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 مع واشنطن 
ً
طهران ترفض اتفاقا

لعدم االعتداء في سورية
بن سلمان وشي يشيدان بـ »اتفاق بكين« والصين مهتمة بانخراط أوسع في الشرق األوسط

ــد مـــصـــدر فــــي الــمــجــلــس األعـــلـــى  ــ أكـ
لألمن القومي اإليراني أن طهران تلقت 
مـــســـاء األحـــــد الـــمـــاضـــي عــبــر وســطــاء 
رسالة أميركية تطالب بالتوصل إلى 
تــفــاهــم لــوقــف االعـــتـــداء بــيــن الــبــلــديــن، 
 فــي ســـوريـــة، بــعــد الــهــجــوم 

ً
خــصــوصــا

ــم بـــطـــائـــرة مــســيــرة وأدى إلــى  ــذي تـ ــ الـ
مقتل متعاقد أميركي في قاعدة شرق 
سورية، وما استتبعه من رد أميركي 

 
ً
عنيف أسفر عن مقتل نحو 20 مقاتال

متحالفين مع طهران ودمشق. 
وأفاد المصدر »الجريدة« بأن طهران 
ــت فـــقـــط عـــلـــى وقـــــف الــتــصــعــيــد،  ــقــ وافــ
وأبلغت الوسطاء أنه ال يمكنها االلتزام 
بـــاتـــفـــاق وقــــف االعــــتــــداء، الـــــذي يعني 
، بــحــســب اإليــرانــيــيــن، أن تقوم 

ً
عــمــلــيــا

طهران بضمان أمن القوات األميركية 
سواء في سورية أو بالعراق، في وقت 

ترى إيران أنه ال يمكنها الوقوف بوجه 
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة أو الــســوريــة التي 

»تقاوم االحتالل األميركي«.
واتـــهـــم الــمــصــدر واشــنــطــن بتدبير 
االعـــتـــداء الـــذي جـــرى فــي وقـــت متأخر 
مــن لــيــل الخميس ـ الجمعة الماضي 
 أن إيران أو 

ً
على قاعدة أميركية، مؤكدا

 من حلفائها لم يكونوا مسؤولين 
ً
أيا

عن الهجوم. 

ــــوة األمــــيــــركــــيــــة إلــــى  ــــطـ ــــخـ وعـــــــــزا الـ
سببين، األول، أن واشنطن منزعجة 
مـــن الــمــصــالــحــة بــيــن ســـوريـــة وتــركــيــا 
ــران والـــســـعـــوديـــة  ــ ــ مــــن جـــهـــة، وبـــيـــن إيـ
 فـــي ظل 

ً
مـــن جــهــة أخــــــرى، خـــصـــوصـــا

توجه عربي إلعــادة مقعد سورية في 
الجامعة العربية إلى حكومة الرئيس 
ــا يــعــنــي  ــمـ الـــــســـــوري بــــشــــار األســــــــد، مـ
 أنه لن يكون للقوات األميركية 

ً
عمليا

الموجودة في سورية أي غطاء عربي، 
كما أن واشنطن حاولت عرقلة انعقاد 
االجتماع السوري ــ اإليراني ــ التركي ــ 
الروسي، وبالتالي فإن تحريك الساحة 
 هـــو، بـــرأيـــه، حاجة 

ً
الــســوريــة مــيــدانــيــا

أميركية. 
 والــســبــب الـــثـــانـــي، وفــــق الــمــصــدر، 
صدور حكم دولي لمصلحة الحكومة 

ــيـــا مــن  الـــعـــراقـــيـــة يـــمـــنـــع تـــركـ
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1٥ »اإلطفاء«: إقفال 
فتحات التصريف وراء 

غرقة نفق »الجابرية«
● محمد الشرهان وسيد القصاص

فّجر تقرير قوة اإلطفاء العام عن 
أســبــاب غـــرق نــفــق »الــجــابــريــة« على 
طريق المغرب السريع مفاجأة من 
العيار الثقيل، إذ كشف أن فتحات 
تصريف الــمــيــاه داخـــل النفق كانت 
 خــــالل فــتــرة األمــطــار 

ً
مــغــلــقــة تــمــامــا

 إلـــــى أن 
ً
ألســــبــــاب مـــجـــهـــولـــة، الفــــتــــا

ــاء« اســـتـــخـــدمـــت الـــخـــراطـــيـــم  ــ ــفــ ــ »اإلطــ
الطويلة لسحب المياه إلى السرداب 
ــفــــق وفــــــتــــــح فـــتـــحـــات  ــنــ ــلــ الـــــثـــــالـــــث لــ

02التصريف المغلقة.
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بودي: »طيران الجزيرة« 
تواصل التركيز على تنفيذ 

الخطط التوسعية
عمومية الشركة تقر توزيع أرباح 

نقدية بـ 50% عن النصف الثاني 
10بقيمة 11 مليون دينار

حبس متهمي »الصندوق الماليزي« 10 
و7 سنوات وتغريمهم 1٨3 مليون دينار

»الجنايات« دانتهم بجرائم غسل األموال والتزوير واالتفاق الجنائي
دانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار 
فيصل الحربي، أمس، المتهمين في قضية غسل 
األموال الخاصة بالصندوق الماليزي بالتزوير 
واالتــفــاق الجنائي، وقـــررت حبس 4 منهم 10 
سنوات، وسجن المتهم الخامس، وهو محاٍم، 7 

سنوات، وجميعهم مع الشغل والنفاذ.

وقــررت »الجنايات« تغريم 4 متهمين، وهم 
أحــد أبــنــاء األســـرة وشريكه الــســوري وصديق 
لــألول وصيني، 172 مليون دينار بالتضامن 
فيما بينهم، كما غرمت المتهمين األول والرابع 

.
ً
والخامس، متضامنين، 11 مليونا

وأمرت المحكمة بمصادرة األموال المتحصلة 

من الجريمة، ومنها تلك المختلطة بعائداتها 
 عن 

ً
والــنــاتــجــة عنها والــمــســتــبــدلــة بــهــا، فــضــال

المنافع الناتجة عن عوائدها، واألمـــوال محل 
الجريمة، إلى جانب المحررات المزورة.
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طهران ترفض اتفاقًا مع واشنطن...

٠٢»اإلطفاء«: إقفال فتحات التصريف...

السماح لخط نفط كركوك - جيهان الذي ينقل نفط كردستان العراق، 
من العمل خــارج إطــار سلطة بــغــداد، وأن دمشق تنوي بتشجيع 
من طهران رفــع دعــاوى قضائية دولية مشابهة ضد األميركيين 

واتهامهم بسرقة النفط السوري. 
كــمــا اتــهــم الــمــصــدر أذربــيــجــان بــاخــتــراق خــطــوط الــتــمــاس مع 
أرمينيا، في محاولة لقطع الممر البري الحيوي بين طهران ويرفان، 
بمجرد تصاعد التوتر في سورية، وهو ما يشير برأيه إلى أن عملية 

أميركية منسقة على الجبهتين.
إلــى ذلـــك، أجـــرى ولــي العهد الــســعــودي رئــيــس مجلس الـــوزراء 
 بالرئيس الصيني 

ً
األمير محمد بن سلمان، أمس، اتصااًل هاتفيا

شي جينبينغ، أعرب خالله عن تقدير السعودية للمبادرة الصينية 
لدعم تطوير عالقات حسن الجوار بين المملكة وإيران والتي أثمرت 

وأوضح التقرير، الذي رفعت »اإلطفاء« نسخة منه إلى وزارة 
األشغال، أن رجال اإلطفاء استغرقوا أكثر من 10 ساعات لسحب 

عن توقيع اتفاق بكين بين الرياض وطهران.
بدوره، أشاد الرئيس الصيني بالتحسن األخير في العالقات بين 
 أن الحوار الذي رعته الصين بين البلدين 

ً
إيران والسعودية، مؤكدا

»سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة والتضامن اإلقليميين«.
وأبدى شي اهتمامه بانخراط صيني أوسع في منطقة الشرق 
األوسط، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا« عنه تعبيره، 
خالل االتصال، عن استعداد بالده للعمل مع الرياض لـ »بذل جهود 
شاملة لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصر 
الجديد يساهم بشكل أكبر في السالم واالستقرار والتنمية في 

الشرق األوسط«.
 لـ »توسيع التعاون العملي والتبادالت 

ً
كما أبدى استعداده أيضا

الشعبية مع السعودية، ودفع تنمية أكبر للشراكة االستراتيجية 
الشاملة بين الصين والمملكة«.

جاء ذلك في وقت جدد وزيــر الخارجية اإليــرانــي، حسين أمير 

عــبــدالــلــهــيــان، مــســاء أمـــس األول، تــأكــيــده تلقي الــرئــيــس اإليــرانــي 
إبراهيم رئيسي دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان 
 أن طهران ستبعث كذلك في 

ً
بن عبدالعزيز لزيارة طهران، مضيفا

أقرب فرصة رسالة إلى الملك سلمان لزيارتها. 
واتفق عبداللهيان ونظيره السعودي األمير فيصل بن فرحان 
على اللقاء خالل شهر رمضان، في إطار اإلجراءات التي نص عليها 
اتفاق بكين إلعــادة العالقات الدبوماسية بين البلدين، وذلك في 
اتصال هو الثاني بينهما خالل أيام قليلة، في خطوة تظهر تسارع 

جهود المصالحة بين البلدين.

المياه وفتح فتحات التصريف، وذلــك بسبب كميات المياه 
الكبيرة التي أغرقت النفق.

إلى ذلك، كشف فريق الطوارئ التابع للهيئة العامة للطرق 
ــن الـــمـــقـــاول فـــي الـــوفـــاء  ــبـــري عـــن وجـــــود تــقــصــيــر مـ والـــنـــقـــل الـ
بالتزاماته التعاقدية، ما أدى إلى غرق أنفاق الغزالي، والجابرية، 

والقيروان. 
وطــالــبــت الــهــيــئــة بــفــســخ الــعــقــد مـــع الــمــقــاول وتــحــمــيــلــه كل 
التبعيات المالية المترتبة على هذا اإلجراء، داعية إلى إخطار 
الجهات المختصة بمسؤولية متعهد العقد عن تحمل جميع 
التعويضات وقيمة الخسائر التي لحقت بالممتلكات العامة 

والخاصة.
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»ديوان الخدمة«: ال احتساب لمن تغّيب أو تأخر األحد واالثنين
الجامعة و»التطبيقي«: تساهل مع الطلبة نتيجة الطقس

أعــلــن رئــيــس ديـــوان الــخــدمــة المدنية 
الدكتور عصام الربيعان عــدم احتساب 
غياب أو تأخر حضور الموظفين إلى مقر 
أعمالهم يومي األحد واالثنين الماضيين 
بــســبــب األحــــــوال الــجــويــة الــســيــئــة الــتــي 

شهدتها البالد.
وقال الربيعان في تصريح صحافي، 
ــه »بــســبــب ســـوء االحــــوال  أمـــس األول، انـ
الجوية لم يتمكن بعض الموظفين من 
الـــوصـــول الــــى مـــقـــار عــمــلــهــم فـــي الــوقــت 
المحدد، وتم توجيه الــوزارات والجهات 

الــحــكــومــيــة بــعــدم احــتــســاب الــغــيــاب أو 
التأخير خالل اليومين المذكورين«.

ــام للهيئة  ــعـ بـــــــدوره، وجــــه الـــمـــديـــر الـ
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. 
حــســن الــفــجــام تعليماته لــنــواب المدير 
بــإبــالغ جميع مــراكــز العمل الــتــابــع لكل 
قطاع بعدم احتساب الغياب أو التأخير 
خــالل يومي االحــد واالثنين الماضيين 
لــلــمــوظــفــيــن والــطــلــبــة والــطــالــبــات جـــراء 
االحـــــوال الــجــويــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــالد 
مما حال دون وصــول بعض الموظفين 

لمقار عملهم، وكذلك الطلبة والطالبات 
في الكليات والمعاهد بالوقت المحدد.

ومن جهة أخرى، دعت عمادة القبول 
والــتــســجــيــل فـــي »الــتــطــبــيــقــي« خــريــجــي 
الفصل الدراسي االول من العام الدراسي 
2022-2023 الذين لم يتسلموا شهادات 
تــخــرجــهــم بـــضـــرورة مــراجــعــة كــلــيــاتــهــم 
ومعاهدهم لتسلمها في اقرب وقت ممكن.

إلى ذلك، كشف رئيس االتحاد الوطني 
لطلبة جامعة الكويت عبدالعزيز العتيبي 
لـــ »الــجــريــدة« عــن عــدم احــتــســاب الغياب 

للطلبة يومي االحد واالثنين الماضيين، 
وذلك بعد التواصل مع مدير الجامعة د. 
فهد الدبيس الذي ابلغه بمراعاة ظروف 
الطلبة الــذيــن لــم يتمكنوا مــن الــوصــول 
إلى الجامعة بسبب األحوال الجوية التي 

شهدتها البالد اليوميين الماضيين.

ولي العهد يستقبل ناصر المحمد
اســتــقــبــل ســمــو ولــــي الــعــهــد 
الــشــيــخ مشعل األحــمــد، بقصر 
بيان صباح أمس، سمو الشيخ 

ناصر المحمد.

»العلوم األمنية« و»العسكرية« 
تعلنان قرعة ضباط االختصاص

في 4 و11 أبريل لحملة الشهادات الجامعية
● محمد الشرهان

أعلنت أكاديمية سعد العبدالله 
للعلوم األمنية،  إجراء القرعة العلنية 
للمتقدمين لاللتحاق بــدورة طلبة 
ضــبــاط االخــتــصــاص الــدفــعــة )31( 
ــهــــادات الـــجـــامـــعـــيـــة، 4   لــحــمــلــة الــــشــ
أبريل المقبل، على أن تكون الفترة 
الصباحية للتخصصات العلمية، 

والمسائية لألدبية.
من جانب آخر، أعلنت كلية علي 

الــصــبــاح الــســالــم الــعــســكــريــة اجـــراء 
قـــرعـــة الــمــتــقــدمــيــن لــدفــعــة الــطــلــبــة 
الــضــبــاط )23( مــن حــمــلــة الــشــهــادة 
الــــجــــامــــعــــيــــة، 11 أبـــــريـــــل الـــمـــقـــبـــل، 
عــلــى أن تــكــون الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة 
للتخصصات العلمية، والمسائية 

لألدبية.
وأضافت الكلية أنه سيتم إرسال 
رســائــل للمتقدمين مــن المقبولين 
لـــدخـــول الــقــرعــة عـــن طــريــق الــبــريــد 

االلكتروني وبرنامج هويتي.

»الجنايات« تحبس متهمي »الصندوق الماليزي« 10 و7 سنوات
قضت بتغريمهم 183 مليون دينار وصادرت األموال متحصالت الجريمة ومصادرة المحررات المزورة

قــضــت محكمة الــجــنــايــات أمــــس، بــرئــاســة 
المستشار فيصل الحربي، بإدانة المتهمين 
في قضية غسل االموال الخاصة بالصندوق 
الماليزي، وقـــررت حبس أربــعــة متهمين في 
القضية 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس 
المتهم الخامس، وهــو مــحــام، 7 ســنــوات مع 

الشغل والنفاذ.
وقــــررت المحكمة تــغــريــم أربــعــة متهمين، 
ــد أبـــنـــاء األســـــرة وشــريــكــه الـــســـوري  ــم أحــ وهــ
وصــديــق لــالول ومــواطــن صيني بالتضامن 
فيما بينهم بدفع غرامة قيمتها 172000000 
دينار )مئة واثنان وسبعون مليون دينار(، 
كما غرمت المتهمين األول والرابع والخامس، 
بالتضامن فيما بينهم، مبلغ 11000000 دينار 
)أحــد عشر مليون ديــنــار(، وأمــرت بمصادرة 
األمـــــوال مــتــحــصــالت الــجــريــمــة، بــمــا فــي ذلــك 
األموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها 
والــمــســتــبــدلــة بـــهـــا، والـــمـــنـــافـــع الــنــاتــجــة عن 
عوائدها، واألموال محل جريمة غسل األموال، 

وبمصادرة المحررات المزورة. 
وكانت النيابة العامة وجهت الى المتهمين 
تهم غسل االموال، وكذلك التزوير في محررات 
عرفية ورسمية واالتــفــاق الجنائي، اال انهم 
أنكروا التهم المنسوبة اليهم، وطالبت النيابة، 
عــبــر ممثلها امــــام المحكمة رئــيــس النيابة 
حمود الشامي، توقيع اقصى العقوبات بحق 
المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المتهمين 
ــبـــوا جـــرائـــم غــســل أمــــــوال وتــــزويــــر عبر  ــكـ ارتـ
الــــدول، وأن الــنــمــوذج المرتكب منهم يعتبر 

ــوال الــتــي يعاقب  مــن صــور جــرائــم غسل االمــ
عليها القانون. 

يـــذكـــر أن الــمــتــهــمــيــن الــمــدانــيــن جميعهم 
موجودون في البالد وممنوعون من السفر، 
عدا المتهمين السوري والصيني فهما خارج 
البالد، وتوجد بحقهم اوامر بالضبط الدولي. 
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان 
كل أركان جريمة غسل األموال واالشتراك فيها 
المسندة للمتهمين بالوصف الــذي أسبغته 
عليهم النيابة العامة متوافرة، والتي جاء فيها 
أنه بمناسبة مشاريع التطوير الحاصلة في 
مملكة ماليزيا، ومنها بناء خط أنابيب نفط 
وغاز، وبناء نظام سكك حديد عالية السرعة، 
بــالــتــعــاون مــع جــمــهــوريــة الــصــيــن الشعبية، 
واقتران ذلك بمسائل شراء مديونية الصندوق 
 )SRC( وشــركــة )1MDB( الــســيــادي الــمــالــيــزي
التابعة له، وما ترتب عليه ذلك من استخدام 
الــمــتــهــم الــخــامــس نــفــوذه فــي تعيين شــركــاء 
ــه بــصــفــة ســـكـــرتـــاريـــة الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة  لـ
االستراتيجية الماليزية الصينية ذات التأثير 
العالي؛ لضمان توقيع االتفاقيات الخاصة 
بــمــشــروعــي بــنــاء ســكــك الــحــديــد، وبــنــاء خط 
أنابيب النفط بين حكومتي ماليزيا والصين.
 وأضافت أن ذلك تم »من خالل الحث على 
منح مشروع قطار السكة الحديد الكهربائي 
 ،)CCCC( لشركة الصين لالتصاالت المحدودة
وعلى منح مشروع خط أنابيب النفط والغاز 
للشركة الصينية لمكتب خــطــوط األنــابــيــب 
ــــوزراء  الـــمـــحـــدودة )CPP(، فـــأصـــدر رئـــيـــس الــ

الــمــالــيــزي تعليماته إلـــى هيئة الــنــقــل الــبــري 
العامة الماليزية لتقديم االقتراح إلى المجلس 
االقتصادي لالتفاق مع شركة )CCCC( لتنفيذ 
مشروع قطار السكة الحديد الكهربائي بتكلفة 
تتراوح بين 45 و55 مليار رينغيت ماليزي، 
إال أن هــيــئــة الــنــقــل الــبــري الــعــامــة الماليزية 
اعترضت على الشروط لعدم مرورها من خالل 
مناقصة علنية إلضفاء الشفافية في عملية 
اإلرســـاء، ثــم أنــشــأت وزارة المالية الماليزية 
شــركــة ماليزيا رايـــل لينك )MRLSB( بغرض 
إدارة وتنفيذ مــشــروع قــطــار السكة الحديد 
الكهربائي، وتم تعيين شركة )CCCC( كمقاول 

لتنفيذ المشروع.
وتـــقـــدم رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــمــالــيــزي 
بــمــذكــرة لــمــجــلــس الـــــــوزراء الــمــالــيــزي بــشــأن 
االتــفــاق على أن تنفيذ مــشــروع قــطــار السكة 
الــحــديــد الــكــهــربــائــي، ومـــشـــروع خــط أنــابــيــب 
النفط سيكون بمعرفة شركة )MRLSB(، بتكلفة 
 )CCCC( 55 مليار رينغيت ماليزي، وأن شركة
هـــي الـــمـــقـــاول، وأن تــمــويــل هــــذه الــمــشــاريــع 
بمعرفة بنك )EXIM( الصيني، بموجب اتفاق 
ــــوزراء الــمــالــيــزي خـــالل زيـــارة  وقــعــه رئــيــس الـ
ــــد أصـــــــدرت وحــــدة  ــــى الـــصـــيـــن، وقـ رســـمـــيـــة إلـ
التخطيط االقتصادي بــإدارة األخير خطاًبا 
لعرض مشروع قطار السكة الحديد الكهربائي 
وافقت وزارة المالية بموجبه على تخصيص 
المبالغ مالية على مــراحــل مــن خــالل منحة 
حكومية لشراء األراضي الخاصة بالمشروع، 
ــم تـــوقـــيـــع االتــــفــــاق الــــخــــاص بـــالـــمـــشـــروع،  ــ وتـ

كما أبرمت شركة )MRLSB( اتفاقية مع بنك 
)EXIM( الصيني تم بموجبه توفير القرض 
بــنــســبــة تــصــل إلــــى %85 مـــن تــكــلــفــة تنفيذ 
الـــمـــشـــروع، فــيــمــا اعــتــمــدت حــكــومــة مــالــيــزيــا 
المبلغ الـــذي يمثل %15 مــن خــالل الصكوك 
والسندات اإلسالمية، وقامت وزارة المالية 
الماليزية بإنشاء شركة سوريا استراتيجيك 
انــرجــي ريــســورز )SSER( ذات الصلة بموارد 
الطاقة والموارد الطبيعية والمعادن ونقلها 
وتوزيعها وتطوير عمليات البنية التحتية 
ذات الــصــلــة، وأن الــمــقــاول الــــذي تــم تعيينه 
لتنفيذ المشروع هي الشركة الصينية لمكتب 
خطوط األنابيب المحدودة )CPP(، وتقدمت 
 )EXIM( بطلب قــرض مــن بنك )SSER( شركة
 من المشروعين بما يعادل 85% 

ّ
الصيني لكل

من قيمة التكاليف وتم توقيع االتفاقية على 
أن تكون حكومة ماليزيا هــي الــضــامــن، وأن 
تــســدد الــشــركــة نــســبــة %15 كــمــقــابــل الــدفــعــة 
الــمــقــدمــة إلـــى )CPP(، وتـــقـــدم رئــيــس مجلس 
ــوزراء الــمــالــيــزي بــمــذكــرة لمجلس الــــوزراء  ــ الـ
الماليزي بتكلفة المشروعين، على أن تتحمل 
حكومة ماليزيا تكلفة شراء األرض بالكامل، 
وأن ديــن )SRC( المتبقي سيتم االســتــحــواذ 
عــلــيــه بــمــعــرفــة )CPP(، إال أن شــركــة الــصــيــن 
لالتصاالت المحدودة )CCCC( حّولت أموااًل 
مـــن الـــقـــروض الــخــاصــة بــالــمــشــاريــع ســالــفــة 
اإليراد إلى شركتين تابعتين لها هما: شركة 
ملتي استراتيجيك إنفسمنت ليمتد، وشركة 
تـــرو دراجــــون بــروبــرتــيــس ليمتد، اعتبرتها 

النيابة العامة الماليزية، وفق قانون العقوبات 
الماليزي، بأنها ضمن أموال مرتبطة بجرائم 
السرقة والغش بما يضر بمصلحة األشخاص، 
والحصول على أموال مسروقة وبطريقة غير 
شــريــفــة، واعــتــيــاد الــتــعــامــل مــع الــمــســروقــات 
وإخفائها، وتقديم وقبول الرشوة، والمجني 
عليها فــيــهــا هــي شــركــة مــالــيــزيــا رايــــل لينك 
)MRLSB( وشركة سوريا استراتيجيك انرجي 
ريــســورز )SSER( التابعتين لــــوزارة المالية 
ــذا وزارة الــمــالــيــة الــمــالــيــزيــة،  الــمــالــيــزيــة، وكــ
وحكومة ماليزيا، وهــي الوقائع التي يكفي 
معها، بتقدير المحكمة، ثبوت أن تلك األموال 
مــســتــولــى عــلــيــهــا مــــن الـــحـــكـــومـــة الــمــالــيــزيــة 
واعتبارها بهذه المثابة متحصالت الجريمة، 
ا بأقوال ضابط جهاز 

ً
ليخطط المتهمون، أخذ

أمـــن الـــدولـــة الرتـــكـــاب عــمــلــيــات غــســلــهــا، بعد 
حضور المتهم الخامس إلــى دولــة الكويت، 
بواسطة االستقدام )فيزا دخــول( صــادرة من 
المتهم األول، حيث اجتمعا والمتهمان الثاني 
والــرابــع، وزّودهـــم المتهم الخامس بمخطط 
أســـمـــاء وحــســابــات الــشــركــات والــمــؤســســات 
ــا، بــنــاًء عــلــى االتــفــاق 

ً
ــراد الــمــبــيــنــة ســلــف ــ واألفــ

المسبق بينهم، ويــقــوم المتهمون بــدورهــم 
 عليها من مصدر 

ٌ
في إظهارها بأنها متحصل

ا لحقيقتها بما تم من عمليات 
ً
مشروع خالف

مصرفية، على نحو مــا جــاء بشهادة وحــدة 
التحريات المالية الكويتية والمؤيدة بشهادة 
مــمــثــلــي الــبــنــوك مــمــن تــمــت تــلــك الــتــحــويــالت 

بواسطة الحسابات التابعة لهم.

 العتماد 
ً
 خماسيا

ً
»الدفاع« تعقد اجتماعا

االتفاقيات الدولية وتالفي المالحظات الرقابية
ــاح أمـــــــــس بـــمـــقـــر  ــ ــبــ ــ ــــد صــ ــقـ ــ عـ
وزارة الــدفــاع اجتماع برئاسة 
وكيل الوزارة الشيخ د. عبدالله 
المشعل، وحضور ممثلين من 
ديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى 
والتشريع، ووزارة الخارجية، 
إضـــافـــة إلــــى جـــهـــاز الــمــراقــبــيــن 
الــمــالــيــيــن، وعـــــدد مـــن قـــيـــادات 

وزارة الدفاع المختصين.
يــأتــي هـــذا االجــتــمــاع لوضع 
آلـــــيـــــة العـــــتـــــمـــــاد االتــــفــــاقــــيــــات 
ــة،  ــيـ ومـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم الـــدولـ
 من الــوزارة على ضمان 

ً
حرصا

تــطــبــيــق الـــقـــوانـــيـــن والـــلـــوائـــح 
الــمــنــظــمــة، ولــتــالفــي مالحظات 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة فـــي سبيل 

الحفاظ على المال العام.
جانب من االجتماع أمس

ع مذكرة العتيبي يترأس اجتماع السلكين الدبلوماسي والقنصلي
ّ
»الدراسات القضائية« يوق

تفاهم مع المعهد الدبلوماسي
ترأس نائب وزير الخارجية، 
ــر مـــنـــصـــور الـــعـــتـــيـــبـــي،  ــيـ ــفـ الـــسـ
أمــــــــــــس، اجـــــتـــــمـــــاعـــــا لـــمـــجـــلـــس 
شـــؤون السلكين الدبلوماسي 
والــقــنــصــلــي فــي الـــديـــوان الــعــام 
لــــلــــوزارة، بــمــشــاركــة مــســاعــدي 
ــة أعـــــضـــــاء  ــيــــ وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــ
ــــالل  ــث تـــــــم خـ ــ ــيـ ــ ــــس، حـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
ــمــــاع بـــحـــث الـــمـــواضـــيـــع  االجــــتــ

الواردة على جدول األعمال.

ــلــــدراســــات  ــكــــويــــت لــ ـــــــع مـــعـــهـــد الــ
ّ
وق

القضائية والقانونية، في مقره أمس، 
مذكرة تفاهم مع معهد الشيخ سعود 
الناصر الدبلوماسي بوزارة الخارجية.

وقــــال »الــــدراســــات الــقــضــائــيــة«، في 
بيان صحافي، إن االتفاقية تضمنت 
تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات 

في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
ــــن »الــــــدراســــــات  ـــــــــع الــــمــــذكــــرة عـ

ّ
ووق

الــقــضــائــيــة« مــديــر المعهد المستشار 
هــانــي الـــحـــمـــدان، وعــــن مــعــهــد الــشــيــخ 
سعود الناصر مساعد وزير الخارجية 
لشؤون المعهد، السفير ناصر الصبيح.

جانب من توقيع االتفاقية أمسالعتيبي مترئسا االجتماع أمس

دانتهم بغسل 
األموال والتزوير 
واالتفاق الجنائي

متهمان سوري 
وصيني موجودان 

خارج البالد 
وصادرة بحقهما 
أوامر ضبط دولي
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● محمد الشرهان وسيد القصاص
كشفت قــوة اإلطــفــاء الــعــام، فــي تقرير لها 
أمس األول، عن فضيحة تتعلق بأسباب غرق 
نفق الجابرية على طــريــق المغرب السريع، 
السيما أنــهــا الــمــرة األولـــى الــتــي يــغــرق فيها 
النفق خالل مواسم األمطار، إذ أوضح التقرير 
أن فتحات تصريف المياه داخل النفق كانت 
مغلقة تــمــامــا خـــالل فــتــرة األمـــطـــار، ألســبــاب 
مجهولة، الفتا الى أن قوة اإلطفاء استخدمت 
ــاه الـــطـــويـــلـــة لــســحــب الــمــيــاه  ــيـ ــمـ ــم الـ ــيـ ــراطـ خـ
الـــى الـــســـرداب الــثــالــث لــلــنــفــق، وفــتــح فتحات 

التصريف المغلقة.
ــــح الــتــقــريــر، الــــذي رفــعــت »اإلطـــفـــاء«  وأوضـ
ــال  ــال، أن رجـ ــغــ نــســخــة مــنــه إلــــى وزارة األشــ
اإلطــفــاء اســتــغــرقــوا أكــثــر مــن 10 ســاعــات في 
سحب المياه وفتح فتحات التصريف، وذلك 
بسبب كــمــيــات الــمــيــاه الــكــبــيــرة الــتــي أغــرقــت 

النفق.
بدوره، كشف فريق الطوارئ التابع للهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــطـــرق والـــنـــقـــل الــــبــــري والــقــائــمــيــن 
باإلشراف على أعمال العقد الخاص بصيانة 

وتشغيل محطات ضخ مياه األمطار لألنفاق 
الــتــي تــقــع عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة عـــن وجـــود 
تقصير مــن الــمــقــاول فــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــه 
الــتــعــاقــديــة، حــيــث تــبــّيــن خـــالل زيــــارة مــواقــع 
محطات األمطار باألنفاق بالطرق السريعة 
الــتــابــعــة للهيئة عـــدم وجـــود جــهــاز الــمــقــاول 
أثناء هطول األمطار مساء األحد 26 الجاري، 
إضافة إلى عدم جاهزية تلك المحطات للعمل، 
ــب عليه عــدم تصريف المياه 

ّ
األمــر الــذي تــرت

بمحطات صــرف األمطار فــي  »نفق الغزالي، 
ونفق الجابرية، ونفق القيروان«، وما تبع ذلك 
من ارتفاع منسوب األمطار، وغرق تلك المواقع 

والطرق المحيطة بها. 
جـــاء ذلـــك فــي كــتــاب رفــعــتــه مــديــرة الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري، م. رجاء المؤمن، 
إلى وزيرة األشغال د. أماني بوقماز، أنه بناء 
ــذا الــتــقــصــيــر مـــن قــبــل مــتــعــهــد الــعــقــد،  عــلــى هـ
نتجت أضــرار بالممتلكات العامة والخاصة 
وعرقلة حركة السير نتيجة ارتفاع منسوب 
مياه األمطار بمواقع محطات صرف األمطار 
باألنفاق المشمولة بنطاق العقد، والتي تقع 

تحت مسؤوليته. 

ورأت هيئة الطرق أنه، بناء على ما حدث، 
ترى أن يتم تطبيق الشروط التعاقدية وإعمال 
نــصــوص الـــمـــواد 19 الــتــي تــنــص عــلــى فسخ 
العقد أو سحب األعمال والتنفيذ على حساب 
ات المترتبة على  المقاول، مع توقيع الــجــزاء
ذلـــك، وتكليف المناقص ثــانــي أقــل األســعــار 

المستوفي للشروط التعاقدية للممارسة، مع 
تحّمل مقاول العقد جميع التبعيات المالية 

المترتبة على هذا اإلجراء. 
ودعـــــت إلــــى إخـــطـــار الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة 
ــن تـــحـــّمـــل كــل  بـــمـــســـؤولـــيـــة مــتــعــهــد الـــعـــقـــد عــ
الــتــعــويــضــات وقــيــمــة الــخــســائــر الــتــي لحقت 

بالممتلكات العامة والــخــاصــة، وكــل مــا يتم 
إثــبــاتــه بــشــأن تلك األضــــرار مــن قبل الجهات 
العامة أو الخاصة أو المواطنين ممن تضرروا 
بسبب تقصير المقاول في القيام بواجباته 
والتزاماته التعاقدية، بموجب العقد المبرم 

معه.

● محمد جاسم
ــلــــن نــــائــــب الـــمـــديـــر الـــعـــام  أعــ
لشؤون التنفيذ في المؤسسة 
ــة لــــلــــرعــــايــــة الـــســـكـــنـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــمـــهـــنـــدس راشــــــد الـــعـــنـــزي أن 
وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة قامت أمس بإيصال 
ــتــــحــــويــــل  ــة الــ ــار لــــمــــحــــطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الــ
الــرئــيــســيــة 4D فــــي الــضــاحــيــة 
N11، الـــواقـــعـــة ضــمــن مــشــروع 
مدينة المطالع السكنية، وهي 
ــن إيـــصـــال  الـــمـــرحـــلـــة األولــــــــى مــ

التيار إلى المشروع.
ــال  ــيــــن الــــعــــنــــزي أن إيـــصـ وبــ
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي لــلــمــحــطــة 
المذكورة سيساهم في تغذية 

19 مــحــطــة فــرعــيــة تــغــطــي 765 
قــســيــمــة ســكــنــيــة فـــي الــضــاحــيــة 
N11، إضافة إلى مسجد محلي 

وسكن إمام ومحالت تجارية.
وأضـــــــــــاف أنــــــــه ســـيـــتـــم فــتــح 
بــــاب اســتــقــبــال طــلــبــات تــقــديــم 
ــال  ــراج شـــــهـــــادات إيـــصـ ــخــ ــتــ اســ
الــتــيــار الكهربائي للمواطنين 
المستفيدين من هــذه القسائم 
عــبــر تــطــبــيــق ســهــل الــحــكــومــي 
ابــتــداء من الغد الخميس، لكي 
ات  يتمكنوا من استكمال إجراء
مراجعة وزارة الكهرباء والماء 
والـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة إليـــصـــال 

التيار لقسائمهم السكنية.
ولــفــت الـــى أن الــقــســائــم التي 
ستستفيد من إيصال التيار في 

هذه المرحلة هي: 
127 قــســيــمــة فـــي الــقــطــعــة 2 
مـــن الــضــاحــيــة N11، وهــــي من 

القسيمة رقم 107 حتى القسيمة 
رقم 233.

638 قــســيــمــة فـــي الــقــطــعــة 3 
مـــن الــضــاحــيــة N11، وهــــي من 
القسيمة رقــم 1 إلــى 295، ومن 
القسيمة رقم 344 إلى 355، ومن 
القسيمة رقم 377 إلى 395، ومن 
القسيمة رقم 403 إلى 674، ومن 

القسيمة رقم 701 إلى 740.
وأكـــد الــعــنــزي أن المؤسسة 
ا مــن أبــريــل المقبل  ستقوم بــدء
ــن قــســائــم  ــ بـــــاإلعـــــالن تـــبـــاعـــا عـ
أخرى مشمولة بإيصال التيار 
ــاء  ــهــ ــتــ ــد االنــ ــعــ الــــكــــهــــربــــائــــي، بــ
والتنسيق مــع وزارة الكهرباء 
ــاء والــــطــــاقــــة الـــمـــتـــجـــددة،  ــ ــمـ ــ والـ
مضيفا أنــه جــرى االنــتــهــاء من 
ــال لــــهــــذه الـــقـــســـائـــم قــبــل  ــ ــمـ ــ األعـ
انــتــهــاء الــمــوعــد الــتــعــاقــدي بـــ9 
أشـــهـــر، حــيــث كــــان مـــن الــمــقــرر 
إنـــــجـــــازهـــــا حــــســــب الـــبـــرنـــامـــج 
الـــزمـــنـــي فــــي نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 

.2023
وبـــارك للمواطنين أصحاب 
الــقــســائــم الــســكــنــيــة الـــمـــذكـــورة 
أعاله وصول التيار الكهربائي، 
مـــؤكـــدا أن مــقــاولــي الــمــؤســســة 
تأكدوا من كل األعمال المطلوبة 
ــم لــــتــــشــــغــــيــــل الــــمــــحــــطــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
الــــمــــســــتــــهــــدفــــة، وأثـــــــنـــــــى عـــلـــى 
الـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة مـــن وزارة 
الكهرباء والماء إليصال التيار 
للمحطات الرئيسية، والتعاون 
المقدم من طرفهم مع العاملين 
ــــوال الــفــتــرات  فـــي الــمــؤســســة طـ

الماضية.

عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن وزارة 
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة خاطبت 
 إدارة الفتوى والتشريع، 

ً
أخيرا

لالستئناس برأيها حول مدى 
قــانــونــيــة الــســمــاح للجمعيات 
األهــلــيــة ذات الــطــابــع الــخــيــري 
بجمع التبرعات العينية عبر 

ــة عــلــى  ــقـ ــوافـ ــمـ ــاديـــق، والـ ــنـ الـــصـ
تـــرخـــيـــص مـــشـــروعـــات خــيــريــة 

بهذه الطريقة.
 لــمــصــادر »الـــشـــؤون«، 

ً
ووفــقــا

فإن إحــدى الجمعيات الخيرية 
ــوزارة  ــلــــ ــت لــــ ــدمــ ــقــ ــرة تــ ــهــ ــشــ ــمــ الــ
ــيــــص مــــشــــروع  بـــمـــقـــتـــرح تــــرخــ
لجمع الــتــبــرعــات العينية عبر 
صــنــاديــق، يــتــم تــوزيــعــهــا على 
مختلف مناطق البالد، لتسهيل 
وصــول المتبرع إليها، على أن 
يــتــم تــصــمــيــم هــــذه الــصــنــاديــق 
وفــــق الــمــواصــفــات والــمــعــايــيــر 
العالمية، حفاظا على التبرعات 
من العوامل الخارجية، كاشفة 
ــــوزارة ســبــق لــهــا مخاطبة  أن الـ
مجلس الوزراء بإدخال تعديالت 
على قراره رقم 867 لسنة 2001، 
البند السابع القاضي بـ »وقف 
وإزالــــة جميع أنـــواع التبرعات 
ــاوالت  ــ ــطـ ــ عـــبـــر الــــحــــصــــاالت والـ
والصناديق الفردية واألكشاك 
ــــض  ــائـ ــ ــــس وفـ ــــالبــ ــمــ ــ وجــــــمــــــع الــ
األطعمة المنتشرة بالمساجد 
ــــن الـــعـــامـــة،  ــاكـ ــ واألســـــــــواق واألمـ
ــبــــرعــــات مــن  ــتــ وقــــصــــر جـــمـــع الــ
خالل الصناديق الخاصة ببيت 
الزكاة واألمانة العامة لألوقاف، 
شريطة أن تكون داخل المساجد 

فقط، وبموجب ترخيص مسبق 
مـــن »الــــشــــؤون«، وبــــإشــــراف من 

بيت الزكاة«.
وأشـــــــارت الـــمـــصـــادر إلــــى أن 
ــلـــس الــــــــــــــوزراء شـــــــدد عــلــى  ــجـ مـ
»الــــــــشــــــــؤون« بــــــضــــــرورة وضــــع 
مــقــتــرح شـــامـــل لـــمـــشـــروع قـــرار 
جديد يتيح للجهات الخيرية 
الجمع العيني عبر الصناديق، 
مــن ثــم عــرضــه عــلــى »الــفــتــوى«، 
واســـــــتـــــــطـــــــالع رأي الــــجــــهــــات 
الحكومية ذات العالقة لتحديد 
مــوقــفــهــا حـــيـــال األمــــــر، تــنــفــيــذا 
لــقــرار مجلس الـــوزراء رقــم 801 

لسنة 2003.

قرار تكويت »التعاونيات«
 

ــعــت 
ّ
ــر، تــوق ــ فـــي مـــوضـــوع آخـ

ــدور  ــ ــادر »الــــــــشــــــــؤون« صــ ــ ــــصــ مــ
قــرار وزاري من وزيــرة الشؤون 
 ،

ً
ــة، قــــريــــبــــا جــــــــدا ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

ــديــــالت الـــتـــي  ــعــ ــتــ  الــ
ً
ــا ــنـ مـــتـــضـــمـ

ســتــضــاف الـــى نــص الـــمـــادة 52 
من القرار الــوزاري 46/ت بشأن 
الئحة تنظيم العمل التعاوني، 
والـــخـــاصـــة بــاشــتــراطــات شغل 
الــوظــائــف اإلشـــرافـــيـــة، السيما 
الـــمـــعـــنـــيـــة بـــالـــمـــدة والـــشـــهـــادة 

الـــعـــمـــلـــيـــة وســـــنـــــوات الـــخـــبـــرة، 
ــن االشــــــتــــــراطــــــات  ــ ــ وغـــــيـــــرهـــــا مـ
ــــى تــضــّمــن  األخــــــــرى، إضــــافــــة إلـ
القرار الهيكل اإلداري والوظيفي 
م الرواتب الشهرية الخاص 

ّ
وسل

بأصحاب الوظائف اإلشرافية 
الـــذي تــم تــحــديــده بــواقــع 2000 
دينار للمدير العام، و1500 لكل 
من نائبيه للشؤون التجارية، 
واإلداريـــــــــــة والـــمـــالـــيـــة، و1000 
لرؤساء األقسام، إلى جانب 500 
دينار للمواطنين الذين سيتم 

توظيفهم باألقسام التعاونية، 
إضــافــة إلــى دعــم العمالة الــذي 
مونه من »القوى العاملة« 

ّ
يتسل

ــل داخـــــــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــى يــــــكــــــون الـ ــ ــتـ ــ حـ
 .

ً
الجمعيات جاذبا

وأوضحت المصادر أن إدارة 
الرقابة التعاونية في »الشؤون« 
ستكون منوطة بحصر الشواغر 
التعاونية، والــتــي ستتسلمها 
 مـــن قــبــل مــجــالــس إدارة 

ً
تــبــاعــا

الجمعيات، من ثم تزّودها إلى 
»الـــقـــوى الــعــامــلــة«، مــشــيــرة إلــى 

أنــه عقب ذلــك ستتولى الهيئة 
»غــربــلــة« الــطــلــبــات والــتــأكــد من 
استيفاء أصحابها للضوابط 
واالشـــــــــــتـــــــــــراطـــــــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
بـــالـــتـــعـــيـــيـــن، واســــتــــبــــعــــاد غــيــر 
الـــمـــســـتـــوفـــيـــة، مــــن ثــــم تــحــديــد 

مواعيد اختبارات المتقدمين.
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»الشؤون« تخاطب »الفتوى« حول التبرعات العينية بالصناديق

جورج عاطف

راشد العنزي

الهيئة طالبت 
بسحب العقد 

وإلزام المقاول 
بالتعويضات 

وقيمة الخسائر 
العامة والخاصة

جانب من تجمع المياه 

جانب من إزالة »البلدية« ألحد »أكشاك« جمع المالبس البالية

أعلنت جمعية النجاة 
الخيرية، تنفيذ مصرف 

»الصدقات«، بدعم من األمانة 
العامة لألوقاف، مشيرة 

إلى أن املشروع استفادت 
منه 106 أسر متعففة داخل 

الكويت.
وأوضح مدير إدارة 

املساعدات بـ »النجاة«، 
محمد الخالدي، في تصريح 

صحافي، أمس، أنه تم من 
خالل املشروع سداد إيجار 

السكن لـ 38 أسرة، حيث 
بلغ متوسط أشهر اإليجار 

املدفوعة لكل أسرة من 
شهرين إلى ثالثة أشهر.

وأضاف الخالدي: »قدمنا 
كذلك مساعدات مالية 

مقطوعة لـ 68 أسرة ضعيفة 
الدخل، بعد دراسة حالة 

هذه األسر والتأكد من 
استحقاقها للمساعدة«.

وأكد أن تنفيذ هذا املشروع 
يأتي ضمن الشراكة 

االستراتيجية املمتدة بني 
»النجاة« و»أمانة األوقاف«، 

والتعاون املثمر في إقامة 
املشاريع الخيرية والدعوية.

فزعة كويتية خيرية 
تالمس آالم املسلمني في 
النيجر تطلقها جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي، 

وتهدف املرحلة األولى من 
الحملة إلى بناء 25 بيتًا 
ألسر األيتام والفقراء في 

النيجر، إضافة لحفر بئر 
ارتوازية بعمق 100 متر، 

وخزان ماء بمساحة 5 آالف 
لتر.

أما املرحلة الثانية، 
فستكون عبارة عن فتح 

باب املساهمة لتوفير بيت 
ألسرة مسلمة، والسعي 
للوصول إلى أكبر عدد 

ممكن من البيوت.
وتطلق الجمعية هذه 
الحملة ضمن مشروع 

»سباق الخير« الرمضاني 
ملساعدة الفقراء واأليتام 

املسلمني في جميع أنحاء 
العالم ممن ال يجدون 

مأوى خاصًا بهم.
كذلك تتولى الجمعية 

تلبية رغبات املتبرعني 
في شهر رمضان، وتنفيذ 

مجموعة من املشاريع 
الخيرية داخل الكويت 

وحول العالم، حيث يتم 
من خاللها طرح مشروع 

مختلف كل يوم.

سلة أخبار

»النجاة«: 106 أسر متعففة 
استفادت من »الصدقات«

فزعة كويتية لبناء بيوت 
لفقراء في النيجر

•• سبق لها رفع األمر لمجلس الوزراء إلدخال تعديالت تسمح بالجمع بهذه الطريقة سبق لها رفع األمر لمجلس الوزراء إلدخال تعديالت تسمح بالجمع بهذه الطريقة
•• مقترح جمع »العينية« قّدمته إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة مقترح جمع »العينية« قّدمته إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة

»الصحة«: أجرينا 8.45 ماليين 
مسحة مخبرية خالل »كورونا«

أعلن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة، عبدالعزيز 
ســاري، أن إجمالي عــدد الموظفين مستحقي مكافآت األعمال 
الممتازة بلغ 2700 موظف، الفتا إلى أنه سيتم الصرف قريبا 

 للميزانية المعتمدة من وزارة المالية. 
ً
وفقا

وقال ساري، في تصريح صحافي، إن »قطاع الشؤون المالية 
م من جميع إدارات وقطاعات الــوزارة، 

ّ
واإلداريـــة بــالــوزارة تسل

كشوف المرشحين لصرف مكافأة األعمال الممتازة، وتمت دراسة 
األسماء وفق اللوائح والنظم وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، 
ات  وسيصدر قريبا قـــرار بالمستحقين ليتم استكمال إجـــراء
الصرف وإيــداع المبالغ في حسابات المستحقين بأقرب وقت 
ممكن«، مــؤكــدا حــرص الـــوزارة على سرعة االنتهاء مــن صرف 
»األعمال الممتازة« بعد التدقيق عليها وفق اإلجراءات القانونية 

المنظمة، تشجيعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

2700 موظف مستحق 
لمكافآت »الممتازة«

رفع أولوية التخصيص لـ »جنوب سعد« 
حتى ديسمبر 2005

 بأحدث التقنيات تعمل في المرافق الصحية
ً
 مجهزا

ً
• 146 مختبرا

• 300 طبيب و4000 فني يعملون بقطاع المختبرات
● عادل سامي

لــعــب قــطــاع الــمــخــتــبــرات الــطــبــيــة فـــي وزارة 
الصحة دورا مهما خالل جائحة »كوفيد 19«، 
حيث بلغ عدد المسحات التي أجريت أكثر من 
8 ماليين و455 ألف مسحة مخبرية في جميع 

مناطق البالد.
ــن الــقــطــاعــات  ــد قـــطـــاع الـــمـــخـــتـــبـــرات مــ ــعــ ــ وُي
المهمة فــي عمل وزارة الصحة بكل مرافقها، 
لعة أن عــدد 

ّ
حــيــث كشفت مــصــادر صحية مط

المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز 
ــوزارة يــصــل إلـــى 146 مختبرا  ــ الصحية فــي الـ
مــجــهــزة بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات الــعــالــمــيــة فـــي هــذا 

المجال.
ــــدت الــمــصــادر أن الــــــوزارة تــعــمــل بشكل  وأكـ
مــســتــمــر عــلــى تــحــديــث وتــجــهــيــز الــمــخــتــبــرات 
العاملة في المنظومة الصحية بكل المستجدات 

الطبية العالمية.
وأوضــــــــحــــــــت أن أكــــــثــــــر مـــــــن 300 طـــبـــيـــب 
ومتخصص في علم المختبرات ونحو 4 آالف 

فني يعملون في قطاع المختبرات بالوزارة.
ــــراض  وذكـــــرت الـــمـــصـــادر أن مــخــتــبــرات األمـ
المناعية تــجــري نحو مليون فحص مخبري 
سنويا، الفتة إلى أن األمراض المناعية األكثر 
انـــتـــشـــارا فـــي الـــبـــالد هـــي أمـــــراض الــرومــاتــيــزم 

والسّكري والجهاز الهضمي.
وشــــددت عــلــى أن مــخــتــبــرات الـــدم والمناعة 
والــفــيــروســات ومــخــتــبــرات الكيمياء الحيوية 
الموجودة في الوزارة تتميز بتجهيزها بأحدث 

األجهزة الطبية والتشخيصية تطورا في العالم.

