت

- حسب علمي أن لدى األمراء أموااًل طائلة، وفيهم من ُيجهز 
بناته بالجواهر والآللئ، بل إن منكم من يصنع أدوات وضوئه 
 مــن ُيــرصــع مــداس زوجته 

ً
مــن الفضة الخالصة، وفيكم أيــضــا

فتي بإرهاق الناس؟ 
ُ
بأصناف الجواهر... فلماذا تريدونني أن أ

- ولكن يا شيخ اإلسالم لو أننا طلبنا من األمراء أن يفعلوا 
ذلك لما خرجوا معنا للدفاع عن أرض اإلسالم.

- واللِه من يرفض الخروج للدفاع عن دين الله فقعوده في 
بيت أمه خيٌر لنا من خروجه.

رغمنا على إصدار قرار سلطاني دون فتواك.
ُ
- موالنا ال ت

- أيها المملوك الذي ال يملك نفسه، منذ متى كان لك حق الكالم 
م من مجلسك، أتريد أن أفتيك بإرهاق العباد 

ُ
في فتاوى الفقهاء؟ ق

بالباطل؟ قل لسلطانك إن ابن دقيق ال ُيفتي بنهب أموال الناس.
***

ولــمــا أخــبــروا الــســلــطــان بـــرد الــقــاضــي، تــم تــمــويــل مــا كــانــوا 
فرض على الناس من أمــوال 

ُ
يسعون إلــى جمعه من ضرائب ت

السلطنة!

لمحة تاريخية 
د. نجم عبدالكريملحكم المماليك
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