الرياضة والصوم

في موضوع منفصل، أكد مختصون أن فوائد 
ممارسة الرياضة قبل اإلفطار متعددة وكثيرة. 
وقـــال المختصون إن مــمــارســة الــريــاضــة وقت 
الصيام تزيد من حرق الدهون وتخفيف الوزن، 

وتزيد من الصحة العامة.
وأضافوا أن أفضل وقت لممارسة الرياضة 
يكون قبل اإلفطار بساعة، أو بعد اإلفطار بثالث 
ساعات، حيث يعّوض األشخاص النقص في 

السوائل والمواد الغذائية.
ـــب مـــمـــارســـة 

ّ
ــن ــتـــجـ ــتـــصـــون بـ ــمـــخـ ونــــصــــح الـ

الرياضات العنيفة والعالية الشدة في أوقات 
الــصــيــام، وتــأجــيــلــهــا إلـــى مــا بــعــد الــفــطــور بـــ 3 
ســـاعـــات. ونــصــحــوا بــعــدم مــمــارســة الــتــمــاريــن 
الشاقة أثــنــاء الصيام والــتــي تتطلب مجهودا 
ــــؤدي إلـــى اإلرهـــــاق الـــزائـــد والــعــطــش  كــبــيــرا وتـ
ــارع ضـــربـــات الــقــلــب مـــع ارتــفــاع  الــشــديــد وتـــسـ

الضغط. 
وأكدوا أن أفضل أنواع الرياضة أثناء الصيام 
يكون المشي أو ركوب الدّراجات أو السباحة، 
وال ُينصح بالرياضات العنيفة أوقات الصيام، 
مثل رفع األثقال وخالفه، مشيرين إلى أن مدة 
ممارسة الــريــاضــة قبل اإلفــطــار تــكــون بين 45 

دقيقة وساعة كحّد أقصى.

»السكنية«: إيصال الكهرباء ألولى ضواحي المطالع
N11 المرحلة األولى تشمل 765 قسيمة في الضاحية

»اإلطفاء«: أسباب مجهولة إلقفال فتحات تصريف األمطار تسببت في غرق نفق الجابرية
»الطرق« أكدت عدم وجود جهاز المقاول أثناء األمطار مع عدم جاهزية المحطات للعمل »الطرق« أكدت عدم وجود جهاز المقاول أثناء األمطار مع عدم جاهزية المحطات للعمل 

أعــلــنــت نــائــبــة الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الطلبات 
والتخصيص، فاطمة نقي، رفع األولوية التاريخية 
للتخصيص عــلــى قــســائــم مــشــروع جــنــوب سعد 

العبدالله حتى تاريخ 31/ 12/ 2005 وما قبل. 
وأوضــحــت نــقــي، فــي بــيــان صحافي أمـــس، أن 
المواطنين أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى 31/ 
12/ 2005 وما قبل، والراغبين في التخصيص على 
المشروع التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي، أو 
زيارة األفرع الخارجية خالل الفترة الصباحية من 
 في مراكز 

ً
الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا

القرين، واألفنيوز، وبرج التحرير، ومركز الجهراء، 
أو المبنى الرئيسي خالل الفترة المسائية فقط من 
الساعة 2 مساء حتى الساعة 4:45 مساء، ابتداًء من 

يوم األحد المقبل. 
وأكدت وجود فريق من المؤسسة خاص بتطبيق 
ســهــل الــحــكــومــي، فـــي بــهــو الــمــؤســســة بالمبنى 
الرئيسي، لإلجابة عــن استفسارات المواطنين، 
وتوجيههم عــن كيفية اســتــخــدام الــخــدمــات التي 
تقّدمها المؤسسة عبر التطبيق خالل أوقات الدوام 

.
ً
 حتى 1 ظهرا

ً
الرسمي من 10 صباحا
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وافــقــت بــلــديــة الــكــويــت على 
طـــلـــب الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــرق 
والنقل البري بشأن تخصيص 
مـــوقـــع حــــوض لــتــجــمــيــع مــيــاه 

األمطار بمنطقة الشعيبة.
وأحـــــالـــــت الـــبـــلـــديـــة الـــطـــلـــب 
فـــي كــتــاب مــوجــه مـــن مــديــرهــا 
الــمــهــنــدس أحـــمـــد الــمــنــفــوحــي 
إلـــى رئــيــس الــمــجــلــس الــبــلــدي 
عــبــدالــلــه الــمــحــري، حــيــث ذكــر 
الـــمـــنـــفـــوحـــي أن الـــــــرأي الــفــنــي 
أتى موافقا لتخصيص موقع 
بمساحة 49340م2 مع وجود 
703 أمتار،  قناة مائية بطول 
ووصـــــــلـــــــة ربـــــــــط بــــــعــــــرض 25 
الشعيبة ضمن  مترا بمنطقة 
االتــفــاقــيــة االســتــشــاريــة رقــم )أ 

ه/ط/228( الـــخـــاصـــة بـــدراســـة 
وتصميم وإعــداد المستندات 
ــديـــة واإلشــــــــــراف عــلــى  ــعـــاقـ ــتـ الـ
التنفيذ والصيانة لنظم صرف 
األمـــطـــار لــلــمــنــاطــق الــحــضــريــة 
الشمالية والجنوبية والغربية 

للكويت.
وبين المنفوحي أن البلدية 
اشـــتـــرطـــت االلـــــتـــــزام والـــتـــقـــيـــد 
بردود اللجنة الفرعية للمرافق 
والخدمات العامة باجتماعها 
ــم 2021/5 بــتــاريــخ 5 مــايــو  رقـ
2021 والــتــنــســيــق مــعــهــا قــبــل 
الــتــنــفــيــذ، والــتــي ذكـــرت بعض 
ــا إدارة  ــهــ ــنــ الــــمــــاحــــظــــات ومــ
الــمــســاحــة فـــي بــلــديــة الــكــويــت 
ــأن تــــعــــارض الــــمــــوقــــع مــع  بــــشــ
خــطــوط ألــيــاف ضــوئــيــة، وأنــه 
ال مانع من تخصيص الموقع 

بـــعـــد مـــوافـــقـــة الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــاتــــصــــاالت، بـــيـــنـــمـــا اتـــــى رد 
ــت بـــأنـــه  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ شـــــركـــــة نــــفــــط الـ
تبين وجـــود خــدمــات للشركة 

تـــــتـــــعـــــارض أو بـــــالـــــقـــــرب مـــن 
المشروع وقبل الــبــدء بتنفيذ 
الـــمـــشـــروع يــجــب عــمــل حــمــايــة 
كــامــلــة لــلــخــدمــات فـــي الــمــوقــع 
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صندوق مرضى السرطان مستمر
في استقبال طلبات المساعدة

● عادل سامي
أعــــــــلــــــــن مــــــــديــــــــر صــــــنــــــدوق 
ــي  مـــــــــرضـــــــــى الـــــــــســـــــــرطـــــــــان فــ
الجمعية الكويتية لمكافحة 
الــتــدخــيــن والــســرطــان، جمال 
الــصــالــح، أن الــصــنــدوق يقوم 
ضمن استراتيجيته بــزيــادة 
الـــمـــســـاعـــدات لـــعـــدد أكـــبـــر مــن 

حاالت مرضى السرطان.
وقال الصالح، في تصريح 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــــي، إن الـ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
مستمر في استقبال الحاالت 
الــــــمــــــقــــــدمــــــة لـــــطـــــلـــــب الــــــدعــــــم 
، الفــتــا 

ً
ــاعـــدة شـــهـــريـــا ــمـــسـ والـ

إلى التزام الصندوق بصرف 
 
ً
المساعدات للمرضى، تخفيفا
ألعـــبـــاء الـــمـــرض عــنــهــم وعـــن 

أسرهم.
وأضــــــــــــاف أن الــــصــــنــــدوق 
ــان  ــر رمــــضــ ــهــ ــــي شــ ــقـــى فــ ــلـ ــتـ يـ
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــكـــالـــمـــات مــن 
مرضى السرطان الذين يثنون 
على استمرار دعم الصندوق 
ــلـــة دعـــم  لــــهــــم، وذلــــــك لـــمـــواصـ
ــن لــــلــــصــــنــــدوق  ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
لـــمـــواصـــلـــة عـــطـــائـــه بــتــقــديــم 
مساعدات مالية شهرية لمن 
يـــفـــقـــد عـــمـــلـــه نــتــيــجــة لــرحــلــة 
ــالـــيـــف  ــكـ عـــــاجـــــه وتـــــحـــــّمـــــل تـ
األشعة والفحوص، وغيرها 
من المشاريع الداعمة لمريض 

السرطان وأسرته.
وذكـــــــــــــــــــر أن اســــــــتــــــــمــــــــرار 
الــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدات بــــمــــخــــتــــلــــف 
صورها للمرضى يحّسن من 
صــحــتــهــم الــنــفــســيــة، ويــحــقــق 
ــا لـــنـــوعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ دعــــــمــــــا إيـ
حــيــاة الــمــرضــى، مــشــيــرا إلــى 
أن الــقــائــمــيــن عــلــى صــنــدوق 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان يــقــومــون 

ات الخاصة  بتسريع اإلجـــراء
بــتــســلــيــم الـــمـــســـاعـــدات ودفـــع 
تــكــالــيــف الــفــحــوص، وتــوفــيــر 
مــــا يــســتــطــيــعــون لــمــســاعــدة 

المريض بالتخفيف عنه.
وشـــدد عــلــى أهــمــيــة تعزيز 
ــــي  ــانـ ــ ــــسـ ــــل اإلنـ ــافـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ روح الـ
ــمــــريــــض  ــلــ واالجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي لــ
ــتـــي تــخــفــف من  ــه، والـ ــرتــ وأســ
الـــمـــعـــانـــاة الــــتــــي يـــشـــعـــر بــهــا 
المريض ليس أمــام المرض، 
ولكن أمام متطلبات المعيشة 

والحفاظ على كيان األسرة.
ــّدم بـــالـــشـــكـــر لـــكـــل مــن  ــ ــقـ ــ وتـ
ُيــســهــم فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
مــرضــى الــســرطــان وأســـرهـــم، 
ويدخل السرور على قلوبهم.

»سرطان األطفال« في لبنان أقام حفله الخيري بالكويت
سالم الصباح: دعمنا مستمر لتمكين المركز من مواصلة رسالته اإلنسانية

أقـــــــام مـــركـــز ســــرطــــان األطـــفـــال 
فــي لبنان حفله الخيري العاشر 
بالكويت فــي 15 الــجــاري بفندق 
ســــانــــت ريـــجـــيـــس بـــرعـــايـــة وزيــــر 

الخارجية الشيخ سالم الصباح.
وحــضــر الــحــفــل كــل مــن الــوزيــر 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، والنائبة 
بوال يعقوبيان، والسفير السابق 
ــان عـــبـــدالـــعـــال  ــنـ ــبـ ــــي لـ لـــلـــكـــويـــت فـ
الــقــنــاعــي، والـــقـــائـــم بـــاألعـــمـــال في 
الــســفــارة الــلــبــنــانــيــة أحــمــد عــرفــة، 
وقنصل لبنان في الكويت باسل 
عويدات، والسفيرتين البريطانية 
بليندا لويس، والفرنسية كلير لو 
فليشر، والقائم باألعمال األميركي 
في الكويت جيمس هولتسنايدر، 
ورئيس مجلس ادارة جمعية الهال 
األحمر الكويتي د. هــال الساير، 
ورئيس مجلس أمناء مركز سرطان 
األطفال جوزيف عسيلي، وأعضاء 
مجلس أمناء المركز فيصل المطّوع 
ونــورا جنباط ومنى الصيداوي 
وبول إده وزيد ميداني، والمديرة 
العامة لمركز سرطان األطفال في 
لبنان هنا الشّعار شعيب، ونحو 

450 شخصية كويتية ولبنانية.
 وقـــال وزيـــر الخارجية الشيخ 
سالم الصباح إن »هذا الحفل يأتي 
في ظل ظروف استثنائية تمر بها 
الــجــمــهــوريــة اللبنانية الشقيقة، 
حـــيـــث يـــعـــانـــي لـــبـــنـــان مـــــن أزمـــــة 
اقتصادية مّست كل مناحي حياة 
الشعب اللبناني الشقيق والمقيمين 
عــلــى أرضـــــــه، وطـــالـــت الــقــطــاعــات 
ــي الـــدولـــة  والـــمـــؤســـســـات كـــافـــة فــ

 القطاع الصحي«. 
ً
وخصوصا

وشــّدد على أن ذلك »يستوجب 
علينا تــضــافــر الــجــهــود، والعمل 
على تخفيف وطأة هذه األزمة على 
األطــفــال المصابين بهذا المرض 

الخبيث«.
ــدور اإلنــســانــي  ــ ــ ورأى أن »الـ
الـــــذي يـــقـــوم بـــه مـــركـــز ســرطــان 
ــال فــــي لـــبـــنـــان هــــو دوٌر  ــ ــفـ ــ األطـ
مهم وحــيــوي، إذ استطاع منذ 
إنشائه عام ٢٠٠٢ معالجة أكثر 
مــن خمسة آالف طفل، وتقديم 
االســتــشــارة إلـــى أكــثــر مــن ستة 
آالف طفل آخــر، وهــو ما يشكل 
ــال  ــفـ ــدد األطـ ــ  نـــصـــف عـ

ً
تـــقـــريـــبـــا

الــمــصــابــيــن بــمــرض الــســرطــان 
في لبنان«. 

ــار الصباح إلــى أن »الـــدور  وأشـ
اإلنساني للمركز لم يقتصر على 
 األطفال 

ً
اللبنانيين، بل شمل أيضا

الاجئين في لبنان، وهو ما يعكس 
الدور اإلنساني الكبير لهذا المركز«. 
ــد أن »مـــــن دواعــــــــي الــفــخــر  ــ ــ وأكـ
قـــيـــام الـــكـــويـــت بـــمـــســـاعـــدة مــركــز 
ســرطــان األطــفــال فــي لبنان بمنح 
بلغت قيمتها ستة مايين دوالر 
عبر الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية«.
أما عضو مجلس أمناء المركز 
فيصل علي المطوع فشكر للشيخ 
ــم الـــصـــبـــاح رعـــايـــتـــه ودعـــمـــه  ــالـ سـ
هــذا الحفل الخيري الــذي »لــم يكن 
 
ً
من الممكن إقامته لــواله«، معتبرا
أن »لــدعــمــه الــرســمــي والــمــعــنــوي 

والمادي األثر الكبير«. 
وأشــــــــاد كــــذلــــك بـــجـــهـــود نــائــب 
وزير الخارجية عبدالمحسن الزيد 
»الذي عمل معنا دون كلل او ملل، 
وساندنا فــي انــهــاء كــل اإلجـــرءات 

والتراخيص الرسمية«.
ــا فــي  ــدنــ ــتــ ــــوع: اعــ ــــطـ ــمـ ــ وقــــــــال الـ

السنوات االخــيــرة إقامة مثل هذا 
الــحــفــل الــخــيــري، للمساهمة ولــو 
ــع فــي  ــ ــواضـ ــ ــتـ ــ ــيـــط ومـ ــكـــل بـــسـ بـــشـ
دعــم هــذا العمل االنساني النبيل. 
صحيح اننا توقفنا بعض الوقت 
ألسباب معروفة مثل وباء كوفيد 
 عن اإلرادة، 

ً
وغيره، وكان ذلك خارجا

ولكن ها نحن نستأنف جهودنا في 
اقامة هذا الحفل. 

وأضاف: أقف امامكم كوني احد 
العاملين الذين يحاولون ان يقوموا 
ــو مـــتـــواضـــع، لــيــكــون له  بــعــمــل ولــ
تأثير ايجابي في عاج اطفال فقراء 
مصابين بالسرطان غير قادرين 

على تأمين عاجهم.
وناشد المطوع الجميع »القيام 
بما امكنهم إلحداث مثل هذا الفارق 
االيجابي في حياة هؤالء االطفال 
المساكين، بغض النظر عن مقدار 
المساهمة التي يمكنهم تقديمها، 
ســـواء أكـــان ذلــك مــن خــال التبرع 
ببعض الــمــال او التطوع ببعض 
الوقت، او حتى وبكل بساطة بنشر 

الكلمة المؤيدة لهذا العمل«.
بــــــــدوره، شــكــر رئـــيـــس مجلس 
أمـــــنـــــاء مــــركــــز ســـــرطـــــان األطــــفــــال 

جوزيف عسيلي لوزير الخارجية 
رعــايــتــه الــحــفــل، مــنــوهــا »بالعمل 
تي 

ّ
ضحيات الجّمة ال

ّ
الــّدؤوب والت

قـــّدمـــهـــا« عـــضـــو مــجــلــس األمـــنـــاء 
ــه   أنـ

ً
ــا فـــيـــصـــل الــــمــــطــــوع، مــــاحــــظــ

»يــرى اإلنسانّية من خــال منظار 
ضحية والعطاء وهذا من شيم 

ّ
الت

 .»
ً
أبناء الكويت حكومة وشعبا

وأشاد »بمبادرة الهال األحمر 
الكويتي في تقديم الّدعم الماّدي 
تي 

ّ
لمعالجة األضــرار الجسيمة ال

أصابت مركز سرطان األطفال، إذ 
أهيل بالكامل بشكل 

ّ
تّمت إعادة الت

سريع وعملي«. 
ووّجه تحّية إلى رئيس »الهال 
األحـــمـــر« د. هــــال الـــّســـايـــر »وإلــــى 
ــادر بــمــد يـــد الـــعـــون إلــى  ــ كـــل مـــن بـ
ـــابـــع 

ّ
ــال الـــت ــ ــفـ ــ ــان األطـ ــرطــ مـــركـــز ســ

لمستشفى الّسان جود والمتعاون 
مع مستشفى الجامعة األميركية«. 
 كــلــفــة عــــاج الــطــفــل 

ّ
وشـــــرح أن

تــتــعــّدى الخمسة وخمسين ألــف 
 بــأن المركز 

ً
، مــذّكــرا

ً
دوالر سنويا

يــعــالــج مـــا بــيــن ٣٥٠ و٥٠٠ حــالــة 
سنويا بميزانية تخطت الخمسة 

عشرة مليون دوالر. 
وأضاف أنه عالج منذ عام ٢٠٠٢ 
أكثر مــن خمسة آالف طفل بكلفة 
تــعــّدت المئتي مليون دوالر »تــّم 
تأمينها بفضل نــخــوة الخّيرين 
من أبناء المنطقة العربية ودولــة 

الكويت خاّصة ولبنان با شك«.
وشـــــــــــــّدد عــــلــــى أن »مــــداخــــيــــل 
التبّرعات انخفضت بشكل حّسي 
فــي وقــت ازدادت كلفة الــعــاج مع 

ر وجود األدوية«. 
ّ
تعذ

وقدمت الحفل اإلعامية نبيلة 
عواد، واستمتع الحضور بوصات 
راقــــيــــة لــلــفــنــانــة كـــــــارول ســمــاحــة، 
ســبــقــهــا عـــــرض مــوســيــقــي أنــيــق 

للموهوبة غنوة نمنم.

 أكبر من الحاالت
ً
الصالح: زيادة المساعدات لتشمل أعدادا

 نحاول التأثير 
اإليجابي في 
عالج أطفال 

فقراء مصابين 
بالسرطان

فيصل المطوع

 

عسيلي يكرم فيصل المطوع

جانب من الحضور

 عن تجمعات المياه في حولي والعاصمة
ً
 عن تجمعات المياه في حولي والعاصمة بالغا
ً
البلدية: البلدية: 12571257 بالغا

ــي النظافة 
َ
قالت بلدية الكويت إن إدارت

ــاالت الـــطـــرق بـــفـــرع بلدية  ــغــ الــعــامــة وإشــ
محافظتي العاصمة وحولي تعاملتا مع 
 عن وجود تجّمعات مياه 

ً
أكثر 1257 باغا

في عدد من مناطق المحافظتين.
وأضافت إدارة العاقات العامة بالبلدية، 
ي النظافة وإشغاالت 

َ
في بيان أمس، أن إدارت

الــــطــــرق فــــي الـــعـــاصـــمـــة وحــــولــــي قــامــتــا 
بالتعامل الــفــوري مــع الــبــاغــات الــــواردة 

لبلدية الكويت في شأن تجمعات المياه، 
والــقــيــام بتصريفها أو سحبها، إلعـــادة 
انسيابية مرور السيارات في الشوارع، إثر 
الحالة المطرية التي تعّرضت لها الباد 

األحد الماضي.
وأوضحت أنه تم التعامل مع عدد من 
لت في سحب مياه األمطار 

ّ
الشكاوى، تمث

وتنظيف المناهيل، ورفـــع كــل مــا يشّوه 
المنظر الحضاري وفتح الطرقات.

وأشارت إلى أن جهود فرق النظافة تولي 
االهتمام برفع مستوى النظافة بجميع 
 عن التعامل 

ً
المناطق بالمحافظة، فضا

الفوري مع شكاوى المواطنين والمقيمين 
التي يتم استقبالها عبر خدمتي الواتساب 
والخط الساخن )139( من قسم الطوارئ 
التابع إلدارة الخدمات، أو التي يتم رصدها 

عبر وسائل التواصل.

المنفوحي: »نفط الكويت« طلبت دراسة فنية للمشروع قبل التنفيذ
● محمد جاسم

● محمد الشرهان

»البلدية« توافق على تخصيص حوض لتجميع مياه األمطار في »الشعيبة«

أثـــنـــاء وبـــعـــد مـــبـــاشـــرة الــعــمــل 
بالمشروع، كما طلبت الشركة 
دراســــــة فــنــيــة لـــلـــمـــشـــروع قــبــل 

التنفيذ.

وطــالــبــت الــبــلــديــة بــتــقــديــم 
دراســــــــــــــــة شــــــامــــــلــــــة لـــتـــقـــيـــيـــم 
المردود البيئي واالجتماعي 
لــلــمــشــروع، وتــفــويــض اإلدارة 

ــل أبــــعــــاد  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــة وتـ ــ ــزحـ ــ ــزحـ ــ بـ
وأطــوال المواقع ومساحتها 
بما ال يزيد على المساحات 
الــمــقــررة فـــي حـــال تــعــارضــهــا 

مــع أي خــدمــات بــنــيــة تحتية 
قائمة أو ألي دواع تنظيمية، 

وذلك أثناء التثبيت.

 لـ »اإلقامة والعمل« في حملتين بخيطان والجليب
ً
37 مخالفا

واصــلــت األجـــهـــزة األمــنــيــة 
بـــوزارة الداخلية، ممثلة في 
ــاع الـــجـــنـــســـيـــة واإلقــــامــــة  قــــطــ
لــــعــــامــــة لــمــبــاحــث  ـ اإلدارة ا
ــمـــات  اإلقــــــامــــــة، تـــنـــفـــيـــذ الـــحـ
األمــنــيــة الــمــيــدانــيــة لماحقة 
ــي قــــــانــــــون اإلقـــــامـــــة  ــفــ ــالــ ــخــ مــ
ــن ومـــخـــالـــفـــي  ــيــ ــولــ ــســ ــتــ ــمــ والــ
قـــــــانـــــــون الـــــعـــــمـــــل والـــــبـــــاعـــــة 
الـــمـــتـــجـــولـــيـــن، وتـــمـــكـــنـــت مــن 
ــا خــــال  ــفــ ــالــ ــخــ 37 مــ ضــــبــــط 
الحمات التي نفذتها، مساء 

أمــــس األول، عـــلـــى مــنــطــقــتــي 
خيطان وجليب الشيوخ.

وفـــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــحـــمـــلـــة 
ــال مــصــدر أمــنــي لـ  ــى، قـ ــ األولـ
»الــجــريــدة« إن رجــال مباحث 
اإلقــــامــــة مــمــثــلــيــن فــــي إدارة 
الــــرقــــابــــة والـــتـــنـــســـيـــق نـــفـــذوا 
حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
جــلــيــب الــشــيــوخ أســـفـــرت عن 
ضـــبـــط 13 مـــخـــالـــفـــا لــقــانــون 
 عــن 

ً
ــة والـــعـــمـــل، فـــضـــا اإلقـــامـ

ــن بـــتـــهـــمـــة  ــيــ ــــط شــــخــــصــ ــبـ ــ ضـ
ــول(، وشـــخـــص  ــجــ ــتــ )بــــائــــع مــ
 إلــى 

ً
ــتـــســـول، الفـــتـــا بــتــهــمــة الـ

ــال الــمــبــاحــث أحـــالـــوا  ــ أن رجـ
ــن إلــــــى جـــهـــات  ــيـ ــبـــوطـ ــمـــضـ الـ

االختصاص.
وفـــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــحـــمـــلـــة 
ــال الــــمــــصــــدر إن  ــ الــــثــــانــــيــــة، قــ
رجـــال الــمــبــاحــث فــي اللجنة 
الـــثـــاثـــيـــة الــمــشــتــركــة نـــفـــذوا 
حـــمـــلـــة أمـــنـــيـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
خــيــطــان، أســـفـــرت عـــن ضبط 
21 مــخــالــفــا لــقــانــون اإلقــامــة 
والـــــــــعـــــــــمـــــــــل مـــــــــــن مــــخــــتــــلــــف 
الجنسيات، وتمت إحالتهم 

إلى جهات االختصاص.

المضبوطون في الحملتين

»الزكاة«: »الشؤون الشرعية« يجيب 
عن أسئلة الجمهور في رمضان

أكـــــــد بــــيــــت الــــــزكــــــاة أن مــكــتــب 
ــي الــبــيــت  ــ ــــؤون الـــشـــرعـــيـــة فـ ــشــ ــ الــ
يقوم بــدور مهم وفّعال في خدمة 
فريضة الــزكــاة، اذ يقوم بالرقابة 
الشرعية على أنشطة وأعمال البيت 
المختلفة، الفتا الى ان دور المكتب 
يبرز خال شهر رمضان الفضيل.

ــتـــب جـــابـــر  ــكـ ــمـ وقــــــــال مــــديــــر الـ
ــتـــب يـــقـــدم  ــكـ ــمـ ــح، إن الـ ــلــ ــويــ الــــصــ
العديد من الخدمات خال الشهر 
الفضيل لجميع فئات المجتمع، 
ومنها خــدمــة الـــرد الشرعي على 
أسئلة الجمهور المتعلقة بالزكاة 
ــنـــذور والــكــفــارات  والــصــدقــات والـ
خال الفترة الصباحية من 10.30 
إلى 2.30، والمسائية من 9.00 إلى 
12.00، سواء عن طريق الهاتف عبر 
الرقمين 22241814 - 97120449، 
أو المقابلة الشخصية، أو بإرسال 
الـــســـؤال عــلــى مــوقــع بــيــت الــزكــاة 

اإللكتروني.
وأوضــح الصويلح أن المكتب 
يقوم بتوفير كــل الــمــواد العلمية 
ــــدوات المتعلقة  ــنـ ــ واألبــــحــــاث والـ
بقضايا الــزكــاة الــمــعــاصــرة التي 
ــن نـــــدوة  ــريــ ــشــ بـــلـــغـــت ســـبـــعـــا وعــ
فــقــهــيــة، تـــنـــاول الــبــاحــثــون فيها 

جابر الصويلح

عبدالله المحري أحمد المنفوحي

جمال الصالح

معظم القضايا والمسائل الفقهية 
الـــمـــعـــاصـــرة الــمــتــعــلــقــة بــفــريــضــة 

الزكاة.
وأضـــــــــــاف أن الـــمـــكـــتـــب يـــقـــوم 
كــذلــك بـــزيـــارات تــوعــويــة ورقابية 
مــن قبل أعــضــاء الهيئة الشرعية 
لبيت الزكاة، وكذلك أعضاء مكتب 
الشؤون الشرعية، إضافة إلى نشر 
عـــدد مــن الــفــتــاوى والــمــقــاالت في 
بعض الصحف اليومية والمجات، 
 عن نشر الخواطر والرسائل 

ً
فضا

اإللكترونية طوال الشهر المبارك.

https://www.aljarida.com/article/19394
https://www.aljarida.com/article/19389
https://www.aljarida.com/article/19389
https://www.aljarida.com/article/19389
https://www.aljarida.com/article/19384
https://www.aljarida.com/article/19384
https://www.aljarida.com/article/19379
https://www.aljarida.com/article/19308
https://www.aljarida.com/article/19305
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تطبيق البيئة 
الجاذبة 

والتوعية 
المستمرة 
يحدان من 

الغياب
نادية عبدالله

لألسرة 
دور كبير 
في تعزيز 

قيم االلتزام 
بالدوام لدى 

أبنائها
زينب علي

الغياب يؤثر 
 على 

ً
سلبا

التحصيل 
العلمي 
للطالب

دالل رمضان

تطبيق 
اإلدارات 

للوائح بحزم 
وتوعية األسر 

قد يحد منها
عبدالرحمن 
الجاسر

مشكلة 
حقيقية وعادة 

تقتل القيم 
لدى الطلبة 

والبد من 
معالجتها

بن غيث

فهد الرمضان
ونرمين أحمد

إحباط إدخال إحباط إدخال 1010  
كيلوغرامات من »القرطوم«كيلوغرامات من »القرطوم«

أحبط رجــال جــمــارك إدارة 
الشحن الجوي ـ اإلدارة العامة 
للجمارك محاولة تهريب 10 
كيلوغرامات من مادة القرطوم 
الــمــخــدرة إلـــى الــبــاد، صباح 
أمس األول، عثر عليها داخل 
طرد بريدي مسجل في بيانه 
الــجــمــركــي أنــــه يــحــتــوي على 

مواد تجميلية. 
ــراقـــب الــتــفــتــيــش  وكـــشـــف مـ
خــــــالــــــد الــــــحــــــوطــــــي أن أحـــــد 
ــن الــــجــــمــــركــــيــــيــــن  ــيــ ــتــــشــ ــفــ ــمــ الــ
بــالــشــحــن الــجــوي اشــتــبــه في 
طـــرد بــريــدي قـــادم مــن إحــدى 
ــة، مــصــنــف  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ الـــــــــدول اآلسـ

فـــــي بـــيـــانـــه الـــجـــمـــركـــي عــلــى 
ــه »أدوات تــجــمــيــل«، وذلـــك  أنــ
 إلـــــــى أن 

ً
لـــلـــتـــمـــويـــه، مــــشــــيــــرا

الـــمـــفـــتـــش الـــجـــمـــركـــي فــحــص 
الــطــرد بــدقــة، ليعثر عــلــى 10 
كيلوغرامات من مادة القرطوم 
المخدرة مخبأة بداخله، وبناء 
عليه تمت إحالة المضبوطات 

إلى جهات االختصاص.

المضبوطات

ضبط مواطن يتاجر بالمخدرات ضبط مواطن يتاجر بالمخدرات 
واألسلحة في كيفانواألسلحة في كيفان

• محمد الشرهان
واصل رجال مباحث اإلدارة 
الــعــامــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
توجيه الضربات المتاحقة 
لتجار المخدرات ومرّوجيها، 
ــاء أمـــس  حـــيـــث تـــمـــّكـــنـــوا، مـــسـ
األول، مــــــن ضــــبــــط مــــواطــــن 
فـــي الــعــقــد الــثــالــث مـــن عــمــره 
بــحــوزتــه 200 غـــرام مــن مــادة 
الحشيش المخدرة و38 حبة 
مخدرة وغرام من مادة الشبو 
الــمــخــدرة، و7 أســلــحــة نــاريــة، 
و2 مــــيــــزان حــــســــاس وكــمــيــة 
كبيرة من الذخائر في منزله 

بمنطقة كيفان.
ــي، لــــ  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدر أمـ ــ ــــصــ وقـــــــــــال مــ
»الــجــريــدة«، إن رجــال مباحث 
الـــمـــخـــدرات، إدارة المكافحة 
الــــــــدولــــــــيــــــــة، تــــــوصــــــلــــــوا إلـــــى 
ــلــــومــــات ســـــرّيـــــة بــــوجــــود  مــــعــ
مروج للمخدرات يحوز كميات 
متنوعة مــن الــمــواد المخدرة 
وكميات متنوعة من األسلحة 
 إلى 

ً
النارية والذخائر، مشيرا

أن رجـــــال الــمــبــاحــث تــتــبــعــوا 

تلك المعلومات وتــأكــدوا من 
صحتها.

وأضــاف المصدر أن رجال 
 
ً
ــتـــصـــدروا إذنــــا الــمــبــاحــث اسـ
مــن الــنــيــابــة الــعــامــة لمداهمة 
ــه  ــطــ ــبــ مـــــــنـــــــزل الـــــمـــــتـــــهـــــم وضــ
 إلــــى أن قــوة 

ً
، الفـــتـــا

ً
مــتــلــبــســا

ــاحــــث تـــوجـــهـــت  ــبــ ــمــ رجـــــــــال الــ
ــنـــزل الــمــتــهــم بــمــنــطــقــة  ــــى مـ إلـ
كيفان، وداهمته وتمكنت من 
ضبطه وعثرت بحوزته على 
»كوكتيل« من المواد المخدرة، 
إضــافــة إلــى 7 أسلحة نــاريــة؛ 
منها 4 مــســدســات، وبندقية 
كاشنيكوف، وبندقية إم 16، 
وبندقية نوع رشاش، وكمية 
كــبــيــرة مـــن الـــذخـــيـــرة، فتمت 
ــــى الــنــيــابــة  إحــــالــــة الــمــتــهــم إلـ
العامة، بعد أن وّجهوا له تهمة 
ــواد الـــمـــخـــّدرة  ــمـ ــالـ ــار بـ ــجــ االتــ
وحيازة أسلحة نارية وذخيرة 

من دون ترخيص.

»التربية«: طلبة من 31 دولة يتلقون 
 دراسية ورعاية صحية وسكنية

ً
منحا

أقامت مأدبة إفطار لهم في سكنهم بمنطقة السّرة
أقـــامـــت وزارة الــتــربــيــة، أمــــس األول، 
مـــأدبـــة إفـــطـــار لــطــلــبــة الــمــنــح الــدراســيــة 
بـــالـــكـــويـــت، فـــي ســكــن الــطــلــبــة بمنطقة 
 رمـــضـــان«، 

ً
ــرة، تــحــت شـــعـــار »أهــــــا الــــســ

ووسط أجواء إيمانية وتربوية.
وقـــال وكــيــل قــطــاع التنمية التربوية 
واألنشطة بالتكليف، د. غانم السليماني 
لـ »كونا«، إن هذه الوليمة تأتي بمتابعة 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي  ــ ــر الـــتـــربـــيـــة وزيــ ــ وزيــ
والــبــحــث الــعــلــمــي، د. حــمــد الـــعـــدوانـــي، 
 إلى أن الكويت تحتضن العديد من 

ً
الفتا

الطلبة من مختلف دول العالم ليتعلموا 
ويدرسوا في الباد.

وأوضح السليماني أن هؤالء الطلبة 
من 31 دولة، وهم يتلقون رعاية كاملة من 
مختلف الجوانب التعليمية والصحية 
 أن الـــكـــويـــت تــولــي 

ً
ــدا ــؤكــ والــســكــنــيــة، مــ

 ،
ً
 بــالــغــا

ً
الـــجـــوانـــب اإلنــســانــيــة اهــتــمــامــا

وتستهدف تطوير اإلنسان في الجوانب 
التعليمية.

وأضــاف أن الهدف من هــذه الفعالية 
هو »تقوية الترابط والتواصل والمحبة 

مع أبنائنا الطاب، ومشاركتهم األجواء 
الرمضانية واإليمانية، وخلق جو أسرى 
بينهم لتقليل الشعور باالغتراب، السيما 

في الشهر الفضيل«.
وحث جميع المعنيين على بذل مزيد 
ة العمل  من الجهد المتواصل لرفع كفاء
 لطلبة المنح 

ً
لــخــدمــة الــطــاب، متمنيا

ــل الـــكـــويـــت، وتــحــقــيــق  ــ حـــيـــاة طــيــبــة داخـ
المزيد من التفوق الدراسي ليكونوا خير 

سفراء لبادهم.
ــة الـــدعـــم  ــلـ وأكــــــد الــســلــيــمــانــي مـــواصـ

والــتــواصــل مــع هـــؤالء الــطــلــبــة، والــقــيــام 
بمزيد مــن األنــشــطــة والــفــاعــلــيــات داخــل 
ــه مـــن أنــشــطــة تــربــويــة  ــارجــ الــســكــن وخــ

متنوعة.
وقام الطاب الحاضرون بإلقاء كلمات 
عّبروا فيها عن مشاعرهم الطيبة نحو 
الــكــويــت، وبــالــثــنــاء والــشــكــر والــعــرفــان 
للكويت، وعلى ما تقدمه وزارة التربية 
من خدمات تعليمية واجتماعية وصحية 
ومعيشية لها األثر الطيب في مسيرتهم 

العلمية.

»رابطة الباحثين« إلعادة النظر في »رابطة الباحثين« إلعادة النظر في 
تأسيس شركة لتسويق االبتكاراتتأسيس شركة لتسويق االبتكارات

• فهد الرمضان
طــالــبــت رابـــطـــة الــبــاحــثــيــن الــعــلــمــيــيــن في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية وزير التربية 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد 
العدواني، بإعادة النظر في موضوع تأسيس 
شركة كاظمة إلنتاج وتسويق وبيع منتجات 

المعهد وابتكاراته العلمية.
 وذكرت الرابطة، في بيان لها، أنه مضى 
ــام عـــلـــى إصـــــــدار مــجــلــس  ــ حــــوالــــي نـــصـــف عـ
ــــوزراء قــــراره بــالــمــوافــقــة عــلــى طــلــب معهد  الـ
ــاث تــأســيــس شــركــة مــســاهــمــة مقفلة  األبـــحـ
مملوكة بالكامل للمعهد إلنتاج وتسويق 
وبيع منتجاته وابتكاراته العلمية بيد أنه 
واجــه الكثير مــن الصعاب لتحقيق التقّدم 

نحو هذا الهدف. 

وتــابــعــت: ورغــــم حــجــم الــمــجــهــود الكبير 
ــر الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة  ــ ــم عـــلـــى مـ ــراكــ ــتــ ــمــ والــ
لاستفادة من حق المعهد في بيع منتجاته 
وابتكاراته البحثية التي بدأت تؤتي ثمارها، 
نجد الضبابية وعــدم الوضوح الــذي شاب 
ــذه الــشــركــة الــتــي طــال  االعـــــان عـــن والدة هـ

انتظارها.
وشــددت الرابطة على أن تمكين المعهد 
من تأسيس شركة لتسويق وبيع مخرجات 
أبــحــاثــه وابـــتـــكـــاراتـــه الــعــلــمــيــة يــعــد خــطــوة 
 مع 

ً
ايجابية في الطريق الصحيح تماشيا

مــرســوم إنشائه لخدمة القطاعين الخاص 
والعام، لكنها في الوقت ذاته تعد مسؤولية 
مشتركة بين الباحثين العلميين والعاملين 

بالمعهد وصناع القرار.

غياب الطلبة الجماعي... تحريض تربوي وتقصير أسري وغياب للمحاسبة

بــاتــفــاق طـــابـــي وغــــض بصر 
 بتشجيع 

ً
من المعلمين، وأحيانا

وتحريض منهم، وإهمال كبير من 
 غياب المحاسبة 

ً
األسرة، وأخيرا

والعقاب، تحول الغياب الجماعي 
بين طلبة المدارس في السنوات 
األخــيــرة إلــى ظــاهــرة تثير القلق 
للمهتمين بــالــشــأن الــتــربــوي، إذ 
صار الطلبة يتفقون على الغياب 
قبل وبعد أي مناسبة، حتى وصل 
األمر إلى الغياب في أول يوم من 
رمضان إلى شبه جماعي، وخلت 

المدارس من الطلبة.
ــريـــدة« رصــــدت الــظــاهــرة  »الـــجـ
وتـــحـــدثـــت إلــــى الــمــخــتــصــيــن من 
أهــل الــمــيــدان الــتــربــوي، للتعرف 
على أسبابها، والبحث عن حلول 
لها، حيث أجمعوا على أنها باتت 
ظاهرة ومشكلة حقيقية تحتاج 

إلى حلول جذرية وناجعة.
بـــدايـــة، قـــال الــمــديــر الــمــســاعــد 
فــــــي ثـــــانـــــويـــــة أحـــــمـــــد الــــربــــعــــي، 
عبدالرحمن الجاسر، إن المجتمع 
الكويتي بحاجة إلى إعادة ضبط 
ــي الــثــقــافــة  ــي بـــعـــض األمــــــــور فــ فــ
 في أمرين 

ً
المجتمعية، خصوصا

مهمين أولهما موضوع الغياب 
قــبــل وبــعــد الــعــطــل، والــثــانــي هو 
 
ً
الغش وانتشاره بين الناس، الفتا

إلى أن الغياب هو عملية متراكمة 
وسلسلة متصلة، وهناك إمكانية 

للقضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف الجاسر: البد أن يعي 
الطالب أن غيابه فــي هــذه األيــام 
ــور مــســتــوى  ــدهــ ــيــــؤدي إلـــــى تــ ســ
التحصيل العلمي، بالتالي خفض 
نتيجته آخـــر الــعــام، وهــنــا يأتي 
دور األسر في غرس قيم االجتهاد 
والمثابرة والعمل، وكذلك غرس 

قيم األمانة.
 
ً
ــار إلــــى أن لــلــمــعــلــم دورا ــ وأشــ
 فــي توعية الطلبة 

ً
 ومهما

ً
كبيرا

ــلــــى أهــــمــــيــــة الـــــــدراســـــــة، وعـــــدم  عــ
التلميح لهم بالغياب، حتى لو 
كان قد انتهى من شرح المنهج، 
ــالـــشـــرح واإلعــــــــادة،  فـــهـــو مـــلـــزم بـ
ومحاولة إيصال المعلومة لكل 
الطلبة، بل إن عليه شرح الدروس 
حتى لو كان لديه طالب واحد في 
 لهذا الطالب الذي 

ً
الفصل احتراما

لم يتغيب.

مسؤولية كبيرة
ــر أن اإلدارة الــمــدرســيــة  ــ وذكــ
 مسؤولية كبيرة في 

ً
لديها أيضا

 أن عليها 
ً
جانب الغياب، موضحا

ــتـــأكـــد مـــن إدخــــال  الــمــتــابــعــة، والـ
الغياب في البرنامج وتعمل على 
تطبيق الائحة بشكل يرد الطالب 

الذي يكثر غيابه.
وأضـــاف أن الطالب المتغيب 
ــذر يــشــطــب،  ــ  بـــــــدون عــ

ً
15 يــــومــــا

 
ً
ــن يـــتـــغـــيـــب 25 يـــومـــا ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ وكـ
بعذر طبي يشطب، ومتى طبقت 

الــمــدارس هــذه الائحة فسيكون 
هناك انخفاض في أعداد الغياب، 
ويجب أن تكون هناك متابعة من 
الــمــنــاطــق التعليمية لــلــمــدارس، 
ــلــــوائــــح  لـــلـــتـــأكـــد مـــــن تـــطـــبـــيـــق الــ
 
ً
بشكل عــادل على الجميع، الفتا
إلـــــى أهـــمـــيـــة أن تـــخـــرج الـــــــوزارة 
بتصريحات صحافية تشرح فيها 
كــل الــتــفــاصــيــل لــكــي يــكــون هناك 

اطاع كامل من قبل المجتمع.

تدمير القيم
من جانبه، قال المدير المساعد 
بدر بن غيث، إن الغياب الجماعي 
ــلــــى وزارة  مـــشـــكـــلـــة حـــقـــيـــقـــيـــة عــ
 إلى أنها 

ً
التربية مواجهتها، الفتا

ــادة، والــطــلــبــة بــاتــوا  ــ أصــبــحــت عـ
يتفقون على الغياب بدون أي داٍع.
ــيـــث أن »هــــذه  وأضــــــــاف بــــن غـ
الظاهرة أو المشكلة تسببت في 
تدمير القيم لــدى الطلبة، وهنا 
يـــجـــب أن نــنــبــه إلـــــى أن األســـــرة 
عليها مسؤولية في حث األبناء 
على الجدية في الدراسة، وكذلك 
هنا دور كبير لإلدارات المدرسية 
فــي الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف، وكــذلــك 

المحاسبة وتطبيق اللوائح«.
وذكـــــر أن الـــمـــدرســـة يــجــب أن 
تكون بيئة جــاذبــة للطلبة حتى 
يحبوا الحضور إلــى مدرستهم، 
والمعلمون عليهم دور كبير في 
هـــذا الــجــانــب مــن خـــال التعامل 

المناسب معهم مع الحرص على 
شرح الدروس بشكل كامل وعدم 
 إلى أن أكثر شيء 

ً
تراكمها، منوها

مقلق في ظاهرة الغياب هو هدم 
قيمة اإلنتاجية، والمواظبة على 

العمل والدوام.
وأشـــــــــار إلــــــى أهـــمـــيـــة تــغــلــيــظ 
العقوبات على ولي األمر والطالب 
، والــمــدرســة 

ً
ــــذي يــغــيــب كـــثـــيـــرا الـ

عليها أن تبحث عن طريقة لجذب 
الــطــاب وتنويع الــيــوم الــدراســي 
بأنشطة وبــرامــج تجعل الطاب 
حــريــصــيــن عـــلـــى الـــحـــضـــور إلـــى 
 إلــى قــرار الــوزارة 

ً
مدرسته، الفتا

بإيقاف حصص البدنية والفنية، 
والــتــي كــان بــاإلمــكــان معالجتها 
بشكل أفضل، ليظل هناك جانب 
تــرفــيــهــي لــلــطــالــب حــتــى ال يكون 
 علمية 

ً
الدوام المدرسي حصصا

فقط وبالتالي يرغب الطالب في 
الغياب.

تكرار الغياب
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــبــاحــثــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن ثـــانـــويـــة بــيــان 
زينب علي، »نعاني منذ سنوات 
كــثــرة ظــاهــرة الــغــيــاب الجماعي 
في المدارس«، الفتة إلى أن »هذه 
الــظــاهــرة بــاتــت تتكرر فــي األيــام 
قبل العطل، والــيــوم صــارت تطل 
علينا بالغياب الجماعي في أول 

يوم من الشهر الفضيل«.

وأضـــافـــت: »لــلــه الــحــمــد كــانــت 
نــســبــة الــحــضــور لــديــنــا بثانوية 
ــــن شــهــر  ــــي أول يـــــــوم مــ ــان فــ ــ ــيـ ــ بـ
رمضان عالية جــدا، حيث بلغت 
91 فــي الــمــئــة، فيما كــان الغياب 
الجماعي في ثانويات ومــدارس 
أخـــرى«، الفــتــة إلــى أن »هـــذا األمــر 
تحقق بسبب عــدة عــوامــل منها 
الحرص على إدخال الغياب أواًل 
بـــــأول مـــن خــــال بـــرنـــامـــج ســهــل، 
إضافة إلى نشر الثقافة والوعي 
بأهمية االلتزام بالدوام من أجل 

تحصيلهم العلمي«.
 
ً
وأشـــارت إلــى أن لألسرة دورا

 فــي تعزيز جــانــب االلــتــزام 
ً
كــبــيــرا

ــالــــدوام لــــدى أبــنــائــهــم، مــنــوهــة  بــ
إلى أن ثانوية بيان وفرت البيئة 
الجاذبة للطالبات، وهــذا ساهم 
 في تقليل الغياب إلــى حد 

ً
كثيرا
كبير.

نتائج جيدة 
بـــدورهـــا، قــالــت المعلمة دالل 
ــان: فـــــي اآلونـــــــــة األخــــيــــرة  ــ ــــضــ رمــ
انتشرت ظاهرة الغياب الجماعي 
ــــر ســيــئ  ــــي أمـ فــــي الـــــمـــــدارس، وهـ

 على المستويين الشخصي 
ً
جدا

والتعليمي، إذ يؤثر الغياب على 
التحصيل العلمي للطالب، كما 
أنه يقلل لدى الطالب قيم االلتزام 
والــجــديــة، وهـــذه صــفــات ال تليق 
بــالــمــتــعــلــم الــــراغــــب فــــي تــحــقــيــق 

نتائج جيدة لمستقبل أفضل.
وأضــافــت أن الــغــيــاب المتكرر 
 عـــلـــى 

ً
ــــب يــــــؤثــــــر ســـــلـــــبـــــا ــالـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ

ــمـــي لـــلـــطـــالـــب،  ــلـ ــعـ الـــتـــحـــصـــيـــل الـ
ــــب ربــــــكــــــة فـــــــي الــــــجــــــدول  ــبـ ــ ــسـ ــ ويـ
 
ً
الدراسي للمعلمة، ويحدث خلا
فــي الخطة الــدراســيــة، وبالتالي 
ــــرح  ــة إلـــــــــى شـ ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ ــر الــ ــطــ تــــضــ
الــمــفــاهــيــم الـــتـــي فـــاتـــت الــطــالــبــة 
فــي الحصص التي غابت عنها، 
مشددة على أهمية توعية أولياء 
األمور عن مخاطر ظاهرة الغياب 
المتكرر والجماعي، إضافة إلى 
أهمية التوعية المستمرة للطاب 

لتحسين المستوى التعليمي.

بيئة جاذبة
بــيــنــمــا قـــالـــت الــمــعــلــمــة نــاديــة 
ــاب الـــغـــيـــاب  ــ ــبـ ــ عـــبـــدالـــلـــه، إن »أسـ
الـــجـــمـــاعـــي كـــثـــيـــرة مــنــهــا شــعــور 

الطالب الخاطئ بأنه يمتلك الحق 
فــي الـــراحـــة، كــذلــك نــظــرة الطالب 
للمجتمع الذي انتشرت فيه كذلك 
ظاهرة الغياب قبل وبعد العطل 
الرسمية، إذا هي غياب القدوة«، 
ــه يــفــضــل أن يــكــون  ــى أنــ الفـــتـــة إلــ
هــنــاك بيئة جــاذبــة فــي الــمــدارس 
مثل الترفيه واألمــاكــن المريحة 
 للدوام 

ً
للطالب حتى يكون محبا

في مدرسته وغير كاره لها.
ــــدارس  ــمـ ــ وأشــــــــــارت إلــــــى أن الـ
التي تطبق فكرة البيئة الجاذبة 
والــتــوعــيــة الــمــســتــمــرة تــقــل فيها 
نــســب الــغــيــاب، الفــتــة إلـــى أهمية 
توعية الطلبة بأن شهر رمضان 

شهر للعبادة وليس للكسل.
ــرت أن اســتــخــدام وســائــل  وذكــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واإلعــــام 
ــه دور  ــ ــــي والــــمــــســــمــــوع لــ ــرئـ ــ ــمـ ــ الـ
كبير فــي نــشــر الــوعــي والــثــقــافــة، 
ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا فــي توعية 
الطاب بأهمية الدوام المدرسي، 
ــلــــى تــحــصــيــلــهــم  ــلـــمـــحـــافـــظـــة عــ لـ
ــنــــتــــائــــج  الــــعــــلــــمــــي وتــــحــــقــــيــــق الــ

المرجوة.

انهار مبنى قيد اإلنشاء في منطقة العارضية 
الــحــرفــيــة، صــبــاح أمـــــس، بــســبــب تــســرب مياه 
الصرف الصحي إلى أساس المبنى مما تسبب 
في انهيار دعامات المبنى، ولم يسفر الحادث عن 

وقوع إصابات واقتصر على األضرار المادية.
وفي التفاصيل، قالت إدارة العاقات العامة 
واإلعام في قوة اإلطفاء العام إن إدارة العمليات 
 صباح أمــس يفيد بوجود انهيار 

ً
تلقت باغا

مبنى قيد اإلنشاء بمنطقة العارضية الحرفية، 
مشيرة إلى أنه فور تلقي الباغ تم توجيه مركز 
إطــفــاء الــعــارضــيــة الــحــرفــيــة إلـــى مــوقــع الــبــاغ 

للتعامل معه.

ــال اإلطـــفـــاء وفـــور  ــ وأضـــافـــت اإلدارة أن رجـ
وصولهم تبين لهم أن االنهيار حدث لدعامات 
المبنى بسبب تسرب مياه الــصــرف الصحي 
من الموقع المجاور، الفتة إلى أن رجال اإلطفاء 
عملوا على تأمين الموقع بالتعاون والتنسيق 
مع مقاول المشروع ولم يسفر الحادث عن وقوع 

أي إصابات.
ونفت اإلدارة أن يكون الحادث تسبب في أي 
اضرار مادية لمبنى الجهاز المركزي لمعالجة 
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرة 

إلى أن مكان الحادث بعيد عن موقع الجهاز.
بــــدورهــــا، أكــــدت بــلــديــة الــكــويــت أن الــفــريــق 

الرقابي في إدارة السامة بمحافظة الفروانية 
قــام بالكشف على الموقع الـــذي شهد انهيار 
التربة في العارضية الصناعية وتبين أنه مبنى 
قيد اإلنشاء في مرحلة حفر السرداب ويوجد 
لدى المقاول رخصة سامة ورخصة تشوين 

سارية المفعول. 
وأوضحت أنه من خال الصور الملتقطة قبل 
انهيار التربة يوجد تدعيم من ناحية الشارع 
مكان االنهيار حيث تم وقــف األعــمــال لسامة 
المارة والخدمات وتم تحرير محضر مخالفة 
 على 

ً
بحق المقاول وجار متابعة الموقع حفاظا

السامة العامة.
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 ترتيب أولوياتها 
ً
عيد غدا

ُ
»المالية« البرلمانية ت

فهد تركي
في الوقت الــذي عــاد مجلس 
األمــــــــــــة 2020 إلــــــــــى الــــســــاحــــة 
ــد، عــقــب  ــ ــديـ ــ ــــن جـ الـــســـيـــاســـيـــة مـ
حكم المحكمة الدستورية الذي 
قــضــى بـــإبـــطـــال مــجــلــس 2022، 
تــعــود الــلــجــان الــبــرلــمــانــيــة إلــى 
اجتماعاتها وترتيت أولوياتها 
ــا، لــمــنــاقــشــة  ــالـــهـ وجــــــــداول أعـــمـ

مــا فــي أدراجـــهـــا مــن مقترحات 
ومـــشـــاريـــع بــقــوانــيــن، وأبـــرزهـــا 
الــلــجــنــة الــمــالــيــة الـــتـــي ستعقد 
 الــخــمــيــس اجــتــمــاعــا مهما 

ً
ــدا غــ

إلعادة ترتيب أوراقها، ويتصدر 
جدول أعمالها رفع الحد األدنى 
لمعاشات المتقاعدين، وتوحيد 
م الــرواتــب لموظفي الــدولــة، 

ّ
سل

ويـــــأتـــــي ذلـــــــك وســـــــط تـــوقـــعـــات 
بــــإعــــان الـــتـــشـــكـــيـــل الــحــكــومــي 

الجديد خال أيام قائل. 
وأعلن رئيس اللجنة المالية 
في مجلس األمــة، النائب أحمد 
الــــحــــمــــد، أن الــــــدعــــــوة وجـــهـــت 
ألعـــــــضـــــــاء الــــلــــجــــنــــة لـــحـــضـــور 
االجــتــمــاع األول لها بعد عــودة 
 الخميس من 

ً
مجلس 2020، غدا

أجل مناقشة أولويات اللجنة من 
المقترحات والمشاريع بقوانين.

ــال الــحــمــد، فــي تــصــريــح لـ  وقـ
»الجريدة«، عقب صــدور الحكم 
الــخــاص بالحكمة الــدســتــوريــة 
بالجريدة الرسمية، عاد مجلس 
2020 ألداء مهامه التشريعية من 
جديد، واللجان البرلمانية أيضا 
 اللجنة 

ً
بــدأت العمل، خصوصا

 الى أن االجتماع 
ً
المالية، مشيرا

ــات ومـــتـــابـــعـــة  ــ ــ ــويـ ــ ــ يـــبـــحـــث األولـ
ــة  ــاصــ ــخــ ــل الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــجـــــريـــــات الـ

بالقوانين المدرجة على جدول 
أعـــمـــال الــلــجــنــة، الســيــمــا الــتــي 

تمّس المواطن والوطن.
وأضــــــــــاف: ســـنـــنـــاقـــش الـــحـــد 
األدنــــــى لــــرواتــــب الــمــتــقــاعــديــن، 
وهذا القانون إحدى األولويات 
المهمة للجنة المالية والشعب 
الكويتي، لكونه يمّس شريحة 
كــــبــــيــــرة مــــــن أبــــــنــــــاء الــــكــــويــــت، 
ــل الــمــتــقــاعــديــن، فــضــا عن 

ّ
تــمــث

م الــرواتــب الخاص 
ّ
مناقشة سل

بالموظفين في وزارات وجهات 
الـــدولـــة الــمــخــتــلــفــة، مــضــيــفــا أن 
الفكرة موجودة لدّي فيما يتعلق 
بـــهـــذه الــنــوعــيــة مـــن الــقــوانــيــن، 
ــاع تــرتــيــب  ــمــ ــتــ وســـيـــشـــهـــد االجــ
ــة بــعــمــل  ــ ــــاصـ ــــخـ األولــــــــويــــــــات الـ

اللجنة.
وفي رده على إمكانية وجود 
بند القروض على جدول أعمال 
اللجنة، قــال الــحــمــد: ســنــرى ما 
هو موجود على جدول األعمال، 
ــات  ــ ــويــ ــ ــيــــب أولــ ــرتــ وســــنــــعــــيــــد تــ
اللجنة المالية االقتصادية في 

المجلس. 
وحــــــــول تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــجـــديـــدة، دعــــا الــحــمــد رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ 
أحمد نواف األحمد الى اإلسراع 

فــي تشكيل حكومته الجديدة، 
وعقد جلسة خاصة ألداء اليمين 
الـــدســـتـــوريـــة لــرئــيــس وأعـــضـــاء 
الـــحـــكـــومـــة، كـــي تــســيــر الــعــجــلــة 
والتعاون، مشيرا الى أن »البلد 
مشلول، وكفانا صراعا وتأزيما 
وتصعيدا، فلم نجد أي نتيجة 

من وراء ذلك«.
وأضــــــاف: الـــرســـالـــة واضــحــة 
لرئيس الوزراء بضرورة اإلسراع 
ــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه ويـــأتـــي  فــ

للمجلس كي تعمل الحكومة مع 
المجلس بعد قَسمها، فا مفر 
سوى االلتزام بالدستور، خاصة 
المادة 50 منه، التي تنص على 
فــصــل الــســلــطــات مـــع تــعــاونــهــا، 
مــؤكــدا أن الــدســتــور شـــدد على 
ضرورة التعاون بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وفي كلمته الى نواب مجلس 
2020، قال الحمد: »ال بّد من فتح 
صفحة جديدة للعمل والتعاون 

ــه ال  ــا أنــ ــنـ واإلنــــجــــاز، فــنــحــن رأيـ
فـــائـــدة مـــن الـــتـــأزيـــم، وال بــــّد من 
العمل الجاد من أجل أهل الكويت 
الذين ينتظرون الكثير، والكويت 
تستحق األفضل، فالبلد واقف، 
وال بــّد أن تــدور العجلة ونرمي 
ــات خــلــفــنــا،  ــراعــ الـــتـــأزيـــم والــــصــ
ونبدأ بصفحة جديدة عنوانها 

الكويت«.
وأكــــــد أن الـــشـــعـــب الــكــويــتــي 
ينتظر مــن نــواب مجلس 2220 

أن يعملوا ويناقشوا القضايا 
والــمــقــتــرحــات والــقــوانــيــن التي 
ــم  ــتـــواهـ ــور مـــسـ ــ ــطــ ــ ــم وتــ ــهـ ــمـــسـ تـ
الــمــعــيــشــي فـــي جـــانـــب، وإنــجــاز 
ــن الــــمــــهــــمــــة لـــلـــبـــاد  ــ ــيــ ــ ــوانــ ــ ــقــ ــ الــ
ــانــــب اآلخـــــــــر، الســيــمــا  ــي الــــجــ ــ فـ
االقــــتــــصــــايــــة والــــمــــالــــيــــة مــنــهــا، 
مؤكدا جاهزية اللجنة المالية 
لمناقشة وإقرار كل ما من شأنه 
دعم المواطن ورفعة الدولة ماليا 

واقتصايا.

اجتماع سابق للجنة المالية في مجلس 2020

بوصليب: ال تراجع عن االستقالة
»لن أحضر أي اجتماعات وأرفض استمرار مجلس 2020«

م  قـــال الــنــائــب ســعــود بــوصــلــيــب، الـــذي تــقــدَّ
باستقالته من مجلس األمة 2020 عقب إبطال 
الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة لــمــجــلــس 2022، إن 
 معينين، وليس 

ً
استقالته صدمت أشخاصا

الجميع، وال تراجع عنها. 
وذكــر بوصليب، فــي تصريح صحافي، أن 
: »مــن خال 

ً
أسباب االستقالة كثيرة، مضيفا

ن  كتاب االستقالة أردت أن أعرج على أمر معيَّ
وأؤكـــد عــلــيــه، أنــه ال ُســلــطــة تعلو عــلــى ُسلطة 

 .»
ً
الشعب الكويتي إطاقا

وتابع: »القيادة السياسية قالت كلمتها، من 
خال مرسوم حل مجلس 2020 في الثاني من 
أغسطس لعام 2022، والمحكمة الدستورية 
في 20 الجاري أبطلت مجلس 2022، وأعادت 

مجلس 2020، واآلن وبعد ذلك كله تبقى كلمة 
ــى الـــشـــعـــب، مـــن خــــال مــمــثــلــيــه في  الــفــصــل إلــ

المجلس، بأن أستقيل«. 
وقــال بوصليب: »لــن أحضر أي اجتماعات 
نــيــابــيــة، ألنــنــي عــضــو مستقيل مــن المجلس 
مـــن وجـــهـــة نـــظـــري، وأنــــا مــقــتــنــع قــنــاعــة تــامــة 

باستقالتي«. 
مت استقالتي مكتوبة لرئيس  وأضاف: »قدَّ
مجلس األمة، وسواء وافق المجلس عليها أو 

لم يوافق، فإنني لن أتعاون معه«، 
ضني الشعب، فسأخوض  : »إذا فوَّ

ً
مضيفا

االنتخابات القادمة«. 

الشحومي: اللجان البرلمانية تستأنف أعمالها
كــشــف نــائــب رئــيــس مــجــلــس األمــــة، أحــمــد 
الشحومي، أن اللجان البرلمانية ستستأنف 
عملها واجــتــمــاعــاتــهــا مــن جــديــد عــقــب حكم 
المحكمة الــدســتــوريــة بــعــودة مجلس 2020 

وإبطال مجلس 2022.
وقال الشحومي، على حسابه في »سناب 
ــان الــــــشــــــؤون الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــ ــــجـ شــــــــــات«، إن لـ
والقانونية، والشؤون المالية واالقتصادية، 
والداخلية والدفاع، ستجتمع هذا األسبوع 
بإذن الله لمناقشة جــداول أعمالها وترتيب 

أولوياتها للمرحلة القادمة. 
ــال:  ــان قــ ــلـــجـ ــاعـــات الـ ــمـ ــتـ ــطــــاق اجـ وعـــــن انــ

لوا، وسنكون على الوعد بعون الله.  تفاء
ورّد الشحومي على نــواب مجلس 2022 
المبطل قائا: »كان رأيهم أن الحكومة تقسم 

ويحل مجلس األمــة، بعدها قــالــوا لــن تقسم 
وستحل المجلس، ثــم قــالــوا لــن نمكنها من 
الــقــســم وســنــجــلــس عــلــى كـــراســـي الــحــكــومــة، 
م ونــذهــب إلــى ســاحــة اإلرادة والــلــي 

ّ
وســنــؤز

فيها فيها«. 
وأضاف: لم يكتفوا، إنما أتوا ايضا بفكرة 
جديدة ال بــّد أن نبحثها، وهــي أن المحكمة 
الدستورية ال تملك الحق في إبطال المجلس، 
وعليه يجب أن يــعــود مجلس 2022 بكامل 
صــاحــيــاتــه، مــشــيــرا الـــى أنـــه مـــن خـــال هــذا 
المنطق، ال بّد أن يرجع مجلس 2012 ويسترد 
كامل صاحياته أيضا، نظرا ألنه أبطل من 

خال حكم »الدستورية«.
أحمد الشحومي

م الرواتب يتصدران جدول أعمال اللجنة
ّ
الحمد لـ ةديرجلا●: الحد األدنى لمعاشات المتقاعدين وسل

سعود بوصليب

»التشريعية« تناقش اليوم 
المفوضية العليا لالنتخابات 

عقد مكتب مجلس األمــة اجتماعا، أمــس، برئاسة رئيس 
المجلس مرزوق الغانم، بحضور كل من نائب الرئيس أحمد 
الشحومي وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس 
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د. عبيد الوسمي، 
ورئــيــس لجنة الــشــؤون المالية واالقتصادية النائب أحمد 
الحمد، باإلضافة إلى األمين العام للمجلس خالد بو صليب.

يأتي ذلك في وقت تعقد »التشريعية« اليوم اجتماعها االول 
بعد عودة مجلس 2020؛ لمناقشة قانون المفوضية العليا 
لانتخابات، في حين تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع 
 لمناقشة الموضوعات الواردة على جدول أعمالها، 

ً
اجتماعا

فضا عن أن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ستعقد غدا 
اجتماعا لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
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ب... فماذا تبقى؟ في الصميم: كسل وتسيُّ

د. محمد بن ناصر يرصد التعابير الكويتية

talalalarab@yahoo.comطالل عبد الكريم العرب

افــتــتــاحــيــة مــؤلــمــة لــجــريــدة »الــجــريــدة« 
ــة الكسل،  تــصــف فيها الــكــويــت بــأنــهــا دولـ
ــا صـــــدر قــبــل  ســبــقــهــا وصـــــف أكـــثـــر إيــــامــ
بــضــعــة أشــهــر عــن »اإليــكــونــومــيــســت« بــأن 
الكويت رجل الخليج المريض، وأوصاف 
وتحذيرات كويتية ودولية تصف الحالة 
الكويتية بــأنــهــا مــتــدهــورة، إنــهــا الكويت 
التي كانت درة الخليج وبلد النهار، بلد 
الخير والصدقات، ومنارة الثقافة، والفن، 

والحرية، والحداثة.
ورغـــــم هـــــذا، ورغـــــم الــتــســيــب الــوظــيــفــي 
والتهرب من العمل والتعلم، ورغم التهور 
والــتــمــادي فــي مــنــح اإلجـــــازات والتعطيل 
والعطل التي فاقت أي دولة تحترم نفسها 
وقيمة العلم والعمل فيها، فــإن هناك من 
يطالب بمزيد من التعطيل للبلد في العشر 
األواخـــــر مـــن رمـــضـــان، وال نــعــرف هـــل هو 
مطلب سياسي أم ديني، أم هو تقليد لدول 
هي أصا ال تعطل في أي مناسبات مهما 
كانت، أم أنه مجرد كسل معشش في عقول 

المسؤولين؟ 
فــمــنــذ أن فــتــحــنــا أعــيــنــنــا عــلــى الــحــيــاة 
والــى أن دخلنا معترك العمل ونحن نرى 
الــجــمــيــع يــبــذل جــهــده فــي رمـــضـــان، فــمــاذا 
حدث للكويت اآلن؟ هل هناك أناس آخرون 

غيرنا ال يستطيعون العمل في رمضان؟ أم 
أنهم أكثر تدينا منا فهم يريدون قيام الليل 
الذي كنا نقيمه، ولكن بعطلة رسمية؟ فماذا 
يسمى ذلك المطلب غير أنه كسل في العمل 

وفي أداء الواجب؟ 
موظفات دور تحفيظ القرآن يداومن من 
الساعة 4 إلى 7 مساء فقط، ويقبضن بغير 
حق راتب دوام كامل، فقرر ديــوان الخدمة 
تصحيح الــوضــع لــتــعــود ســاعــات العمل 
الــى سبع ســاعــات، إال أن الــمــوظــفــات قمن 
باعتصام بتشجيع مــن نــوائــب األمـــة، أما 
سبب اعتصامهن فهو الكسل بعينه، وإال ما 
الفرق بينهن وبين باقي موظفات الكويت 
حتى يتميزن عنهن بـــدوام قصير وراتــب 
كــامــل؟ طبعا الحكومة الرشيدة تراجعت 
عـــن قـــرارهـــا اإلصـــاحـــي وطـــأطـــأت رأســهــا 

لكسالى الكويت. 
واعتصم قبل مدة مفتشو إدارات النظافة 
وإشـــغـــاالت الـــطـــرق، أتــعــلــمــون لـــمـــاذا؟ ألن 
وزيـــــرة الـــدولـــة لـــشـــؤون الــبــلــديــة أصــــدرت 
قرارا بنقلهم خارج مراكز المحافظات التي 
يسكنون فــيــهــا، وهـــو قـــرار حــكــيــم، فسبب 
الــقــرار عـــدم عــدالــة المفتشين وتساهلهم 
مــــع الـــمـــخـــالـــفـــات الــجــســيــمــة وتـــخـــاذلـــهـــم 
وتغاضيهم داخل مناطقهم، أما احتجاج 

ه إال الكسل وال  المفتشين فــا سبب وراء
غير الكسل، فهم يرفضون نقلهم عن أماكن 
سكنهم لبعدها عنهم وكأن الكويت جزيرة 
ــم أن مــعــظــم مــوظــفــي الــكــويــت  الـــعـــرب، رغــ
يعملون خارج مناطقهم، وطبعا استجابت 
الحكومة الرشيدة لمطالب كسالى الكويت.
ــاهــــرة مــرضــيــة  الــحــقــيــقــة أن الـــكـــســـل ظــ
ومدمرة تماما كالغش والتزوير والرشوة، 
فالكسل في الرقابة هو الذي أدى الى الغش 
في الشوارع واالختبارات والتزوير وفي كل 
شيء، الكسل هو الذي دفع بعشرات اآلالف 
مــن الطلبة الـــى الــغــش، وآالف المدرسين 
الى التهاون في التعليم، وهو الذي يعطل 
مصالح المراجعين بمقولة »تعال باجر«، 
حتى مجلس األمة مصاب بظاهرة الكسل، 
فالمطبخ التشريعي بلجانه فــي سبات، 
ال يشغل بالها غير ترسيخ الكسل، وهدر 

األموال با مجهود.
ال يــبــدو أن أحــــدا فــي هـــذا الــبــلــد، إال ما 
ندر، يشعر بأن البلد بكامله يعيش حالة 
كسل وتسيب، فا الحكومات وال المجالس 
ــال الــديــن وال  الــســابــقــة والــاحــقــة، وال رجــ
خطباء المساجد وال الجمعيات الخيرية 
قاموا بواجبهم تجاه تلك الظاهرة المدمرة 

لألمم.

ــم الـــتـــعـــابـــيـــر االصـــطـــاحـــيـــة  ــعــــجــ »مــ
الكويتية« جهد لغوي اجتماعي ضخم 
جدير بالشكر والثناء أنجزه األستاذ 
بــجــامــعــة الــكــويــت د. مــحــمــد جــاســم بن 
 هذه 

ً
ناصر، وأصدره عام 2020 عارضا

التعابير بالعربية الفصحى والعامية 
مــع الــتــرجــمــة اإلنــكــلــيــزيــة الــتــي هــي في 
ــة لــمــكــتــبــة  ــافــ ــع جـــهـــد مـــــواز وإضــ ــواقــ الــ
الثقافة والــتــراث الكويتيين، وللكتاب 
كــذلــك مــاحــق يــدرج فــي أحــدهــا أسماء 
سائر المعاجم والقواميس، نحو )80(، 
حـــاول مــؤلــفــوهــا مــنــذ عــام 1951 شــرح 
مـــفـــردات وتــعــابــيــر الــلــهــجــة الــكــويــتــيــة، 
ــاء واأللـــقـــاب  ــ ــــة األمـــثـــال واألزيــ أو دراسـ

والحلي والطيور.
يضم المعجم 920 عبارة اصطاحية 
كويتية، شرحت شرحا وافيا ومترجما، 
وهــو بذلك يجدد ويضيف إلــى جهود 
ــة  مـــن ســبــقــه فـــي مــجــال تــوثــيــق ودراســ
اللجنة الكويتية من الذين ينوه د.بن 
نـــاصـــر بــفــضــلــهــم فـــي الــمــقــدمــة كـــل مــن 
أيــــوب حــســيــن وأحـــمـــد الــبــشــر الــرومــي 
وغــانــم شاهين الغانم وخــالــد الرشيد 
البداح، ود.عادل العبدالمغني وعبدالله 
خلف، ود.يعقوب الغنيم، وغيرهم من 
الباحثين والباحثات مثل بزة الباطني 
وسلوى المغربي ود.وسمية الحوطي 

وغنيمة الفهد ود.ليلى السبعان.
ــهـــدا كـــبـــيـــرا فــي  بــــذل د.بـــــن نـــاصـــر جـ
اختيار وشرح التعابير الكويتية، ولكن 
 أوفى، كان 

ً
شرح نحو ألف تعبير شرحا

ربما سيضاعف حجم الكتاب الحالي 
)322( صفحة! وربــمــا تــدارك المصنف 
الحاجة الى شرح بعض التعابير التي 

سأورد بعضها من متن الكتاب.
فـــتـــعـــبـــيـــر »بـــــاغـــــة شــــــــف«، )ص52(، 
ــولـــي، كـــلـــمـــاتـــه بــحــاجــة  ــفـــضـ وتـــعـــنـــي الـ
ــيـــح؟ فـــمـــا الــبــاغــة  ــتـــوضـ ــى بـــعـــض الـ ــ الـ
ــبــْرِيــَدت 

َ
هــنــا؟ ومــا »الــشــف«؟ وعــبــارة »ت

عــظــامــه« بمعنى صــدمــه الــمــوقــف، فهل 
لــكــلــمــة »تـــبـــريـــدت« أصـــل فـــي الــفــصــحــى 
مثل »تبرجدت« وهل لها معنى ما؟ إذ 
يقول قاموس المنجد عن »الُبرجد« إنه 
»كساء غليظ مخطط«، وهناك تعابير 
أخـــرى بــحــاجــة إلـــى الــمــزيــد مــن الــشــرح 
والــتــوثــيــق مــثــل »داس بــُرّمــتــه« و»داش 
بـــدالـــغـــه« و»بـــالـــطـــقـــاق« أو »بــالــطــكــاك«. 

)ص46(. 
ومــــن مـــحـــاســـن الـــكـــتـــاب أنــــك تــطــالــع 
ــيــــر  ــابــ ــتــــعــ فـــــيـــــه مـــــــا لـــــــم تــــســــمــــع مـــــــن الــ
والمصطلحات مــن الخطاب المتداول 
ومــنــهــا »انـــهـــرق بــطــنــه« بــمــعــنــى خــاف 
ــبـــه«،  ــلـ وارتــــــعــــــد. )ص38( و»انــــــدفــــــق قـ
)ص36(، بــعــكــس »انــربــط لــســانــه« مثا 

الواضحة المعنى.
ومن التعابير »إيده بالدهن« للداللة 
عــلــى الــحــيــاة الــمــرفــهــة، بــيــنــمــا الــحــيــاة 
المرفهة اليوم »خالية الــدســم«، وال يد 
في الدهن إال أيدي مصلحي السيارات، 

بعكس تعابير مثل »إيده خفيفة« و»إيده 
طويلة«، )ص40( و»بالع رادو« )ص46(. 
ــَبــط من 

ْ
ومــن التعابير ذات الــداللــة »أض

ساعة الما«، أي أدق من المؤذن وتعبير 
»المكان يتعذرك«، ويشرحه »د.بن ناصر« 
كالتالي: »المعنى: ال وجود لك عندنا، فا 
تزرنا مــرة أخــرى، غير مرحب بــك. مثال 

سياقي: آسفين أخوي، المكان يتعذرك.
 you are a persona non :الــتــرجــمــة
 .»grata, never darken my door again

)ص31(.
ونـــــحـــــن نــــســــمــــع دائــــــمــــــا فــــــي بـــعـــض 
نـــشـــرات األخـــبـــار لــــدى إبـــعـــاد الــســفــراء 
 يشبه »المكان يتعذرك« بالكام 

ً
تعبيرا

.persona non grata :الدبلوماسي أي
وال شـــك أن هــــذا الــتــعــبــيــر، »الــمــكــان 
يتعذرك« فيه من حسن األدب والحرص 
عـــلـــى مـــشـــاعـــر الــــطــــرف اآلخـــــــر الـــشـــيء 
ل: كيف سيترجم  الكثير، وكنت أتساء
أو يــخــتــار الــتــعــبــيــر الــمــمــاثــل للتعبير 
ــي الـــلـــبـــن« بــمــعــنــى الـــداهـــيـــة  ـــح فــ

ّ
»مـــفـــت

ذي الــخــبــرة الــواســعــة، فــرأيــتــه يحسن 
الترجمة أو اختيار التعبير اإلنكليزي 
 Butter would not« :الــمــقــارب، وهـــو
melt in his/ her mouth« بمعنى أنه 

لفطنته، »ال تذوب الزبدة في فمه«!
ــن األمـــــثـــــال والـــتـــعـــابـــيـــر  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ  الــ
الــعــربــيــة وغـــيـــر الــعــربــيــة تــنــتــقــص مــن 
قــــدرات الـــمـــرأة والــتــعــبــيــر الــــذي يـــورده 
الكتاب هنا مــعــروف وهــو »فــان أردى 
مــن أمــه« للداللة على ضعف الشخص 
وجبنه، وواضح أنه تعبير قد ال يكون 
مــســتــقــى مــــن الـــبـــيـــئـــة الـــصـــحـــراويـــة أو 
ــا هـــو مـــن الـــحـــيـــاة فــي  ــمـ الـــبـــحـــريـــة، وربـ
ــقـــرى الـــتـــي تــفــرض  ــمـــدن أو الـ بــعــض الـ
عزلة شديدة على المرأة، كما ال يمكن 
أن يجرؤ أحد على السخرية من خصمه 
ــه«، واألب  ــيــ بـــالـــقـــول إنــــه »أردى مـــن أبــ

بينهم.
ــات فــي  ــمــ ــلــ ــكــ  بــــعــــض الـــتـــعـــابـــيـــر والــ
اللهجة الكويتية مــن أصــل فــارســي أو 
هندي كما هو معروف، ومنها تعبير 
 أو واضح 

ً
 أو علنا

ً
ــَكــره«، أي جهارا

ْ
ش

َ
»أ

وضـــوح الــشــمــس. )ص20( ويترجمها 
مــؤلــف الــكــتــاب In evidence وأصــلــهــا 
ــي الـــلـــغـــة الـــفـــارســـيـــة  كـــلـــمـــة مــــتــــداولــــة فــ
ــار« بــالــمــعــنــى  ــكــ ــي »آشــ الـــمـــعـــاصـــرة وهــ
نــفــســه، وهـــنـــاك تــعــبــيــر آخــــر فــيــه ربــمــا 
كلمة فارسية عامية وهو القول »بينهم 
ـــدة« وقـــد يــكــون أصــلــهــا »قــامــنــدة« 

ْ
ـــَمـــن

َ
غ

ــي بــعــض  ــّبـــأ أو مـــخـــفـــي فــ بــمــعــنــى مـــخـ
اللهجات.

مــن الــتــعــابــيــر الــكــويــتــيــة الــمــرصــودة 
فـــي مــعــجــم د.مــحــمــد جــاســم بـــن نــاصــر 
مــجــمــوعــة طـــريـــفـــة ومــضــحــكــة أحــيــانــا 

نختتم بها المقال:
 مـــن هـــذه الــتــعــابــيــر فـــي نــقــد الــمــرأة 
الــتــي تبالغ فــي لبسها! يــقــول التعبير 
ــة الــــســــوق ويــــايــــة« كــقــول  عــنــهــا »البــــســ

بعضهم »شــفــيــهــا نـــورة البــســة الــســوق 
ــه؟ تــــرى طــلــعــة خــفــيــفــة«، بــمــعــنــى  ــ ــاّي ويــ
over dressed والمثل المضحك الثاني 
تهديد لشخص يزعجك فتحذره مهددا 
ــرانــــي«، أي  ـــع لـــك زيــ

ّ
ـــــر عــنــي ال أطـــل

ِّ
»وخ

ال تــدعــنــي أصــــب جــــام غــضــبــي عــلــيــك، 
 let« ويــتــرجــمــهــا بالتعبير اإلنــكــلــيــزي
fly at you« ولـــم أســمــع هـــذا الــتــعــبــيــر 
لكني راجــعــت قــامــوس الــمــورد فرأيته 
يــقــول فــي معنى »to let fly«: »يــقــذف، 
يسدد ضربة إلى، يشتم«، أما عن ماهية 
»الزيران« وال أعرف المفرد من »الزيران« 

وهل هو »الزار«؟
فــالــشــرح قـــد يـــطـــول، وربـــمـــا الـــزيـــران 
ــي الــمــعــتــقــدات الــشــعــبــيــة فــصــيــل مــن  فـ
الجن الــذي يصيب البشر، فــا يتحكم 
ــان بــتــصــرفــاتــه بـــعـــد ذلـــــك! ومـــن  ــســ اإلنــ
ــذم، أن تصف  الــتــعــابــيــر الــطــريــفــة فــي الـ
شــخــصــا مـــا بـــأنـــه »ال يـــنـــفـــع.. ال طــبــلــة 
وال طــار«! وتعبير شديد الواقعية في 
ي.. بس  الــلــهــجــة الــكــويــتــيــة يـــقـــول: »ودِّ

الهوا ضدي«!
وقد لفت نظري في وصف االزدحام 
ــاس مــــــــدازز«، أي  ــنــ الـــشـــديـــد تــعــبــيــر »الــ
الناس تتدافع! وقد وجدت في قاموس 

: دفعه«.
ً
َره دزرا

َ
المنجد »دز

ومــن التعابير الرمزية المعبرة عن 
الثراء الخفي قولهم عن شخص ما إنه 

»بارك على حال«. )ص44(.
يــقــول د.مــحــمــد بـــن نــاصــر فـــي شــرح 
التعبير: »المعنى يملك مــاال دون علم 
 lay away money, »he is اآلخـــريـــن« 

raking it in. )ص44(.
ــر الـــمـــعـــبـــرة بــمــعــنــى  ــيـ ــابـ ــعـ ــتـ ومــــــن الـ
ــه، والـــتـــعـــبـــيـــر  ــلــ ــــي لــ ســــأســــاعــــدك لـــلـــه فـ
الكويتي »باخذ فيك ويــه )وجــه( الله«، 
أي ابتغاء وجــه الــلــه، وتعبير آخــر عن 
وصـــول شــخــص مــا إلــى حـــدود تحمله 

»باد حيله«، أي خارت قواه.
ــتــــداول  ــن الـــتـــعـــابـــيـــر الـــواســـعـــة الــ ــ ومـ
نــه«، 

ْ
الــغــامــضــة المعنى قــولــهــم »بـــال ِبــذ

ــم  بـــمـــعـــنـــى أن الــــتــــبــــول فــــي أذن أحـــدهـ
يجعله يغير رأيه... فهل ُيعقل هذا؟

أطرف تعابير كتاب د.محمد جاسم 
بن ناصر هو أن تصف شخصا ما بأنه 
»بــخــور الـــســـوق«، فــهــو ال يــكــتــم أي سر 

وينتشر انتشار البخور في السوق!

الكتاب »بيتكلم« لبناني

hamzaolayan@icloud.com

ًحرب العراق...
 الجهل ما زال قائما

جيمس زغبي*

هذه الكلمات الغريبة عن قاموسنا السياسي والرديئة المعنى، 
ــان بــعــض أعــضــاء الــمــجــلــس الــمــبــطــل الــذيــن يــصــفــون أنفسهم  كـ
بالمعارضة واإلصاحيين يــرددونــهــا، ويــقــصــدون بها أعضاء 
الحكومة وبعض زمائهم من أعضاء المجلس الذين يختلفون 
معهم في الرأي، ويزعمون أنهم إصاحيون، ولكن رجال العصر 
البائد والفلول، كما يدعون هم من يعرقل عملية اإلصــاح التي 
يقودونها، فلم نألف مثل هذه العبارات المعيبة، المقتبسة من 
الحكومات التي تأتي عن طريق االنقابات العسكرية، ومن العار 

التشبه بهم.
وعلينا أن نستفسر من أولئك األعضاء عمن تقصدون برجال 
العصر البائد والفلول؟ فمن حكم الكويت قبل هذه الفترة األمير 
الراحل صباح األحمد ورئيس وزرائه صباح الخالد، وعرف سموه 
بأمير اإلنسانية وسعى إلى التدخل في حل الكثير من المشكات 
بين الدول، ولم يمنعه مرضه وال تقدمه في السن من القيام بتلك 
المهمات الصعبة، وأّبنه بعد رحيله معظم رؤساء الدول، ورحل 
عن هذه الدنيا وصندوق الكويت السيادي من أفضل الصناديق 
السيادية بالعالم، وفيه ما يقرب من 900 مليار دوالر، ونظامنا 
التربوي مزدهر حيث قضينا على األمية من سنوات، وال تؤسس 
منطقة سكنية جديدة إال فيها خدماتها الصحية والتعليمية، 
والتعليم إلزامي إلى نهاية المرحلة المتوسطة، والتعليم العالي 
متوافر بجميع تنوعاته لمن يرغب والقادر على مواصلة تعليمه، 
وحرية الرأي مكفولة في حدود القانون، كما كان رئيس الوزراء 
صباح الخالد شخصا عفيف اليد واللسان، وأثبت نجاحا وجدارة 
في كل المؤسسات التي توالها، وقد يكون في تلك الفترة أخطاء 
وفساد في الدولة، فنحن ال نزعم أن الكويت هي المدينة الفاضلة، 
فكل دولة يوجد فيها فساد، والفساد ال ينقطع عن األرض، تقول 
ُهْم 
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فــالــفــســاد مــوجــود مــنــذ ذلـــك الــعــصــر وقــبــلــه، ولـــن ينقطع عن 
األرض، ولكنه ال يعالج باللطم والردح، بل يعالج عن طريق كشف 

المتهمين أمام القضاء. 
أما أنتم ماذا عملتم لبادنا الحبيبة؟ أردتم إنفاق المليارات 
مــن أمــــوال الــدولــة الــتــي نــمــاهــا الــحــريــصــون عــلــى أمــــوال الشعب 
واستثمروها بأفضل الطرق لضمان حياة كريمة لألجيال القادمة، 
أردتــم إنفاقها بنوع من السفه والحمق كدعاية انتخابية لكم، 
وأردتـــم أيــضــا التفريط بالهوية الوطنية ومــنــح الجنسية لمن 
تــريــدون، دون مــراعــاة ألمــن الــدولــة وال مسقبل األجــيــال القادمة، 
ولما تصدت الحكومة لتلك المطالب العبثية والجائرة، بدأتم 
بالتهديد والوعيد، وأنا أرى أن إبطال المحكمة الدستورية لذلك 
المجلس األرعن، فرصة كبيرة للدولة لمراجعة أمور الدولة مراجعة 
شاملة، لتقضي السنتين الباقيتين من عمر مجلس 2020، بهدوء 
واستقرار، وتتعاون السلطتان لمعالجة مشاكل الدولة بهدوء، 

فالدولة بحاجة لاستقرار والهدوء، وعلينا أن نوفر لها ذلك.

مــن المؤسف والــمــحــزن للغاية أنــه بعد عشرين عاما مــن شن 
الواليات المتحدة غزوها الكارثي للعراق لم يجر االعتراف بالجهل 
واألكــــاذيــــب والــوحــشــيــة الــتــي أحـــاطـــت بــهــذه الـــحـــرب، فــقــد اعتقد 
»المحافظون الجدد« في إدارة بوش أن أعداءنا شنوا هجوم الحادي 
عشر من سبتمبر ألنهم اعتبرونا ضعفاء، وافترض المحافظون 
الجدد أن نصرا سريعا وحاسما سيظهر قوة الواليات المتحدة 
ومضاء عزيمتها، وظنوا أن الحرب سترسخ الهيمنة األميركية 

لعقود قادمة.
 وأذكر أنني عملت في فريق عمل برعاية مؤسسة فكرية مع عدد 
من المؤيدين البارزين لهذه النظرة للعالم، واندهشت من غطرستهم 
النابعة من الجهل، فلم يدركوا أو يستوعبوا أهمية معرفة العراق، 
وساروا على خطى الفلسفة »المانوية« القديمة ذات الرؤية الثنائية 
للعالم التي ال مفر فيها من صراع بين قوى الخير وقوى الشر، وفي 
هذه الصراع تنتصر قوى الخير في نهاية المطاف، وكان االتهام 
بالضعف وفتور الهمة نصيب كل من سولت له نفسه أن يحذر من 
مغبة هذه الرؤية، وتوجه هؤالء »الخبراء« إلى موجات البث التي 
تقتات على جمهور كان ال يزال يعاني صدمة وال يعرف الكثير عن 
العراق أو الشرق األوسط الكبير، وزين مؤيدو الحرب، في إفاداتهم 
أمــام الكونغرس وعلى شاشات التلفزيون، صورهم باعتبارهم 
ممثلي »الخير مقابل الشر«، وتعمدوا تضليل الكونغرس والجمهور 
بشأن الــحــرب الوشيكة، ولــم تكن »الــكــذبــة الــكــبــرى« بشأن العراق 
تتعلق بأسلحة الدمار الشامل، بل بخداع طنان حول كلفة الحرب 
وظروف المواجهة، وقال متحدثون باسم اإلدارة إن الحرب ستنتهي 
في غضون أسابيع قليلة، وإن القوات األميركية ستلقى الترحيب 
الواجب للمحررين، وقالوا إن الحرب لن تكلف أكثر من مليار أو 
ملياري دوالر، وفي النهاية ستصبح الديموقراطية الجديدة في 
العراق »منارة للشرق األوسط الجديد«، وردد صحافيون ومعلقون 
هــذه االدعــــاءات الــعــاريــة مــن الحقيقة مما جعل هــذا التصور هو 

السرد المهيمن. 
وتملك الجبن معظم السياسيين، وألن الغالبية العظمى من 
الجمهور ال يمكنهم تحديد مــوقــع الــعــراق على الخريطة )وفقا 
لمسح أجــري قبل أيــام من بــدء الــغــزو(، مضى هــؤالء السياسيون 
قدما، وخال األشهر التي سبقت اندالع الحرب، كنت أنا وزوجتي 
في نورث كاروالينا حيث كنت أقوم بالتدريس في كلية ديفيدسون. 
وفي مرحلة ما، عدت إلى واشنطن لمناقشة قرار قدمته إلى »اللجنة 
الوطنية الديموقراطية« لحث الحزب على معارضة إرسال شبابنا 
إلى حرب دون معرفة كلفتها وشروط المشاركة وعواقبها، في بلد 
ال نعرف تاريخه وحضارته، وسمح لي قادة الحزب بتقديم القرار، 
لكنهم لم يسمحوا بالتصويت عليه، وكنت أستضيف، في هذه 
 أسبوعيا لتلقي االتصاالت على الهواء في تلفزيون 

ً
األثناء، برنامجا

أبوظبي و«دايــركــت تـــي«، فــي الــواليــات المتحدة، ونظم تلفزيون 
أبوظبي عرضين مباشرين عبر األقمار االصطناعية يربطان الطالب 
في ديفيدسون بطالب جامعة بغداد، وفتحت عيون طالبي على 

تاريخ وحضارة وخصوصية العراق.
 وبعد البرنامج، أخبرني أحــد طــاب ديفيدسون أنــه كــان من 
الصعب للغاية التحدث مع العراقيين وهم يعلمون أننا سنقصفهم، 
وبعد عقدين من الــزمــن، نسينا األكــاذيــب إلــى حد كبير، ولــم تتم 
محاسبة أحد، ونشر الرئيس باراك أوباما مذكرات التعذيب التي 
صـــدرت فــي عهد بــوش والــتــي أريـــد بها تقديم مــســوغ »قــانــونــي« 
وتعريف األساليب المسموح بها، التي يمكن استخدامها لتعذيب 
السجناء المحتجزين في أفغانستان والعراق، مما أثار اآلمال في 
لة عن جرائم الــحــرب، وكانت المذكرات مرعبة في وصف  المساء
قسوة ممارسات التعذيب المسموح بها، لكن بعد نشر المذكرات، 

أعلن أوباما »أننا لن ننظر إلى الوراء«.
لــة عن   وهـــا نــحــن ذا، بــعــد عــقــديــن مـــن الـــحـــرب مـــن دون مــســاء
األكاذيب التي أودت بأرواح آالف الشباب األميركيين ومئات اآلالف 
من العراقيين، وصقور المحافظين الجدد أنفسهم الذين ال يزالون 
يعتبرون »خــبــراء«، يظهرون اآلن على مــوجــات األثــيــر ويــروجــون 
تصورهم الثنائي لعالم تتصارع فيه قوة الخير مع قوة الشر وعن 
نحن واألعداء، ويظل الجمهور األميركي با دراية ليس بالعراق وما 
فعلناه هناك فقط، بل ما زال أيضا ال يدري شيئا عن الشرق األوسط 
بأكمله وتاريخه وثقافته، ونواصل العمل في عماء في ظل عالم 
تتزايد خشيته من دورنا ألننا نفتقر على وجه التحديد للمساءلة 
وفهم التاريخ، والحقيقة هي أن المساءلة لن تجعلنا أضعف، بل 

ستجعلنا أكثر ذكاء وأقوى وأكثر جدارة باالحترام.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن.

ماذا يعني أن يخرج »أكبر كتاب في العالم« ومن بيروت، 
عاصمة اإلعام العربي لعام 2023، اآلن ووسط أسوأ نكبة 
يعانيها؟ يعني وببساطة أن هذا الشعب لم يمت، فمن سقط 
هي صيغة النظام السياسي والمنظومة الفاسدة الحاكمة.

 فــــادي ريــــاض ســعــد لــم يــيــأس أو ُيــصــب بــاإلحــبــاط، بل 
قرر خوض معركة ثقافية أراد أن يثبت فيها أنه قادر على 
العطاء والتميز، وهذا نموذج من »حالة لبنانية« منتشرة 
على عدة صعد، فجميعنا يسمع ويقرأ عن األرقام القياسية 
 في هذه الدنيا إال 

ً
في موسوعة غينيس، التي لم تترك شيئا

قدمته، لكن أن يصدر »أكبر كتاب في العالم« فهذه حكاية 
أخرى.

قها ونشرها الزميل فادي سعد، 
ّ
 مواصفات الكتاب، كما وث

تقول إن عدد صفحات الكتاب بلغت 440 صفحة، مساحة 
كــل صفحة 23.755 مــتــرا مربعا، مجموع األمــتــار المربعة 
لصفحات الكتب 10.454 مترا مربعا، ارتفاع صفحة الكتاب 
5.40 أمتار، وعرض الصفحة 4.40 أمتار، وعرض الكتاب وهو 
مفتوح 8.80 أمتار، الوزن المقدر 1700 كلغ، تم إنشاء بيت 
، بحيث يكون 

ً
 مربعا

ً
خاص للكتاب على مساحة 150 مترا

 ،
ً
ارتفاع المبنى 5 أمتار وعرضه 10 أمتار وطوله 15 مترا

تمت الطباعة بطريقة رقمية ملونة بمادة »فلكس« المقاومة 
لعوامل الطبيعة.

 مضمون الــكــتــاب يحمل أربــعــة عــنــاويــن رئــيــســة: تاريخ 
الــهــجــرة اللبنانية وأســبــابــهــا، تــاريــخ الصحافة اللبنانية 
، معلومات تاريخية وثقافية عن اإلبداعات 

ً
 واغترابيا

ً
محليا

، ونبذة عن الجاليات اللبنانية 
ً
 واغترابيا

ً
اللبنانية محليا

في الخارج.
 أنشئ لهذا الكتاب منصة إلكترونية مرتبطة مع موسوعة 
غينيس وعــمــل حملة الــمــلــيــون تــوقــيــع لــلــمــشــاركــة فــي هــذا 
العمل، ووضع صاحب المشروع وهي مجموعة ليبا بيديا 
الثقافية عــدة أهــداف، منها إعــادة االعتبار للكتاب الورقي 
المقروء والسعي إلقامة معرض دائم الكتاب على مدار السنة. 
قد ال تقاس المسألة باألحجام والقياسات واألوزان وعدد 
الصفحات لكن الحدث يفرض نفسه، فالوصول إلى »األكبر« 

يستدعي من صاحبه خوض التجربة.
 ونــحــن فــي حــضــرة الــكــتــاب ودور الــمــثــقــفــيــن، كــانــت لنا 
مشاركة في ديوانية السفارة اللبنانية األسبوع الماضي في 
إطار األنشطة الثقافية التي تنظمها والتي يرعاها القائم 
باألعمال السيد أحمد عرفة والفريق المتعاون معه داخل 
 
ً
 وثقافيا

ً
 اجتماعيا

ً
السفارة، والديوانية التي تتخذ طابعا

هـــــا مــجــلــس رجــــال األعـــمـــال الــلــبــنــانــي- الكويتي  وقـــف وراء
والندوة كانت حول كتاب »العقد الفريد« البن عبدربه، قام 
به وبجهد الباحث المقتدر الدكتور صاح الدين أرقة دان 

وأدارها الزميل والصديق بال صنديد.
 أوكلت وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية المهمة 
إلى الدكتور صاح، ضمن مشروعها »اختصار كتب التراث 
العربي« بهدف إعـــادة التعريف بــأبــرز المفكرين والفقهاء 
العرب، أما الكتاب الثاني الذي أتحفنا به من تربى وعشق 
الكتاب منذ شبابه، وهو على مقاعد الدراسة الدكتور صاح 
الدين أرقه دان، فهو تحقيق وتعليق كتاب أحمد عارف الزين، 

صاحب مجلة »العرفان«.
 في طفولته األولى بمدينة صيدا دفعه اهتمامه المبكر 
ة والبحث والتحقيق والقول الشائع  إلى التوسع في القراء
حينذاك »ال يعرف صيدا من لم يقرأ كتاب تاريخها للشيخ 
أحمد عارف الزين« وهو كتاب سمع عنه ولم يلمسه لندرة 
نسخه، حيث يــروي فــي مقدمة الكتاب قصة العاقة التي 
ارتبط بها مع مطبعة العرفان، ويختصرها بالقول هي قصته 

مع الحرف والكلمة والكتاب.
 ما هو جدير بالتوقف عنده أنه وبعد مئة سنة هجرية 
، وجد ضالته على 

ً
من صدور الطبعة األولى ونفادها تماما

أحد المواقع اإللكترونية قرأه بتمعن وليبدأ رحلته بالتعليق 
وإعادة طباعته، خدمة لتاريخ هذه المدينة ومساهمة منه 

بتصحيح بعض األخطاء.
 أورد عشر ماحظات قام بالتعليق عليها، لكن لم يمس 
، إنــمــا اجــتــهــد فــي بعض 

ً
 وال حــتــى تــرتــيــبــا

ً
الــكــتــاب ال نــصــا

المسائل، إضافة إلى تقديمه نبذة عن صاحب الكتاب.
 بين الكتاب والبيئة اللبنانية تاريخ ممتد ومتصل، فقد 
كان لعدد من المؤلفين والمفكرين والوراقين أدوار مهمة في 
تاريخ التأليف والطباعة والنشر ما زالــت ماثلة وحاضرة 

حتى اليوم.

قد تكون من أهم األسباب التي أدت إلى مباركة مشروع الربط 
الخليجي للكهرباء هي مواجهة أي تحديات مستقبلية أو حاالت 
طوارئ قد تواجه المنطقة، وهذا بطبيعة الحال أمر حميد وشيء 
 إذا ما الحظنا أن دول مجلس التعاون الخليجي 

ً
حسن، خصوصا

 الـ60 
ً
ال يقل استهاكها من الطاقة الكهربائية )الرئيسة( مقدرا

غيغا واط وصواًل إلى أرقام تقارب الـ250 غيغا واط، كان المشروع 
 فــي مواجهة 

ً
متماشيا مــع خطط المنطقة واإلقــلــيــم خــصــوصــا

التحديات الجيوسياسية آنذاك، فقد بدأ العمل به مطلع األلفية 
الجديدة، وانتهت أعماله عام 2013 بحسب الموقع الرسمي لهيئة 

الربط الكهربائي الخليجي. 
، فقد تغيرت المفاهيم ألف 

ً
الحكاية والرواية ليست هنا بتاتا

ألف مرة منذ انطاق فكرة المشروع، واألفكار ال تبقى حبيسة 
 على 

ً
األدراج لدى أشقائنا في الخليج، بل دائما ما تجد لها منفذا

 للتنفيذ الجاد. تغير النهج في دول الخليج 
ً
أرض الواقع وحيزا

العربي باستثناء دولة الكويت لتصبح دواًل ملتزمة بخطط لنزع 
الكربون من اقتصاداتها وذات طابع ملموس في إنتاج الطاقة 
النظيفة والــمــتــجــددة، بــل إن مــشــروع »بــركــة« اإلمـــاراتـــي للطاقة 
ـــ5.6 غيغا واط فــي مرحلته األولــى  الــنــوويــة بــدأ يــغــذي الــدولــة بـ
 عن أن كل دول الخليج من البحرين إلى عمان 

ً
فقط، ناهيك طبعا

قد توسعت في إنتاج الطاقة من الرياح والشمس بمشاريع ال 
تعد وال تحصى.

 الربط الكهربائي الخليجي له جوانب عــدة بيئية إذا ما تم 
االنتفاع منها والتخطيط الجيد لها، فــإذا ما كانت الــدول التي 
تنتج الكهرباء تنتجها من مصادر منزوعة الكربون، فهي تغذي 
شبكاتها بطاقة نظيفة ناهيك عن تحقيق التزاماتها األممية، وهنا 
يظهر قصور دور دولة الكويت مقارنة بشقيقاتها الخليجيات من 
جانب ومن جانب آخر حين يتمعن المرء باإلمكانات المتوافرة، 
فهي ما زالت تعتمد على المصادر األحفورية بشكل رئيس مع 
انتقاص كبير من اإلمكانات التي يمكن تحقيقها في تنوع سلة 
طاقتها كإنتاج الطاقة من النفايات والرياح والطاقة الشمسية 
بشكل موسع وأكبر، كما أن لمثل هذه المبادرات المنافع الجمة 
النتزاع الكربون من االقتصاد الكويتي، كما تشير له التقارير 
األخيرة للمفوضية األوروبية التي شكلت دولها مثاال يحتذى 
به حتى في أيام الحظر وكورونا، فحققت انخفاضات كربونية 
تصل الى 43% مقارنة بدول العالم ككل، والتي ارتفعت انبعاثاته 

مقارنة بسنة 1990 بنسبة تصل إلى %58. 
 عــلــى ذي بـــدء فـــإن األصـــل هــنــا أن تــبــدأ دولـــة الكويت 

ً
ــــودا وعـ

 ليكون مشروع الربط الكهربائي 
ً
 فشيئا

ً
بالتنوع الطاقي شيئا

أفضل فرصة لها من حيث تخفيف االنبعاثات واالستفادة المثلى 
من الطاقة المتجددة، وأن تكون فرصة كذلك لتحقيق التزاماتها 

األممية فيما يخص التغير المناخي.

د. عبد المحسن حمادة

رجال العصر البائد 
والفلول

خليل علي حيدر

عن االغتراب البيئي... 
الربط الخليجي للكهرباء

د. سلطان ماجد السالم 

حمزة عليان
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.0297.029

السوق العامالسوق العام

7.7847.784

السوق األولالسوق األول

5.5255.525

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2663.0132.649

47% خفض التزامات الحكومة تجاه البنوك خالل عام
607.6 ماليين دينار قيمة تراجع القروض مع شركاتها التابعة 

سجلت أرصدة مطالب القطاع المصرفي 
على الحكومة تراجعا الفتا بلغ 47.2 بالمئة 
ــنـــوي، حــيــث تـــراجـــعـــت من  ــــاس سـ عــلــى أسـ
مستوى 951.7 مليون دينار، كما في فبراير 
2022، إلى 502.1 مليون في فبراير الماضي.
وفي االتجاه ذاتــه، واصلت المؤسسات 
الــعــامــة الــمــمــلــوكــة لــلــحــكــومــة بــالــكــامــل أو 
بنسبة 50 بالمئة فأكثر خفضت التزاماتها 
تــجــاه الــبــنــوك بــنــســبــة تـــراجـــع 4.1 بالمئة 
على أساس سنوي أيضا، حيث انخفضت 
ــارات ديـــنـــار في  ــيـ ــلـ مـــن مــســتــوى 3.792 مـ
فبراير 2022 إلى 3.634 مليارات في فبراير 

الماضي.
ضتها 

ّ
وبــلــغــت قــيــمــة الــمــبــالــغ الــتــي خف

الــحــكــومــة 158 مــلــيــونــا، فيما مؤسساتها 
الــعــامــة 449.6 مــلــيــونــا، بــإجــمــالــي 607.6 

ماليين. 
التراجعات التي تحققت مصرفيا من 
جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الــعــامــة 
بــســبــب وفــــرة الــســيــولــة حــالــيــا، عّوضتها 
قــروض القطاع الــخــاص، حيث نمت على 
أســاس سنوي بـــ 2.745 مليار ديــنــار بما 
نــســبــتــه 6.6 بــالــمــئــة، حــيــث ارتـــفـــعـــت من 

مستوى 41.487 مليارا إلى 44.232 مليارا. 
فــي ســيــاق مــتــصــل، عــكــس ســـوق »اإلنــتــر 
بنك« والودائع المتبادلة فيما بين البنوك 
عـــودة الــنــشــاط لــهــذا الــســوق أخــيــرا بشكل 
كبير والفت، حيث اتجهت المصارف لسد 
احتياجاتها اعتمادا على الودائع المتبادلة 
كــخــيــار قــصــيــر األجـــــل، فـــي ظـــل ارتــفــاعــات 
الفائدة وعدم الرغبة في طلب ودائع إضافية 
مــن الــســوق الــتــجــاري أو المنافسة عليها 

ب زيادة الكلفة أكثر.
ّ
لتجن

وتعكس تعامالت ســوق اإلنتربنك بين 
يناير الماضي وفبراير قفزة كبيرة بنسبة 
17.8 بالمئة، حيث قفز الرصيد من مستوى 
1.855 مليار دينار إلى 2.185 مليار، بفارق 
330 مليونا، وبشكل عام ينشط عمل هذا 
السوق مع فائض السيولة في أحد البنوك 
الــتــي تــقــرض بــنــكــا آخــــر لــديــه احــتــيــاجــات 

تمويلية قصيرة األجل.
ُيذكر أن تعامالت اإلنتربنك تتميز بأنها 
ذات مــخــاطــر مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة وأصــــول 
عــالــيــة الــســيــولــة، لــكــن عــلــى أســـاس سنوي 
سجلت تراجعا نسبته 2.5 بالمئة، حيث 
كان الرصيد في فبراير العام الماضي يبلغ 

2.241 مليار دينار، في حين بلغ في فبراير 
2023 نحو 2.185 مليار دينار.

وارتفع رصيد موجودات البنوك المحلية 
عــلــى أســـاس ســنــوي بنحو 7.18 مــلــيــارات 
دينار بنسبة نمو 9.1 بالمئة، حيث تبلغ 
قيمته 86.11 مليارا، كما في نهاية فبراير 
الماضي، ويعود ذلــك بصفة أساسية إلى 
ارتــفــاع الــمــوجــودات األجنبية بنحو 4.70 
مليارات، وبنسبة 25.7 بالمئة والمطالب 
عــلــى الــقــطــاع الــخــاص بقيمة 2.74 مليار، 
بنسبة 6.6 بالمئة، إضافة إلــى ارتــفــاع كل 
مــن المطالب على البنك الــمــركــزي بنسبة 
5.6 بالمئة من مستوى 8.071 مليارات في 
فبراير العام الماضي إلــى 8.519 مليارات 
فــي فبراير 2023 وقـــروض للبنوك بنسبة 
19.4 بالمئة من مستوى 1.011 مليار إلى 

1.207 مليار. 
وتــشــّكــل نــســبــة إجــمــالــي الــمــطــالــب على 
القطاع الخاص والموجودات األجنبية نحو 
78.1 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك 
المحلية في نهاية فبراير الماضي مقابل 
نحو 75.8 مليارا في نهاية الشهر المقابل 

من عام 2022.

محمد اإلتربي

تصفية »تمكين القابضة« بعد إلغاء 
إدراجها من البورصة

جمعية عادية العتماد بيانات 2021 و2022 و»غير عادية« للتصفية
● عيسى عبدالسالم

تعقد شركة تمكين القابضة 
ــاة الـــعـــالـــمـــيـــة ســـابـــقـــا«  ــفــ »الــــصــ
جمعية عمومية عادية الخميس 
ــتــــمــــاد الـــبـــيـــانـــات  ــل، العــ ــبـ ــقـ ــمـ الـ
الــمــالــيــة لــعــامــي 2021 و2022، 
إضافة إلى عقد جمعية عمومية 
غير عــاديــة للنظر فــي تصفية 

الشركة.
ــادر مـــطـــلـــعـــة،  ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
ــدة«، إن الــجــمــعــيــة  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ـــ »الــ ــ لـ
العمومية غير العادية ستنظر 
فــي قــرار حــل وتصفية الشركة 
بــشــكــل ودي حـــســـب الـــقـــانـــون، 
وتعيين مــصــف بــاالتــفــاق بين 
أطراف المساهمين، إضافة إلى 
تحديد فترة التصفية، وأتعاب 

المصفي. 

وقــــررت هيئة أســــواق الــمــال 
إلــــــغــــــاء إدراج أســـــهـــــم شـــركـــة 
تــمــكــيــن الــقــابــضــة مـــن بــورصــة 
الكويت لألوراق المالية في 16 
مـــارس 2021، ألســبــاب تتمثل 
فــي عــدم إفصاحها وتقديمها 
عــن البيانات المالية للفترات 
المنتهية وتصويب المخالفات 
الــصــادرة عــن مجلس التأديب 
بتاريخ 7 مايو 2020، والالزمة 
إلعادة أسهم »تمكين« للتداول، 
إضــافــة الـــى عـــدم قــيــام الشركة 
بسداد رسم االشتراك السنوي 

للبورصة.
ــســــت شــــركــــة تــمــكــيــن  ــأســ وتــ
القابضة فــي 1 نوفمبر 1992، 
بــيــنــمــا تـــم إدراج أســهــمــهــا في 
بورصة الكويت لألوراق المالية 
بتاريخ 30 أبريل 2007، ويبلغ 

رأسمالها 6.675 ماليين دينار 
موزعا على 66.75 مليون سهم 
بقيمة اسمية 100 فلس للسهم 

الواحد.
وتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة فــــي تــمــلــك 
أسهم شركات مساهمة كويتية 
أو أجنبية، وكذلك تملك أسهم 
أو حـــصـــص فــــي شــــركــــات ذات 
مـــســـؤولـــيـــة مــــحــــدودة كــويــتــيــة 
أو أجــنــبــيــة أو االشـــــتـــــراك فــي 
تأسيس هذه الشركات بنوعيها 

وإدارتها وكفالتها لدى الغير.
وتمتلك شــركــة بــوابــة األفــق 
للتجارة العامة الحصة األكبر 
ــمـــال »تــمــكــيــن« بنسبة  فـــي رأسـ
8.16 فـــي الــمــئــة، تــلــيــهــا حصة 
المساهم محمد صــالــح أحمد 
علي الرمضان بواقع 5.30 في 

المئة.

سوق اإلنتربنك 
يقفز 17% خالل 

شهر بزيادة 330 
ً
مليونا

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة... والسيولة 30 مليون دينار
تذبذب ألسعار األسهم القيادية ومكاسب ألسهم الوطني والغانم والجزيرة

● علي العنزي
أقــفــلــت مـــؤشـــرات بــورصــة الكويت 
الرئيسية على الــلــون األخــضــر أمس 
ــبــــوع، وربـــح  فـــي ثـــالـــث جــلــســات األســ
مــؤشــر الــســوق الــعــام نسبة مــحــدودة 
بلغت 0.21 في المئة، أي 14.8 نقطة، 
ليقفل على مستوى 7029.38 نقطة 
بسيولة متوسطة وقريبة من معدل 
هذا األسبوع بلغت 30 مليون دينار، 
تداولت 101.3 مليون سهم عبر 7853 
ــداول 108 أســهــم ربــح  ــ صــفــقــة، وتـــم تـ
مــنــهــا 56 ســهــمــا، وخــســر 36 سهما، 

بينما استقر 16 سهما دون تغير.
 
ً
 وسجل مؤشر السوق األول نموا
 كـــان بنسبة 0.23 فــي المئة، 

ً
مــقــاربــا

أي 17.57 نقطة، ليقفل على مستوى 
7784.72 نقطة بسيولة بلغت 26.1 
مليون دينار تداولت 69.7 مليون سهم 
عبر 5987 صفقة، وتم تداول 30 سهما 

فقط في األول، حيث ارتفعت أسعار 17 
سهما، وانخفضت أسعار 11 سهما، 
واستقر سهمان دون تغير، وارتــفــع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة أقل هي 
0.14 في المئة، أي 7.94 نقاط، ليقفل 
على مستوى 5525.55 نقطة بسيولة 
مقاربة لمعدالت األسبوع 3.9 ماليين 
دينار تداولت 31.6 مليون سهم عبر 
 
ً
ــداول 78 سهما 1866 صــفــقــة، وتـــم تــ
فــي الــرئــيــســي، ربـــح منها 39 سهما، 
وخسر 25 سهما، واستقر 14 سهما 

دون تغير.
تذبذب مستمر

ـــن اســـــتـــــقـــــرار أوضـــــــاع  ــ ــم مـ ــ ــــرغـ ــالـ ــ بـ
الـــمـــصـــارف عــالــمــيــا، وهــــــدوء أخــبــار 
ــة الــمــصــرفــيــة الـــتـــي حـــدثـــت في  ــ األزمــ
بنوك أميركية وبنك سويسري، فإن 
 في تعامالت 

ً
التذبذب مازال مستمرا

ــكــــويــــت، وهـــــي عـــلـــى بــعــد  بــــورصــــة الــ
جلستين من نهاية الربع األول وبداية 

ــازة، وهــــو األحـــقـــيـــة في  ــيـ ــحـ ــاريـــخ الـ تـ
ــــاح الــســنــويــة للعديد  تــوزيــعــات األربـ
مــن الــشــركــات الــقــيــاديــة والــبــدايــة مع 
الوطني، وبيتك، والمباني واس تي 
سي، وجاءت تعامالت جلسة الثالثاء 
مشابهة لجلسة االثنين عدا اإلقفاالت 
الخضراء، وبعض عمليات الشراء على 
ــا،  أســهــم قــيــاديــة، والــتــي تباين أداؤهـ
حيث قاد »الوطني« التعامالت بنمو 
جيد قــارب 1 فــي المئة، وتــفــوق على 
»بيتك« من حيث السيولة، ولكنه لم 
يــكــن األفـــضـــل، حــيــث تــصــدر األفــضــل 
سيولة بنك بوبيان الــذي استمر في 
التراجع، ولكن بنسبة اقل هذه الجلسة 
بلغت 0.6 في المئة بسيولة قاربت 6.7 

ماليين دينار. 
وتراجع سهما أجيليتي ومشاريع 
بــنــســب مــتــفــاوتــة بــيــن ثــلــث و1.6 في 
المئة، وربــحــت أســهــم الــغــانــم، وزيــن، 
والمباني، وبنك الخليج، والجزيرة 

بــنــســب مـــحـــدودة، وكــــان الــضــغــط في 
الـــســـوق األول مـــن بــوبــيــان وهــيــومــن 
سوفت بخسارة 2 في المئة، وأسهم 
عــقــارات الكويت والتجارية ومــيــزان، 
ــابـــل ربــــحــــت أســهــم  ــقـ ــمـ بــيــنــمــا فــــي الـ
المتحد في الرئيسي، وخسرت أسهم 
أرزان بنسبة 2.7 في المئة وصالحية 
ــاب الــبــقــيــة عن  بــنــســبــة مـــحـــدودة، وغــ
قائمة األسهم العشرين األفضل سيولة 
لتنتهي الجلسة خضراء ولكن بحذر 

مستمر.
وكـــــســـــا الــــــلــــــون األخــــــضــــــر جــمــيــع 
مؤشرات أســواق المال بــدول مجلس 
التعاون الخليجي بقيادة مؤشر سوق 
قطر، الذي ربح نسبة 2 في المئة، كما 
ربـــح مــؤشــر دبـــي نسبة 1 فــي المئة، 
واكــتــفــى الــبــقــيــة بــمــكــاســب مــحــدودة، 
وكانت أسعار النفط تدعم النمو، حيث 
تجاوزت مستوى 78 دوالرا للبرميل 

بمنتصف جلسة أمس.

النفط يرتفع مع مخاطر اإلمدادات الكردية 
وهدوء المخاوف المصرفية

 »مورغان ستانلي«: الفائدة في مصر 
سترتفع 400 نقطة

ً
 ليبلغ 76.18 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 37 سنتا

انــخــفــض ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الكويتي 
37 سنتا ليبلغ 76.18 دوالرا في تــداوالت 
االثــنــيــن مقابل 76.55 دوالرا فــي تـــداوالت 
الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األســـواق العالمية ارتفعت أسعار 
ــلـــة مــكــاســبــهــا  ــــس األول، مـــواصـ الـــنـــفـــط أمـ
الكبيرة من الجلسة الماضية، بفعل مخاطر 
تعطل إمـــــدادات إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراقــي 
ــال بـــاحـــتـــواء االضـــطـــرابـــات فـــي قــطــاع  ــ وآمــ

البنوك.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 61 
سنتا، أي 0.8 في المئة، إلى 78.73 دوالرا 

للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 53 سنتا، أي 0.7 في المئة، إلى 

73.34 دوالرا للبرميل.
وارتفع النفط أكثر من 3 دوالرات االثنين، 
بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم 
كردستان عبر خــط أنابيب تابع لها بعد 
حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد 

الزمة لشحن النفط.
وأثـــــــار إعــــــالن بـــنـــك فـــيـــرســـت ســيــتــيــزنــز 
بــانــكــشــيــرز، أمـــــس، أنــــه ســيــســتــحــوذ على 
ودائـــــــــع وقـــــــــروض بـــنـــك ســـيـــلـــيـــكـــون فـــالـــي 
المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع 
الــمــصــرفــي، ودفــــع األســهــم األوروبـــيـــة إلــى 

االرتـــفـــاع، ومــن المتوقع أن تتلقى أسعار 
النفط دعما من مؤشرات على تعافي الطلب 

الصيني.
ــادرة عن  ــ وأشـــــارت تــوقــعــات ســنــويــة صـ
وحــــدة أبـــحـــاث تــابــعــة لــمــؤســســة الــبــتــرول 
الوطنية الصينية أمس إلى أنه من المتوقع 
ارتفاع واردات الصين من النفط الخام 6.2 
في المئة عام 2023، مقارنة بالعام الماضي 

إلى 540 مليون طن.
وتوقع استطالع مبدئي أجرته »رويترز« 
ارتــفــاع مخزونات النفط الــخــام األميركية 
حوالي 200 ألف برميل األسبوع الماضي.

توقع بنك مورغان ستانلي 
ــــزي  ــركـ ــ ــمـ ــ ــك الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــ ــرفــ ــ أن يــ
المصري أسعار الفائدة بمقدار 
400 نقطة أساس إلى 20.25% 
بحلول يوليو المقبل، مضيفا 
ــام الــتــضــخــم الــقــيــاســيــة  ــ أن أرقــ
ــمـــاضـــي،  ــر الـ ــهـ الـــمـــســـجـــلـــة الـــشـ
والضغط المتزايد على الجنيه، 
يدعمان احتمالية رفــع أسعار 
ــقــــدار 200 نــقــطــة  الــــفــــائــــدة بــــمــ

أساس على األقل هذا الشهر.
ــع  ــوقــ مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، تــ
محللون استطلعت »رويــتــرز« 
هــــــــم، أن يـــرفـــع »الـــمـــركـــزي«  آراء
الــمــصــري أســعــار الــفــائــدة 200 
ــتــــمــــاع  نــــقــــطــــة أســــــــــاس فــــــي اجــ

ــــدالت  ــعـ ــ ــــس، لــــكــــبــــح مـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
التضخم المرتفعة.

وبحسب متوسط التوقعات، 
ســـيـــرفـــع الـــبـــنـــك ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
ــلـــى اإليــــــــــداع إلــــــى 18.25%،  عـ
وعــلــى اإلقـــــراض إلـــى 19.25% 
خــالل االجتماع المقبل للجنة 

السياسة النقدية.
ــيــــر مــن  ــبــ ويـــــتـــــرقـــــب عــــــــدد كــ
المصريين إعالن بعض البنوك 
التابعة للحكومة المصرية عن 
طرح شهادات استثمار جديدة 
بـــعـــائـــد ضـــخـــم، عـــقـــب اجــتــمــاع 
لجنة السياسة النقدية المقرر 

غدا الخميس.
ويــــــــأتــــــــي اجــــــتــــــمــــــاع لـــجـــنـــة 

السياسة النقدية الثاني خالل 
ــالـــي، فـــي ظـــل حــالــة  الـــعـــام الـــحـ
ــدم اليقين في  مــن التخبط وعـ
ظـــل اســتــمــرار ارتـــفـــاع مــعــدالت 
التضخم، والتوقعات الخاصة 
بمزيد من الخسائر التي تنتظر 

الجنيه مقابل الدوالر.
في الوقت نفسه، وقبل أيام، 
انتهت مدة شهادات االستثمار 
التي طرحتها البنوك الحكومية 
ــمـــاع االســتــثــنــائــي  ــتـ عــقــب االجـ
ــذي عــــقــــده الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  ــ ــ الـ
الــمــصــري 21 مـــارس مــن الــعــام 
الماضي، وخالل هذا االجتماع 
أعلن البنك المركزي المصري 
استراتيجية جــديــدة للتعامل 

مــــع ســـــوق الــــصــــرف واحــــتــــواء 
التضخم المرتفع.

وكان البنك األهلي المصري 
وبــنــك مصر أعلنا أن حصيلة 
طرح الشهادات التي تم طرحها 
فــي مـــارس مــن الــعــام الماضي 
بــعــائــد بــلــغ نــحــو %18 بلغت 
نحو 750 مليار جنيه، والتي 
استمرت البنوك في إصدارها 
ــايـــو مــــن الـــعـــام  حـــتـــى نـــهـــايـــة مـ

الماضي.
)العربية.نت(

 أخبار الشركات

»متحدة«: اكتمال االكتتاب الخاص في سندات بـ 80 مليون دينار
 

أفـــادت شــركــة الــعــقــارات المتحدة 
بــاكــتــمــال عملية االكــتــتــاب الــخــاص 
بإصدار سندات غير مضمونة ذات 
أولــويــة بــالــســداد بقيمة 80 مليون 
ديـــنـــار فـــي 28 مــــارس 2023، وذلـــك 
عــلــى شــريــحــتــيــن ثــابــتــة ومــتــغــيــرة، 
والــمــســتــحــقــة فـــي 28 مــــارس 2028، 

وفقا لما يلي:
- سندات بقيمة 54.6 مليون دينار 

بفائدة ثابتة تبلغ 7 في المئة تدفع 
بشكل ربع سنوي، وتستحق في 28 

مارس 2028.
- سندات بقيمة 25.4 مليون دينار 
بفائدة متغيرة تبلغ 3 في المئة فوق 
سعر الخصم المعلن من بنك الكويت 
المركزي شريطة اال يتجاوز اجمالي 
ســعــر الـــفـــائـــدة 8 فـــي الــمــئــة ســنــويــا 
تدفع بشكل ربــع سنوي، وتستحق 

بتاريخ 28 مــارس 2028، علما بأن 
عائدات االصدار ستستخدم لتمويل 

األغراض العامة للشركة.
ــــى أن كــــل مــن  ولـــفـــتـــت الـــشـــركـــة إلـ
شركة امكو لالستثمار وبنك الخليج 
ــري االصــــــدار  ــديــ ــان بــــــدور مــ ــومـ ــيـ سـ

المشتركين ووكالء االكتتاب. 

»استهالكية« تخسر 197.1 ألف 
دينار... وتوافق على استحواذ

بلغت خسائر الشركة الوطنية االستهالكية 
القابضة 197.11 ألف دينار بمقدار 1.08 فلس 
لــلــســهــم خـــالل عـــام 2022، مــقــابــل تحقيقها 
خسائر بقيمة 816.88 ألفا بما يعادل 9.08 

فلوس للسهم في عام 2021.
ووافق مجلس اإلدارة على االستحواذ على 
كل الحصص في شركة كوزمو إنترتينمنت 
للتجارة العامة والمقاوالت من خالل الشركات 
الــتــابــعــة، وهــي شــركــة بروفيشنال القابضة 

بقيمة 6.7 ماليين دينار.
وقـــالـــت الــشــركــة إنــــه ســيــتــم اســتــكــمــال كل 
ات القانونية واإلداريـــة األخــرى حال  اإلجـــراء
اســتــكــمــال مــوافــقــة جــهــاز حــمــايــة المنافسة، 
ــود أثـــــر مــــالــــي لــتــلــك  ــ ــ  إلـــــى عـــــدم وجـ

ً
مـــشـــيـــرة

المعلومة حاليا.
وفي سياق منفصل، أعلنت الشركة أمس 
ات تصفية شركتها التابعة  البدء في إجــراء
ركن الوطنية للمنتجات الورقية السعودية 
برأسمال 500 ألف ريال سعودي، وتبلغ ملكية 

»استهالكية« بها 99 في المئة.

  صدور حكم أول درجة ضد تابعة لـ »أعيان«
أعــلــنــت شــركــة أعـــيـــان لـــإجـــارة واالســتــثــمــار، 
صــدور حكم أول درجــة في دعــوى إلــزام المدعى 
عليهما بالتضامن والتضامم بـ 300 ألف دينار، 
وتعويض عن األضــرار، وندب خبير ضد شركة 
تابعة، علما بأن أطراف الدعوى تتمثل في شركة 
سعود عبدالعزيز البابطين وإخــوانــه للتجارة 
العامة »المدعي«، وشركة بوابة الشرق العقارية 

وآخرين »المدعى عليهم«.
ــة- تجاري  وأصــــدرت محكمة أول درجـــة درجـ
 لمصلحة الــمــدعــيــة يقضي في 

ً
كــلــي/ 39 حــكــمــا

الدعوى األصلية بإلزام المدعى عليها بالتضامن 
أن تؤدي للمدعية 100 ألف دينار كتعويض عما 
أصابها من أضرار مادية من فعل المدعى عليها، 
والتضامن بمصاريف الدعوى و500 دينار أتعاب 

محاماة فعلية.
وقضى الحكم في الدعوى الفرعية المقامة من 
 ،

ً
شركة تساهيل العقارية بقبول الدعوى شكال

وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعية فيها 
بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة بواقع 50 

.
ً
دينارا

ولفتت الى عدم القدرة على تحديد األثر المالي 
في الوقت الحالي.

  »األرجان«: عدم توزيع أرباح 
حققت شــركــة األرجــــان العالمية العقارية 
أرباحا بقيمة 821.36 ألف دينار بواقع 3.22 
فلوس للسهم خالل عام 2022، مقابل تحقيقها 
أربــاحــا بقيمة 48.82 ألــف ديــنــار بما يعادل 
0.19 فــلــس لــلــســهــم فـــي عـــام 2021، وأوصـــى 
ــاح عــن أداء  مجلس االدارة بــعــدم تــوزيــع أربــ

العام الماضي. 

ً
  »المتكاملة«: توزيع 15% نقدا

 
ربحت شركة المتكاملة القابضة 3.16 
ماليين ديــنــار بــواقــع 12.52 فلسا للسهم 
خــالل عــام 2022، مقابل تحقيقها ارباحا 
بقيمة 1.66 مليون دينار بما يعادل 6.57 
فـــلـــوس لــلــســهــم فـــي عــــام 2021، وأوصــــى 
مجلس االدارة بتوزيع ارباحا نقدية بواقع 

15 في المئة عن أداء العام الماضي. 

تابعة لـ »الخصوصية« توقع عقد مناقصة 
بـ 5.8 ماليين دينار

ــة  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ وقـــــــــــعـــــــــــت شـــــــــــركـــــــــــة مــ
الــخــصــوصــيــة الــقــابــضــة عـــقـــدا بين 
شركة إنشاءات الخصوصية للتجارة 
العامة والمقاوالت »تابعة ومملوكة 
لها«، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة 

المتجددة بقيمة 5.79 ماليين دينار.
وأشـــــــارت الـــشـــركـــة إلــــى أن الــعــقــد 
يختص بأعمال تعميق قناة مآخذ 
مياه البحر في محطة الصبية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه.

... وشراء وإلغاء جزء من سندات 
بـ 32.45 مليون دينار

 
استكملت »مــتــحــدة« شـــراء وإلـــغـــاء جـــزء من 
ســـنـــدات ديـــن بــقــيــمــة 32.45 مــلــيــون ديـــنـــار من 
السندات التي سبق أن أصدرتها في 19 أبريل 
2018 والمستحقة في 19 ابريل 2023 »سندات 
2023«، وبعد شراء والغاء هذه السندات يبقى 
المستحق 27.55 مليون دينار من سندات 2023، 
علما بــأن ســنــدات 2023 المشتراة تــم شراؤها 

بالقيمة االسمية.

https://www.aljarida.com/article/19361
https://www.aljarida.com/article/19357
https://www.aljarida.com/article/19355
https://www.aljarida.com/article/19352
https://www.aljarida.com/article/19309
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دعوى أميركية ضد منصة باينانس
اتهمت أكبر منصة لتداول العمالت المشفرة بخرق قواعد التداول

ــعــــت لـــجـــنـــة تـــــــــداول الــســلــع  رفــ
اآلجـــلـــة فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
ــد مــنــصــة  ــ دعـــــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــ
»باينانس« BINANCE للعمالت 
المشفرة ومــؤســســهــا، تتهمهما 
ــد الــــــتــــــداول فــي  ــ ــواعـ ــ بـــانـــتـــهـــاك قـ

المشتقات المالية.
وتــخــضــع »بـــايـــنـــانـــس«، وهــي 
ــــداول الــعــمــالت  ــتـ ــ أكـــبـــر مــنــصــة لـ
المشفرة في العالم، للتحقيق من 
قــبــل لــجــنــة تــــداول الــســلــع اآلجــلــة 
مــنــذ عــــام 2021 فـــي مـــزاعـــم عــدم 
االمتثال لمكافحة غسل األموال، 
ومساعدة المواطنين األميركيين 

على التهرب الضريبي.
وبــعــد صــــدور الئــحــة االتــهــام 
تراجعت عملة »بيتكوين« بأكثر 
من 3 في المئة، في وقت اخفضت 
عــمــلــة »BNB« الـــتـــابـــعـــة لــمــنــصــة 
»باينانس« بأكثر من 6 في المئة.

وقـــــــــبـــــــــل تـــــــقـــــــديـــــــم الــــــالئــــــحــــــة 
بــســاعــات، صــرح كبير مسؤولي 
ـــــدى »انـــفـــيـــديـــا«  الــتــكــنــولــوجــيــا ل
ــان، بــأن  ــاجـ األمــيــركــيــة، مــايــكــل كـ
العمالت المشفرة ال تقدم أي شيء 
مفيد للمجتمع، على الــرغــم من 

مساهمتها فــي ارتــفــاع مبيعات 
المعالجات القوية للشركة. 

وحسبما ذكرت »الجارديان«، 
ــر  ــويـ ــطـ أوضـــــــــــح كـــــــاجـــــــان أن تـ
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــ روبـــــــــوتـــــــــات دردشـــــــــــــة ال
ــــات جي  االصــطــنــاعــي مــثــل »شـ
ــــي« هــــو اســـتـــخـــدام مــفــيــد  بــــي تـ
لقوة المعالجة أكثر من تعدين 

العمالت المشفرة. 
وفــــــي عــــــام 2021، أصــــــدرت 
الـــشـــركـــة بــرنــامــجــا يــقــيــد قـــدرة 
ــة  ــاشــ اســــــتــــــخــــــدام كـــــــــــروت الــــشــ
فـــي تــعــديــن عــمــلــة »إيــثــيــريــوم« 

المشفرة الشهيرة. 

وأضاف كاجان أنه تم تدريب 
اإلصـــــدار األول مــن »شــــات جي 
بــي تــي« على كمبيوتر عمالق 
يتكون مــن حــوالــي عشرة آالف 
كارت شاشة من صنع »انفيديا«. 
 واشتهرت صانعة الرقائق 
األميركية بإنتاج كروت شاشة 
ــة لـــالعـــبـــيـــن عـــلـــى أجـــهـــزة  ــويــ قــ
ــــدث  الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر لــتــشــغــيــل أحـ
األلـــعـــاب، وكــــان مــن الــمــصــادفــة 
تــقــريــبــا أن تـــأخـــذ مــنــتــجــاتــهــا 
مــكــانــهــا فــي قــلــب طــفــرة الــذكــاء 

االصطناعي.

اقتصاد البحرين يسجل أسرع نمو منذ 2013
نما اقتصاد البحرين العام 
الــمــاضــي بــأســرع وتــيــرة منذ 
 بتسارع النمو 

ً
2013، مدفوعا

 لبيانات 
ً
غــيــر الــنــفــطــي، وفــقــا

حكومية أولية.
ــع إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج  ــ ــفـ ــ وارتـ
لالقتصاد بما يقرب من 5 في 
 بنمو 6.2 في 

ً
المئة، مــدفــوعــا

المئة في القطاع غير النفطي، 
 
ً
وهـــو أعــلــى مــمــا كـــان متوقعا
فــي خــطــة الــحــكــومــة للتعافي 
ــا فـــــي عـــام  ــهــ الــــتــــي تـــــم إطــــالقــ
 لوباء فيروس 

ً
2021 استجابة

كــورونــا. فيما قـــادت الفنادق 
والــمــطــاعــم الــنــمــو فــي القطاع 
غير النفطي، تليها الخدمات 

الحكومية ثم العقارات.
وتقلص االقتصاد النفطي 
بــنــســبــة 1.4 فـــي الــمــئــة الــعــام 

الــــــمــــــاضــــــي، بــــحــــســــب وزارة 
المالية، نتيجة تراجع اإلنتاج، 
 لــمــا نقلته »بــلــومــبــرغ«، 

ً
وفــقــا

واطلعت عليه »العربية. نت«.

ــام، مــــن الــمــتــوقــع  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
أن يــنــمــو اقـــتـــصـــاد الــبــحــريــن 
 ،

ً
بــنــســبــة 3 فـــي الــمــئــة تــقــريــبــا

بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع تـــقـــديـــرات 

صندوق النقد الدولي، مع عدم 
وجود نمو في الناتج المحلي 

اإلجمالي النفطي.

»كابالت« تربح 12.9 مليون دينار
 للسهم

ً
 نقدا

ً
مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 60 فلسا

حققت شركة الخليج للكابالت والصناعات 
 تــقــّدر بـــ 12.9 

ً
الــكــهــربــائــيــة )كـــابـــالت( أربـــاحـــا

مــلــيــون ديـــنـــار خــــالل الـــعـــام الـــمـــاضـــي، فــيــمــا 
أوصى مجلس إدارة الشركة، خالل اجتماعه، 
 
ً
 نقديا

ً
60 فلسا بتوزيع أربــاح نقدية بواقع 

 للمعايير والضوابط المنظمة 
ً
لكل سهم، وفقا

لالستحقاق في البورصة، وعقب االعتماد من 
الجمعية العمومية والجهات المعنية.

 في إيرادتها بنسبة 
ً
وسجلت الشركة نموا

39 بالمئة، لتصل إلى 113 مليون دينار لعام 
2022 بــنــســبــة نــمــو مــقــارنــة بــــ 81.3 مــلــيــونــا 
مــحــقــقــة عــــام 2021، حـــيـــث يـــتـــألـــف إجــمــالــي 
3 عناصر رئيسية،  إيـــرادات المجموعة مــن 
هي مبيعات الكابالت وإيــرادات استثمارات 

وإيرادات تقديم الخدمات.
ــر الـــمـــعـــتـــمـــد مــــن مــجــلــس  ــقـــريـ ــتـ وحــــســــب الـ

اإلدارة، بلغ إجــمــالــي االيــــرادات مــن مبيعات 
ــة مــــع 65.5  ــارنـ ــقـ الـــكـــابـــالت 99.3 مـــلـــيـــونـــا مـ
مليونا لعام 2021، حيث حققت الشركة األم 
قة بمنتجات الكابالت بقيمة 

ّ
مبيعات متعل

50.3 مليونا لعام  77.1 مليونا، مقارنة مــع 
2021 وبنسبة نمو على أساس سنوي بلغت 

53.4 بالمئة.
ُيــذكــر أن الــقــيــمــة الــدفــتــريــة لــحــصــة ملكية 
المجموعة في 31 ديسمبر 2022 بلغت 54.9 
مليونا، مقارنة مع 55.0 مليونا 31 ديسمبر 
2021، فــيــمــا يــشــار إلـــى أن الــقــيــمــة الــدفــتــريــة 
لــحــصــة مــلــكــيــة الــمــجــمــوعــة فـــي 31 ديــســمــبــر 
2022 بــلــغــت 54.9 مــلــيــونــا مــقــارنــة مــع 55.0 

مليونا 31 ديسمبر 2021.

https://www.aljarida.com/article/19374
https://www.aljarida.com/article/19374
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بودي: »طيران الجزيرة« تواصل التركيز على الخطط التوسعية
»أرباحها القياسية في 2022 بفضل إدارة التكاليف واستراتيجيتها التشغيلية المتينة«

 نقدية عن النصف الثاني بقيمة 11 مليون دينار
ً
عمومية الشركة تقر توزيع 50% أرباحا

وافــــــــق مـــســـاهـــمـــو شــــركــــة طـــيـــران 
ــــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة  الــــجــــزيــــرة، خـ
السنوية، على توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية عن فترة النصف 
الثاني من العام المالي 2022 بنسبة 
50% من رأس المال، أي بما يعادل 50 
 للسهم، وبإجمالي أرباح نقدية 

ً
فلسا

تبلغ قيمتها 11 مليون دينار.
وســبــق للشركة أن قــامــت بتوزيع 
أربـــــاح نــقــديــة مــرحــلــيــة عـــن الــنــصــف 
 30 ــع  ــ ــواقــ ــ ــن عـــــــام 2022 بــ ــ األول مــ
 للسهم، وبــهــذا يبلغ إجمالي 

ً
فــلــســا

التوزيعات النقدية عن عام 2022 كله 
 للسهم، وبذلك يصل إجمالي 

ً
80 فلسا

األربــــــــــاح الـــنـــقـــديـــة الــــمــــوزعــــة خـــال 
السنوات العشر األخيرة إلــى 107.6 
مايين دينار على المساهمين، أي 
ما يعادل خمسة أضعاف رأسمالها 

المدفوع.
مـــن نــاحــيــتــهــا، وافـــقـــت الــجــمــعــيــة 
العامة غير العادية على تعديل بعض 
مــواد النظام األساسي للشركة، بما 
يــســمــح للجمعية الــعــامــة بتفويض 
مجلس اإلدارة بإعان وتوزيع األرباح 
المرحلية، مما سيسهل عملية توزيع 

األرباح على المساهمين.

وفي فبراير الماضي، كانت شركة 
 قياسية 

ً
طيران الجزيرة أعلنت أرباحا

صافية بلغت 20.1 مليون دينار عن 
الــعــام المالي 2022، وبلغت ربحية 
، بزيادة 

ً
السهم الــواحــد 91.28 فلسا

قدرها 174.4% مقارنة بعام 2021، 
وكان ذلك نتيجة زيادة عدد الركاب 
خال العام، التي بلغت 3.6 مايين، 
بارتفاع قدره 247.5% مقارنة بعام 
2021، كما بلغ معدل إشغال المقاعد 

77% بزيادة قدرها %10.2.
كــمــا بلغت اإليـــــرادات التشغيلية 
لــلــشــركــة خـــال الــعــام 182.1 مليون 
دينار، مرتفعة بنسبة 126.5%، كما 
ــاح التشغيلية بنسبة  ارتفعت األربـ

.
ً
148.4%، حيث بلغت 26.8 مليونا

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس مجلس 
إدارة طيران الجزيرة مــروان بــودي: 
 قــيــاســيــة 

ً
ــا ــ ــاحـ ــ »حـــقـــقـــت الـــشـــركـــة أربـ

تاريخية عام 2022، بالرغم من ارتفاع 
أســعــار الـــوقـــود الــتــي تــمــثــل وحــدهــا 
 مـــن تــكــالــيــف الــشــركــة، 

ً
 كــبــيــرا

ً
ا جـــــزء

ويــعــود الــفــضــل فــي ذلـــك إلـــى نجاح 
سياسة الشركة في إدارة التكاليف 
واستراتيجيتها التشغيلية المتينة، 
كــذلــك نــجــاح فــريــق الــعــمــل الــــدؤوب 

فــي تنفيذ هــذه االستراتيجية عبر 
شبكة الشركة الواسعة، ونحن سعداء 
بمشاركة المستثمرين والمساهمين 
هــذا الــنــجــاح، ونتطلع إلــى مواصلة 

توسعنا في المستقبل القريب«.

النظرة المستقبلية لعام 2023

وأضــاف بودي أنه في عام 2023، 
تــواصــل »طــيــران الــجــزيــرة« التركيز 
ــادة  ــ عـــلـــى خــطــطــهــا الــتــوســعــيــة وزيــ

عــدد الوجهات التي تخدمها ضمن 
شبكة وجهاتها، إضــافــة إلــى زيــادة 
عدد الطائرات العاملة في أسطولها، 
وســـتـــقـــوم الـــشـــركـــة بـــإطـــاق رحـــات 
مــبــاشــرة إلـــى عـــدة وجـــهـــات جــديــدة 
خـــال مــوســم الــصــيــف، أبـــرزهـــا إلــى 
مــيــونــيــخ وبــلــغــراد وتــيــرانــا، إضــافــة 

إلــى استئناف رحاتها إلــى كــل من 
بـــراغ وســرايــيــفــو. ومـــع إضــافــة هــذه 
ــدة، يـــرتـــفـــع عـــدد  ــديــ ــجــ الــــوجــــهــــات الــ
ــا ضــمــن  ــهـ ــــات الــــتــــي تـــخـــدمـ ــهـ ــ ــــوجـ الـ
شبكتها إلى 62 وجهة منتشرة في 
أوروبــــــا، والـــشـــرق األوســـــط، ووســـط 

وجنوب آسيا، وإفريقيا.

ــران الـــجـــزيـــرة«  ــ ــيـ ــ كـــمـــا أعـــلـــنـــت »طـ
، ضمن خططها التوسعية، 

ً
مــؤخــرا

عزمها إنشاء شركة طيران منخفضة 
الـــتـــكـــلـــفـــة فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة مـــع شـــركـــاء ســعــوديــيــن، 
ليكون مقرها مــطــار الملك فهد في 

مدينة الدمام.

مروان بودي

»بوبيان« يطلق هويته الجديدة
التويجري: »كل ما هو ممكن« لمواكبة اإلنجازات وتحقيق الطموحات

أعلن بنك بوبيان إطاق هويته التجارية 
ــو مــمــكــن(  ــا هـ ــوان )كــــل مـ ــنـ الـــجـــديـــدة تــحــت عـ
 لنجاح وإنجازات البنك خال السنوات 

ً
مواكبة

األخيرة وطموحاته التي يسعى إلى تحقيقها 
.
ً
مستقبا

ــلـــخـــدمـــات  وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـ
المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في 
»بوبيان« عبدالله التويجري، إن عملية تطوير 
 الحتياجات 

ً
ت تلبية الــهــويــة الــتــجــاريــة جـــاء

الــبــنــك لتجسد هــويــة جــديــدة تــواكــب النمو 
واالزدهار وتعبر عن الطموح والشغف لتكوين 

عاقة قوية بين العماء.
وأوضــــــح الـــتـــويـــجـــري، أن إطـــــاق الــهــويــة 
الجديدة جاء بعد عامين من العمل والدراسات 
ات واستبيانات  واألبــحــاث إضــافــة إلــى لــقــاء
ــيـــن  ــمـ ــاهـ ــمـــسـ ــر مــــــن الـ ــيــ ــبــ مــــوجــــهــــة لـــــعـــــدد كــ
والــمــوظــفــيــن، كـــذلـــك الــعــمــاء لــلــوقــوف على 
أساسيات تطوير الهوية التجارية السابقة 
ــاجـــات الــــازمــــة لــمــواجــهــة  ــيـ ــتـ وتـــحـــديـــد االحـ

التغييرات والتحديات العالمية المتجددة.
 تطوير 

ً
وبّين أن أحد أهم األهداف كان أيضا

الرسائل الموجهة لمختلف شرائح العماء 
وأصحاب المصالح، لذلك تم تطوير الشعار 
ــة والــقــيــم  ــرؤيــ ــادة صــيــاغــة الـــرســـالـــة والــ وإعـــــ

األساسية لـ »بوبيان«.

االبتكار والتمكين والعزيمة

وعن الشعار، أفاد: »ارتأينا إبراز عنصر 

الجسر فــي الــشــعــار ليعكس أيديولوجية 
بـــوبـــيـــان الــمــبــنــيــة عــلــى بـــنـــاء الــســبــل بين 
األشــخــاص إلــى جانب إزالـــة كلمة بنك من 
الــشــعــار لــتــعــزيــز فــكــرة أن بــوبــيــان يتعدى 
كونه مجرد بنك إلــى كونه »أســلــوب حياة 
متكامل« مــع إبــقــاء عــبــارة »نعمل بإتقان« 

كشعار مكتوب.
وأضاف أن رسالة البنك أصبحت تنص 
 
ً
ــارا على »تحقيق حياة أفضل وأكــثــر ازدهـ
للجميع« فيما نصت الرؤية الجديدة على 
»أن يكون بوبيان هو البنك اإلسامي الرائد 
في ابتكار أفضل الحلول المالية والرقمية« 
 أنه تم تطوير واختصار قيم بوبيان 

ً
مبينا

وتكثيفها في 3 قيم أساسية هي »االبتكار 
مة  والتمكين والعزيمة« لتكون أكثر مواء
ــي تــطــبــيــقــهــا عـــبـــر أنــشــطــتــنــا  ــ ــة فـ ــ ــرونــ ــ ومــ
 لتتماشى مع 

ً
 وخارجيا

ً
المختلفة داخليا

رؤيتنا المستقبلة و تعزيز مكانتنا.
وأشار التويجري إلى النهوض بعناصر 
الــهــويــة البصرية عبر إدخـــال ألـــوان أغنى 

 إلى نظام التصميم الذي يتسم 
ً
وأكثر تنوعا

بالحداثة لتوسيع آفاق اإلبداع في إالعانات 
والتصاميم بعد تقييم مكثف وتعاون بين 
ــام واإلدارات داخــــل الــبــنــك  ــسـ مــخــتــلــف األقـ
واستكشاف الــخــيــارات المتاحة واختيار 
األنــســب بما يتماشى مــع جــوانــب الهوية 

التجارية األخرى ويعكسها.
يذكر أنه تم إطاق الهوية الجديدة خال 
حــفــل الــتــكــريــم الــســنــوي الـــذي أقــامــه البنك 
احتفاًء بجهود وإنــجــازات موظفيه خال 
عام، وسيتم تطبيقها على مراحل تبدأ من 
شهر أبــريــل المقبل على أن تنتهي جميع 
مراحل التطبيق لكل قطاعات وأعمال البنك 

خال عام 2024.

عبدالله التويجري

 حصرية 
ً
»الوطني« يمنح عمالءه عروضا

وخصومات مميزة خالل رمضان
يحرص بنك الكويت الوطني 
على مكافأة عمائه على مــدار 
الــعــام، بما يتناسب مــع أنماط 
حــيــاتــهــم الــمــتــنــوعــة، ومــنــحــهــم 
تــجــربــة مــصــرفــيــة مــمــيــزة، وفــي 
ــذا اإلطـــــــار وبــمــنــاســبــة شــهــر  ــ هـ
رمـــضـــان الـــمـــبـــارك، أعــلــن البنك 
 حصرية 

ً
منح عمائه عــروضــا

ــنـــد  ــزة عـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وخـــــــصـــــــومـــــــات مــ
ــاقــــات الـــوطـــنـــي  اســــتــــخــــدام بــــطــ

االئتمانية المؤهلة.
ويــمــكــن لــلــعــمــاء االســتــفــادة 
من العرض خال شهر رمضان 
الــكــريــم، عــنــد الــدفــع باستخدام 
بـــطـــاقـــات الـــوطـــنـــي االئــتــمــانــيــة 
المؤهلة للتسوق عبر اإلنترنت.
ويــقــدم بنك الكويت الوطني 
 فـــــوريـــــة 20% عــلــى 

ً
ــا ــومــ خــــصــ

أغـــــراض الــجــمــعــيــة خــــال شهر 
ــان مــــن »Talabat« عــنــد  رمــــضــ
ــاقــــات الـــوطـــنـــي  اســــتــــخــــدام بــــطــ
االئـــتـــمـــانـــيـــة الـــمـــؤهـــلـــة والـــرمـــز 
الترويجي NBK20، حيث تطبق 

الشروط واألحكام.
ويــســتــمــر الـــعـــرض حــتــى 19 
أبــــريــــل الـــمـــقـــبـــل، كـــمـــا أن هــنــاك 
ــة لـــلـــعـــمـــاء  حــــمــــلــــة مــــخــــصــــصــ
بمناسبة عيد الفطر الــمــبــارك، 

حــيــث تــتــيــح لــحــامــلــي بــطــاقــات 
الـــوطـــنـــي االئــتــمــانــيــة الــمــؤهــلــة 
الحصول على خصم 20% على 
طلبات المطاعم، من خال الرمز 
الترويجي NBK20 خال الفترة 

من 20 إلى 23 أبريل 2023.
 على 

ً
ويقدم »الوطني« عروضا

مجموعة »الندمارك« بالحصول 
على خصم 10% عند التسوق 
عبر اإلنترنت لدى »هوم سنتر« 
ــــس«  ــاكـ ــ ــنــــت« و»مـ ــتــــربــــويــ ــنــ و»ســ
بـــاســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــات الــوطــنــي 
االئــتــمــانــيــة الــمــؤهــلــة، ويــســري 
ــــدى »ســنــتــربــويــنــت«  الــــعــــرض لـ
و»ماكس« من 15 مارس حتى 19 
أبريل المقبل، ولدى هوم سنتر 

لغاية 1 أبريل.
إضـــــــــــــــافـــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــى عــــــــــرض 
VogaCloset« الـــــــذي يــمــنــح  «
 %17 

ً
ــا  فــــوريــ

ً
الـــعـــمـــاء خــصــمــا

عـــنـــد الـــتـــســـوق عـــبـــر الــتــطــبــيــق 
بـــاســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــات الــوطــنــي 
االئـــتـــمـــانـــيـــة أو مــســبــقــة الـــدفـــع 
 ،NBK المؤهلة والرمز الترويجي
 KWT كما يمكن لحاملي بطاقة
Visa Infinite الوطني االئتمانية 
 KWT الحصول على 3% نقاط
ــنـــي« عــنــد اســتــخــدام  ــن »الـــوطـ مـ

الــبــطــاقــة، ويــســري هــذا العرض 
لغاية 15 يونيو 2023.

وبــهــذه المناسبة، قــال مدير 
منتجات البطاقات في مجموعة 
الخدمات المصرفية الشخصية 
فــي بنك الــكــويــت الــوطــنــي أنــور 
الــــــبــــــام: »نــــســــعــــى إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
ــعـــروض  أفـــضـــل الــمــنــتــجــات والـ
التي تلبي تطلعات عمائنا من 
مختلف الشرائح، والتي تساهم 
فـــي مــنــحــهــم تــجــربــة مــصــرفــيــة 

استثنائية«.
وأضاف البام: »لدينا عاقات 

وثــيــقــة مـــع كـــبـــرى الــمــؤســســات 
الرائدة بكل القطاعات، ونسعى 
ــذه الـــعـــاقـــات  ــ ــــى اســـتـــغـــال هـ إلـ
ــر أفـــــــضـــــــل الـــــــعـــــــروض  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ لـ
ــة لــــعــــمــــائــــنــــا، بـــمـــا  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــــحـ الـ
يــتــنــاســب مـــع أنـــمـــاط حــيــاتــهــم 
الــمــتــنــوعــة، ويــســاهــم فـــي إثـــراء 

تجربتهم المصرفية«.
وأكــــد أن »الــوطــنــي« يحرص 
 
ً
عـــلـــى أن يـــكـــون األقـــــــرب دائـــمـــا
لــعــمــائــه، ويــشــاركــهــم فرحتهم 
 
ً
فــي كــل المناسبات، خصوصا
 
ً
شهر رمــضــان الــمــبــارك، مشيرا
ــى أن الــــبــــنــــك عــــلــــى تــــواصــــل  ــ ــ إلـ
مــســتــمــر مــــع عـــمـــائـــه لــلــتــعــرف 
على احتياجاتهم باستخدام كل 
القنوات لرصد تلك االحتياجات 
وتغيراتها وتــطــويــر الخدمات 
والــمــنــتــجــات بــمــا يــتــمــاشــى مع 

تلك المتغيرات.

أنور البالم

»المتحد« يختتم رعايته لمسابقة »قرآني نور حياتي«
اختتم البنك األهــلــي المتحد 
بنجاح رعايته مسابقة »قرآني 
ــتــــي نــظــمــتــهــا  ــاتــــي«، الــ ــيــ ــــور حــ نــ
ــة الــــكــــويــــت  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ مــــــدرســــــة أكـ
ــفـــال فــــي قــســم  الــتــعــلــيــمــيــة لـــأطـ
عد هذه 

ُ
االحتياجات الخاصة. وت

 من جهود البنك 
ً
ا المسابقة جزء

لخدمة كل فئات المجتمع، ومن 
بينهم ذوو االحتياجات الخاصة، 
الذين يحتاجون إلى تضافر كل 

الجهود لتشجيعهم ودعمهم.
وخــــــــال الــــحــــفــــل الــــــــذي أقـــيـــم 
لتكريم الفائزين في المسابقة، 
ــام مــمــثــلــو أكـــاديـــمـــيـــة الــكــويــت  قــ
ــريــــق  ــيــــة بــــتــــكــــريــــم فــ ــيــــمــ ــلــ ــتــــعــ الــ
ــة الــمــجــتــمــعــيــة مــن  ــيـ ــمـــســـؤولـ الـ
»الــمــتــحــد«، وأثـــنـــوا عــلــى جــهــود 
ــة هــذه  ــايـ الـــبـــنـــك، ودوره فـــي رعـ
المسابقة، التي هدفت إلى إذكاء 
روح المنافسة اإليمانية بين عدد 
من ذوي االحتياجات الخاصة، 
وتشجيعهم عــلــى حــفــظ الــقــرآن 
ــريـــم، وفـــهـــم وتـــدبـــر مــعــانــيــه  ــكـ الـ

السامية.

 على هــذه الرعاية، 
ً
وتعليقا

ثــمــنــت رئـــيـــس إدارة االتـــصـــال 
الــمــؤســســي بـــ »الــمــتــحــد«، فاتن 
ــــذي قــامــت  ــدور الــ ــ ــ الــتــمــيــمــي، الـ
بـــه مـــدرســـة أكــاديــمــيــة الــكــويــت 
الــتــعــلــيــمــيــة لـــأطـــفـــال فـــي قسم 
االحتياجات الخاصة في تنظيم 
هذه المسابقة، مؤكدة أن البنك 
ال يـــتـــوانـــى فـــي دعــــم مــثــل هــذه 

عد 
ُ
الــفــعــالــيــات الــهــادفــة، الــتــي ت

 على دور البنك في نشر 
ً
تأكيدا

الــثــقــافــة الــديــنــيــة، والــحــث على 
حفظ وفهم الــقــرآن الكريم، كما 
 على اهتمام البنك 

ً
تعتبر تأكيدا

برعاية ودعم ذوي االحتياجات 
الـــخـــاصـــة، ومـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى 
االندماج في المجتمع، والتعبير 
عن طاقاتهم وقدراتهم الكامنة.

وأضــافــت التميمي: »البنك 
ــــروف  ــعـ ــ األهـــــــلـــــــي الــــمــــتــــحــــد مـ
بــــدوره الـــبـــارز فــي الــحــث على 
حــفــظ الـــقـــرآن الــكــريــم وتــاوتــه 
وتجويده وتفسيره، وتشجيع 
الطلبة على اإلقبال على حفظ 
الـــقـــرآن الــكــريــم، كــمــا أن للبنك 
 في مساعدة إخواننا 

ً
 بارزا

ً
دورا

مــــن ذوي االحـــتـــيـــاجـــات عــلــى 

ــقـــرآن الــكــريــم،  ــراءة وحــفــظ الـ ــ قـ
فقد سبق أن قام البنك برعاية 
ــيــــركــــم(- الــتــفــســيــر  تــطــبــيــق )خــ
ــزأي عم  الــمــيــســر لــلــصــم فـــي جــ
 منه ألهمية 

ً
واألحقاف، إدراكــا

ــذه الـــفـــئـــة  ــ ــ ــــدة هـ ــانـ ــ ــــسـ ــم ومـ ــ ــ دعـ
المهمة، والحرص على تذليل 
الــعــقــبــات أمــامــهــم، وتعليمهم 

القرآن الكريم«.

مجموعة من موظفي المسؤولية المجتمعية بالبنك مع الفائزين في المسابقة

»التجاري« يوزع وجبات السحور على العمال

في إطار برنامجه الرمضاني الحافل باألنشطة 
االجتماعية واإلنسانية والخيرية، يواصل البنك 
التجاري الكويتي أنشطته الخيرية التي استهلها 
منذ بداية الشهر الفضيل بتوزيع وجبات السحور 
عــلــى عــمــال الــبــنــاء والــتــنــظــيــف الــمــوجــوديــن في 
مختلف المناطق خــال شهر رمضان، في إطار 

حملة البنك »سحوركم علينا«. 
وفي تعليقها على الحملة، قالت نائب المدير 
العام لقطاع التواصل المؤسسي في »التجاري«، 
أماني الــورع: »من المعروف أن حملة )سحوركم 
عــلــيــنــا( الـــتـــي أطــلــقــهــا الــبــنــك مــنــذ عــــدة ســنــوات 
سابقة تأتي مكملة لحملة )هون عليهم( الحائزة 
جائزة المشروع الرائد على مستوى دول الخليج 
العربي«، حيث تأتي الحملة، الموجهة لفئة عمال 

التنظيف والبناء الموجودين في الشوارع، بهدف 
التواصل مع هذه الفئة في مختلف المناسبات، 
ومنها شهر رمــضــان، والتخفيف من معاناتهم 

وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم. 
وأفـــادت الـــورع بــأن البنك أخــذ زمــام المبادرة 
بإطاق مثل هذه الحمات المبتكرة خال شهر 
 لمسؤوليته 

ً
رمــضــان وطــــوال الــعــام، اســتــشــعــارا

ــاء والــتــنــظــيــف  ــنـ ــبـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــجـــاه عـــمـــال الـ
الموجودين في أماكن عملهم، حيث يوزع فريق 
قطاع التواصل المؤسسي وجبات السحور على 
العمال، مبينة أن هذه الحملة مستمرة حتى نهاية 
شهر رمضان، بهدف تقديم يد العون والمساعدة 
لهذه الفئة الجديرة بكل اهتمام ورعاية، وأشادت 
بجهود جميع الموظفين المتطوعين في الحملة.

فريق »التجاري« مع العمال ضمن حملة »سحوركم علينا«

»األهلي« يعلن الفائز في سحب »الفوز« األسبوعي
ــتـــي فــــــوز ســعــود  ــويـ ــكـ ــــي الـ ــلـ ــ ــنـــك األهـ ــبـ ــن الـ ــلــ أعــ
عبدالعزيز الشطي في السحب األسبوعي لحساب 
»الــفــوز« لــلــجــوائــز، بــجــائــزة نقدية قــدرهــا 10.000 
دينار، الذي أقيم بإشراف وزارة التجارة والصناعة.
و»الــفــوز« هــو حساب الجوائز األول مــن نوعه، 
الذي يتيح لعماء »األهلي الكويتي« فرصة الفوز 

بجوائز ومكافآت كبرى. 
ــفــــوز«، سيحظى عماء  ومـــن خـــال حــســاب »الــ
البنك بفرصة الــفــوز بمبلغ 10.000 ديــنــار ضمن 
السحب األسبوعي، كذلك فرصة للفوز بالجائزة 
الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5.000 دينار لمدة 

10 سنوات. 
ولإلشارة سيكون بمقدور كل من عماء البنك 

ــي الـــكـــويـــتـــي الـــجـــدد  ــ ــلـ ــ األهـ
ــادة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــن االسـ ــيــ ــيــ ــالــ ــحــ والــ
مـــن هـــذه الــفــرصــة الــفــريــدة 
فـــي حــــال تــوفــر رصــيــد في 
حسابهم بمبلغ 100 دينار 

كويتي فقط. 
والبنك األهلي الكويتي 
يشجع الجميع على فتح 
حـــســـاب الـــفـــوز أو زيــــادة 
أرصدتهم للحصول على 
ــر لـــلـــفـــوز فــي  ــبــ فــــــرص أكــ

السحب القادم يوم االثنين 3 أبريل 2023، 
فكلما زادت المبالغ المودعة، كلما زادت فرص الفوز.

... و»وربة« يجري سحب »السنبلة« ... و»وربة« يجري سحب »السنبلة« 
ــة أســـمـــاء الــفــائــزيــن بــســحــوبــات  أعــلــن بــنــك وربــ
الــســنــبــلــة األســـبـــوعـــيـــة، وســيــســتــمــر الــبــنــك بعمل 
 لــحــســاب 

ً
الـــســـحـــوبـــات لــــ 10 رابـــحـــيـــن أســـبـــوعـــيـــا

الــســنــبــلــة، بـــحـــضـــور مــمــثــل عــــن وزارة الـــتـــجـــارة 
والصناعة وموظفي البنك.

وبــالــنــســبــة إلـــى الــعــمــاء الــذيــن حــالــفــهــم الحظ 
خـــال ســحــب الــســنــبــلــة األســبــوعــي، فــقــد تــــّوج 10 
رابحين من عماء البنك، حصل كل منهم على 1000 
دينار، وهــم: فاطمة عوض الشمري، سعد حمود 
العازمي، عبدالله شليويح العجمي، محمد منصور 
الــهــاجــري، صــالــح غــانــم الــخــالــدي، يــوســف فالح 
الظفيري، محمد عوض حسين، هناء أحمد عيسى، 

شبيب مانع العجمي، طارق ماجد بورسلي.

وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة 
المصرفية لأفراد، أحمد المطوع: »يتطلب اآلن 
وجــــود 100 د. ك لــدخــول ســحــوبــات السنبلة 
 بــأن 

ً
األســبــوعــيــة والــســحــوبــات الــكــبــرى، عــلــمــا

العميل ال يزال يحصل على فرصة واحدة مقابل 
حتسب الفرص على 

ُ
كل 10 د. ك في الحساب، وت

حسب أدنــى رصيد في الحساب خال الشهر، 
لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر 
كامل في الحساب للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامان للسحوبات الكبرى الحتساب 
ــفـــرص. وال تــوجــد قــيــود أو حــــدود للسحب  الـ
واإليداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص 

أحمد المطوعالعميل للربح«.
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الشايع: »األهلية للتأمين« جددت اتفاقياتها بشروط تنافسية
 صافية بـ 17.2 مليون دينار

ً
 أرباحا

ً
السعد: الشركة واصلت أداءها القوي خالل 2022 محققة

حصة المطيري
ــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــيـ ــ قـــــــال رئـ
شـــركـــة األهــلــيــة لــلــتــأمــيــن، أيــمــن 
ــر ســـــوق الــتــأمــيــن  ــ

ّ
ــأث الــــشــــايــــع، تــ

العالمي في عام 2022 بالتضخم 
وعــدم اليقين، وشهد االقتصاد 
العالمي تباطؤا، ومن المتوقع أن 
يتضاءل النمو العالمي اإلجمالي 
)GDP( بنحو 22 بالمئة، وتعتبر 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - األوكـــرانـــيـــة 
واستمرار تأثير جائحة كورونا 
سببين رئيسيين سيؤديان إلى 
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى التأمين 
هــذا العام، على أن تبدأ صناعة 
التأمين بالعودة إلى مستويات 
ما قبل الجائحة مع بداية العام 

الحالي.
ــــع: ســيــتــم دعـــــم ربــحــيــة  ــابـ ــ وتـ
ــيــــن عـــــن طـــريـــق  ــأمــ ــتــ ــنــــاعــــة الــ صــ
ــار الـــتـــأمـــيـــن  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــتــــشــــدد فـ الــ
ــراع فــي تطوير متطلبات  واإلســ
الحماية مــن المخاطر الجديدة 
الــــتــــي ظــــهــــرت نـــتـــيـــجـــة األزمــــــــة، 
ــن ذلـــــك، تــمــّكــنــت  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
»األهلية« من تجديد اتفاقياتها 
بشروط ومميزات تنافسية، نظرا 
لــنــتــائــجــهــا اإليــجــابــيــة عــلــى مــّر 
السنوات واستمرارها بسياسة 

ظة.
ّ
اكتتاب متحف

كـــــــذلـــــــك ســـــــــاعـــــــــدت ســــيــــاســــة 
ــع اإلقــلــيــمــي  ــتـــوسـ ــار والـ ــتـــشـ االنـ
على تعزيز المحفظة التأمينية 
وتحسينها عن طريق االهتمام 
بالتأمينات الشخصية، بجانب 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
التأمينات التجارية والصناعية 
ــي يـــمـــكـــن تـــبـــادل  ــتــ الـــضـــخـــمـــة الــ
ــا مـــــع الــــشــــركــــات  ــهـ ــنـ حــــصــــص مـ
الزميلة، مما يشجع على زيــادة 

االحتفاظ.
وقال الشايع، خالل الجمعية 
العمومية للشركة: يشهد سوق 
ــدا مــن  ــزيــ الـــتـــأمـــيـــن بـــالـــكـــويـــت مــ
الــتــنــظــيــم والـــتـــحـــســـن، وتــنــظــيــم 
الـــعـــالقـــة بــيــن شـــركـــات الــتــأمــيــن 
الــمــحــلــيــة وأصــــحــــاب الـــوثـــائـــق، 
وضــمــان حــقــوق الــعــمــالء، وذلــك 
بعد إنشاء وحدة تنظيم التأمين، 
والموافقة على قانون 125 لسنة 
2018، واعتماد الالئحة التنفيذية 
للقانون بتاريخ 11 مارس 2021، 
على أن يبدأ العمل بها في خالل 

سنة من تاريخ نشر القرار.
وأكــــــمــــــل: إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــك، 
ــادة حــصــة »األهــلــيــة  ســاهــمــت زيــ
لـــلـــتـــأمـــيـــن« فــــي شــــركــــة االتــــحــــاد 
التجاري القابضة بالبحرين في 
تنّوع مصادر اإليـــرادات، وكذلك 
ــادة التأمين  اســتــمــرار شــركــة إعــ
ــة بــتــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج  ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
الجيدة ومعدالت نمو في أدائها 
الــتــشــغــيــلــي، نــتــيــجــة تــطــبــيــقــهــا 
استراتيجية شاملة لنمو األعمال 

وإدارة المخاطر. 
ومـــــــــازالـــــــــت الـــــشـــــركـــــة تـــعـــمـــل 
عــــلــــى دراســـــــــــة أســـــــــــواق عـــربـــيـــة 
أخــــــــــرى، تـــمـــهـــيـــدا لــــــزيــــــادة هــــذا 
االنــتــشــار، تحقيقا لــهــذا الــهــدف 
االستراتيجي المهم، بالمساهمة 
ــرة فـــي بعض  ــؤثـ فـــي حــصــص مـ

شركاتها.
وأشار الشايع إلى أن التضخم 
ــدم الــيــقــيــن ســمــة عـــام 2022،  وعــ
حيث شهد النشاط االقتصادي 
الــعــالــمــي تــبــاطــؤا واســـعـــا فــاقــت 
حـــــدوده الــتــوقــعــات، مـــع تــجــاوز 

مــعــدالت الــتــضــخــم مستوياتها 
المسجلة خالل عدة عقود سابقة، 
ونــلــفــت إلــــى أن اآلفــــــاق مــحــّمــلــة 
بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة 
المعيشة وتأزم األوضاع المالية 
فــــي مــعــظــم الـــمـــنـــاطـــق بــالــعــالــم، 
وكـــذلـــك بــســبــب الـــغـــزو الـــروســـي 
ــا، واســــتــــمــــرار تــأثــيــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ألوكـ

جائحة كورونا.
وتشير التنبؤات إلــى تباطؤ 
النمو العالمي من 6 بالمئة عام 
2021 إلى 3.2 بالمئة عام 2022، 
و2.7 بالمئة عام 2023، وحسب 
الــتــنــبــؤات سينخفض التضخم 
العالمي من 8.8 إلى 6.5 بالمئة 
عــام 2023 وإلــى 4.1 بالمئة عام 
2024، وعــلــى السياسة النقدية 
أن تواصل العمل على استعادة 
اســـتـــقـــرار األســــعــــار مــــع تــوجــيــه 
ســيــاســة مــالــيــة عـــامـــة لتخفيف 
الــقــيــود الضاغطة على تكاليف 
ــع الـــحـــد مـــن نقص  الــمــعــيــشــة، مـ
اإلمدادات، وتسريع مسار التحول 

إلى الطاقة الخضراء.

أداء الشركة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي 
يوسف السعد: لقد تمّكنا خالل 
عــام 2022 من تحقيق أداء قوي 
فــــي جـــمـــيـــع مــــجــــاالت أعـــمـــالـــنـــا، 
 
ً
حــيــث شـــهـــدت الــشــركــة ارتــفــاعــا

 في معدالت الربحية، مع 
ً
ملحوظا

المحافظة على مستوى خدماتنا 
في السوقين المحلي واإلقليمي.

ــر  ــنـ ــيـ ــارتـ ووفـــــــــق مــــؤســــســــة غـ
للبيانات، وصل اإلنفاق العالمي 
عــلــى تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
ضــمــن قــطــاع الــتــأمــيــن إلـــى 210 
ــيـــارات دوالر، مــتــوقــعــة نمو  ــلـ مـ
اإلنفاق الطويل األجل بمعدل نمو 
سنوي مرّكب 6.4 بالمئة إلى 271 

مليار دوالر عام 2025.
ولفت إلى أن »األهلية« تمكنت 
ــقــــوي  ــا الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــة أدائـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــن مـ ــ مــ
خالل عام 2022، محققة أرباحا 
صافية بـ 17.290 مليون دينار، 
بعد إطــفــاء خسائر غير محققة 
فــي حــســاب األربـــــاح والــخــســائــر 
مــقــدارهــا 237.386 ألــفــا، وإدراج 
األربــاح غير المحققة في حقوق 
الـــمـــســـاهـــمـــيـــن وقـــــدرهـــــا 9.265 
مــاليــيــن مــقــابــل 13.955 مليونا 
عــــام 2021 وبـــمـــعـــدل انــخــفــاض 

33.6 بالمئة.
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــســـــــعـــــــد: حـــيـــث 
ــاح  ــ ــذا الـــنـــمـــو فــــي األربــ ــ يـــرجـــع هـ
الـــصـــافـــيـــة بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي إلـــى 
ــة  ثــــبــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــركـ
ــة  ــراريـ ــمـ ــتـ ــى اسـ ــ ــهــــدف إلــ ــتــــي تــ الــ
تــعــظــيــم الـــعـــوائـــد لــلــمــســاهــمــيــن 
ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــأمـ ــم خـــــــدمـــــــات تـ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وتــ
متميزة للعمالء، وتحقيق النمو 
وتحّسن دائــم للربحية معتمدة 
ــــوة  ــمـــالـــيـــة وقـ ــا الـ تــــهــ ــلـــى مــــالء عـ
 
ً
تصنيفها االئــتــمــانــي، موضحا

أن الــشــركــة اعــتــمــدت عــلــى تــنــّوع 
مـــــصـــــادر اإليـــــــــــــــرادات وامـــــتـــــداد 
شـــبـــكـــة الـــتـــغـــطـــيـــات الــتــأمــيــنــيــة 
على مستوى المنطقة، وتقديم 
ــنــــتــــجــــات تـــأمـــيـــنـــيـــة جـــــديـــــدة،  مــ
وزادت حـــصـــتـــهـــا فــــــي شـــركـــة 
االتحاد القابضة بالبحرين 83.5 
ب عليه تحقيق 

ّ
بالمئة، مما ترت

نـــتـــائـــج جــــيــــدة، مــــع االســـتـــمـــرار 

ــم احـــتـــيـــاطـــيـــات الــشــركــة  ــ فــــى دعـ
لتقوية مركزها التنافسي على 
المستويين المحلي واإلقليمي، 
وتـــواصـــل »األهــلــيــة« جــنــي ثمار 
تنّوع أعمالها على المستويين 

المحلي واإلقليمي.

اإلنتاج السنوي

ــعـــد أن إجـــمـــالـــي  وأعــــلــــن الـــسـ
اإلنتاج السنوي بلغ 126 مليون 
ديـــنـــار مــقــابــل 114 مــلــيــونــا عــام 
ــادة مـــعـــدلـــهـــا 10.6  ــ ــزيـ ــ 2021، بـ
بالمئة، كما بلغ صافي العائد من 
النشاط التأميني 10.3 ماليين، 
مــقــابــل 7.9 مــاليــيــن عــــام 2021، 

بمعدل نمو 30.4 بالمئة.
: تعافى 

ً
واختتم السعد قائال

االقـــتـــصـــاد الــكــويــتــي خــــالل عــام 
2022 مـــتـــأثـــرا بـــارتـــفـــاع أســعــار 
ــــارع الــتــطــعــيــم مــن  ــــسـ الـــنـــفـــط وتـ
»كــوفــيــد 19« وارتــــفــــاع الــفــائــدة، 
كــل هــذه الــعــوامــل دعمت تحفيز 
الـــنـــمـــو، حـــيـــث ســجــلــت الــكــويــت 
نموا في الناتج القومي بنسبة 

جانب من »العمومية«

زيادة حصة 
»األهلية 

للتأمين« في 
شركة االتحاد 

التجاري 
القابضة 

بالبحرين 
ساهمت في 

تنّوع مصادر 
اإليرادات

الشايع

إجمالي 
اإلنتاج 

السنوي 
بلغ 126 

مليون دينار 
مقابل 114 

 عام 
ً
مليونا

2021 بزيادة  
%10.6

السعد

نمو األرباح 
الصافية يرجع 
بشكل رئيسي 

إلى ثبات 
استراتيجية 

الشركة الهادفة 
إلى استمرار 

تعظيم العوائد 
للمساهمين

السعد

8 بالمئة عام 2022، وذلك حسب 
 ،FITCH RATINGS عات وكالة

ّ
توق

وذلــك بعد حالة االنكماش التي 
سادت الكويت كسائر دول العالم 
واالنــخــفــاض الــحــاد فــي أســعــار 
النفط خــالل عــام 2021، وتعتبر 
الكويت سابع أكبر اقتصاد عربي 
بناتج محلي 183.6 مليار دوالر.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، كــانــت 
نــتــيــجــة االســتــثــمــار فـــي الــشــركــة 
ــقـــقـــت ربـــحـــا  لــــعــــام 2022 أن حـ
ــلــــيــــون ديــــــنــــــار، قــبــل  11.279 مــ
ــر مــحــقــقــة  ــيــ ــر غــ ــائــ ــاء خــــســ ــ ــفــ ــ إطــ
)Impairment( الســـتـــثـــمـــارات 
الــــشــــركــــة فـــــي حــــســــاب األربــــــــاح 
والــخــســائــر مـــقـــدارهـــا 237.386 
ــح لــعــام  ــ ــــف ديــــنــــار، مـــقـــابـــل ربـ ألـ
2021 يــقــّدر بـــ 10.302 مــاليــيــن، 
إضـــافـــة إلــــى إدراج أربــــــاح غير 
محققة 9.265 ماليين في حقوق 

المساهمين.

جانب من »العمومية«

وشهدت الجمعية العمومية 

لــلــشــركــة، الـــتـــي عـــقـــدت صــبــاح 
أمــــس بــنــســبــة حـــضـــور 88.21 
بالمئة، الموافقة على توزيع 
أرباح نقدية بنسبة 40 بالمئة 
ــع 40 فــلــســا لــكــل ســهــم(،  ــواقـ )بـ
وذلك للمساهمين المقيدين في 
سجالت مساهمي الشركة، بعد 
خصم أسهم الخزينة، في يوم 
االستحقاق 11 أبريل المقبل، 
وتــمــت الــمــوافــقــة عــلــى اقــتــراح 
مجلس اإلدارة بتوزيع 323.160 
ــنــــار مـــكـــافـــأة ألعـــضـــاء  ــــف ديــ ألـ
مجلس اإلدارة للسنة المالية 
ــــي 31 ديــســمــبــر  الـــمـــنـــتـــهـــيـــة فـ
ــاع مـــلـــيـــون  ــطــ ــقــ ــتــ 2022، واســ
دينار من أرباح السنة المالية 
ــــي 31 ديــســمــبــر  الـــمـــنـــتـــهـــيـــة فـ
2022، وإضــافــتــه لالحتياطي 

االختياري الخاص.
وتــــــــــــم تــــــفــــــويــــــض مـــجـــلـــس 
اإلدارة بـــشـــراء أو بــيــع أســهــم 
الشركة، بما ال يتجاوز 10 في 
المئة مــن عــدد أسهمها، وفقا 
لـــمـــواد الـــقـــانـــون رقــــم 7 لسنة 
ــه الــتــنــفــيــذيــة  ــتــ 2010 والئــــحــ

وتــــعــــديــــالتــــهــــمــــا، كــــمــــا تــمــت 
الموافقة على تخصيص مبلغ 
ال يــزيــد على 1 بالمئة بقيمة 
172.907 ألفا من صافي الربح 
للسنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2022.
كــــمــــا صــــــادقــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
عــلــى كـــل الــبــنــود، ومـــن بينها 
ــاء مجلس  ــرف أعـــضـ إخـــــالء طــ
اإلدارة، وإبـــــــــرام ذمـــمـــهـــم عــن 
كــــل مــــا يــتــعــلــق بــتــصــرفــاتــهــم 
ــة  القانونية والمالية واإلداريـ
للسنة الــمــالــيــة المنتهية في 
31 ديـــســـمـــبـــر 2022، وقـــبـــول 
استقالة أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين تنتهي عضوياتهم في 
27 أبريل المقبل، وتم انتخاب 
كــل مــن أيــمــن الــشــايــع، وعــمــاد 
ــد،  ــعـ ــه الـــسـ ــلــ ــدالــ ــبــ الــــبــــحــــر، وعــ
وعبدالعزيز الــجــســار، وعماد 
الصقر، وأحمد الغانم، وعادل 
الغنام، وعبدالمحسن الخرافي، 
ويوسف السعد أعضاء مجلس 
اإلدارة الجديد للسنوات الثالث 

المقبلة.

https://www.aljarida.com/article/19400
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»المركز« يطلق »صندوق الزخم« لالستثمار في األسهم الخليجية
أول صندوق يوفر منهجية الزخم في األسواق الخليجية

ــــي  ــالـ ــ ــمـ ــ أعــــــلــــــن الــــــمــــــركــــــز الـ
ــــاق  ــز( إطـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـــكـــويـــتـــي )الـ
ــم الــخــلــيــجــي  ـــزخــ ــدوق الـ ــنــ صــ
 ،)GCC Momentum Fund(
أول صــــنــــدوق يــســتــثــمــر فــي 
األســـــــــــواق الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وفــــق 
منهجية الزخم، التي تستثمر 
في أفضل األسهم الخليجية 
أداء ومتابعة جميع مكونات 
مــؤشــر »ســتــانــدرد آنــد بــورز« 

المركب للزخم الخليجي.
وُيــــــعــــــد صــــــنــــــدوق الــــزخــــم 
ــدوق  ــ ــنـ ــ ــي أول صـ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
خليجي يطّبق آلية االستثمار 
وفــــق عـــوامـــل مــــحــــددة، يــتــبــع 
ــا مــــــــــــزود الــــــمــــــؤشــــــرات  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
سم بالشفافية في 

ّ
قــواعــد تت

اختيار األســهــم تتماشى مع 
أفــضــل الــمــمــارســات العالمية 
ذات الــمــنــهــجــيــة نــفــســهــا، مع 
مـــراعـــاة مــســتــويــات الــســيــولــة 
وعـــــــمـــــــق الــــــــــســــــــــوق. ويــــــوفــــــر 
»صـــنـــدوق الــزخــم الخليجي« 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن األفــــــــراد 
والمؤسسات فرصة الوصول 
ألســهــم الــشــركــات ذات أفضل 

عوائد معّدلة وفق المخاطر.
ويــعــكــس إطـــــاق صــنــدوق 
ــم الـــخـــلـــيـــجـــي الـــجـــديـــد  ــ ــزخـ ــ الـ
جـــــهـــــود »الــــــمــــــركــــــز« لـــتـــقـــديـــم 
الحلول واألدوات االستثمارية 
الـــمـــبـــتـــكـــرة لـــعـــمـــائـــه، بــهــدف 
تــحــســيــن الــــعــــوائــــد الــمــعــدلــة 
وفق المخاطر للمستثمرين. 
وتـــم تــطــويــر آلــيــة الــصــنــدوق 
ــريـــق إدارة أســهــم  مــــن قـــبـــل فـ
ــة الـــــــشـــــــرق األوســــــــــط  ــقــ ــطــ ــنــ مــ
وشمال إفريقيا، وفق أبحاث 
ودراسات استمرت على مدى 

عامين للتحقق من صاحية 
ــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وذلــــك  هـ
بالتعاون مع مزّود المؤشرات 

»ستاندرد آند بورز«.
وبهذه المناسبة، قال نائب 
رئيس أول إدارة استثمارات 
ــم فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــهــ األســ
األوســــــــــط وشـــــمـــــال إفـــريـــقـــيـــا 
ـــ »الـــمـــركـــز«، مــحــمــد الــغــنــام:  بـ
يسّرنا إطاق صندوق الزخم 
ــنــــدوق  ــيـــجـــي كــــــــأول صــ ــلـ الـــخـ
غــيــر نــشــط فــي الخليج يتبع 
مــنــهــجــيــة الـــزخـــم فـــي أســــواق 

ــيــــة، وقــــد  ــيــــجــ ــلــ األســــــهــــــم الــــخــ
تـــم اخـــتـــيـــار هــــذه الــمــنــهــجــيــة 
ــة تاريخية  ــراء دراســ بــعــد إجــ
وتـــحـــلـــيـــلـــيـــة مـــتـــعـــمـــقـــة لـــعـــدة 
ــات اســــــتــــــثــــــمــــــار  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
ومقارنتها بمؤشرات األسواق 
الـــرئـــيـــســـيـــة مــــن حـــيـــث األداء 
والـــــمـــــخـــــاطـــــرة، والقـــــــــت هــــذه 
 
ً
 كــبــيــرا

ً
االســتــراتــيــجــيــة طــلــبــا

من المستثمرين في األسواق 
العالمية.

وأضـــاف الــغــنــام، أنــه خال 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر الــســابــقــة، 
فاق أداء مؤشر »ستاندرد آند 
بـــورز« للزخم الخليجي أداء 
مــؤشــر »ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز 
الــخــلــيــجــي الـــمـــرّكـــب« بنسبة 
. ويــخــدم 

ً
1.7 بــالــمــئــة ســنــويــا

الـــــصـــــنـــــدوق الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الــــــذي يــفــضــلــون االســتــثــمــار 
ــيـــة  ــيـــجـ ــلـ فـــــــي األســـــــــــــــواق الـــخـ
بــاســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة األمــد 
لتحقيق عوائد جيدة معدلة 
ــر، األمـــــــــــر الـــــــذي  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
يــمــكــنــهــم مـــن االســـتـــفـــادة مــن 
تأثير العوائد المرّكبة. وُيعد 

هذا الصندوق بوابة لدخول 
ــات »الــــمــــركــــز«  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ

االستثمارية غير النشطة«.
ــائــــب  مـــــــن جـــــانـــــبـــــه قــــــــــال نــ
ــتــــثــــمــــارات  رئــــيــــس إدارة اســ
ــم فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــهــ األســ
األوســــــــط وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا، 
فهد الــرشــيــد: تــقــوم منهجية 
الــزخــم فــي »الــمــركــز« بانتقاء 
األسهم حسب عوامل وأسس 
ــع الـــمـــمـــارســـات  ــ ــتـــمـــاشـــى مـ تـ
فــي األســـواق العالمية. ويتم 
ــل 

ّ
ــتـــي تــمــث انـــتـــقـــاء األســــهــــم الـ

 50 بالمئة من رأس 
ً
مجتمعة

ــواق الــخــلــيــجــيــة،  الـــمـــال لـــأسـ
ــك لــتــحــســيــن مــســتــويــات  ــ وذلــ
والـــــــتـــــــذبـــــــذب. ويـــــتـــــم إعــــــــادة 
مراجعة مكونات المؤشر كل 
6 أشهر، ويمكن للمستثمرين 
ــمـــار فــي  ــثـ ــتـ بـــــدء عــمــلــيــة االسـ
الصندوق عبر خطوات سهلة 
وبمعدل أتعاب لإلدارة أقل من 
صــنــاديــق األســهــم الخليجية 

األخرى.
 وأضــــــــــــــــاف الــــــرشــــــيــــــد أن 
»المركز« قام بابتكار العديد 

ــثـــمـــاريـــة  ــتـ ــــن األدوات االسـ مـ
ــة، مــمــا  ـــيــ ـــالـ والـــــخـــــدمـــــات الــــمـ
يـــــــــؤكـــــــــده إطــــــــــــــاق بـــــــوابـــــــات 
ــة فـــــريـــــدة تـــائـــم  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــمـــريـــن.  ــثـ ــتـ ــمـــسـ مـــتـــطـــلـــبـــات الـ
ــذه الــمــنــتــجــات  ــ ــيـــن هــ ــن بـ ــ ومــ
االســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاريــــــــة، إطــــــــــاق 
ــمـــركـــز لــلــعــوائــد  »صــــنــــدوق الـ
الــــمــــمــــتــــازة - مــــمــــتــــاز«، وهـــو 
ــم مــحــلــي  ــهـ أول صــــنــــدوق أسـ
ــنـــدوق الــمــركــز  مــشــتــرك، و»صـ

الـــــــعـــــــقـــــــاري«، أول صــــنــــدوق 
مــفــتــوح لاستثمار الــعــقــاري 
في الكويت، و»صندوق فرصة 
المالي«، الذي أطلقه »المركز« 
الـــصـــنـــدوق األول والـــوحـــيـــد 
للخيارات في منطقة الخليج 

منذ عام 2005.

 الشهاب: »الفنادق« كسبت ثقة مساهميها 
 من خالل الحفاظ على متانة مركزها المالي

»قطاع الخدمات والعقود الحكومية حقق إيرادات قدرها 3.183 ماليين دينار«
● حصة المطيري

أكد رئيس مجلس إدارة شركة 
الفنادق الكويتية طال الشهاب، 
ــالــــي الـــســـنـــوي  ــمــ أن الـــتـــقـــريـــر الــ
ــام 2022 يــعــكــس  ــ ــعـ ــ لـــلـــشـــركـــة لـ
نــتــائــجــهــا الــمــالــيــة خــــال الــعــام 
 ألدائــهــا، إضافة 

ً
الــمــاضــي، وفــقــا

إلـــى تــطــور ســيــر الــعــمــل  الــخــاص 
في األنشطة المختلفة  للشركة، 
 إلــــى أن الـــشـــركـــة حــافــظــت 

ً
 الفـــتـــا

على الثبات والتدرج  في تحقيق 
العوائد المالية  بشكل ملموس 
للعام الثاني  على التوالي، بعد 
تعافي قطاعات الشركة  المختلفة، 
 نحو استراتيجية 

ً
والمضي  قدما

ــة  فــــــي الــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
األنشطة غير المربحة من خال 

إعادة هيكلة  كل قطاعاتها.
 مع 

ً
وقال الشهاب إنه:  »تزامنا

الــقــرارات االستراتيجية  التي تم 
اتخاذها  من مجلس إدارة  الشركة 
فقد حققت أرباحا بلغت 605.413 
آالف دينار  للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2022،  مقابل صافي 
 
ً
ربح  مجمع وقدره 595.577 ألفا

 لنفس الفترة من العام الماضي، 

محافظة بذلك على النهج الذي 
تتبعه،  وبما يتواءم مع  متطلبات 
الظروف الراهنة،  كما برهنت بكل 
اقتدار  على كسب ثقة مساهميها 
 مـــن خــــال الـــحـــفـــاظ عــلــى مــتــانــة 

مركزها المالي«.
وتـــابـــع: »لــقــد حــقــقــت الــشــركــة 
 فـــي اإليـــــــــرادات بــلــغ 4 في 

ً
نـــمـــوا

المئة عــن الــعــام الــمــاضــي، حيث 
ــــي اإليـــــــــــــــــرادات فــي  ــالـ ــ ــمـ ــ بــــلــــغ إجـ
ــقــــطــــاعــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 4.990  الــ
مايين ديــنــار للفترة المنتهية 
فـــي 31 ديــســمــبــر 2022، مــقــابــل 
إيــــــرادات مــجــمــعــة قـــدرهـــا 4.801 
مــايــيــن لنفس الــفــتــرة مــن الــعــام 
 أن صــافــي 

ً
الــــمــــاضــــي«، مــضــيــفــا

األربــاح المجمعة للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 
بلغ 605.413 آالف، مقابل صافي 
ربـــح قـــدره 595.577 ألــفــا لنفس 

الفترة من العام الماضي.
وبين أن ربحية السهم بلغت 
10.72 فلوس للسهم الواحد في 
عــام 2022، مقابل 10.56 فلوس 
ربحية السهم لنفس الفترة من 
 إلى أن العائد 

ً
العام السابق، الفتا

عــلــى حــقــوق الــمــلــكــيــة بــلــغ 12.7 

فــي المئة بالسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2022، مقابل 13.2 
في المئة لنفس الفترة من العام 

الماضي.
، أوضـــح الشهاب 

ً
وتــفــصــيــلــيــا

ــقـــود  ــعـ ــات والـ ــدمــ ــخــ أن قــــطــــاع الــ
الحكومية حقق إجمالي إيرادات 
بلغ 3.183 مايين ديــنــار، حيث 
بــلــغ إجــمــالــي الـــربـــح التشغيلي 
 لــنــفــس 

ً
ــا ــفــ لــلــقــطــاع 611.360 ألــ

 
ً
الفترة من العام الماضي، الفتا

إلى أن إيرادات التأجير خال عام 
2022 بلغت 1.166 مليون، مقارنة 
بإجمالي إيرادات العام الماضي 
التي بلغت 1.152 مليون، إذ بلغ 
 
ً
صــافــي ربــح قـــدره 155.794 ألفا

 
ً
لعام 2022 مقارنة بـ 291.923 ألفا

لعام 2021.
وأشــار إلى قطاع الفنادق في 
شــركــتــي ســفــيــر الـــدولـــيـــة إلدارة 
الــفــنــادق وشــركــة سفير الدولية 
إلدارة الـــفـــنـــادق والــمــنــتــجــعــات 
، إنه »على 

ً
)شركات تابعة(، قائا

ــن الــخــســائــر الــمــســجــلــة  ــم مـ ــرغـ الـ
 
ً
خـــال الـــعـــام فـــإن هــنــاك تحسنا
ــام 2022   فـــي نــتــائــج عـ

ً
مــلــحــوظــا

ــة بــــعــــام 2021، إذ بــلــغ  ــارنــ ــقــ مــ

إجــمــالــي اإليـــــــرادات خـــال الــعــام 
، بزيادة قدرها 37 

ً
641.217 ألفا

فـــي الــمــئــة عـــن الـــعـــام الــمــاضــي، 
كــمــا أن صــافــي الــخــســائــر للعام 
ــة  ــارنـ ــقـ ، مـ

ً
ــلــــغ 144.503 ألــــــفــــــا بــ

بــصــافــي الــخــســائــر لـــعـــام 2021 
، أي بمعدل 

ً
البالغ 254.012 ألفا

ــفــــاض لـــلـــخـــســـائـــر بــــلــــغ 43  ــخــ انــ
فــي الــمــئــة، ومـــع ذلـــك فـــإن نتائج 
الفنادق إيجابية ومميزة، آخذين 
بــعــيــن االعـــتـــبـــار الــتــعــافــي الـــذي 
يــشــهــده الــقــطــاع فــي الــعــديــد من 

الدول التي نتواجد بها«.
واســـــتـــــدرك: »إنــــنــــا فــــي شــركــة 
الـــفـــنـــادق الــكــويــتــيــة  نــتــطــلــع إلــى 
المستقبل الــواعــد  بخطى ثابتة 
 عــــبــــر اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مــــحــــددة 
ومدروسة  تبناها مجلس اإلدارة 
والــقــائــمــون  عــلــى الــشــركــة  الــذيــن 
ــدرة الــمــهــنــيــة  عــلــى  ــقـ ــمـ لـــديـــهـــم الـ
اقتناص الفرص االستثمارية  ذات 

العوائد المجزية«.

تفاصيل »العمومية«

وأقرت الجمعية العمومية عدم 
توزيع أرباح وعدم توزيع مكافأة 
ألعضاء مجلس اإلدارة  عن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، وتمت المصادقة على كل 
بنود جدول األعمال ومن بينها 
اســتــقــطــاع نــســبــة 10 فـــي الــمــئــة 
 لــاحــتــيــاطــي الــقــانــونــي   بمبلغ 
إجمالي قدره 63.296 ألف دينار، 
واســتــقــطــاع نسبة 10 فــي المئة 
لــاحــتــيــاطــي االخــتــيــاري بمبلغ 

.
ً
إجمالي 63.296 ألفا

فهد الرشيدمحمد الغنام

طالل الشهاب
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»جو آند  »المطوع التجارية« تفتتح أول فرع لـ
ذا جوس« في الكويت بمجمع أرجانيا

ــــت شــــــــركــــــــة عـــلـــي  ــحــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ افــ
عبدالوهاب المطوع التجارية 
أول فــرع في الكويت للمقهى 
 
ً
الـــدنـــمـــاركـــي الــــرائــــد عــالــمــيــا

»جو آند ذا جوس«، في مجمع 
ــيـــا بــمــنــطــقــة الــشــويــخ،  أرجـــانـ
فـــي حــفــل شــبــابــي يـــدعـــو إلــى 
ــيــــاة صــحــيــة،  ــمـــط حــ اتــــبــــاع نـ
وبحضور قياديي شركة علي 
عبدالوهاب المطوع التجارية 

و»جو آند ذا جوس«.
ومــــع هــــذا االفـــتـــتـــاح تــدخــل 
ــــاب  ــــوهـ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــــي عـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــركــ ــ شــ
الــمــطــوع الــتــجــاريــة ألول مــرة 
في قطاع المطاعم والمقاهي 
ـــــعـــــد هــــذه 

ُ
الـــــــــرائـــــــــدة، حــــيــــث ت

الشراكة مع »جو آند ذا جوس« 

، ألنها اسم عريق 
ً
متميزة جدا

فــي عــالــم الــمــقــاهــي الصحية، 
وستكون إضافة غنية للسوق 
ــن الــمــتــوقــع أن  الـــكـــويـــتـــي، ومــ
ــااًل  ــ ــبـ ــ  وإقـ

ً
ــال اســـتـــحـــســـانـــا ــنــ تــ

غــيــر مــســبــوقــيــن مــن الــعــمــاء، 
ــع الـــتـــوســـع فــي   مــ

ً
خـــصـــوصـــا

الثقافة الصحية بالمجتمع، 
حــيــث يــســتــقــطــب »جـــو آنـــد ذا 
جــــــــوس« األشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
 ،

ً
يــتــبــعــون نــمــط حــيــاة صحيا

ويــحــبــون تـــنـــاول الــقــهــوة في 
بيئة حيوية ممتعة. 

ُيــذكــر أن هــذا االفــتــتــاح هو 
ــــى مـــن سلسلة  الــخــطــوة األولـ
افتتاحات متتالية ألفرع »جو 
آنـــــد ذا جــــــوس« فــــي الــكــويــت 

ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــوســع 
ــلــــبــــات الــــعــــمــــاء  ــبــــي مــــتــــطــ ــلــ تــ

واحتياجاتهم.
تأسست »جو آند ذا جوس« 
فـــي كــوبــنــهــاغــن بـــالـــدنـــمـــارك، 
ــلـــى تـــشـــغـــيـــل أكـــثـــر  ــمـــل عـ ــعـ وتـ
مـــن 300 مــحــل حــــول الــعــالــم، 
 فــي منطقة الخليج، 

ً
وأخـــيـــرا

ضمنها اإلمارات والسعودية 
وقـــطـــر. يــهــتــم الــمــقــهــى بجيل 
الشباب الصاعد، ويوفر لهم 
بيئة عملية ومنصة إبداعية 
لــتــشــجــيــعــهــم عــلــى االجــتــهــاد 
والــعــطــاء، كــمــا يــقــدم خــيــارات 
متنوعة من العصائر والقهوة 
واألطعمة الصحية في أجواء 

عصرية وممتعة.

»stc« الراعي الرئيسي لبطولة القبس 
الرمضانية للبادل للعام الثاني

أعـــلـــنـــت شـــركـــة االتــــصــــاالت 
الكويتية stc، رعايتها لبطولة 
الــقــبــس الــرمــضــانــيــة لــريــاضــة 
ــانـــي عــلــى  ــثـ الـــــبـــــادل، لـــلـــعـــام الـ
التوالي، حيث تعتبر البطولة 
من أكبر البطوالت من نوعها 
ــي الـــكـــويـــت  ــ ــلـــق فــ ــنـــطـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
خــــال شــهــر رمـــضـــان، وتــأتــي 
كمبادرة إضافية ضمن حملة 
stc الــرمــضــانــيــة 2023 تحت 
شعار »الخير بين يديك«، التي 
تـــنـــدرج فـــي إطـــــار بــرنــامــجــنــا 
الشامل والمتكامل للمسؤولية 

االجتماعية.
تــقــام بطولة الــبــادل مــن 28 
مــارس حتى 5 أبريل بماعب 
Padel Time فــي الــعــارضــيــة، 
حيث تتنافس الفرق المشاركة 

على اللقب. 
ــذا  ــ ــة هـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ وتــــتــــمــــيــــز الـ
الــعــام بــمــشــاركــة العـــب الــبــادل 
المحترف األرجنتيني فرناندو 
بــيــاســتــيــغــويــن، أحــــد أفــضــل 
العبي البادل في العالم، والذي 
سيشارك باللعب ضد الفريق 
الفائز فــي مــبــاراة وديـــة خال 

حفل الختام. 
وأشــــارت stc إلــى أن إغــاق 
باب التسجيل لبطولة القبس 
الــرمــضــانــيــة لــلــبــادل فــي وقــت 
قياسي يعكس اإلقبال الكبير 
من ِقبل الرياضيين والشباب 
ــلــــى الــــمــــشــــاركــــة  ــتــــي عــ ــويــ ــكــ الــ
ــذه  ــل هــ ــثــ ــــي مــ ــة فــ ــافــــســ ــنــ ــمــ والــ
الــمــســابــقــات. وطـــوال البطولة 
بـــأكـــمـــلـــهـــا، ســـتـــقـــدم »الـــقـــبـــس« 
تقارير عن األحداث في ملعب 
ــــال مــنــصــات  ــادل، مــــن خــ ــ ــبــ ــ ــ ال
التواصل االجتماعي الخاصة 
بها أثناء التفاعل مع الاعبين 

والمشجعين.
بصفتها الراعي الرئيسي، 
ســــــوف تــســتــقــبــل stc جــمــيــع 
ــور  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــن والــ ــ ــيــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
 ،stc فــــي الـــبـــطـــولـــة فــــي قــــريــــة
وستقوم بتوزيع جوائز قّيمة 
عــلــى الــاعــبــيــن الــفــائــزيــن مع 
عــرض مجموعتها المتنوعة 
مــن عــــروض الــحــلــول الرقمية 

واالتصاالت المتطورة. 
وقامت stc برعاية البطولة 
للعام الثاني على التوالي التي 

تنظمها »القبس«، بهدف تزويد 
ــيــــن والــــحــــاضــــريــــن  ــيــ الــــريــــاضــ
ــة تــرفــيــهــيــة  ــيـ بــتــجــربــة ريـــاضـ
ــواء عائلية  ــ مــمــتــعــة ضــمــن أجـ
خال الشهر بالنظر إلى الدور 
المهم الذي تلعبه الرياضة في 

رمضان. 
ويتماشى الهدف األساسي 
 
ً
من وراء تنظيم البطولة أيضا

مع رؤية stc لهذا العام، والتي 
تركز على تحفيز الشباب على 
ممارسة الرياضة للحفاظ على 
الــصــحــة الــبــدنــيــة مـــع ترسيخ 
الــقــيــم المجتمعية اإليجابية 
والــمــســاهــمــة فــي تمكين جيل 
مــن الــشــبــاب الــذيــن يعتبرون 

صناع المستقبل.
ــــت دانـــــة  ــالـ ــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـ
الـــــــجـــــــاســـــــم، الــــــمــــــديــــــر الـــــعـــــام 
 :stc التـــصـــاالت الــشــركــات فــي
»سعداء بالتعاون مع )القبس( 
مــرة أخـــرى، والــمــشــاركــة كــراٍع 
رئـــــيـــــســـــي لــــبــــطــــولــــة الـــقـــبـــس 
الرمضانية للبادل لعام 2023، 
حــيــث تــعــكــس مــشــاركــتــنــا في 
 stc هـــذه الـــمـــبـــادرة مـــدى دعـــم
ــام ضــمــن  ــ لـــلـــريـــاضـــة بــشــكــل عـ
ركــــــائــــــزنــــــا االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة،  ــيـ ــمـــســـؤولـ ــلـ لـ
والتي دأبنا على تعزيزها من 
خال مساهمتها في فعاليات 
مـــتـــنـــوعـــة، لـــمـــا لـــلـــريـــاضـــة مــن 
دور فــي تعزيز أســلــوب حياة 
صحي ودور مهم في تشجيع 
ــاب عــلــى  ــبــ ــشــ الـــريـــاضـــيـــيـــن الــ
التركيز على األنشطة العقلية 
والبدنية التي تبني المهارات 

الحيوية، مثل العمل الجماعي 
والتفكير االستراتيجي«.

وأضــافــت الجاسم: »نتطلع 
ــى بـــطـــولـــة حــمــاســيــة خـــال  ــ إلـ
شهر رمــضــان، وســط حضور 
جـــــمـــــاهـــــيـــــري ضـــــمـــــن أجـــــــــواء 
عــائــلــيــة وتــرفــيــهــيــة لتشجيع 
فرقهم والعبيهم المفضلين، 
ــا هــــــو نــشــر  ــنــ ــدفــ ــث إن هــ ــيــ حــ
الثقافة الرياضية والصحية 
بين أوساط المجتمع. إضافة 
إلــــــى مـــشـــاركـــتـــنـــا الــمــســتــمــرة 
ــبــــادرات،  ــمــ ــعـــديـــد مــــن الــ فــــي الـ
ــل دعـــــــــم األنــــشــــطــــة  ــ ــــواصــ ــنــ ــ ســ
ــة الــتــي  ــادفــ ــهــ والـــفـــعـــالـــيـــات الــ
تــــشــــجــــع عــــلــــى الــــمــــمــــارســــات 
اإليجابية من خال المنصات 
ــة  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ ــمــ والـــــــــمـــــــــجـــــــــاالت الــ

والمتنوعة«. 
وتــابــعــت: »بصفتنا واحــدة 
من الشركات الــرائــدة المزودة 
لخدمات االتصاالت والحلول 
الرقمية في الكويت، من المهم 
بــالــنــســبــة لــنــا أن نــتــفــاعــل مع 
الــمــجــتــمــع الــــــذي نــعــمــل فــيــه، 

 منه«. 
ً
ا ونشكل جزء

واختتمت الجاسم: »رعايتنا 
لــبــطــولــة الــقــبــس الــرمــضــانــيــة 
ــأتـــي  ــام 2023 تـ ــ ــعـ ــ ــادل لـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
 مــن أن هــذه الرياضة 

ً
انــطــاقــا

تــحــظــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، مــا 
جــعــل الــبــادل واحــــدة مــن أكثر 
الـــريـــاضـــات الــتــي تـــمـــارس في 
ــافــــة إلـــى  الـــكـــويـــت الــــيــــوم، إضــ
دور الرياضة في رمضان في 
تعزيز أســلــوب حــيــاة صحية. 
 مع رؤية 

ً
ويأتي هذا انسجاما

stc وحـــرصـــهـــا عــلــى مــواكــبــة 
آخر اتجاهات السوق المحلي 
ــة  ــارعــ ــتــــســ ــمــ ــتــــــــطــــــــورات الــ والــــــ
ــي، حــيــث  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ فـــــي الــــعــــالــــم الـ
ــدة فـــي مــجــال  ــ إنـــنـــا شـــركـــة رائــ
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ االتــــــــصــــــــاالت وتـ
المعلومات، ويهمنا أن نواكب 
أحـــــدث االتـــجـــاهـــات فـــي عــالــم 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن أجـــل إثـــراء 
أنماط حياة األفراد، سواء كان 
ذلك من خال حلول االتصاالت 
الــمــبــتــكــرة لــديــنــا، وكـــذلـــك من 
خــال المشاركة فــي األنشطة 
والــفــعــالــيــات الــمــخــتــلــفــة الــتــي 

تدعم تنمية المجتمع«.

دانة الجاسم

»برغر كنغ جونيور« ينظم فعالية غرس األشجار
نظم »برغر كنغ« الكويت، فعالية 
غرس األشجار في أجواء من المرح 
والتعلم والوعي البيئي لألطفال، 
السبت، وهو ثالث نشاط تعليمي 
تــرفــيــهــي مـــن قــبــل تــطــبــيــق »بــرغــر 
كنغ جونيور« في األشهر التسعة 
 من حملة تنظيف 

ً
ا الماضية، بـــدء

 بفعالية »ملك 
ً
الــشــاطــئ، مــتــبــوعــا

الفضاء«.
وبقلوب فرحة وأيــاٍد مشغوفة، 
، بــرفــقــة والــديــهــم 

ً
انــضــم 50 طـــفـــا

وإخوانهم، إلى الفعالية، ليكونوا 
 من المبادرة، التي تم تنظيمها 

ً
جزءا

بالشراكة مع فريق األيادي الخضراء 
 بزراعة 500 

ً
البيئي، حيث قاموا معا

شتلة في حديقة التسامح بمنطقة 
األندلس.

تحول الــيــوم إلــى نزهة عائلية 
 ال ُيمحى من 

ً
ممتعة تركت انطباعا

عقول الشباب. وأثار الحدث حوارات 

هادفة بين المشاركين وعائاتهم، 
ــــط اجتماعية عميقة  ــل روابـ وشــكَّ
ــات دائـــمـــة. فــكــان الــتــأثــيــر  ــداقــ وصــ
، ما 

ً
اإليجابي على البيئة ملموسا

 بالرضا بعد قضاء 
ً
خلق شــعــورا

ــوه مــنــاصــري  ــ يــــوم جــيــد عــلــى وجـ
البيئة الصغار.

ــارة الــشــيــخــة  ــ ــزيـ ــ ــيــــوم بـ حـــفـــل الــ
أنيسة الصباح، التي كانت الضيف 
ــان  ــ ــة، وكـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــــي الـ ــيـــســـي فـ ــرئـ الـ
حــضــورهــا مــصــدر إلــهــام لألطفال 
وعائاتهم، كما شارك في الفعالية 

مختار األندلس متعب الفجي. 
ــر كـــنـــغ« بــالــشــكــر  ــرغــ ــدم »بــ ــقــ وتــ

للشيخة أنيسة الصباح، ومختار 
ــلـــى دعـــمـــهـــمـــا لــهــذه  الـــمـــنـــطـــقـــة، عـ

المبادرة.
من جانبها، شكرت رئيس فريق 
األيادي الخضراء البيئي، د. سامية 
الصيدان، »برغر كنغ« على التزامه 
بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

العالمية 2030 والمحلية لعام 2035، 
مؤكدة أن شراكة »برغر كينغ« تمثل 
 لآلخرين ليتبعوه، 

ً
 ملهما

ً
نموذجا

مــعــربــة عــن فــخــرهــا بــالــتــعــاون في 
هذه المهمة الحيوية نحو خلق غد 

أفضل لألجيال القادمة.
اكـــتـــســـب تــطــبــيــق »بــــرغــــر كــنــغ 
 فــــي الـــســـنـــوات 

ً
ــيــــور« زخــــمــــا جــــونــ

القليلة الماضية، حيث كان بمنزلة 
مــنــصــة إبـــداعـــيـــة تـــعـــرض مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو كـــرتـــونـــيـــة ذات مـــوضـــوع 
اجتماعي، مصممة لتعزيز الشعور 
بالمسؤولية االجتماعية والبيئية 
لدى األطفال، وانضم اآلبــاء بشكل 
مــتــزايــد إلـــى أطفالهم فــي الــنــادي، 
ألن مثل هذه األنشطة تمثل فرصة 
رائعة لجعلهم يفهمون قيمة العمل 
الــبــدنــي والــعــمــل الــجــمــاعــي وروح 
الـــرعـــايـــة والـــمـــشـــاركـــة نــحــو بــنــاء 

مجتمع أفضل.

 لـ »كأس زين«
ً
»زين« تشارك في تتويج القادسية بطال

أعلنت شركة زين مشاركتها 
في تتويج نادي القادسية بطا 
للنسخة الـــ20 من كأس االتحاد 
الكويتي لكرة القدم )كأس زين(، 
بعد تغلبه على نادي السالمية 
بــركــات الترجيح، فــي المباراة 
النهائية التي أقيمت في استاد 
الصداقة والسام بنادي كاظمة 

الرياضي.
وخــال حفل التتويج، قدمت 
زيــــن كــــأس الــبــطــولــة إلــــى قــائــد 
القادسية بدر المطوع، بحضور 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة االتـــحـــاد 
ــقـــدم عــبــدالــلــه  الــكــويــتــي لـــكـــرة الـ
الــشــاهــيــن، والــرئــيــس التنفيذي 
للعاقات والشؤون المؤسسية 
ــيــــد  فـــــــي »زيــــــــــــن الـــــــكـــــــويـــــــت«، ولــ
الخشتي، اللذين قدما التهنئة 
لاعبي وعشاق القادسية على 
ــنــــادي،  اإلنــــجــــاز الــــــذي حــقــقــه الــ
بــانــفــراده بلقب األكــثــر تتويجا 
بالبطولة برصيد 6 ألــقــاب في 
تــــاريــــخــــه، كـــمـــا كـــرمـــت الــشــركــة 

السالمية وصيفا للبطولة. 
وتعتبر »زين« الراعي الرسمي 
ألنشطة االتــحــاد الكويتي لكرة 
ــقــــدم خـــــال الـــمـــواســـم -2022  الــ
2026، وهـــي: الــــدوري الكويتي 
الــمــمــتــاز »دوري زيــــن«، ودوري 

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ الـــــدرجـــــة األولــــــــــى، إضـ
دعمها لـ »أغلى الكؤوس« كأس 
سمو أمير الــبــاد، وكــأس سمو 
ــي الــــعــــهــــد، وكـــــــأس االتــــحــــاد  ــ ولــ
الكويتي لكرة القدم »كأس زين«.
ــز دور »زيـــــــــن« حـــول  ــكــ ــرتــ ويــ
3 مـــحـــاور رئــيــســيــة هـــي الــدعــم 
ــــذي تــقــدمــه لــاعــبــيــن  الـــمـــادي الـ
والــريــاضــيــيــن، ووجـــودهـــا على 
ــــات  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـــــســـــاحـــــة خـــــــــال الـ
وتفاعلها مع الجماهير، إضافة 
ــــى أول لــعــبــة »فـــانـــتـــســـي« فــي  إلـ
ــدوري الــكــويــتــي، وهــي  تــاريــخ الــ
ــي تـــتـــمـــاشـــى مــع  ــتــ ــة الــ األنــــشــــطــ
ــة االتــــحــــاد لــتــطــويــر الـــكـــرة  ــ رؤيــ
الــكــويــتــيــة والــــرفــــع مـــن شــأنــهــا، 
لكونها الرياضة األكثر شعبية 

في الدولة.
ــــن« جـــوائـــز نقدية  ـــقـــدم »زيـ

ُ
وت

وعــيــنــيــة لــاعــبــيــن والــجــمــاهــيــر 
تــصــل قيمتها إلـــى 50 ألـــف د.ك 
ــي الــــمــــوســــم الـــــــواحـــــــد، وهــــي  ــ فــ
ــز فـــي تــاريــخ  أعـــلـــى قــيــمــة جـــوائـ
الــــــدوري الــكــويــتــي، حــيــث تــقــدم 
الــشــركــة جـــوائـــز قــيــمــة لاعبين 
 لهم على 

ً
والرياضيين تشجيعا

الــســعــي وراء التميز فــي األداء، 
فــهــي تــؤمــن بـــأن دعـــم الاعبين 
واألجـــهـــزة الــفــنــيــة ســيــســهــم في 

تألق الــدوري وإضافة الحماس 
والمتعة. 

ـــــــقـــــــدم »زيــــــــــــن« جــــوائــــزهــــا 
ُ
وت

التشجيعية لــلــريــاضــيــيــن على 
الـــنـــحـــو الــــتــــالــــي: 10.000 د.ك 
جــائــزة أفــضــل العـــب بالموسم، 
و500 دينار جائزة أفضل العب 
بالجولة، و5000 ديــنــار جائزة 
هــــداف الــمــوســم، و5000 ديــنــار 
جائزة أفضل حارس بالموسم، 
و3000 دينار جائزة أفضل مدرب 
بالموسم، و2000 دينار جائزة 

أفضل نجم صاعد بالموسم.

ــل لـــجـــنـــة تــضــم  ــيـ ــكـ ــشـ وتــــــــم تـ
العـــــبـــــيـــــن دولــــــيــــــيــــــن ســـابـــقـــيـــن 
مــــن أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة، لــوضــع 
الــمــعــايــيــر واألســــــس الـــتـــي يتم 
اخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــجـــوائـــز 
التشجيعية بناء عليها، وذلــك 
بالتنسيق مع االتحاد الكويتي 
لكرة القدم، وهــم: الكابتن سعد 
 للجنة، ووائــل 

ً
الحوطي رئيسا

ــان، وأســـــــامـــــــة حـــســـيـــن،  ــمــ ــيــ ــلــ ســ
ومحمد بنيان.

ــــدى  ــن »زيـــــــــــــن« بـــــــــأن لـ ــ ــ ــؤمـ ــ ــ وتـ
مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 

دورا مهما وحــيــويــا فــي تنمية 
ــة  ــريــــاضــ ــاب والــ ــبــ ــشــ قـــطـــاعـــي الــ
ــوم بــنــقــل  ــقــ ــالــــكــــويــــت، وهــــــي تــ بــ
هــذا المفهوم إلــى أرض الــواقــع 
ــــن خــــــال رعـــايـــتـــهـــا ودعـــمـــهـــا  مـ
للعديد من الفعاليات الرياضية 
الكبرى، وهذه الشراكة مع أكبر 
حدث كروي محلي تأتي لتعزز 
الـــــــــدور الــــــريــــــادي الـــــــذي تــلــعــبــه 
الــشــركــة فـــي الــقــطــاع الــريــاضــي 
الــكــويــتــي، وتـــأتـــي تــمــاشــيــا مع 
استراتيجيتها االجتماعية لدعم 

الرياضة والشباب.

لقطة جماعية

»كي نت« تباشر العمل على تطوير 
حلول للمدفوعات الفورية

ACI Worldwide بعد توقيعها اتفاقية مع شركة

أعلنت شركة الخدمات المصرفية اآللية 
ــــت« تــوقــيــعــهــا اتــفــاقــيــة  ــــي نـ الــمــشــتــركــة »كـ
لتطوير »حــلــول المدفوعات الــفــوريــة«، مع 
شــركــة ACI Worldwide لــتــقــديــم الــحــلــول 
الــمــالــيــة الــرقــمــيــة الــمــبــتــكــرة لــكــل قــطــاعــات 
ــراد ومــؤســســات تــجــاريــة  ــ الــمــجــتــمــع مـــن أفـ

وجهات حكومية.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز دور »كي نت« 
الــرائــد فــي مــجــال الــمــدفــوعــات الرقمية في 
الكويت لزيادة أعداد التعامات اإللكترونية 
وتقليص االعــتــمــاد عــلــى الــنــقــد، مــن خــال 
تطوير البنية التحتية لنظم الدفع لتوسعة 
نــطــاق الــخــدمــات الــمــقــدمــة للمستخدمين 
كــعــمــاء الــبــنــوك والــمــســتــهــلــكــيــن والــقــطــاع 
الحكومي، إضافة إلى شركات الطرف الثالث 

.)Fintech( المعنية بالتكنولوجيا المالية
ــيـــس  ــرئـ ــام، الـ ــنــ ــشــ ــخــ وصــــــــرح عــــصــــام الــ
الــتــنــفــيــذي لـــ »كـــي نـــت« بـــأن هـــذه االتــفــاقــيــة 
تـــأتـــي ضــمــن ســعــي الــشــركــة لـــطـــرح حــزمــة 
من المنتجات والخدمات التي من شأنها 
 
ً
النهوض بخدمات وعمليات الشركة وتلبية

لطموحات ورغبات المستخدمين.
ــــاف الــخــشــنــام، أن االتــفــاقــيــة تــأتــي  وأضـ
ضمن حرص »كي نت« على مواكبة أحدث 
الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة وتــقــديــم أفــضــل 
الخدمات التي تحقق الراحة واليسر لعماء 
البنوك الكويتية والمستهلكين باإلضافة 
 لنهج الشركة 

ً
للقطاع الحكومي، واستمرارا

فــي مواكبة تــطــورات الخدمات المصرفية 
على الصعيد اإلقليمي والدولي، والتطور 

الحاصل في مجال التحول الرقمي.
 ضــمــن سعي 

ً
ــا ــابـــع أنـــهـــا تـــأتـــي أيـــضـ وتـ

»كـــي نـــت« لتوسيع البنية التحتية لنظم 
الــــمــــدفــــوعــــات بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــوفــيــر 
ة  المنتجات والخدمات ذات الجودة والكفاء
العالية وسهلة االستخدام، لتواكب التقنيات 
المالية الحديثة والمخاطر الناجمة عنها 
مع مراعاة كافة التحديات والفرص التي من 

شأنها التأثير على جودة وسامة الخدمة 
الــمــقــدمــة بــمــا يــلــبــي طــمــوحــات و ورغــبــات 

المستخدمين. 
وبــيــن أن شــركــة ACI Worldwide تعّد 
واحـــدة مــن الــشــركــات العالمية الــرائــدة في 
مجال المدفوعات الرقمية الفورية وابتكار 
الحلول البرمجية التي من شأنها تمكين 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة بـــاألخـــّص مــن تقديم 
خدمات المدفوعات الرقمية بجودة وأمان. 
وأضـــــــــاف الـــخـــشـــنـــام أن هــــــذه الـــحـــلـــول 
ستخدم شرائح وقطاعات متعددة كاألفراد 
والمؤسسات التجارية وشركات االتصال 
 
ً
والجهات الحكومية، وستوفر كذلك نطاقا

 من الخدمات الفورية للمستخدمين، 
ً
واسعا

مثل تحويل المبالغ بين الحسابات، أو دفع 
الفواتير المستحقة والمطالبات المالية، 
وتسوية الحسابات التجارية. وجميعها 
تتم بشكل فــوري، في فترة زمنية قصيرة 

وعلى مدار الساعة. 
وقـــــال إن هــــذه الـــحـــلـــول لـــن تــتــطــلــب من 
مستخدميها ادخال أرقام بطاقات السحب 
اآللــــــي ســــــواء مــــن جـــهـــة الـــمـــحـــّول أو جــهــة 

المستفيد، كــمــا ســتــراعــي »كـــي نـــت« خــال 
ــل تـــطـــويـــر هـــــذه الـــحـــلـــول وطــرحــهــا  ــراحــ مــ
ــقــــواعــــد والـــضـــوابـــط  ــلـــخـــدمـــات جـــمـــيـــع الــ لـ
الرقابية الــواجــب التوافق معها للحد من 
المخاطر وذلــك ضمن األطــر الــصــادرة عن 

بنك الكويت المركزي. 
وأشار إلى أن المراحل األولى من تطوير 
حــلــول الــمــدفــوعــات الــفــوريــة سترتكز على 
مة للبنوك 

ّ
إنــشــاء الــقــواعــد العامة والمنظ

الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــشــبــكــة ومـــنـــهـــا الـــلـــوائـــح 
الــتــوجــيــهــيــة، واألدوار، والـــمـــســـؤولـــيـــات، 
وحدود التعامات، وإنشاء دليل العناوين 
Alias Directory، وعمليات التسوية، وآلّيات 

ضمان سرية وسامة المعلومات.
وقال إنه ستليها مراحل تهدف إلى الربط 
 لطرح الخدمة من خال 

ً
مع البنوك تمهيدا

جميع القنوات اإللكترونية التابعة للبنوك 
ــط أن 

ّ
ــن الــمــخــط الــكــويــتــيــة الــمــحــلــيــة، إذ مـ

يستمر العمل على تطوير هذه الحلول حتى 
يتم االعتماد عليها بشكل كبير فــي كافة 

التعامات كبديل للنقد في دولة الكويت.

لحظة تتويج البطل

ACI Worldwide لقطة جماعية لإلدارة العليا في »كي نت« مع ممثلي

الخشنام وهاسلر خال توقيع االتفاقية
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روايات متضاربة عن زواجها السري من 
حليم... وليلى مراد رفضت اقترانها بابنها

 خالل 
ً
صعدت النجمة سعاد حسني إلى قمة الشهرة، وقدمت نحو 80 فيلما

مسيرتها السينمائية، وتخللت حياة السندريال زيجات وقضايا وشائعات، 
وداهمها المرض، وتضاربت األقوال حول لغز سقوطها من شرفة شقتها 
.

ً
في لندن، ورحيلها على نحو مأساوي يوم 21 يونيو 2001، وعمرها 58 عاما

تعددت مواهب الفنانة سعاد حسني، بين التمثيل والغناء والفن 
االستعراضي، ومزجت بين الكوميديا والتراجيديا في أفالمها السينمائية، 
واشتهرت بلقب »سندريال الشاشة العربية«، وانضمت بعض أفالمها إلى 

قائمة أفضل مئة فيلم مصري، واختيرت في احتفالية مئوية السينما المصرية 

عام 1996، لتكون في المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة في القرن 
العشرين.

ونالت السندريال العديد من الجوائز والتكريمات، منها شهادة تقدير من 
الرئيس المصري األسبق أنور السادات في عيد الفن عام 1979 لعطائها 

الفني، وحصلت على جائزة من وزارة الثقافة خمس مرات، وأفضل ممثلة 
من المهرجان القومي األول لألفالم الروائية عام 1971 عن دورها في 

فيلم »غروب وشروق«، وجائزة من مهرجان اإلسكندرية السينمائي عن آخر 
أفالمها »الراعي والنساء« )1991(.

 من األعمال 
ً
 متميزا

ً
تركت سعاد حسني رصيدا

ــة الــثــانــيــة« )1967(  الــســيــنــمــائــيــة، مــنــهــا »الــــزوجــ
للمخرج صــاح أبــوســيــف، و»االخــتــيــار« )1970( 
إخـــراج يوسف شاهين، و»خــلــي بالك مــن زوزو« 
)1972( إخـــراج حسن اإلمــــام، و»الــكــرنــك« )1975( 
إخراج علي بدرخان، و»موعد على العشاء« )1982( 

إخراج محمد خان. 
 عن المسرح، رغم 

ً
وجذبها سحر الشاشة بعيدا

لت أن 
ّ

ترشحها لبطولة مسرحيات عديدة، وفض
تــكــون ممثلة سينمائية، لمعاناتها مــن نــزالت 
البرد المتكررة، وعدم قدرتها على االلتزام اليومي 
بالعرض المسرحي، واعتبرت أن السينما بيتها 
األول، ومن خالها حققت نجاحها الجماهيري، 

وطموحاتها في تقديم أعمال جيدة.
وأطلت السندريا على الشاشة الصغيرة من 
خــــال مــســلــســلــهــا الــوحــيــد »حـــكـــايـــات هـــو وهـــي« 
)1985(، وشــاركــهــا الــبــطــولــة أحــمــد زكـــي وتحية 
كــاريــوكــا وأبــوبــكــرعــزت، وتــألــيــف ســنــاء البيسي 
وسيناريو وحوار صاح جاهين وإخراج يحيى 

.
ً
 كبيرا

ً
 جماهيريا

ً
العلمي، وحقق العمل نجاحا

حسن ونعيمة

بدأت رحلة سعاد حسني منذ طفولتها، وكان 
حــلــمــهــا أن تــكــون مــطــربــة مــثــل شقيقتها نــجــاة، 
وشاركت خال الخمسينيات في البرنامج اإلذاعي 
الشهير »بابا شارو« وجلست مع األطفال، وغنت 
»أنا سعاد أخت القمر- بين العباد حسني اشتهر«.
 فــي أنها ستظهر 

ً
والــغــريــب أنها لــم تفكر أبـــدا

ذات يوم على الشاشة، وكان الراديو واألسطوانات 
عالمها الوحيد، وظلت موهبة التمثيل كامنة في 
أعماقها، وذات يوم سمعت إحدى قريباتها تقول 
ألمها وهــي تشير نحوها هــذه البنت تصلح أن 
تكون ممثلة سينما، وعلقت الكلمة في ذاكرة الفتاة 
الصغيرة ذات الوجه الجميل والعينين الامعتين 

ببريق الذكاء.
وبــعــد ســنــوات اكــتــشــفــهــا الــفــنــان عــبــدالــرحــمــن 
الــخــمــيــســي، وأشـــركـــهـــا فـــي مــســرحــيــة »هــامــلــت« 
لشكسبير، ثــم أســنــد لها المخرج هــنــري بركات 
دور البطولة في فيلم »حسن ونعيمة« عام 1959 
أمام المطرب الصاعد ـ آنذاك ـ محرم فؤاد، وحقق 
، لتبدأ السندريا رحلتها 

ً
 جماهيريا

ً
الفيلم نجاحا

في عالم األضواء والشهرة.

ابنة الخطاط

ُولـــدت سعاد حسني البابا فــي 21 يناير عام 
1943، في حى بوالق بالقاهرة، ألب سوري يعمل 
ــّرر والــداهــا   وأم مــصــريــة، وبــعــد فــتــرة قــ

ً
خــطــاطــا

االنفصال، وعاشت سعاد مع والدتها التي تزوجت 
من رجل آخر، وحالت الظروف دون إكمال تعليمها، 

واقتصرت على تعلم بعض الدروس بالمنزل.
وكان لسعاد 16 من األشقاء، وترتيبها العاشر 
بــيــنــهــم، فــلــهــا شــقــيــقــتــان فــقــط )كـــوثـــر وصـــبـــاح(، 
وثمانية أشقاء من أبيها منهم أربعة ذكور وأربع 
إناث، وست أخوات ألمها منهم ثاثة ذكور وثاث 
فتيات، ومن أشهر أخواتها من األب المطربة نجاة 

الصغيرة.

الزوج األول

تــزوجــت ســعــاد حسني خـــال حياتها خمس 
مــرات، وكــان أول زواج من العندليب عبدالحليم 
ــراد عائلتها والمقربون  ــده بعض أفـ حــافــظ، وأكـ
منها، واإلعامي مفيد فوزي، وقال األخير خال 
إحدى الندوات في مدينة اإلسكندرية الساحلية، 
إنه يحتفظ بمستندات وشريط كاسيت هام لهذا 
الزواج، لكنه ال يريد استغال مثل هذه القضايا 

الشخصية.
وذكر اإلعامي الراحل أن العندليب رفض إعان 
: »فني أولى«، وكان شديد الغيرة 

ً
هذا الزواج،  قائا

عليها، ويراقب السيارات التي تقف أمام منزلها، 
وأن السندريا كانت تذهب إلى حليم في ساعات 

متأخرة من الليل لكي تطمئن عليه.
روايــة أخرى سردها الموسيقار هاني مهنى، 
في مقابلة تلفزيونية، ونفى حدوث هذا الزواج، 
وقال إن عبدالحليم أبدى انزعاجه من مفيد فوزي 
لحديثه في هذا األمــر، وكانت هناك عاقة طيبة 
بين المطرب والنجمة، ولكن األطباء منعوه من 

االرتباط بسبب حالته الصحية.
وظــــل هــــذا الـــــــزواج غــيــر مـــعـــتـــرٍف بـــه مـــن قبل 
عائلة السندريا حتى وفاتها، وقــالــت جانجاه 
عبدالمنعم، أختها غير الشقيقة في كتابها عن 
السندريا بعد وفـــاة ســعــاد حسني، إن العائلة 
 بزواج سعاد من عبدالحليم حافظ، 

ً
اعترفت أخيرا

وأضافته لقائمة أزواجها ليصبح عدد زيجاتها 
خمس زيجات.

ومن المفارقات أن تاريخ رحيل سعاد حسني 
)21 يونيو 2001( يطابق نفس يوم مولد المطرب 
عــبــدالــحــلــيــم حــافــظ فـــي 21 يــونــيــو 1929، ودام 
زواجهما العرفي قرابة ستة أعــوام حيث افترقا 

عام 1965.

الحب الذي كان

ر  ــاد مـــــن الــــمــــصــــوِّ ــ ــعـ ــ ــــد عـــــــام تـــــزوجـــــت سـ ــعـ ــ وبـ
السينمائي صاح كريم مدة عامين، وانفصا في 
عام 1968، ثم اقترنت بالمخرج علي بدرخان في 
، إلى 

ً
عام 1979، واستمر زواجها أحد عشر عاما

أن افترقا عام 1981. 
 ،

ً
 ناجحا

ً
 فنيا

ً
ن بدرخان والسندريا ثنائيا وكوَّ

وقّدما العديد من األفام الجيدة، منها »الحب الذي 
كان« )1973(، و»الكرنك« )1975(، و»شفيقة ومتولي« 
)1979(، و»أهل القمة« )1981(،  و»الجوع« )1986(، 

و»الراعي والنساء« )1991(. 

فستان الزفاف

تزوجت السندريا في عام 1981، من الممثل 
والمخرج زكي فطين عبدالوهاب ابن المطربة ليلى 
 في السنة النهائية بقسم 

ً
مراد، ووقتها كان طالبا

هما انفصا بعد 
ّ
اإلخراج في معهد السينما، إال أن

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

صورة نادرة مع شقيقتها 
المطربة نجاة الصغيرة

نزالت البرد 
المتكررة 

منعتها من 
أدوار البطولة 
على خشبة 

المسرح

حملت عدة 
مرات من 
زوجها 

المخرج علي 
بدرخان 

 
ً
انتهت جميعا

باإلجهاض

أصيبت بشلل 
في الوجه 
والعالج 

بالكورتيزون 
تسبب بزيادة 

وزنها

تزوجت 5 
مرات ولم ترتِد 
فستان الزفاف 

ً
مطلقا

سر وصاياها 
الثالث بعد 

صراعها 
مع المرض 

والغربة

رحيلها 
المأساوي 

بالسقوط من 
شرفة شقتها 

في لندن مازال 
ً
لغزا

»حكايات هو 
وهي« دراما 
استثنائية 

على الشاشة 
الصغيرة

سعاد حسني... سندريال الفن واأللم واأللغازسعاد حسني... سندريال الفن واأللم واأللغاز

حكم قضائي بدفعها نفقة لوالدها!
فوجئ جمهور النجمة سعاد حسني بخبر 
منشور فــي مجلة “آخــرســاعــة” يــوم 6 مــارس 
1961، مفادة صدور حكم من محكمة األحوال 
الشخصية بالقاهرة، لمصلحة الخطاط محمد 
حسني الــبــابــا، بنفقة شــهــريــة قــدرهــا خمسة 
جنيهات، على ثاث من كريماته هن المطربة 
نجاة والسندريا سعاد حسني وشقيقة ثالثة، 
كما حكمت له بنفقة قدرها ثاثة جنيهات على 

ابنه الملحن عزالدين حسني.
وبــعــد صـــدور الــحــكــم، قــالــت الــســنــدريــا إن 
والــدهــا فــي ســعــٍة مــن الــعــيــش وأنــهــا تــدفــع له 
نفقة أكثر من التي قررتها له المحكمة، وتوازي 
 
ً
النفقة التي تدفعها له نجاة، أي عشرين جنيها

، وأنه يتقاضى ما يقرب من هذه النفقة 
ً
شهريا

من شقيقها عزالدين، وبذلك يتقاضى منهم 
 )مبلغ كبير في ذلك الوقت(، 

ً
حوالي 60 جنيها

أي أكثر مما قضت به المحكمة، وال يمكن بحال 
أن تسيء إلى والدها، وال تنسى تشجيعه لها 

على احتراف التمثيل.
وتبين أن السر في دعــوى الخطاط محمد 
حــســنــي الــبــابــا ضــد أبــنــائــه، أنـــه يــنــفــق مبالغ 
ــــردة”، 

ُ
كــبــيــرة عــلــى هــوايــتــه فـــي اقــتــنــاء “الــــخ

 في إحدى 
ً
وفي ذلك الوقت كان يعمل خطاطا

غِلق ملف هذه القضية، 
ُ
الصحف المصرية، وأ

ولم يعرف أحد هل تصالح مع أبنائه أم ظلت 
الخصومة قائمة حتى وفاته في 6 يوليو 1969، 

أي بعد ثمانية أعوام من دعوى النفقة.

تفاصيل أيامها األخيرة  
كـــشـــف الــــدكــــتــــور عـــصـــام عــبــدالــصــمــد 
 فــي حياة الفنانة الــراحــلــة سعاد 

ً
أســــرارا

حــســنــي، وأنـــهـــا أخــبــرتــه بــأنــهــا تــزوجــت 
، بــنــاء عــلــى شـــرط مــن عبدالحليم 

ً
عــرفــيــا

حافظ، وخشيته من تراجع شعبيته بين 
المعجبين، والحفاظ على صورته كفتى 

أحام لكل الفتيات.
وقــــال طــبــيــب الــســنــدريــا إنــهــا أبلغته 
بوصيتها األخيرة، وطلبت منه تنفيذها 
إذا مــا أصــابــهــا ســـوء، وتضمنت تعهده 
بعدم نشر أي صور تخص فترة مكوثها 
 
ً
فــي العاصمة البريطانية لــنــدن، حفاظا
على صورتها المعروفة لدى جمهورها، 

 
ً
ر كثيرا خاصة أن شكلها ومظهرها تغيَّ

م في العمر. بسبب الوزن الزائد والتقدُّ
وسافرت سعاد إلى لندن إلجراء عملية 
زراعة أسنان بالكامل، مع إنقاص وزنها، 
وأنفقت الحكومة المصرية على عاجها 

أكثر من 80 ألف جنيه إسترليني.
واســتــبــعــد الطبيب الــمــصــري فرضية 
انتحار سعاد حسني، ألنها كانت تنوي 
الـــعـــودة إلــــى مــصــر فـــي شــهــر أغــســطــس، 
لــكــنــهــا تـــوفـــيـــت فــــي يـــونـــيـــو، وكــــانــــت قــد 
خططت للسفر إلــى منتجع شــرم الشيخ 
على أن تنتظرها سامية جاهين، شقيقة 
الشاعر والصحافي والفنان الراحل صاح 

جاهين، وتجلس في شقته التي اشتراها 
في مدينة نصر )شرق القاهرة(.

ــــت الـــنـــجـــمـــة الـــــراحـــــلـــــة تـــتـــاهـــب  ــانــ ــ وكــ
الســتــئــنــاف نــشــاطــهــا الــفــنــي، حــتــى أنــهــا 
تلقت ثاثة سيناريوهات، لتختار أحدها 
لــتــمــثــيــلــه عــنــدمــا تــصــل إلــــى مــصــر، ومــن 
ــارتـــون مع  بــيــنــهــا الــمــشــاركــة فـــي فــيــلــم كـ

الفنان العالمي عمر الشريف.
وقـــال الــدكــتــور عــصــام عــبــدالــصــمــد إن 
سعاد حسني توفيت في الساعة التاسعة 
مساء و20 دقيقة بعد سقوطها من الطابق 
السادس من الشقة التي تقطنها في لندن، 
بعد نحو 4 سنوات عاشتها في بريطانيا.

السندريا والعندليب

مع عادل إمام في »المشبوه«سعاد حسني وعزت العايلي وماجدة الخطيب 

مشهد من فيلم »الزوجة الثانية«

عدة أشهر فقط، بسبب رفض والدة »فطين« لتلك 
الزيجة، لفارق السن بين ابنها الوحيد والنجمة 

الشهيرة.
وكانت آخــر زيجاتها في عــام 1987 من كاتب 
ــواد، وامــتــد زواجــهــمــا حتى  الــســيــنــاريــو مــاهــر عــ
ها 

ّ
رحيلها، وعلى الــرغــم مــن كثرة زيجاتها، فإن

لم ترتِد فستان الزفاف، وعقدت قرانها من دون 
، رغم تعدد مرات 

ً
احتفال بالُعرس، ولم تنجب أبدا

حملها مــن زوجــهــا علي بــدر خــان، وكــان ينتهي 
بــاإلجــهــاض، بــســبــب اإلجـــهـــاد والــضــغــوط خــال 

أعمالها الفنية.

آالم السندريال

وبدأت معاناة السندريا أثناء تصوير مسلسل 
»هـــو وهــــي«، وشــعــرت بـــآالم فــي الــعــمــود الــفــقــري، 
وتآكل في الفقرتين »العجز والقطنية« وزادت اآلالم 
أثــنــاء تصويرها فيلم »الــدرجــة الثالثة« )1987(، 
ق في 

ُّ
وأصيبت بضغط في األوعية الدموية وتمز

طاق في القدمين، 
ُ
الشرايين جعلها تشعر بآالم ال ت

وتــســبــب الــفــشــل الــجــمــاهــيــري للفيلم فــي تــدهــور 
حالتها النفسية، ودخولها في نوبات اكتئاب.

وفــي تلك الــفــتــرة، عــرض عليها المشاركة في 
فيلمها األخير »الــراعــي والنساء« )1991(، ورغم 
األوجــــــاع وافـــقـــت عــلــى الــعــمــل، وتــفــاقــم وضــعــهــا 
الصحي، واضــطــرت فــي الــعــام التالي إلــى السفر 
في رحلة عاجية إلــى فرنسا إلجــراء جراحة في 
عمودها الفقري، حيث قام الجراح المعالج بتثبيت 
الفقرتين من خال صفيحة معدنية، لتعود بعدها 

إلى القاهرة وتمارس حياتها بشكل طبيعي.
وبعد شهور عــادت إليها اآلالم بقوة أشــد من 
سابقاتها، وأصيبت بشلل فــي الــوجــه، نتج عن 
التهاب فيروسي في العصب السابع، وخضعت 
للعاج بالكورتيزون، ما سّبب لها زيــادة كبيرة 

ر ذلك في حالتها النفسية.
ّ
في الوزن، وأث

وتــدهــورت حالتها الصحية بشكل كبير بعد 
وفــــاة والـــدتـــهـــا، وأوقـــفـــت الـــعـــاج بــالــكــورتــيــزون 
فجأة ودون تمهيد، لتصاب بعد ذلك بانتكاسة 
أجبرتها على السفر إلى لندن للعاج على نفقتها 
الشخصية، وصدر قرار العاج على نفقة الدولة 
بعد بــدء مــراحــل الــعــاج الفعلي بسبع ســنــوات، 
وســـرعـــان مـــا تـــم قــطــعــه، وتـــدخـــل الــفــنــان يــوســف 
شعبان نقيب الممثلين آنــذاك لــدى المسؤولين، 
الستئناف عاجها، لكنها كانت قد وصلت إلى 

مرحلة متأخرة في صراعها مع المرض.

الوصايا والرحيل

رحلت سعاد حسني إثــر سقوطها مــن شرفة 
شقة في الطابق السادس بمبنى »ستوارت تاور« 
في لندن في 21 يونيو 2001، وقد أثــارت حادثة 
وفــاتــهــا جـــداًل لــم يــهــدأ حتى اآلن، وتـــدور شكوك 
حول مقتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة 

البريطانية.
وكـــان للفنانة الــراحــلــة ثـــاث وصــايــا طلبتها 
من صديقها الدكتور عصام عبدالصمد، طبيب 
التخدير وعاج األورام، وشرع  في تنفيذها بعد 
رحيلها، وأول وصية إصدار كتاب »سعاد حسني 
 عن الوطن ـ ذكريات وحكايات«، والوصية 

ً
ـ بعيدا

الثانية أن يـــزور قبرها فــي كــل مــرة يـــزور مصر، 
وهو أمر يلتزم به بشكل مستمر، والوصية الثالثة 
التي التزم بتنفيذها عــدم نشر أي صــور تخص 
فترة إقامتها في لندن. ورغم النهاية المأساوية، 
 ال 

ً
 طويا

ً
 فنيا

ً
هــا تاريخا تركت السندريا وراء

يمكن نسيانه.
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عــاش ناظم الغزالي مــع زوجــتــه سليمة مــراد 7 
ســنــوات تــطــورت فيها حياته االجتماعية بشكل 
متسارع وبأرفع مستوى. جال برفقة زوجته عددا 
من الدول يقيم حفالت ناجحة، كان أبرزها والتي 
خلدت اسمه حتى اليوم هي حفلة الكويت، ليصبح 
في الصفوف األولى مع أشهر المطربين العرب. إلى 
ف قلب الغزالي الشاب عن الخفقان، وتوقفت 

ّ
أن توق

ما يجد العراق مثيله. 
ّ
معه مسيرة نجم قل

السينما

كــانــت مــشــاركــة نــاظــم الــســيــنــمــائــيــة ســنــة 1963 
األولـــى واألخـــيـــرة، فقد تعاقد معه محمد سلمان 
على تقديم أغنيتين في الفيلم االستعراضي الملون 
»بيروت في الليل«، أو ما كــان يسميه البعض »يا 

سالم َع الحب«. 
وكانت الصداقة قد ربطت بين االثنين منذ ظهر 
ناظم قبلها بسنوات، كواحد من أفراد الكورس وراء 
سلمان وهو يغني في فيلم ُصّورت بعض مشاهده 

في بغداد، وهو »ليلى في العراق«.
ى الغزالي في الفيلم باستعراض »يّم العيون 

ّ
غن

السود«، ورافقه في الفيلم كل من المطربة اللبنانية 
نجاح سالم، والمطرب السوري فهد بالن، وحسن 

عالء الدين الملقب )شوشو(، وشفيق حسن، 
وعــبــدالــســالم الــنــابــلــســي، وصــابــريــن أبـــو لــبــن، 
وجــاكــلــيــن، وقـــوت الــقــلــوب، وصـــالح نـــادر، وحسن 

المليجي، ومحمد شامل. 
ف الفيلم من النوع الموسيقي، االستعراضي، 

ّ
ُصن

الدرامي الكوميدي. وهو قصة وسيناريو وإخراج 
ــا الـــحـــوار واألغـــانـــي فلمحمود  مــحــمــد ســلــمــان، أمـ
ــانـــي: ميشيل طــعــمــة، وعمر  نــصــيــر، وكــلــمــات األغـ
حلبي،  واأللحان لمحمد محسن، وعبدالفتاح سّكر. 

فيما تمت عمليات التصوير في استديو بعلبك.
 يــتــحــدث عــن فــرقــة اســتــعــراضــيــة تــواجــه الفشل 
واإلفـــــالس، وبــالــمــصــادفــة تــأتــي أخـــت مغنية ذات 
صوت جميل في الفرقة تعود بها إلى بلدها إلكمال 
تعليمها، ليقترح عليها مــديــر الــفــرقــة أن تشترك 
معهم في االستعراض، ولكنها ترفض، فيطلب مدير 
ل عليها الحب 

ّ
الفرقة من أحد أفرادها )فريد( أن يمث

ليجعلها توافق، وبالفعل توافق وتنجح المحاولة، 
ها تكتشف الخدعة، 

ّ
وتشترك معهم بالفرقة، لكن

ا أنها بالفعل تحب فريد وهو يحبها.
ً

وتكتشف أيض
ــة لــنــدن رفــقــة زوجــتــه  فــي لــقــاء أجــرتــه مــعــه إذاعــ
سليمة مـــراد عــام 1963، تــحــّدث الــغــزالــي عــن الفن 
ــراق، مــوضــحــا أن الــصــنــاعــة  ــعــ الــســيــنــمــائــي فـــي الــ
السينمائية في هذا البلد تفتقر إلى االختصاصيين، 
لكن في السنوات األخيرة تخّرج في معهد الفنون 
الجميلة شباب مثقف يحمل رسالة الفن، سافر قسم 
منهم إلى أميركا، وقسم آخر إلى أوروبا لتلقي علوم 
الفن السينمائي هناك، وعندما عــادوا إلى العراق 
عب كثيرة في معهد الفنون الجميلة 

ُ
كانت هناك ش

مفتقرة ألساتذة عراقيين، فتلقفتهم، واتجه هؤالء 
الشباب نحو التدريس لخلق جيل جديد، إضافة 
إلى ذلك، ال يوجد استديو كامل في مدينة بغداد، 
وبحسب اعتقاده فــإن أصحاب رؤوس األمــوال لم 
يؤمنوا بالفيلم العراقي، والفيلم يحتاج إلى ميزانية 

كبيرة حتى يتم العمل عليه. 
يوجد الممثلون والقصة مــوجــودة أيضا، لكن 
النقص كــان في الدعم الــمــادي، وأصــحــاب األمــوال 
لم يجازفوا بدعم فيلم قد يحتاج إلــى مبلغ يقّدر 
بــخــمــســة عــشــر ألـــف ديـــنـــار أو ربــمــا عــشــريــن ألــفــا، 

ومصير الفيلم غير معروف. 
ل هــؤالء عن مسألة فهم الشعب العربي  وتساء
للفيلم بنفس تقّبله ألفالم دول عربية أخرى، وأكد 
أن مــوضــوع اللهجة المحكية بــاإلمــكــان تــجــاوزه 
عبر تبسيطها، فقد تم أخيرا تبسيط اللهجة في 
فيلمين اثنين، ليستطيع أي عربي فهم ما يجري 
فيه. أما العقبات األخرى فال تختلف في أهميتها 
عــن الــمــذكــور، فــكــانــت تــخــّص الــعــنــصــر الــنــســائــي، 
ليبّين الغزالي أن العوائل العراقية كانت محافظة 
ال ترغب في إرسال الفتيات الشابات إلى التمثيل، 
لكن األمــر تغّير فــي اآلونــة 

األخيرة، وأصبحت هناك منتسبات لدراسة التمثيل 
واإلخراج من الشابات العراقيات المثقفات في معهد 

الفنون الجميلة.

حفلة الكويت

ى ناظم سنة 1963 دعــوة رسمية مــن وزيــر 
ّ
تلق

اإلعـــالم الكويتي الشيخ مــبــارك األحــمــد، لإلسهام 
في إحياء عيد استقالل دولــة الكويت، إلــى جانب 
كوكبة من النجوم من أمثال أم كلثوم وعبدالحليم 
حافظ ووديــع الصافي، فسافر إلــى البلد الشقيق 
ه بقي 

ّ
على أن يبقى مــدة أســبــوع على األكــثــر. لكن

أربــعــة أســابــيــع، امــتــدت لــفــتــرة طــويــلــة، وقـــد حقق 
ناظم خاللها نجاحا جماهيريا جعله يمدد اإلقامة 
أسبوعا بعد آخر، وقام خالل هذه الفترة بتسجيل 

28 أغنية للتلفزيون، و32 أغنية لإلذاعة. 
ويؤكد الموسيقار وعازف القانون سالم حسين 
أن رصيد ناظم الفني األكبر ُسجل في الكويت ولم 
يسجل في بلده، وعندما أراد العراق - بعد رحيل 
ناظم المبكر - الحصول على نسخ من هذه األغنيات 
الــمــصــورة والمسجلة، اعــتــذر وزيـــر اإلعـــالم قائال: 

 .»
ً
»البلد الذي ال يقّيم فنانيه ال نعطيه شيئا

مــن جهته، يقول الــمــؤرخ والباحث الموسيقي 
هيثم شعوبي: لوال حفلة الكويت لما وصل ناظم 
للجميع وبقي محليا. كان حفل الكويت كلمة السّر 
التي وصل تأثيرها الهائل إلى دوٍل كثيرة قدمت 
الغزالي لجمهور من كل الفئات، فطاردته الشهرة 

بشكل سريع.
قــــّدم نــاظــم خـــالل فــي فــتــرٍة قــصــيــرة عـــام 1963، 
مجموعة من الحفالت في العراق ومحيطه، وسافر 
إلى لبنان، وأقام فيه وحده 35 حفلة، ليطير بعدها 
في جولٍة فنّيٍة مع زوجته إلــى الــواليــات المتحدة 
ــا، حيث قــّدم حفالت فــي فرنسا  األميركية وأورويــ
وألمانيا وإيطاليا، ويعاود الرجوع إلى لبنان ويقيم 
في فندق نورماندي، بغية الراحة جّراء التعب الذي 

ألّم به من جولته األخيرة.

حفلة بيروت

اعتذر الغزالي، في بداية األمر، عن أكثر من دعوة 
جاءته للغناء في لبنان، ويعود السبب - حسب رأي 
البعض - إلى أن لبنان في تلك الفترة كان مطبوعا 
بلون محدد من الغناء؛ قطباه سميرة توفيق وفهد 
ه أقــنــعــوه بــالــعــدول عــن رأيــه  ن. إال أن أصـــدقـــاء

ّ
بــــال

وتجربة الغناء فــي بلد كــان مستقطبا كــل ألــوان 
األدب والفن.

 ففي صيف عام 1963، عندما تقّدم مستثمر 
قــاعــة فــنــدق طــانــيــوس الـــى الــمــطــرب الــعــراقــي 

ــى 
ّ
الــكــبــيــر، بـــعـــرض مـــن الــصــعــب رفـــضـــه. غــن

الغزالي في »عاليه« ونجح نجاحا كبيرا.
القى لبنان في قلب الغزالي حبا كبيرا، بعد أن 
منحه جمهورا وشهرة واسعة. وبعد حفلته سافر 
إلى أوروبا طلبا للراحة برفقة زوجته، ثم عاد إلى 
لبنان ُمجددا نشاطه الفني، وأسس في بيروت مع 
القناة 11 والشاعر عبدالجليل وهبي وصديقه 
سالم حسين، شركة إلنتاج األغــانــي وتوزيعها، 
وأنــهــى أعماله فــي بــيــروت، وقــرر أن يعود لفترة 
قصيرة إلى وطنه إلنهاء بعض األعمال المتعاقد 
عليها. وفي جناح إقامته بالفندق طلب من زوجته 
 

ّ
العودة في اليوم التالي إلى بغداد بالسيارة، إال
أن سليمة كانت متعبة من كثرة السفر، ووعدته 

باللحاق به بالطائرة.

الرحيل المفاجئ

عاد ناظم الغزالي إلى بيته بالعراق في الحادي 
والعشرين من أكتوبر عام 1963، وبينما كان يحلق 
ذقــنــه - كــمــا روى الــكــاتــب والــبــاحــث كــمــال لطيف 
ّدم إليه سقط 

ُ
 من الماء، وحين ق

ً
سالم - طلب شيئا

دعي له أول األمر د. ألبير حكيم، 
ُ
على األرض، فاست

الذي فحصه وأوصى باالتصال بالدكتور شوكت 
الدهان، ليقوم بإجراء مخطط لقلبه، وحتى هذه 

.
ً
اللحظة كان ناظم حيا

وفيما يتحدث األســتــاذ محمد القبانجي عن 
الــحــادثــة قـــائـــال: لــقــد أخــبــرنــي صــديــق فـــي مــســاء 
يــوم االثنين أن ناظم الــغــزالــي وصــل إلــى بغداد، 
 ببيته، وطلبت ممن رّد علي أن 

ً
فاتصلت تلفونيا

يصلني بناظم، فأخبروني بأنه ليس على ما يرام، 
فألححت مجددا بطلبه، جاءني الجواب بأنه في 

وضع ال يستطيع معه التحرك والحضور للرد، كما 
دعي لفحصه، 

ُ
أخبروني بأن د. ألبير حكيم قد است

وانتهت المكالمة التلفونية.
وبــعــد أكــثــر مــن نــصــف ســاعــة، تلقيت اتــصــاال 
تيلفونيا من أحد األصدقاء يخبرني بوفاة ناظم، 
لـــم أصــــــدق.  تــنــاولــت ســمــاعــة الــتــلــفــون بــســرعــة، 
وأجريت مكالمة مع بيت المرحوم الغزالي، فقيل 
لي إنه فارق الحياة، لم أصدق النبأ، فذهبت الى 
د. توفيق عبدالجبار، واصطحبته معي إلى دار 
الغزالي، فأجرى الفحص عليه مؤكدا وفاته، ثم 
جــاء د. خالد ناجي وأجــرى الفحص عليه، وأّكــد 
بدوره الوفاة، مضيفا: كان ناظم يرتدي دشداشة، 
، بعد ذلــك تــم نقل جثته إلى 

ً
ويــبــدو لــي مبتسما

مــعــهــد الــطــب الــعــدلــي، بــنــاًء عــلــى مــشــورة بعض 
األصدقاء، وبقيت الُجثة حتى اليوم الثاني.

أجرى د. عبدالصاحب علش )أحد أطباء معهد 
الــطــب الــعــدلــي( عــمــلــيــة الــتــشــريــح لــلــجــثــة، وقـــال: 
اســتــغــرقــت العملية نــحــو الــســاعــة، وال أستطيع 
الــتــحــدث بـــشـــيء اآلن، حــتــى تــتــم مــعــرفــة نــتــائــج 
الفحوص التي يجريها المعهد لمعرفة أسباب 
الــوفــاة، وسيتم تسليم الجثة لــذويــه صباح هذا 

اليوم )الثالثاء(.
وفي الساعة السابعة من صباح يوم الثالثاء، 
ذهــب لفيف من أصــدقــاء الفقيد إلــى مقر مديرية 
الطب العدلي، حيث نقلوا جثمانه إلى بيته، وبدأت 
ين تتوالى، كما بدأت أرتال السيارات 

ّ
وفود المعز

في الشارع الكبير قرب بيته، والــشــوارع الكثيرة 
المحيطة. 

، وضع الجثمان 
ً
وعند الساعة العاشرة تماما

على سيارة مكشوفة يحيط بها عدد من الفنانين، 
في مقدمتهم المرحوم عالء كامل وخزعل مهدي 
ومحمود القطان ومحمد كريم، ومضى الموكب 
الــطــويــل مــن بــيــتــه إلـــى مــثــواه األخــيــر فــي مقبرة 
الشيخ معروف، وسط موكب كبير من المواطنين 
الذين أفجعتهم المصيبة بفقده على هذه الصورة.

أما سليمة زوجته فكانت في يوم وفاته عائدة 
من بيروت في حوالي الثانية عشرة وعشر دقائق 
ظــهــرا. تــوّجــهــت نــحــو الــبــيــت، فــشــاهــدت جموعا 
محتشدة من الناس عند الباب، فاقتربت منهم كي 
تعرف ما الذي يجري، فلم يخبروها، إال أن عيونهم 
ــوع كــــارثــــة. دخـــلـــت كــالــمــجــنــونــة  ــ تــحــدثــت عـــن وقـ
 أن )روزة( فاجأتها قبل أن تسألها عن 

ّ
تركض، إال

فق 
ُ
المأساة، فأغمي عليها عند مدخل البيت، ولم ت

من غيبوبتها حتى ازدحم منزلها بالناس. 
ها االعتيادي، 

ّ
فت محطة إذاعة بغداد عن بث

ّ
توق

لتذيع نبأ رحيل المطرب العراقي ناظم الغزالي في 
سابقة هي األولى من نوعها، بعدما كانت ال تقطع 

 في االنقالبات العسكرية. 
ّ

برامجها إال

»بيروت في 
الليل«... العمل 

الوحيد في 
حياة ناظم 

الغزالي 
السينمائية

تفّرد 
التلفزيون 
واإلذاعة 
الكويتية 
بتسجيل 

معظم أعمال 
الغزالي

ناظم يغني 
في لبنان بعد 
اعتذارات لفترة 

طويلة

قلب الغزالي 
 
ً
ف ُمعلنا

ّ
توق

نهاية مشوار 
نجم كبير

تشييع الغزالي في بغداد
رمزي صوفيا والصحافي اللبناني شفيق نعمة والملحن 
العراقي ناظم نعيم مع ناظم الغزالي قبل وفاته بيوم واحد

دت الغزالي
ّ
الكويت خل

 قبل فترة من رحيله المفاجئ 

األخيرة ناظم الغزالي... صوت العراق وسفير أغنيته

د العراقيين وصنع هوية مشتركة ألبناء الرافدين، وبين جهورية الصوت  صوت وحَّ
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 عصر آخر من الحداثة، فكان 

 لمن جاء بعده. حمل بقلبه وصوته األغنية من بغداد إلى 
ً
 وملهما

ً
 معبرا

ً
أنيقا

العالم كأجمل سفرائها بمقامات عشق ال تنتهي، فأمتع كل سامع 
 بصمة موسيقية يطرب لها كل جيل... إنه سيد 

ً
عربي تاركا

المقامات العراقية، الفنان ناظم الغزالي. 

 من التعاون مع عبدالوهاب
ً
الغزالي ذو الحظ العاثر كان قريبا

اعتبر الــعــديــد مــن متابعي الفنان 
العظيم ناظم الغزالي من صحافيين 
وموسيقيين، وأقرب الناس إليه أنه ذو 
حظ عاثر، فهو لم ينجب على اإلطالق، 
وتوفيت زوجته بعد عزلة عاشتها من 
بعده في اليوم األول من الشهر األول 
ــا بــيــتــه الــمــتــواضــع  ــام 1974، أمـ مــن عـ
قرب مستشفى دار السالم، فقد سكنه 

أناس آخرون. 
ويــؤكــد صــديــقــه الــصــحــافــي حميد 
ــــي فـــرقـــة  ــابــــق فـ ــه الــــســ ــلــ ــيــ الـــمـــحـــل )زمــ
الــزبــانــيــة(، أنـــه كـــان ســيــئ الحظ 
ــى أشــيــاء 

ّ
ــام، فــقــد تــمــن بــشــكــل عــ

كثيرة لم يستطع تحقيقها، إذ كانت 
أمنيته أن يصبح ضابطا، لكنه سقط 
في الكشف الطبي لِقَصر قامته، وكان 
 الموردين 

ّ
أمله أن ينجح كموظف، لكن

م إليه 
ّ
خلطوا الــدقــيــق الـــذي كــان يسل

بلغ عنهم 
َ
بنوى البلح المطحون، فلما أ

 من الوظيفة. وغدت أولى أمنياته 
َ

صل
ُ
ف

ي فلّما وصل الى القمة، توفي.
ّ
أن يغن

ويضيف: هناك أمنية أخرى عاشت 
بين حنايا ناظم، وال يعلم بها أحد إال 
بطالها، فقد التقى في باريس المطربة 
وردة فأحبها، وكـــان مــقــّدرا للحب أن 
يصل بهما إلى الــزواج، لوال اكتشاف 

ــلــهــا إلنهائها 
ّ

سليمة لــلــقــصــة، وتــدخ
على عكس ما كان يتمنى، وفقا لمجلة 

الصياد. 
أمــا حــظ محبيه العاثر، فكان بعد 
ف 

ّ
سطوع النجم الجديد عربيا، وتلق

الــفــنــان مــحــمــد عــبــدالــوهــاب لــصــوتــه، 
فسعى األخير إلى التعاون مع الغزالي 
بــإدمــاج صــوتــه مــع إيــقــاعــات ألــحــانــه. 
ـــب األخــيــر بــشــدة بــهــذا المشروع  ورحَّ
الفني الكبير، لكن كان للقدر رأي آخر، 
وفي الغزالي قبل إتمام المشروع، 

ُ
فقد ت

لتخسر الموسيقى العربية تعاونا من 
نوع فريد.

رسالته الفنية للشعب العراقي 
قــــّدم نــاظــم الــغــزالــي الــمــقــامــات 
الموسيقية إلـــى جــمــهــوره بشكل 
مستساغ ومــقــبــول لــدى األكثرية 
منهم، بعد تبسيطها. األمــر الذي 
ــــي نـــقـــل تـــلـــك الـــمـــقـــامـــات  ــم فـ ــهــ أســ
مـــن طــبــقــات مـــحـــددة وقــلــيــلــة في 
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــعــــراقــــي إلــــــى عـــامـــة 
الـــشـــعـــب، مــــحــــررا بــــذلــــك األغـــنـــيـــة 
الــعــراقــيــة، لتصبح غير مقتصرة 

على أناس دون غيرهم.
تلك العملية كانت أكثر رسائله 
الفنية وضــوحــا، وقـــد ســعــى بكل 

جــهــده إلـــى إيــصــالــهــا، مستخدما 
طريقته الخاصة التي يقتنع بها.

وفـــي ذلـــك يــســتــعــرض الــبــاحــث 
فــــالح الـــخـــيـــاط مـــقـــامـــات أغــنــيــات 
الغزالي وبعض أغنياته بالقول: 
 األغنية العاطفية 

ّ
»الغزالي لم يغن

والــــمــــقــــام واألغــــنــــيــــة الـــبـــغـــداديـــة 
والــــمــــّوال فــحــســب، بـــل أدى كثيرا 
من األغاني الوطنية منها أغنيات 
احــتــفــظ بتسجيالتها شخصيا، 
ــــودة حـــتـــى فــي  ــــوجــ وهــــــي غـــيـــر مــ

اإلذاعة.

ــن تـــلـــك األغــــانــــي »تـــســـلـــم يــا  ــ ومـ
عــبــدالــكــريــم« و»يــــا ابـــن الــبــطــولــة«، 
ــنــــاك أغـــنـــيـــة ال أتــــذكــــر اســمــهــا  وهــ
ــع الــفــنــانــة أحـــــالم وهــبــي  أداهــــــا مـ
)دويتو( وقّدمها عام 1960، كذلك 
ى أوبريتا من ألحان رضا علي، 

ّ
غن

ــك أنـــشـــد الـــتـــراث  ــى ذلــ وإضــــافــــة إلــ
العراقي، فحّبب للعراقيين حفظ 
تراثهم، وجذب اآلذان العربية إلى 
ى أروع القصائد 

ّ
هذا التراث، وغن

ــا الــلــغــة الــعــربــيــة الفصحى، 
ً
ُمــتــقــن

ا لحروفها دون خطأ ُيذكر.
ً
وناطق

مسلسالت وفرق موسيقية إلحياء ذكراه
ــّدمــت أعــمــال فنية عــدة تتحدث عــن حياة الفنان ناظم الغزالي، 

ُ
ق

واعتبر مسلسل السفير أبرزها، حيث أدى دور البطولة فيه مجسدا 
شخصية ناظم، المطرب سعدون جابر، الذي عّبر عن بتخليد ذكرى 
سفير األغــنــيــة الــعــراقــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن الــتــجــربــة أغــنــتــه موسيقيا 
وغنائيا، فالمقامات التي قّدمها في العمل بعيدة عن صوته وأدائه 

وتجربته. 
ّدم مسلسل 

ُ
أما المطربة العراقية سليمة مراد )زوجة الغزالي( فقد ق

درامي يحمل اسمها، ويتناول سيرة حياتها، وجسدت فيه الفنانة 
آالء حسين شخصية سليمة مــراد، فيما جّسد شخصية ناظم في 
العمل الفنان الشاب علي عبدالحميد، كما أسس الفنان العراقي نجاح 
عبدالغفور فرقة الغزالي للتراث عام 1996 في يوم ذكرى وفاة ناظم 

الغزالي، إلحياء تاريخه وتراثه والحفاظ عليه.
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عبدالعزيز مندني... زوج مضطرب في »نون النسوة«
● عزة إبراهيم

يشارك الفنان عبدالعزيز مندني 
ــــي الــــمــــوســــم الـــــــدرامـــــــي لـــرمـــضـــان  فــ
الـــجـــاري مـــن خــــال مــســلــســلــيــن هــمــا 
»فـــي دروب الــســعــي مــظــالــم«، و»نـــون 
النسوة«، كما يستعد حاليا لدخول 
فيلم سينمائي جــديــد خــال الفترة 

المقبلة.
ــنــــدنــــي بــــــأن دوره فــي  وصــــــــرح مــ
مسلسل »في دروب السعي مظالم«، 
هو شخصية راشــد الشاب الطموح 
الذي يدرس الماجستير والدكتوراه 
ــــدى الـــــدول الــعــربــيــة، وخـــال  فـــي إحـ
تــلــك الــفــتــرة ُيــعــجــب بــفــتــاة مــن بــلــده، 
فــيــقــرر الـــــزواج بــهــا، فــيــوقــف جميع 
دراســـاتـــه لــكــي يـــتـــزوج هـــذه الــفــتــاة، 
ولــكــن نــتــيــجــة تـــفـــاوت فـــي الــطــبــقــات 
المجتمعية، يواجه راشد رفض أهل 

ه يرفض التخلي 
ّ
حبيبته الزواج، لكن

عنها، ويــصــّر على الــزواج منها، ما 
يتسبب فــي وقــوع خــافــات مــع والــد 

حبيبته، حتى تحدث مفارقة خارجة 
عن المتوقع، حين يتهم راشد ظلما 

بقتل رجل وُيحبس 20 سنة ظلما.

ــاف أنــــه يــلــعــب فـــي مــســلــســل  ــ وأضــ
ــون الـــنـــســـوة« دور د. كـــريـــم، وهــو  »نــ
جّراح متفوق في عمله، وعلى الرغم 
مــــــن ذلـــــــك فــــهــــو شــــخــــص مـــضـــطـــرب 
ومتقلب المزاج، ومتزوج من الفنانة 
هدى حمدان )في دور زوجته نبيلة(، 
الــتــي تــرفــض اإلنــجــاب مــنــه، وهــو ما 
تــنــشــأ عــنــه مــشــكــات أســريــة، فينشأ 
ــراع حــتــى يــظــهــر الــوجــه  بــيــنــهــمــا صــ
اآلخــــر لــلــدكــتــور كــريــم، ويــتــضــح أنــه 

متزوج حتى ينجب أطفاال.
وكــشــف مــنــدنــي أنـــه يــجــهــز حاليا 
لــفــيــلــم جــديــد يــنــطــلــق تــصــويــره بعد 
ــاء شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، ويـــحـــمـــل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
اســــم »عـــقـــوبـــة مـــادلـــيـــن«، لــلــمــخــرجــة 
والكاتبة إيما شاه، وهو من نوعية 
أفـــــام الـــخـــيـــال الــعــلــمــي والـــغـــمـــوض 
والــتــشــويــق، مــوضــحــا أنـــه ســيــشــارك 

ذ ال كممثل.
ّ
في الفيلم كمخرج منف

فضة المعيلي

حاجيه: »آخر موديل« تعرض
في البحرين خالل العيد

● فضة المعيلي
كشف الفنان شهاب حاجيه أنه 
يشارك في مسرحية »آخر موديل«، 
الــتــي تــعــرض فـــي الــبــحــريــن فترة 
العيد على مسرح النادي األهلي، 
بمشاركة عدد من الفنانين: خالد 
العجيرب، وأحــمــد الــفــرج، ونــواف 
نـــجـــم، ونــــــورة الــبــلــوشــي، ودالـــــي، 
وعليا، وفاطمة كازروني، وتأليف 
 إلـــــى أن 

ً
ــا ــتــ ــنــــدري، الفــ ــكــ مــحــمــد الــ

المسرحية من إخراجه، وتدور في 
قالب اجتماعي كوميدي.

ويـــشـــارك حــاجــيــه فــي الموسم 
الــرمــضــانــي الــحــالــي فـــي األعــمــال 
التالية: »عزيز الروح«، بطولة: محمد 
الــمــنــصــور، وحــســيــن الــمــنــصــور، 
وهدى الخطيب، وفخرية خميس، 
ــارق وغــيــرهــم، والعمل  ولــمــيــاء طــ
تــألــيــف عــبــدالــلــه حـــافـــظ، وإخــــراج 
 مسلسل 

ً
مصطفى رشيد، وأيضا

»فنطاس«، تأليف ورشــة فروغي، 
عبدالله بالعيس، عيسى أحمد، 
أحـــمـــد فـــــــارس، وإخــــــــراج مــحــمــود 
دوايــمــه، وبطولة نخبة من نجوم 
الــخــلــيــج والــعــالــم الــعــربــي، منهم: 
الفنان طارق العلي، ومدحت تيخا، 
ومـــيـــس كـــمـــر، وخــلــيــل الــرمــيــثــي، 

وميثا محمد، وغيرهم، إضافة إلى 
مشاركته في مسلسل »البوشية«، 
تأليف فايز العامر، وإخراج حسين 
أبـــــل، وبــطــولــة كــوكــبــة كــبــيــرة من 
الفنانين، منهم: عبدالرحمن العقل، 
ومريم الصالح، وجاسم النبهان، 
ومحمد جــابــر، ومحمد الحملي، 
وسلمى سالم، ومحمد الصيرفي، 
 مسلسل »قالوها األولين«، 

ً
وأيضا

ويشارك فيه: عبدالله عبدالعزيز، 
ــنــــى شــــــداد،  ــد، ومــ ــمـ ــر مـــحـ ــ ــــاصـ ونـ

ويعرض على تلفزيون قطر.

شهاب حاجيه

العبدالجليل: »النالية« يتناول محطات متنوعة من تاريخنا
البرنامج يعرض مجموعة من الصور والوثائق النادرة

أكد رئيس الجمعية الكويتية 
للتراث الباحث فهد 

العبدالجليل أن »النالية« 
مفردة كويتية قديمة، اندثرت 

مع انتهاء السفر والغوص، 
وتعني »الخريطة البحرية«.

قــال رئيس الجمعية الكويتية للتراث 
الباحث فهد العبدالجليل إنه يقدم برنامج 
»النالية« على قناة الراي يوميا الساعة 7.10 
مساء، الفتا إلى أن »البرنامج يسلط الضوء 
على تراث وتاريخ دولتنا الحبيبة الكويت، 
حيث يتناول محطات وجوانب عديدة من 
تراث الباد، وأن البرنامج قّسم إلى فقرتين؛ 
األولى يتحدث فيها عن مواضيع مختلفة 
مـــن تـــاريـــخ الــكــويــت، مــثــل عـــرض الــصــور، 
والحديث عن الشخصيات، وكذلك األحداث 
المهمة، إضــافــة إلـــى عـــرض مجموعة من 

الوثائق النادرة«.
ــقــــد ذكــــر  أمـــــــا فـــــي الــــفــــقــــرة الــــثــــانــــيــــة، فــ
الــعــبــدالــجــلــيــل أنــــه اســتــضــاف الــبــاحــثــيــن 
والمهتمين والمختصين بتاريخ الكويت، 
و«تــنــاولــنــا مــحــطــات متنوعة مــن الــتــراث، 
منها البحري، وتاريخ القرى، وتحدثنا في 
هذا البرنامج عن الصيد قديما )الحداق(، 
والتطرق إلــى أبــرز الشخصيات الكويتية 
التي ساهمت في بناء المجتمع الكويتي 
ــم األحـــــداث التي  الــقــديــم، وعــرجــنــا إلـــى أهـ
مـــر بــهــا تـــاريـــخ الـــكـــويـــت، وكـــذلـــك اللهجة 
الكويتية«، الفتا إلى أن ذلك من بين األعمال 
اإلنسانية والخيرية التي ُجبل عليها أهل 
الكويت، ســـواء فــي الــداخــل مــن خــال بناء 

الــمــســتــشــفــيــات، والــــمــــدارس، والــمــســاجــد، 
وخارجيا من خال دورهم في دعم القضايا 

العربية واإلسامية.
وعــن عــنــوان البرنامج )الــنــالــيــة(، يقول 
العبدالجليل »هي مفردة كويتية قديمة، ال 
ستخدم اليوم في اللهجة الكويتية، فقد 

ُ
ت

اندثرت مع انتهاء السفر والغوص، وتعني 
الخريطة البحرية، فالنوخذة عند وصوله 
إلــى بحر الــعــرب أو القبة، يفتح )النالية( 
ويستخدم معها بعض األجهزة الماحية 
البسيطة حتى تساعده في الــوصــول إلى 
الموانئ، فيكون لكل ميناء نالية خاصة به«، 
الفتا إلى أن سبب اختياره لهذا االسم هو 
إحياء الكلمات الكويتية القديمة، وأن هذا 
االسم مرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الكويت 
البحري الــعــريــق، وأن االســـم غير مــتــداول 
وغير معروف، مشيرا إلى أنه كان حريصا 

على االبتعاد عن األسماء المستهلكة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، كــشــف الــعــبــدالــجــلــيــل 
أنــه يمتلك مكتبة ومتحفا، ويسعى منذ 
ــرن الـــمـــاضـــي، إلــــى جمع  ــقـ تــســعــيــنــيــات الـ
النوادر؛ سواء من الوثائق والمخطوطات، 
والكتب، والصحف، والمقتنيات بشكل عام، 
مضيفا: »لــدّي شغف كبير بتاريخ وتراث 
الكويت، وكنت أبحث عن الوثائق القديمة 

المتعلقة بالكويت في كل مكان، وأحضر 
مزادات داخل الكويت وخارجها، وسافرت 
إلى العديد من البلدان العربية واألوروبية، 
ووجــدت نــوادر مختلفة تتعلق بتاريخنا 

العريق«. 
وأكد أن الباحث أو المؤرخ، بداية، يجب 
أن يكون صادقا في نقل التاريخ من دون 
تحريف أو تزييف، وأن يعتمد على المصادر 
والمراجع الموثوقة، وحين يقّدم معلومة 
ة علمية، كذلك 

ّ
يجب أن تكون مدعومة بأدل

يجب أن يبحث الباحث خــارج الصندوق، 
حتى يفتح آفــاقــا ومواضيع جــديــدة، وأن 
يتطرق إلــى أمـــور لــم يتم الــتــطــرق لها من 
قبل، حتى يعرض مادة تثري بحثه العلمي.
أمـــا المعوقات الــتــي واجــهــتــه فــي جمع 
الوثائق، فيقول إن من بينها التكلفة المادية 
الباهظة لــهــذه الــوثــائــق، وأيــضــا صعوبة 
الحصول عليها، مضيفا أنــه فــي بداياته 
ــراءة الــوثــائــق  ــ كــانــت لــديــه صــعــوبــة فـــي قــ
القديمة، لكن مع مرور الوقت اكتسب خبرة 

في هذا المجال.
واخــتــتــم العبدالجليل قــائــا: يجب أن 
نــحــافــظ عــلــى مــا تبقى مــن تــراثــنــا، ســواء 
داخل مدينة الكويت أو في القرى، الفتا إلى 
ل 

ّ
أن هذه الشواهد التاريخية المتبقية تمث

حقبة تاريخية مهمة فــي تــاريــخ الــبــاد، 
والتي أســس فيها الكويتيون هــذا البلد، 
وعــنــدمــا نشاهد هـــذه الــشــواهــد نستذكر 
بطوالت وتضحيات األّولين في كيفية بناء 
ة الموارد، 

ّ
الكويت وتأسيسها، بالرغم من قل

فقد كانت دولتنا تفتقر إلى أشياء عديدة، 
منها الزراعة، والمياه، وغيرها، ولكن بفضل 
إخاص أهلها وحبهم لوطنهم استطاعوا 
أن يؤسسوا بلدنا، وأن تكون من أهم المراكز 

التجارية بالمنطقة في ذلك الوقت.

فهد العبدالجليل

... وملصق مسلسل »في دروب السعي مظالم« ملصق مسلسل »نون النسوة«
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أقدمت أميركية متحولة جنسيًا 
مدججة بالسالح أمس األول 

على قتل 6 بينهم 3 أطفال، 
في هجوم خططت له سابقًا 
على أكاديمية »ذا كوفننت« 

املسيحية الخاصة في ناشفيل 
عاصمة والية تينيسي. وقال 

قائد شرطة ناشفيل جون 
دريك إن املشتبه بها أودري 

هيل البالغة 28 عامًا واملتحولة 
جنسيًا قتلتها الشرطة وتركت 

وراءها بيانًا وخرائط للمدرسة 
توضح بالتفصيل نقاط املراقبة 

والدخول والخروج.

شهدت فرنسا أمس يومًا عاشرًا 
من التظاهرات ضّد إصالح 

النظام التقاعدي الذي تقابله 
معارضة شعبية كبيرة، في 

جّو من التوتر املتنامي، وسط 
ازدياد أعمال العنف التي 

تعمل الحكومة على تهدئتها، 
لكن دون جدوى حتى اآلن. 

وتفاقمت االحتجاجات ضد 
التعديل الذي طرحه الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون 
 التقاعد من 62 إلى 

ّ
ورفع سن

ت الحكومة 
ّ
64 عامًا، مذ تبن

النّص دون تصويت في 
د 

ّ
الجمعية العامة، فيما لم تؤ
اقتراحات بحجب الثقة إلى 
اإلطاحة بالحكومة. ومذاك 

الحني، شهدت التظاهرات أعمال 
صيب خاللها 

ُ
عنف متزايدة، وأ

عناصر في الشرطة والدرك، 
ومثيرو الشغب ومتظاهرون، 

حرقت مبان عامة. أعلن وزير 
ُ
وأ

الداخلية جيرالد دارمانان 
أمس نشر »13 ألف شرطي 

بينهم 5500 في باريس«، في 
تعزيزات »غير مسبوقة«. في 
املوازاة، يستمر قطع الطرق 

واإلضرابات والتظاهرات منذ 
عدة أيام، ما تسبب باضطرابات 

في إمدادات الوقود في بعض 
املناطق الفرنسية، وعلى بعض 
الطرق ومستودعات الخدمات 

اللوجستية.

سلة أخبار

متحولة جنسيًا ترتكب 
مجزرة في مدرسة أميركية

فرنسا: العنف يتصاعد 
مع استمرار االحتجاجات

تعّهد الرئيس الفلبيني 
فرديناند ماركوس االبن، أمس، 

بقطع االتصال مع املحكمة 
الجنائية الدولية، بعد أن رفضت 

طلبه تعليق التحقيق في حرب 
سلفه رودريغو دوتيرتي على 

املخدرات.
وقال ماركوس، في بيان، »ينهي 

هذا مشاركتنا مع املحكمة 
الجنائية الدولية. إننا ننفصل 

عن أي اتصال أو تواصل في 
هذه املرحلة«، كما انتقد املحكمة 

الدولية، بسبب »تدخلها 
وهجومها« على سيادة الدولة.

وكانت محكمة الهاي قد أعادت 
العام الحالي فتح تحقيقها 
بشأن جرائم ضد اإلنسانية 

ارتكبت في إطار حرب دوتيرتي 
على املخدرات.

الفلبين: الرئيس يلّوح 
بمقاطعة »الجنائية الدولية«

أعلنت الشرطة البرتغالية، 
أمس، مقتل شخصني في 
هجوم بسكني على مركز 

إسالمي في العاصمة لشبونة، 
واعتقال شخص أفغاني متهم 

بتنفيذ الهجوم.
وقال رئيس الوزراء البرتغالي 

إنه من املبكر تحديد دوافع 
الهجوم على مركز للطائفة 

اإلسماعيلية في لشبونة.

أفغاني يقتل اثنين بمركز 
»إسماعيلي« في لشبونة

بيالروس ترجع استضافة »النووي الروسي« إلى »ضغوط الغرب«
 أحمر وتختبر صواريخ »فرط صوتية« في بحر اليابان

ً
 أحمر وتختبر صواريخ »فرط صوتية« في بحر اليابانموسكو تعتبر ضرب منشآت الطاقة خطا
ً
موسكو تعتبر ضرب منشآت الطاقة خطا

أرجعت بيالروس موافقتها 
الرسمية على قرار الرئيس 
الروسي نشر أسلحة نووية 

تكتيكية على أراضيها 
إلى ضغوط غير مسبوقة 

تمارسها الواليات المتحدة 
وحلفاؤها على مينسك لتغيير 

توجهاتها السياسية.

ــع،  ــذا الـــوضـ ــ لـــقـــد تــســبــبــنــا فــــي هـ
وهـــــــذا مــــا يــــحــــدث عـــنـــدمـــا يــديــر 
أشخاص غير أكفاء حكومتك. كل 
ما يمكنني قوله اآلن هو الصالة«.

 وبعد أسبوع من زيارة رئيس 
الــوزراء الياباني فوميو كيشيدا 
ألوكــــرانــــيــــا، اخـــتـــبـــرت الــبــحــريــة 
الروسية صواريخ كروز من طراز 
»موسكيت« المضادة للسفن على 
هــــدف وهـــمـــي فـــي بــحــر الــيــابــان 

الضيق.
وأوضــــــــح الـــجـــيـــش الــــروســــي، 
الــذي حلقت قاذفاته تــو-95 فوق 
بحر اليابان ألكثر من 7 ساعات 
خالل وجود كيشيدا بكييف، أنه 
»أصاب الهدف الواقع على مسافة 
100 كـــلـــم مـــبـــاشـــرة بـــصـــاروخـــي 
 إلــى أن قواته 

ً
موسكيت«، مشيرا

الجوية البحرية أشرفت على »أمن 
التدريبات القتالية«.

والصاروخ بي-270 موسكيت 
أســـــــرع مــــن الــــصــــوت ومـــتـــوســـط 
ــاتـــي  ــيـ ــــدى ولـــــــه أصـــــــل ســـوفـ ــمــ ــ الــ
ويمكنه تدمير سفينة مــن مدى 

يصل إلى 120 كلم.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ واســـتـــنـــكـــر وزيـ

الــيــابــانــي يــوشــيــمــاســا هــايــاشــي 
»تــزايــد أنشطة الجيش الــروســي 
في الشرق األقصى، ومن ضمنها 
المناطق القريبة من اليابان مع 
 
ً
استمرار غزوه ألوكرانيا«، مؤكدا

أن »طوكيو ستظل يقظة لعمليات 
موسكو وتتابع مراقبة تحركاتها 

عن كثب«.
 عــــلــــى خــــطــــط روســــيــــا 

ً
وردا

لــنــشــر أســلــحــة نـــوويـــة تكتيكية 
فــي بــيــالروس، قــال هــايــاشــي، إن 
ــــذه الــخــطــوة  ــان تــشــجــب هـ ــابـ ــيـ الـ
وتطالب بوقف »مثل هذا اإلجراء 

الذي من شأنه زيادة التوتر«.
ــذر وزيــــر  ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، حـ
ــة الــــــــروســــــــي نــــيــــكــــوالي  ــاقــــ ــطــــ الــــ
ــــوف أمــــــــــــس، مــــــــن أن  ــنـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــولـ ــ شـ
الهجمات المحتملة بالطائرات 
الــمــســيــرة عــلــى الــبــنــيــة التحتية 
 ألمن 

ً
 خطيرا

ً
للطاقة تمثل تهديدا

الطاقة في روسيا.
وقال شولغينوف، خالل مائدة 
مــســتــديــرة تـــحـــدث فــيــه عـــن أمــن 
منشآت الطاقة الروسية، »التهديد 
الرئيسي اآلن هو التدخالت غير 
القانونية باستخدام الطائرات 

 أنــه يتعاون 
ً
المسيرة«، موضحا

مـــع وزارة الـــدفـــاع وجـــهـــاز األمـــن 
االتحادي بهذه القضية.

وفــي الوقت المناسب لهجوم 
الــربــيــع، الـــذي تخطط لشنه منذ 
فــــتــــرة، تــســلــمــت أوكــــرانــــيــــا أولــــى 
ــة مـــــن طـــــراز  ــلـ ــيـ ــقـ ــثـ الـــــدبـــــابـــــات الـ
تشالنجر وليوبارد من بريطانيا 

وألمانيا.
ونشر وزيــر الدفاع األوكراني 
أوليكسي ريزنيكوف في رسالة 
عـــبـــر فــيــســبــوك صــــــورة دبـــابـــات 
تشالنجر البريطانية وسترايكر 
وكــــــوغــــــار األمــــيــــركــــيــــة ومـــــــــاردر 
 انــضــمــامــهــا 

ً
األلـــمـــانـــيـــة، مـــعـــلـــنـــا

ــدات األوكـــرانـــيـــة على  ــى الــــوحــ إلــ
 مهامها القتالية. 

ً
أن تبدأ قريبا

وأعلن المستشار األلماني أوالف 
شولتس تسليم دبــابــات قتالية 
 »

ً
من طراز ليوبارد »متطورة جدا

ــــح وزيـــر  لــكــيــيــف، فـــي حــيــن أوضـ
دفـــاعـــه بـــوريـــس بــيــســتــوريــو أن 
 أنها »وصلت 

ً
عــددهــا 18، مــؤكــدا

بـــالـــوقـــت الـــمـــحـــدد لــأوكــرانــيــيــن 
وبــإمــكــانــهــا إحـــــداث الـــفـــرق على 

األرض«.

ــد الـــــقـــــوات الـــبـــريـــة  ــائــ وقــــــــال قــ
الجنرال أولكسندر سيرسكي، إن 
قواته تسعى إلى إلحاق خسائر 
فــــادحــــة بــالــجــيــش الــــروســــي فــي 
 أن »الــمــهــمــة 

ً
بـــاخـــمـــوت، مــــؤكــــدا

الرئيسية هي إنهاك العدو لخلق 
الظروف الالزمة لتحرير األراضي 

وتسريع االنتصار«.
ونشرت صحيفة »الغارديان« 
 ألعضاء »وحدة 

ً
 مصورا

ً
تسجيال

الــعــاصــفــة« الــهــجــومــيــة الــروســيــة 
، يدينون 

ً
التي تم تشكيلها أخيرا

ــالـــجـــيـــش، مــا  ــدام قـــــــادة بـ ــتــــخــ اســ
أسموه، بـ«التكتيك الوحشي« لمنع 
الجنود من التراجع على الخطوط 
األمامية للقتال بعد تكبد قوات 
موسكو خسائر فادحة في شرق 
أوكرانيا. وقال الجنود، إن قادتهم 
نشروا قوات لمنعهم من التراجع 

وهددوهم بالقتل.
في المقابل، أعلن رئيس إدارة 
كييف العسكرية سيرغيي بوبك 
أمس، إسقاط 12 مسيرة روسية 
 إلــــى أن 

ً
فــــوق الــعــاصــمــة، مــشــيــرا

ــدلــــع فــــي مــبــنــى غــيــر   انــ
ً
»حـــريـــقـــا

سكني بسبب سقوط حطامها«.

وأكد بوبك أن القوات الروسية 
أطــلــقــت مــا مجموعه 15 مسيرة 
إيــــرانــــيــــة الـــصـــنـــع لـــيـــل االثـــنـــيـــن- 
ــاء تــــم تـــدمـــيـــر 14 مــنــهــا،  ــثــــالثــ الــ
 إلى أنه »ال يزال خطر وقوع 

ً
مشيرا

 
ً
ضربات جوية وصاروخية عاليا

في أرجاء أوكرانيا«.
وخـــــالل لــقــائــه مـــديـــر الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الــذريــة لرافائيل 
ــرو  ــبـ ــيـ ــة دنـ ــطـ غـــــروســـــي فـــــي مـــحـ
لتوليد الكهرباء بالطاقة المائية، 
قال الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي إنـــه ال يمكن ضمان 
األمـــــــان فــــي مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا 
الــنــوويــة إال عند خـــروج روســيــا، 
الــتــي سيطرت عليها فــي مــارس 
2022، وضــمــتــهــا مـــع 3 مــنــاطــق 
في سبتمبر الماضي. وفي ثالث 
زيـــاراتـــه لــلــخــطــوط األمــامــيــة في 
أقل من أسبوع، اعتبر زيلينسكي 
أنــــه »بــــــدون االنـــســـحـــاب الـــفـــوري 
ــفــــي روســـــيـــــا مــن  ــوظــ لـــــقـــــوات ومــ
محطة زابوريجيا للطاقة النووية 
ــمــــجــــاورة، فــــإن أي  والـــمـــنـــاطـــق الــ
مبادرات الستعادة األمان واألمن 
النوويين محكوم عليها بالفشل«.

فرقاطة روسية تطلق صاروخ موسكيت في بحر اليابان أمس )رويترز(

مصر: ترحيب بقرار السيسي إشراف القضاء على االنتخابات الرئاسية
● القاهرة - حسن حافظ

في ظل تصاُعد الزخم المفاجئ حول االنتخابات الرئاسية 
جرى في مصر العام المقبل، عّبرت أحزاب مصرية عن 

ُ
التي ت

ترحيبها، أمــس، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
بإقرار اإلشراف القضائي الكامل على االنتخابات الرئاسية 
المقررة الــعــام المقبل، فــي خطوة تكشف عــن ثقة السيسي 
حه المتوقع 

ُّ
بقدرته على حسم المنافسة المقبلة حال ترش

مس أحزاب المعارضة 
ّ
في االنتخابات المقبلة، في وقت تتل

طاها، بحثا عن مرشح تدفع به في االنتخابات الرئاسية.
ُ

خ
ق الرئيس السيسي، مساء أمــس األول، عبر حسابه 

ّ
وعل

الرسمي على »فيسبوك«: »تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء 
ثّمن العمل المستمر من 

ُ
الحوار الوطني، باألمس، وإنني إذ أ

أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش 
من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكــد على األخــذ باالعتبار 
مــا تمت مناقشته فــي جلسة أمـــس فيما يتعلق بالتعديل 

التشريعي الذي يسمح باإلشراف الكامل من الهيئات القضائية 
على العملية االنتخابية، ووّجهت الحكومة واألجهزة المعنية 

في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية«.
وكــان مجلس أمناء الحوار الوطني الــذي أنهى جلساته 
التحضيرية، أمــس األول، قد استقر على المطالبة بتعديل 
المادة 34 في قانون الهيئة الوطنية لالنتخابات، إذ تقصر 
المادة اإلشراف القضائي على 10 سنوات بداية من يناير 2014 
)تاريخ بداية العمل بالدستور الجديد(، وتنتهي في يناير 
م مهمة اإلشراف على االنتخابات الهيئة الوطنية 

ّ
2024، لتتسل

 لجنة األمناء تقدمت باقتراح لمد اإلشراف 
ّ
لالنتخابات، لكن

القضائي لـ 15 عاما إلعطاء ثقة أكبر بالعملية االنتخابية.
وقــــد عـــّبـــرت األحـــــــزاب الــمــصــريــة عــلــى تـــعـــدد خلفياتها 
السياسية عن ترحيبها بخطوة الرئيس السيسي، إذ أعلن 
تحالف األحـــزاب المصرية المؤيد للنظام )يضم 42 حزبا( 
ترحيبه بالخطوة الرئاسية، وذلــك على لسان أمينه العام، 
النائب البرلماني تيسير مطر، بينما رحــب رئيس الهيئة 

البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ياسر الهضيبي، 
بـــالـــقـــرار، قــائــال إن »اســتــجــابــة الــرئــيــس لــيــس غــريــبــة، فهو 
دائما ينحاز إلى أي مقترح يحقق ضمان ونزاهة وشفافية 

االستحقاقات االنتخابية«.
ــك، واصــــلــــت أحــــــــزاب الـــحـــركـــة الــمــدنــيــة  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
الديموقراطية المعارضة تحسس خطواتها لبحث ملف 
الدفع بمرشح في االنتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، 
إذ قالت مصادر داخــل الحركة المدنية )التي تضّم أحزاب 
الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي االشتراكي، والمصري 
الديموقراطي االجتماعي، والعيش والحرية(، لـ »الجريدة«، إن 
االتصاالت جارية بين قيادات الحركة وعدد من الشخصيات 
السياسية الــعــامــة مــن أجــل حسم ملف الــدفــع بمرشح عن 

المعارضة في االنتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت المصادر إن أحزاب المعارضة تريد إعالن نوايا 
صــريــحــا مــن السلطة بــإجــراء انــتــخــابــات نــزيــهــة ومـــن دون 
تضييق أمني، وهــو ما تمت االستجابة له جزئيا بتوّجه 

الدولة لتمديد اإلشراف القضائي الكامل على االنتخابات، 
وأنه لم يتم التواصل مع رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد 
طنطاوي، الــذي أعلن عودته في مايو المقبل، وأن تفسير 
البعض عن نّية طنطاوي إعالن ترشحه أمر يخصه وحده، 
وال عالقة ألحـــزاب الحركة المدنية بــه، ألنها تعمل بشكل 
جماعي، وسيتم اإلعالن عن موقفها الرسمي خالل النصف 

الثاني من شهر رمضان.
يأتي ذلك بينما أعلنت الحركة المدنية الديموقراطية، 
في بيان رسمي، تلقيها اقتراح مجلس أمناء الحوار الوطني 
ــنــه الــرئــيــس الــســيــســي فــي أبــريــل الــمــاضــي، ببدء 

ّ
الــــذي دش

جلسات الــحــوار يــوم 3 مــايــو المقبل، وقـــرر مجلس أمناء 
الـــحـــوار تــأخــيــر مــوعــد االنـــطـــالق إلـــى مــا بــعــد انــتــهــاء شهر 
رمضان، وأكــدت الحركة المدنية المعارضة أنها مستمرة 
في موقفها المعلن والثابت بالدخول بجدية وإيجابية في 
الحوار الوطني، فور أن يتم استكمال تنفيذ اإلجراءات التي 
سبق التوافق عليها، وعلى األخّص اإلفراج عن سجناء الرأي.

على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو تعليق إجراءات إقرار قانون اإلصالحات القضائية 
المثيرة للجدل، قالت المعارضة إنها ستواصل التظاهرات 
مطالبة بسحب الــقــانــون بــالــكــامــل، معلنة انفتاحها على 
حوار وطني، في حين برز مطلب وضع دستور للبالد على 

األجندة السياسية.
وقــال زعماء االحتجاجات، في بيان، »تسببت الحكومة 
ــزال تــهــدد بتفكيك  فـــي اقـــتـــراب إســرائــيــل مـــن الـــدمـــار، وال تــ
الديموقراطية. إن التجميد المؤقت ليس كافيا، وستستمر 
االحتجاجات الوطنية في التصاعد حتى يتم رفض القانون 
في الكنيست«. وكــان رئيس الحكومة السابق يائير البيد 
طالب في وقت سابق من أمس بوضع دستور للبالد، التي 
تعتبر المحكمة العليا وصية على تفسير وتطبيق القوانين 

األساسية في ظل غياب وثيقة مكتوبة. 
ــتـــمـــرت  ــان الــــشــــارعــــيــــن، اسـ ــقــ ــتــ ــي خــــطــــوة تـــظـــهـــر احــ ــ ــ وفـ
االشتباكات العنيفة بين مؤيدي ومعارضي القانون وبين 
المحتجين من الطرفين والشرطة مساء أمس األول، وقامت 
الشرطة باستخدام قنابل الصوت وخراطيم المياه لتفرقة 
المتظاهرين المناهضين لــإصــالحــات القضائية فــي تل 
أبــيــب، أثــنــاء محاولتهم عرقلة طــريــق ســريــع رئــيــســي؛ كما 
قامت مجموعة من المتظاهرين في القدس بإعاقة السير 
في طريق آخر، وإضرام النيران في القمامة، ومهاجمة سائق 

سيارة أجرة عربي.
وكان نتنياهو أعلن تعليق مشروع القانون تحت ضغط 
اإلضراب العام الفوري الذي التزمت به قطاعات واسعة، وقال 
في بيان متلفز: »قررت تعليق القراءتين الثانية والثالثة في 

هذه الجلسة«. هذا يعني أنه لن يتم طرح مشروع القانون 
للتصويت في البرلمان حتى نهاية أبريل على أقرب تقدير. 
ــاف نــتــنــيــاهــو: »نــحــن فـــي وســـط أزمــــة تــهــدد وحــدتــنــا  ــ وأضـ
األساسية«، محذرا من اندالع حرب أهلية، وتابع: »يجب أن 
يتصرف الجميع بمسؤولية«، متهما »أقلية متطرفة« بالسعي 

إلى »تقسيم إسرائيل«.
وتمكن نتنياهو بقراره هذا من تفادي أي خسائر داخل 
حكومته األكــثــر يمينية بــتــاريــخ إســرائــيــل، فــقــد تمكن من 
التوصل الى تسوية مع وزير األمن القومي إيتمار بن غفير 
عــلــى تــأجــيــل الــقــانــون مــقــابــل تسليم األخــيــر قــيــادة »حــرس 
وطني« في مبادرة تثير ريبة الطيف العلماني والليبرالي 

في إسرائيل.
ورغــم ذلــك، رحب الرئيس اإلسرائيلي إسحاق هرتسوغ 
بقرار إرجاء اإلصالحات القضائية، ولم يتضح بعد ما إذا كان 
هرتسوغ سيدعو الى حوار وطني. وكان البيد قال في وقت 
سابق إنه »إذا تم إيقاف التشريع حقا وبشكل كامل فنحن 
مستعدون لبدء حوار حقيقي في مقر إقامة الرئيس«، لكنه 

أعرب أيضا عن شكوكه حول جدية نتنياهو.
ــاع الــســابــق بــيــنــي غــانــتــس إنـــه سيبدأ  ــدفـ وقــــال وزيــــر الـ

المفاوضات »بقلب مفتوح«.
وقال بن غفير، الذي يتزعم حزب »القوة اليهودية« الديني، 
إن نتنياهو أكد له أنه إذا فشلت محادثات التسوية خالل 
فترة عيد الفصح واألعياد الوطنية األخرى في أبريل، فإن 

االئتالف سيمضي في التعديالت من جانب واحد.
وفي البرلمان، قدم االئتالف الحكومي اليوم للتصويت 
ات النهائية مــشــروع قــانــون رئيسيا مــن شــأنــه أن  بــالــقــراء

يمنح نتنياهو سيطرة أكــبــر على نــظــام اخــتــيــار القضاة. 
ووصــف متحدث برلماني المسألة بأنها إجــراء فني. وعن 
الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه االئتالف للتصويت من أجل 
التصديق، قال: »نظريا، من اليوم التالي«. وأثار ذلك اتهامات 
بسوء النية من المعارضة التي حددت بالفعل فريق تفاوض 
لمحادثات التسوية. وكتب وزيــر المالية السابق أفيغدور 
ليبرمان، على »تــويــتــر«، »الــســالح مــصــوب نحو رؤوســنــا«. 
واتهم نتنياهو باستغالل فترة إرجاء التعديالت القضائية 
الستنزاف االحتجاجات المناهضة للحكومة، وحث زمالءه 
مــن قــادة المعارضة على سحب مفاوضيهم لحين سحب 

مشروع قانون القضاة.
في غضون ذلك، أفاد مساعدون لوزير الدفاع اإلسرائيلي 
يوآف غاالنت أمس بأنه ما زال في منصبه حتى إشعار آخر، 
في مؤشر على أن الحكومة لم تحسم قرارها فيما يتعلق 

بكيفية المضي قدما.

وأظــهــر اســتــطــالع لــلــرأي أجــرتــه الــقــنــاة 12 التلفزيونية 
األعلى تصنيفا في إسرائيل أن 63 في المئة من اإلسرائيليين 
يعارضون إقالة غاالنت، ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو 
للتعديالت، لكن مع تحميل 68في بالمئة من اإلسرائيليين 
ــة، خلصت الــقــنــاة 12 إلـــى أنـــه إذا  ــ الــمــســؤولــيــة لــه عــن األزمـ
أجريت انتخابات اليوم فإن نتنياهو وشركاءه في االئتالف 
سيخسرون، وأعرب اثنان من هذه األحزاب، هما الصهيونية 
الدينية والقوة اليهودية، عن التخوف إزاء وقف التعديالت.
وفي واشنطن، التي أطلقت مواقف غير مسبوقة منددة 
بسياسات حكومة إسرائيل المتهورة، سواء داخليا أو فيما 
يخص التعامل مع الفلسطينيين، رحبت المتحدثة باسم 
البيت األبيض بإعالن نتنياهو، واعتبرته »فرصة إليجاد 
المزيد من الوقت والمساحة للتوصل إلى تسوية«، وحثت 
القادة اإلسرائيليين على إيجاد »حل وسط في أقــرب وقت 

ممكن«. 

جانب من المواجهات في تل أبيب أمس األول بعد قرار نتنياهو تعليق التعديالت )رويترز(

أزمة إسرائيل لن تنتهي بتجميد 
التعديالت القضائية

حوار وطني مرتقب واألصابع ال تزال على الزناد
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ً
قررت بيالروس، أمس، رسميا
ــة تــكــتــيــكــيــة  نـــشـــر أســـلـــحـــة نــــوويــ
روســـيـــة عــلــى أراضـــيـــهـــا، وبـــررت 
تــعــاونــهــا مــع الــكــرمــلــيــن بالعمل 
على حماية نفسها من الضغوط 
ــات المتحدة  الــكــبــيــرة مــن الـــواليـ

وحلفائها الغربيين.
ــة  ــيــ ــارجــ وقــــــالــــــت وزارة الــــخــ
البيالروسية، في بيان، »على مدى 
العامين ونصف العام، تعرضت 
جمهوريتنا لضغوط سياسية 
ــة وإعـــــالمـــــيـــــة غــيــر  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
مسبوقة مــن الــواليــات المتحدة 
والمملكة المتحدة وحلفائهما 
في حلف شمال األطلسي، كذلك 
مــن الــــدول األعــضــاء فــي االتــحــاد 
األوروبــــــــــــــي لـــتـــغـــيـــيـــر تـــوجـــهـــهـــا 
ــيـــاســـي«،  ــيـــوسـ ــيـــاســـي والـــجـ الـــسـ
مضيفة: »فـــي ظــل هـــذه الــظــروف 
والمخاوف المشروعة والمخاطر 
الناتجة عنها على األمن القومي، 
تجد بيالروسيا نفسها مضطرة 
لـــلـــرد بــتــعــزيــز قـــدراتـــهـــا األمــنــيــة 

والدفاعية«.
وأشــــــــــــارت بـــــــيـــــــالروس، الـــتـــي 
استخدمتها روســيــا فــي فبراير 
ــغــــزو  2022 نــــقــــطــــة انـــــــطـــــــالق لــ
أوكــرانــيــا، إلــى أن خطط الرئيس 
فالديمير بوتين لنشر األسلحة 
النووية التكتيكية على أراضيها 
ال تتعارض بأي شكل من األشكال 
مــع الـــمـــادة األولــــى والــثــانــيــة من 
مــعــاهــدة عـــدم انــتــشــار األســلــحــة 
ــــي نــفــســهــا  ــة، كـــونـــهـــا هـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
ــن تـــكـــون لـــديـــهـــا ســـيـــطـــرة عــلــى  لــ

األسلحة.
وفي تعليق على إعالن بوتين 
عــن نشر 10 طــائــرات ببيالروس 
ــادرة على حمل أسلحة نووية  قـ
تكتيكية وإنــشــاء مــواقــع تخزين 
لــهــذه األســلــحــة الــمــحــظــورة، دعــا 
الرئيس األميركي السابق دونالد 

ترامب األميركيين إلى الصالة.
ونقلت صحيفة »نيوزويك« عن 
ترامب قوله: »لنذهب! كما توقعت، 
نحن اآلن نلعب بأشياء خطيرة، 

https://www.aljarida.com/article/19289
https://www.aljarida.com/article/19297
https://www.aljarida.com/article/19340
https://www.aljarida.com/article/19339
https://www.aljarida.com/article/19337
https://www.aljarida.com/article/19336
https://www.aljarida.com/article/19334
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أنــعــش فــوز فــريــق القادسية 
ــدم، بــلــقــب كــــأس زيــن  ــقــ لـــكـــرة الــ
»البطولة التنشيطية«، األوضاع 
داخــــل صــفــوف »األصــــفــــر«، قبل 
المواجهة المرتقبة األحد المقبل 
أمــام العربي فــي ديــربــي القسم 
الثالث من منافسات دوري زين 

الممتاز.
وكــــان الــقــادســيــة حــقــق لقب 
 ،)

ً
كــــأس زيــــن )االتــــحــــاد ســـابـــقـــا

لــلــمــرة الـــســـادســـة فـــي تــاريــخــه، 

بــفــوزه عــلــى السالمية بــركــات 
الترجيح 3/4، بعد انتهاء الوقت 
األصلي بالتعادل اإليجابي 2-2.

واستقبل الجانب القدساوي 
لقب البطولة التنشيطية بفرحة 
كبيرة، وســط تــفــاؤل بنقل هذا 
ــة الـــــــدوري  ــولـ ــطـ ــــي بـ ــفــــوق فـ ــتــ الــ
 من مواجهة 

ً
الممتاز، واعتبارا

العربي األحد المقبل.
وأبـــــــــــــــدى مــــــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق، 
الــصــربــي بــوريــس بــونــيــاك، في 

تصريح لـ »الجريدة«، سعادته 
بــالــتــتــويــج األول فـــي الــمــوســم 
 إلـــى أن الــفــوز 

ً
الــحــالــي، مــشــيــرا

بـــركـــات الــتــرجــيــح ال يــقــلــل من 
ــذي بــذلــه الــفــريــق في  الــجــهــد الــ

المباراة.
ــال: »الــمــبــاراة، كــانــت على  وقـ
مستوى الــطــمــوح، وســط رغبة 
مـــن الــجــانــبــيــن لــلــحــصــول على 
دفعة معنوية، قبل الدخول في 
مواجهات الحسم، سواء كان في 

ــدوري، أو فــي بطولة  ــ بــطــولــة الـ
كأس األمير«.

وشدد مدرب القادسية على 
أهمية تحقيق نتيجة إيجابية 
فـــي مـــواجـــهـــات الــقــســم الــثــالــث 
لــمــنــافــســات الــــــدوري الــمــمــتــاز، 
 إلـــى أن مــواجــهــة العربي 

ً
الفــتــا

 ما 
ً
لها حسابات خاصة، ودائما

تحظى باهتمام خاص من ِقبل 
الجماهير.

وأوضح المدرب الصربي أن 

العبو األصفر يحملون كأس البطولة

األندية تجتمع اليوم
في »الصليبيخات«

 في نادي الصليبيخات، 
ً
تعقد األندية مساء اليوم اجتماعا

لوضع الترتيبات األولية والتنسيق قبل انعقاد الجمعيات 
العمومية لــاتــحــادات، التي ستتضمن في بنودها للعام 

الحالي انتخاب مجالس إدارات األندية.
وعلمت »الجريدة« أن االجتماع لن يتضمن أي قــرارات، 
غير أنه سيكون لوضع شروط معينة للترشيحات، باعتبار 

أنه األول لألندية.
وأكــدت مصادر مطلعة، أن األندية أعدت الئحة بأسماء 
بعض أعضاء مجالس اإلدارات الحالية في االتحادات سيتم 
، بسبب 

ً
فتح النقاش حولها، من أجل عدم ترشيحها مجددا

بعض المشاكل التي بدرت منها خال الدورة الماضية.
وأكــــدت الــمــصــادر أن األنــديــة ستشكل لجنة تنسيقية، 
بــرئــاســة أمــيــن الــســر الــعــام فــي نـــادي الصليبيخات ناصر 
منسي، تــهــدف إلــى ترتيب األمـــور واالجــتــمــاعــات المقبلة، 
وإعــداد الئحة بمطالبة كل نــاٍد، وطــرح األسماء المرشحة 
لاتحادات التي سيتم اقتصارها على الكفاءات الرياضية 

وأصحاب الخبرة.
وسيكون اجتماع األندية بشكل أسبوعي، لحين انتهاء 

الجمعيات العمومية لاتحادات.

أعــلــن أمــيــن صــنــدوق نــادي 
كاظمة مدير لعبة كرة اليد عمر 
ي 

َ
الــمــا، تــجــديــد عــقــد محترف

ــرة الــــيــــد  ــ ــكــ ــ الـــــفـــــريـــــق األول لــ
التونسيين محمد فراد وأنور 

بن عبدالله لمدة موسمين.

جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد الــمــســتــوى 
المميز الذي ظهر به الاعبان 
فــــــــــراد وبــــــــن عــــبــــدالــــلــــه خــــال 
مشاركتهما مــع »الــبــرتــقــالــي« 
خــــــــال مــــنــــافــــســــات الــــمــــوســــم 

الحالي.

بونياك: سعيد بالتتويج األول والقادم هو األهمبونياك: سعيد بالتتويج األول والقادم هو األهم

حــصــد المنتخب الــكــويــتــي للجمباز اإليــقــاعــي للفتيات 6 
ميداليات ملونة )بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية( في 
بطولة جورجيا الدولية، التي اختتمت أمس األول في العاصمة 

تبليسي.
وتقاسمت البطلتان نبيلة الخرافي وســـارة البناي الغلة، 
بواقع 3 ميداليات لكل العبة، إذ انتزعت نبيلة )مواليد 2013( 
ذهبيتين في مسابقتي الفردي العام واألداء بالكرة، وفضية 
ــــرزت ســـارة  األداء الــحــر ضــمــن الــمــســتــوى األول، فـــي حــيــن أحـ
)مواليد 2012( ذهبية مسابقة الصولجان وفضية األداء بالطوق 
وبرونزية الفردي العام في المستوى األول للمحترفات. بينما 
لــم يــحــالــف الــحــظ العــبــة المنتخب رايــــة الــقــصــار فــي تحقيق 
 فــي البطولة، التي 

ً
أي ميدالية، رغــم تقديمها مستوى جــيــدا

 من جورجيا 
ً
شهدت مشاركة 300 العبة تمثل منتخبات وفرقا

)المضيفة(، وكازاخستان، والعراق، وتركمانستان، واإلمارات، 
ومصر، وأوكرانيا، وأذربيجان، وأرمينيا.

العبات المنتخب مع المدربة فيكتوريا عقب حفل التتويج

انــتــزع فــريــق الــكــويــت للكرة 
 من منافسه 

ً
 صعبا

ً
الطائرة فوزا

العربي بثاثة أشواط لشوطين، 
ــــي جــمــعــت  ــتـ ــ ــاراة الـ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
الفريقين أمس األول على صالة 
االتــحــاد بمجمع الــشــيــخ سعد 
الــعــبــدالــلــه، فـــي خـــتـــام الــجــولــة 
ــــن الــــمــــربــــع الـــذهـــبـــي  األولـــــــــى مـ
للدوري الممتاز. وجاءت نتائج 
األشـــواط كالتالي: 21-25، -25

.16-14 ،21-25 ،25-22 ،20
بهذه النتيجة احتل الكويت 
المركز الثاني، بفارق عدد مرات 
الفوز عن العربي الثالث، ولكل 
منهما نقطتان، خلف القادسية 
ــاط، فــيــمــا  ــ ــقـ ــ ـــ 5 نـ ــ الـــمـــتـــصـــدر بـ
جــاء كاظمة فــي الــمــركــز الــرابــع 

واألخير دون رصيد.

مباراة اليوم
ويلتقي اليوم في التاسعة 

مــســاًء الكويت مــع  القادسية 
في افتتاح الجولة الثانية من 

المربع الذهبي للبطولة.

الخطوة األولى
من جانب آخر، فازالجهراء 
عــلــى مــضــيــفــه الـــشـــبـــاب 0-3، 
فــي الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما 
أمس األول لتحديد الصعود 

والهبوط للدوري الممتاز.
ــان فــي  ــقـ ــريـ ــفـ وســيــلــتــقــي الـ
الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة الــخــمــيــس 
الــــمــــقــــبــــل، وفــــــــي حـــــالـــــة فــــوز 
الـــجـــهـــراء يــحــســم الـــبـــقـــاء فــي 
»الممتاز«، وفي الخسارة يلجأ 
الــفــريــقــان الـــى مــبــاراة فاصلة 

لحسم الصعود.

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد 
الكويتي لكرة الــقــدم للشؤون الفنية هايف 
المطيري، إسقاط جميع البطاقات الصفراء 
التي تم توقيعها على الاعبين في مسابقة 
دوري زين للدرجة الممتازة مع اإلبقاء على 
العقوبات المفروضة على الاعبين بسبب 

اإلنذار الثالث أو الطرد المباشر، واإلبقاء كذلك 
على الــقــرارات الصادرة عن لجنة االنضباط 
والغرامات المالية. وأوضح المطيري أن القرار 
جاء بناًء على رغبة مجلس اإلدارة في إتاحة 
الفرصة لجميع األندية لدخول القسم الثالث 

بفرص متساوية با بطاقات صفراء.

كأس »زين« ينعش القادسية قبل الديربي

عاشور: األبيض تنتظره مهمة 
شاقة في أبريل

• أحمد حامد
ينتظر الجهاز الفني لفريق الكويت 
لــكــرة الــقــدم، بــقــيــادة الــمــديــر الفني علي 
عاشور، اكتمال الصفوف اليوم، بعودة 
الاعبين الدوليين، والمحترف البحريني 
محمد مرهون، الــذي شــارك مع منتخب 

باده أمام المنتخب الفلسطيني.
ــيـــــض« الـــســـبـــت الــمــقــبــل  ــ ويـــلـــعـــب »األبـ
أمـــام السالمية فــي مــواجــهــة مــهــمــة، في 
مستهل مشوار الفريقين بالقسم الثالث 
 بـــأن 

ً
ــتـــاز زيـــــــن«، عـــلـــمـــا لــمــنــافــســات »مـــمـ

»األبيض« يتصدر جدول الترتيب برصيد 
35 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن كاظمة أقرب 

المنافسين.
وفي تصريح لـ »الجريدة«، أعرب عاشور 
عن أمله استعادة جميع الاعبين بجاهزية 
كاملة، السيما أن الفاصل الزمني بين عودة 
الاعبين الدوليين ومــواجــهــات الـــدوري 
الممتاز ال يتجاوز 72 ساعة، بما يعني 

صعوبة تجهيز أي العــب يعاني 
إصابة، أو ما شابه ذلك.

وشــــــــــدد مــــــــــدرب »األبــــــيــــــض« 
عــلــى حــاجــة فــريــقــه إلـــى جميع 
الاعبين خال الفترة المقبلة، 
وسط ارتباطه بست مباريات 
حــاســمــة فـــي مـــشـــوار الــــدوري 

الممتاز خال أبريل القادم.
ــدد الــمــبــاريــات  ـــن أن عــ ــيَّ وبـ
خــــال أبـــريـــل، والـــــذي يــتــزامــن 
 
ً
مع شهر رمضان، يعتبر أمرا
 عـــن ثــقــتــه في 

ً
، مــعــربــا

ً
شـــاقـــا

العبيه، وقدرتهم على تقديم 
مستويات الفتة.

ُيـــذكـــر أن الـــكـــويـــت ســيــواجــه 
القادسية في الدور نصف النهائي لكأس 
األمير في 3 مايو المقبل، كما يرتبط في 
يونيو بمواجهتي الدور الثاني للبطولة 
العربية أمـــام الــفــائــز مــن شــبــاب األردن 

ونوذيبو الموريتاني.

• حازم ماهر
أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
التضامن ماهر الشمري، جاهزية العبيه لمواجهة 
النصر، مساء الجمعة المقبل، على استاد علي صباح 
السالم، ضمن منافسات المجموعة الثانية )البقاء 

والهبوط( لبطولة دوري زين للدرجة الممتازة.
ــال الـــشـــمـــري: »تــســلــمــت الــفــريــق فـــي الــمــبــاراة  ــ وقـ
األخيرة من منافسات القسم الثاني، ومشاركته في 

المجموعة الثانية كانت مؤكدة«.
وأضــــاف: »خـــال فــتــرة الــتــوقــف الــحــالــيــة، عملت 
على االرتقاء بالمستوى الفني لجميع الاعبين، 
وكذلك معدل اللياقة البدنية، لتجهيزهم الستئناف 

النشاط«.
ولفت الشمري إلى أنه لم يفقد األمل في البقاء 
 
ً
 أن كل المباريات صعبة ، متمنيا

ً
بالدوري، مؤكدا

تحقيق الفوز على النصر، وهو ما سينعش آمال 
التضامن في البقاء.

ُيذكر أن التضامن يحتل المركز التاسع بجدول 
ترتيب البطولة.

صراع البقاء في »ممتاز اليد« بين 
القرين واليرموك

• محمد عبدالعزيز
تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة 
ــرة قـــبـــل األخــــيــــرة مــن  الـــســـابـــعـــة عـــشـ
الــــــدوري الــمــمــتــاز لـــكـــرة الـــيـــد، حيث 
يلتقي في التاسعة مساًء القرين مع 
اليرموك، ويليها مباشرة كاظمة مع 
بــرقــان عــلــى صــالــة اإلتــحــاد بمجمع 

الشيخ سعد العبدالله.
وتــحــمــل الـــمـــبـــاراة األولـــــى أهــمــيــة 
 لـــطـــمـــوح الــفــريــقــيــن؛ 

ً
خــــاصــــة، نــــظــــرا

ـــ 5  الـــيـــرمـــوك الــتــاســع قــبــل األخـــيـــر بـ
نقاط، والقرين العاشر واألخير بـ 4 
نقاط )له مباراة مؤجلة مع السالمية(، 
في الظفر بنتيجة اللقاء، وبالتالي 
ــدوري  ــ ــبـــوط الـــمـــبـــاشـــر لـ ــفــــادي الـــهـ تــ
ــــى، والــتــمــســك بفرصة  الـــدرجـــة األولــ

الــمــبــاراة الفاصلة مــع ثــانــي الــدرجــة 
األولـــــــــى، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن نــتــائــج 

المباريات المتبقية.
وفـــــي الــــمــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، يــدخــل 
فــريــقــا بــرقــان الــخــامــس بـــ 15 نقطة، 
وكاظمة السابع بـ 14 نقطة، بهدف 
حــصــد النقطتين والــمــحــافــظــة على 
حظوظهما قائمة في المنافسة على 

المركز الثالث بالدوري.
من جانب آخر، فاز فريق الشباب 
على نظيره الجهراء 31 - 28، والنصر 
على التضامن 29 - 26، في منافسات 
الـــجـــولـــة الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن دوري 

الدرجة األولى.
ــيــــده إلـــى  ــع الـــنـــصـــر رصــ ــ ــذلـــك رفـ بـ
23 نــقــطــة، يــلــيــه الــشــبــاب 14 نقطة، 
والجهراء 5 نقاط، والتضامن 4 نقاط.

نــجــح فــريــق كــاظــمــة فـــي وضــع 
قــدم لــه فــي الـــدور نصف النهائي 
لبطولة دوري أندية غرب آسيا عن 
منطقة الخليج، بعد تغلبه على 
 منافسه المنامة البحريني بنتيجة 
83-69 خــــــــال الــــــمــــــبــــــاراة الـــتـــي 
جمعتهما أمــس األول على صالة 
أم الحصم في العاصمة البحرينية 

)المنامة(.
وبـــذلـــك نــجــح »الــبــرتــقــالــي« في 
اجتياز المرحلة األولى، إذ سيلتقي 
 االثــنــيــن المقبل 

ً
الــمــنــامــة مـــجـــددا

 في الكويت، وسيكفل له فوزه 
ً
إيابا

التأهل إلــى الــدور نصف النهائي 
واالنـــضـــمـــام إلـــى فــريــقــي الــكــويــت 
ــــال الــــســــعــــودي، وفـــــي حـــال  ــهـ ــ والـ
خسر »البرتقالي«، فــإن الفريقين 
ــاراة فــــاصــــلــــة فــي  ــ ــبــ ــ ســـيـــلـــعـــبـــان مــ
صراع تحت السلة ومحاولة تسجيلالعاشر من أبريل المقبل بالمنامة.

»سلة« كاظمة تعود بالفوز من المنامة

الشمري: التضامن جاهز 
لمواجهة النصر

تــــوج فـــريـــق الــعــربــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
، بلقب دوري الواعدين 

ً
تحت 14 عاما

الذهبي، بــفــوزه على الكويت بهدف 
دون رد. وقام رئيس االتحاد الكويتي 
عبدالله الشاهين، وأعــضــاء مجلس 
إدارة االتــحــاد، بتتويج الاعبين 

بــمــيــدالــيــات الــمــركــز األول، فيما نــال 
الكويت ميدالية المركز الثاني.

وفي الــدوري الفضي، توج فريق 
الواعدين بنادي السالمية باللقب، 
وحـــــل فـــريـــق الـــســـاحـــل فــــي الــمــركــز 

الثاني.

 من تدريبات 
ً
الفريق، واعتبارا

أمس، دخل في أجواء مباريات 
 
ً
الدوري ومباراة الديربي، معربا

عــن أمــلــه فــي اكــتــمــال الصفوف 
ــودة الـــاعـــبـــيـــن الـــدولـــيـــيـــن،  ــعــ بــ
 الـــمـــحـــتـــرف األردنــــــــي 

ً
ــا ــ ــــضــ وأيــ

مــحــمــود الــمــرضــي، والــمــوجــود 
مع منتخب باده.

إصابة بدر
وأكــد بونياك أن إصابة بدر 
الــمــطــوع فـــي الـــمـــبـــاراة خــســارة 
كبيرة للفريق، حــال لــم يتمكن 
 عن 

ً
، معربا

ً
مــن الــعــودة سريعا

ــة الـــمـــطـــوع، لــمــا  ــابــ حـــزنـــه إلصــ
يــمــثــلــه وجـــــوده داخــــل الملعب 
وخــارجــه مــن أهمية كبيرة في 

وقت حاسم من ُعمر الدوري.
وكـــان الــمــطــوع، والـــذي دخل 
 
ً
، خـــرج مــصــابــا

ً
الــمــبــاراة بـــديـــا

بــتــمــزق فـــي الــعــضــلــة الخلفية، 
وهو ما قد يغيبه لفترة طويلة.

أعلن االتحاد المصري لكرة القدم إقامة نهائي كأس مصر 
للموسم الماضي 2021 - 2022، بين األهلي وبيراميدز، 10 أبريل 

المقبل، على استاد القاهرة الدولي. 
وقال عضو االتحاد المصري رئيس لجنة المسابقات عامر 
حسين إنه سيتم تحديد عدد الجماهير في نهائي الكأس الحقا، 

بعد التنسيق مع الجهات األمنية. 
وأكد حسين أن عدد الجماهير سيكون مناصفة بين األهلي 
وبيراميدز، مضيفا أنه سيتم التسجيل عبر الموقع اإللكتروني 

والحصول على التذاكر كما هو متبع في المباريات.

ماهر الشمريعلي عاشور
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ــان الـــوقـــت قـــد حــــان لــتــتــويــج منتخب  ــ »كـ
أمــيــركــي جــنــوبــي بلقب كـــأس الــعــالــم«، هــذا 
ما أّكــده النجم األرجنتيني ليونيل ميسي 
خــــال تــكــريــمــه مـــع مــنــتــخــب بــــاده اإلثــنــيــن 
في الباراغواي من اتحاد أميركا الجنوبية 
)كــونــمــيــبــول( لــكــرة الـــقـــدم، بــعــد إحــــراز لقب 

مونديال قطر 2022.
وشهد ميسي إزاحــة الستارة عن تمثال 
لـــه ســيــوضــع فـــي مــتــحــف االتــــحــــاد الـــقـــاري 
إلــى جانب تمثالي األسطورتين الراحلين 
الـــبـــرازيـــلـــي بــيــلــيــه واألرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 

مارادونا.
وكـــانـــت »لــيــلــة الـــنـــجـــوم« مـــؤثـــرة لــاعــبــي 
الــمــنــتــخــب ومـــدربـــهـــم لــيــونــيــل ســكــالــونــي 
الــحــاضــريــن فــي أســونــســيــون مــقــر االتــحــاد 

القاري.
«، أفــضــل العــب في 

ً
قــال ميسي »35 عــامــا

العالم سبع مرات »أنا في غاية السعادة. هذا 
ما كان ينقصني. تمكنت من تحقيق كل شيء 
فــي كــرة الــقــدم. أشــكــر زمــائــي لــهــذه الهدية 
الجميلة التي قدموها لــي. اآلن، بمقدوري 
االستمتاع بما تبقى )مــن مسيرته(، مهما 

حصل«.
نجح ميسي، وفي مشاركته الخامسة في 
كأس العالم، بإحراز اللقب المرموق ليضيفه 
إلى كوبا أميركا ومجموعة رائعة من األلقاب 

على صعيد األندية، معظمها مع برشلونة 
اإلسباني.

أهـــدتـــه الــمــغــنــيــة األرجــنــتــيــنــيــة ســولــيــداد 
باستوروتي أغنية »برينديس« التي غنتها 
لمارادونا، قائد األرجنتين نحو لقبها الثاني 
في المونديال عام 1986 بمجهود فردي رائع.
وكان العب باريس سان جرمان الفرنسي 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــة عـــلـــى مـ ــيــ ــنــ ــد نـــشـــر األغــ ــ قـ

االجتماعي لمشاركة ما اختبره في مونديال 
ــام فــرنــســا الــذي   الــنــهــائــي أمـ

ً
قــطــر، خــصــوصــا

انتهى بركات الترجيح بعد التعادل 3-3 في 
الوقتين األصلي واإلضافي.

ــبـــول ألـــيـــخـــانـــدرو  ــيـ ــمـ ــيــــس كـــونـ وقـــــــــّدم رئــ
دومينغيس نسخة عن كــأس العالم لميسي 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــد ومــــرجــــع كــ ــائــ ـــ«قــ  ايـــــــاه بــ

ً
ــا ــ ــفـ ــ واصـ

العالمية«.

تجنب نجم التنس اإلسباني رافائيل نــادال 
االثنين تأكيد موعد عودته للماعب والمشاركة 
في بطولة مونت كارلو المفتوحة لتنس األساتذة، 
ــد »ال أعــلــم مــتــى أعـــود  ذات الــــ 1000 نــقــطــة، وأكــ

للماعب، هذه هي الحقيقة«.
وقــال نــادال، في تصريحات للصحافيين: »ال 
أعــلــم مــن أيـــن خــرجــت هـــذه الــمــعــلــومــة، لــكــن بكل 
، فسأقوم بتأكيده، 

ً
تأكيد، إذا كان األمر صحيحا

.»
ً
ولكن لألسف، ال يمكنني التأكيد حاليا

 في بطوالت الغراند 
ً
وتابع صاحب الـ 22 لقبا

ســام: »أواصـــل طريقي، وال أعلم موعد عودتي 
للماعب، هذه هي الحقيقة. أنا في مرحلة تكثيف 
العمل والبرنامج التأهيلي. إذا كنت أعلم موعد 
عودتي، فسأعلن عنه على الفور، ولكني ال أعلم«.
وكـــان مــديــر بطولة مــونــت كــارلــو للماسترز، 
ــد مــــنــــذ 10 أيــــــــام مـــشـــاركـــة  ــ ــ ديــــفــــيــــد مـــــاســـــي، أكـ
»الماتادور« في البطولة، التي ستقام خال الفترة 

من 9 حتى 16 أبريل المقبل.
وعاد نادال للتدريبات على ماعب أكاديميته 

الخاصة في ماناكور »بالما دي مايوركا« بعد 
أن عــانــى اإلصـــابـــة فــي 18 يــنــايــر الــمــاضــي أمــام 
األمــيــركــي ماكينزي مــاكــدونــالــد فــي ثــانــي أدوار 

بطولة مبلورن األسترالية.

ذكر تقرير إعامي أن جوليان 
ناغلسمان المدير الفني السابق 
لفريق بــايــرن ميونيخ األلماني 
لكرة القدم لن يتولى تدريب فريق 

توتنهام اإلنكليزي. 
وذكـــــرت تــقــاريــر إعــامــيــة في 
إنـــكـــلـــتـــرا أن نـــاغـــلـــســـمـــان، الــــذي 
أقيل من تدريب بايرن األسبوع 
الـــمـــاضـــي، يــعــد الــمــرشــح األبــــرز 
لـــتـــولـــي تــــدريــــب تـــوتـــنـــهـــام عــقــب 
رحيل اإليطالي أنطونيو كونتي. 
ولـــكـــن، ذكــــر تــقــريــر لصحيفة 
»بــيــلــد« األلــمــانــيــة امــس أن خيار 
االنـــتـــقـــال إلنــكــلــتــرا لــيــس ضمن 
ــــي هـــذا  ــلـــســـمـــان فـ خـــــيـــــارات نـــاغـ
الــتــوقــيــت. وبــــدال مـــن ذلــــك، يــريــد 
ــى  مــعــالــجــة عــمــلــيــة إقـــالـــتـــه األولــ

و«أصعب مرحلة« في مسيرته. 
ــد«: يـــريـــد تعلم  ــلـ ــيـ وكــتــبــت »بـ
الــــدروس مــن هـــذه الــتــجــربــة قبل 

البدء في مغامرة جديدة. 
واتـــخـــذ مــســؤولــو بـــايـــرن هــذا 

ــقـــرار بــعــد الــخــســارة 1-2 أمـــام  الـ
باير ليفركوزن 19 مارس الجاري، 
وهـــــي الــــخــــســــارة الـــتـــي تــســبــبــت 
فـــي فـــقـــدان بـــايـــرن، حــامــل اللقب 
فــي آخــر عشرة مــواســم، لصدارة 
الترتيب لصالح فريق بوروسيا 
دورتــــمــــونــــد فــــي مــــوســــم مــحــلــي 
متذبذب، مع العلم أن الفريق فاز 
بكل مــبــاريــاتــه فــي دوري أبطال 

أوروبا. 

وتـــعـــاقـــد بـــايـــرن مـــع تــومــاس 
تــوخــيــل الــمــديــر الــفــنــي الــســابــق 

لفريق تشلسي. 
وفــــــــــك تـــــوتـــــنـــــهـــــام ارتـــــبـــــاطـــــه 
بكونتي مــســاء األحـــد الــمــاضــي، 
عــقــب تــصــريــحــاتــه االستثنائية 
بعد الــمــبــاراة الــتــي تــعــادل فيها 
توتنهام مع ساوثهامبتون 3-3 
الــســبــت الــمــاضــي، والــتــي هاجم 

فيها »العبيه االنانيين«. 

أعــــلــــن تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر، 
ــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي  ــلـ ــ الــمــنــتــمــي لـ
ــــرة الــــــقــــــدم، أمـــــس،  ــكـ ــ ــاز لـ ــتــ ــمــ ــمــ الــ
ــال  ــ ــرســــون رويــ ــمــ أن مــــدافــــعــــه إيــ
ســيــخــضــع لــجــراحــة فـــي الــركــبــة، 
بــعــد إصـــابـــتـــه خــــال الــلــعــب مع 

منتخب البرازيل.
 )

ً
وأصيب إيمرسون )24 عاما

فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع خــال 
خسارة البرازيل 2-1 أمام المغرب 

في مباراة ودية، السبت.
وقال توتنهام: »يمكن التأكيد 
أن إيمرسون تعرض إلصابة في 
الركبة اليسرى خــال اللعب مع 
منتخب البرازيل مطلع األسبوع. 
سيخضع لــجــراحــة قبل أن يبدأ 
ــتـــعـــافـــي مــــع جـــهـــازنـــا  ــلـــة الـ مـــرحـ

الطبي«.
ويــبــحــث تــوتــنــهــام عــن مــدرب 
 ألنطونيو كونتي، 

ً
جــديــد خلفا

وسيلعب في أبريل مع ليفربول 
ومانشستر يونايتد ونيوكاسل 
يونايتد، وســط محاولة إلنهاء 

الموسم في المربع الذهبي.
ويحتل توتنهام المركز الرابع 
ــي الـــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز بــرصــيــد  فــ
49 نــقــطــة، وبــفــارق نقطتين عن 
نيوكاسل خامس الترتيب، الذي 

خاض مباراتين أقل.
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يومية سياسية مستقلة

واصل المنتخب الفرنسي 
انطالقته في بداية مشوار 

التصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس األمم األوروبية لكرة 

القدم )يورو 2024( المقررة 
في ألمانيا، وتغلب على مضيفه 

األيرلندي 1-صفر االثنين.

ــلــــن  ــا مـــــــن دبــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ عـــــــــــادت فـ
بــفــوزهــا الــثــانــي فــي منافسات 
المجموعة الثانية من تصفيات 
كأس أوروبا 2024 على حساب 
إيــرلــنــدا 1-صــفــر، فيما عوضت 
ــدا هـــزيـــمـــتـــهـــا الـــقـــاســـيـــة  ــنــ ــولــ هــ
 مــن خـــال الــفــوز على 

ً
افــتــتــاحــا

منتخب جبل طــارق المتواضع 
3-صفر.

واستهلت فرنسا مشوارها 
في التصفيات بفوز ساحق على 
هولندا 4-صــفــر، بينها ثنائية 
لقائدها الجديد كيليان مبابي 
هداف مونديال قطر 2022 الذي 
 االثنين في 

ً
 غائبا

ً
كــان حــاضــرا

لقاء كــان بطله بنجامان بافار 
الذي سجل الهدف الوحيد مطلع 

الشوط الثاني.
ــم األفــضــلــيــة الــفــرنــســيــة  ــ ورغـ
ــال الـــمـــدرب  ــ الــكــبــيــرة، عــجــز رجـ
ديــــديــــيــــه ديـــــشـــــان عـــــن تـــهـــديـــد 
المرمى اإليرلندي بشكل فعلي 
حــتــى الــدقــيــقــة 38 عــنــدمــا كــان 
 مــــن افـــتـــتـــاح 

ً
ــان قـــريـــبـــا ــزمــ ــريــ غــ

التسجيل برأسية بعد عرضية 
مــن بـــافـــار، لــكــن مــحــاولــتــه مــرت 

بجانب القائم األيسر.
لكن الفرنسيين ضــربــوا في 
مستهل الــشــوط الــثــانــي بهدف 
رائــــع لــبــافــار الــــذي افــتــك الــكــرة 
بعد تمريرة خاطئة من جوشوا 
كولين قبل أن يطلقها صاروخية 

من مشارف المنطقة لترتد من 
القائم الى الشباك )51(.

 هولندا تعوض بثنائية أكيه 

وفــي روتـــردام، أمنت هولندا 
الــنــقــاط الــثــاث األولــــى بفوزها 
3-صفر على جبل طارق، مانحة 
المدرب رونالد كومان انتصاره 
ــدة  ــديــ ــتـــه الــــجــ ــــي مـــهـــمـ األول فــ
الــقــديــمــة الــتــي اســتــعــادهــا بعد 
رحيل المخضرم لويس فان خال 

بعد مونديال قطر.
ــاي  ــبــ ــيـــس ديــ ــفـ ــمـ ــــح مـ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
التسجيل ألصحاب األرض في 
الدقيقة 23 مــن كــرة رأســيــة إثر 

عرضية من دنزل دومفريس.
وكــان هــدف مهاجم أتلتيكو 
مــدريــد اإلســبــانــي الــفــاصــل بين 
الــفــريــقــيــن خـــال الــشــوط األول، 
قـــبـــل أن يـــضـــيـــف نـــايـــثـــن أكـــيـــه 
الــثــانــي مــبــاشــرة بعد استراحة 
ــة إثـــر  ــ ــيـ ــ الـــشـــوطـــيـــن بــــكــــرة رأسـ
عــرضــيــة أخــــرى مــن دومــفــريــس 

.)50(
وبـــاتـــت مــهــمــة هــولــنــدا أكــثــر 
ســهــولــة بــعــد طــــرد لـــيـــام ووكـــر 
)51(، لـــيـــضـــيـــف أكـــــيـــــه هـــدفـــه 
الشخصي الثاني مــن تسديدة 
بــعــيــدة )82( ضــمــن بــهــا رجـــال 
كومان النقاط األولى، ليصبحوا 
على المسافة ذاتها من اليونان 

الفائزة في الجولة األولــى على 
.
ً
جبل طارق 3-صفر أيضا

الفوز الثاني لصربيا 

وفي ثالث مباراة بينهما منذ 

استقالهما عن بعضهما البعض 
عام 2006، جددت صربيا تفوقها 
عــلــى مــضــيــفــتــهــا مــونــتــيــنــيــغــرو 
ــا الـــثـــالـــث عليها  وحــقــقــت فـــوزهـ
ــفـــر بفضل  ــاء بــنــتــيــجــة 2-صـ ــ وجـ
ــة مــــهــــاجــــم يـــوفـــنـــتـــوس  ــيــ ــائــ ــنــ ثــ

االيــطــالــي دوشــــان فاهوفيتش 
)78 و6+90(.

وفـــــــــي الــــمــــجــــمــــوعــــة ذاتــــــهــــــا، 
اســتــهــلــت الــمــجــر مـــشـــوارهـــا في 
ــيـــات بــــفــــوز كـــبـــيـــر عــلــى  ــفـ ــتـــصـ الـ

ضيفتها بلغاريا 3-صفر.

فـــي الــمــقــابــل، مــنــيــت بــلــغــاريــا 
بخسارتها الثانية بعد االولــى 
امـــــــام ضــيــفــتــهــا مــونــتــيــنــيــغــرو 

صفر-1.
وفي السادسة، قلبت النمسا 
الطاولة على ضيفتها إستونيا 

عندما تغلبت عليها 1-2.
وفــي الخامسة، حــذت بولندا 
حذو السويد واستعادت توازنها 
عقب خسارتها امام تشيكيا 3-1 
فــي الــجــولــة االولـــى بــفــوز صعب 

على ضيفتها البانيا 1-صفر.

ميسي إلى جانب تمثاله خال الحفل

يوكيتش في محاولة للتسجيل امام عدد من العبي فيادلفيا

رافائيل نادال

ناغلسمان

فرحة العبي المنتخب الفرنسي بهدف بافار )رويترز(

بافار يهدي »الديوك« الفوز الثانيبافار يهدي »الديوك« الفوز الثاني

إيمرسون سيخضع لجراحة

إيمرسون

ناغلسمان ال يفكر في تدريب توتنهام
لم يفاجأ ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، 
بالتصدي الرائع الذي قام به الحارس مايك ماينان في المباراة التي 
فاز فيها الفريق على جمهورية إيرلندا -1صفر، حيث وصفه بأنه 
»يساوي هدفا«. وحافظ ماينان، حارس ميان اإليطالي، على انتصار 
فرنسا فــي الــمــبــاراة التي أقيمت بالتصفيات المؤهلة لبطولة 
أمم أوروبــا )يــورو 2024( بإنقاذ رائع مع اقتراب المباراة من 
نهايتها، حيث تمكن بطريقة ما من التصدي لضربة رأس 

ناثان كولينز. 
ــال ديــشــان: هــنــاك الكثير مــن اإليــجــابــيــات بعد  وقـ
حصد ست نقاط، وتسجيل خمسة أهداف والحفاظ 

على نظافة الشباك. 
وعــن تصدي ماينان، أكــد ديــشــان انــه »تصد 
استثنائي، ولكني لست متفاجئا، أعلم ما هو 
قــادر على فعله. هوجو أيضا كــان قــادرا على 
الــتــصــدي لمثل هـــذه الـــكـــرات. مــايــك لــديــه كل 

اإلمكانات«. 
ــــاف: كـــان هــنــاك بــالــفــعــل ركــلــة جــزاء  وأضـ
تصدى لها أمام هولندا. ولكن هذا التصدي 
أغــلــى بكثير، ال تــوجــد لــدي شــكــوك أو عدم 
يقين بــشــأن الــخــافــة، عندما يستخدم مايك 
كل إمكاناته، يصبح في مستوى مرتفع للغاية.  ديشان

نادال: لم أحدد بعد موعد عودتي
عزز دنفر ناغتس، بقيادة نجمه الصربي نيكوال 
يوكيتش، صدارته للمنطقة الغربية في دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفين، بفوز مثير أمس األول 
االثــنــيــن عــلــى ضيفه فيادلفيا سفنتي سيكسرز 
116-111، فيما أرجــأ مينيسوتا تمبروولفز تأهل 
مضيفه ساكرامنتو كينغز لألدوار اإلقصائية للمرة 

األولى منذ 16 عاما.
وحقق يوكيتش، أفضل العب في الدوري مرتين، 
»تريبل دابــل« رقــم 29 هــذا الموسم لدنفر مع 25  الـ
نقطة، و17 متابعة، و12 تمريرة حاسمة، لكنه لم 
يكن راضيا بعد أن أهــدر ناغتس تقدما بفارق 20 
نقطة في الربع األخير ليتقلص الى 3 نفاط فقط قبل 
28.9 ثانية من النهاية، أمام سيكسرز المنقوص من 
الكاميروني جويل إمبيد وصانع األلعاب جيمس 

هاردن.
في ساكرامنتو، كان الجميع يستعد لاحتفاالت 
»باي أوف« للمرة األولــى منذ عام  بتأهل كينغز لـ
2006، لكن تمبروولفز زعــزع األجـــواء بفوزه 119-
115، ويحتل كينغز المركز الثالث في »الغربية«، 

وسيحاول مجددا األربعاء في بورتاند أن ينهي 
أطول فترة جفاف عن األدوار اإلقصائية لفريق نشط 
في أي دوري رياضي محترف بالواليات المتحدة.

وفــــي إنـــديـــانـــابـــولـــيـــس، عــــزز داالس مــافــريــكــس 
»باي أوف«  حظوظه بخطف مقعد للملحق المؤهل لـ
بفوزه على مضيفه إنديانا بايسرز 127-104، منهيا 

سلسلة من 4 هزائم تواليا.
وكان النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش األفضل 
ــارك في  ــه شــ فـــي مــافــريــكــس مـــع 25 نــقــطــة، عــلــمــا أنـ
المباراة بعد أن ألغت رابطة الــدوري الخطأ الفني 
الــذي تلقاه في الخسارة أمــام تشارلوت هورنتس 
األحد، والذي كان سيصبح الرقم 16 هذا الموسم، 

وبالتالي إيقاف تلقائي لمباراة واحدة.
وسجل نجم ميلووكي كريس ميدلتون 34 نقطة 
هي األعلى له هــذا الموسم، ليعزز باكس صدارته 
للدوري بسجل 54-21 بفوزه على مضيفه ديترويت 
بيستونز 126-117. وفي نيويورك، سجل إيمانويل 
كــويــكــلــي 40 نــقــطــة، وســـاهـــم فـــي فـــوز نــيــكــس على 

هيوستن روكتس 115-137.

 لأللمان
ً
تيديسكو: ال أحتاج أن أثبت شيئا

قال دومينيكو تيديسكو، المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، إنه 
 لأللمان، وذلك بعد إقالته من تدريب كل من اليبزيغ 

ً
ال يحتاج أن يثبت شيئا

وشالكه. 
وذكر تيديسكو، خال المؤتمر الصحافي الذي ُعقد االثنين: »أعشق عملي، 
وسعيد بما أنجزته بالفعل، لكنني ال أشعر بوجود شيء عليَّ إثباته لأللمان«.
ل: »كيف يمكن أن يكونوا في المركز الــرابــع عشر؟ في كــأس العالم  وتــســاء
التي أقيمت في قطر، أتيحت لديهم العديد من الفرص، ولم ينجحوا فقط في 

التسجيل بالشكل الكافي«.
واستهل منتخب بلجيكا مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس 
األمم األوروبية )يورو 2024( بالفوز على السويد 3 - صفر، الجمعة، وقد سجل 

روميلو لوكاكو ثاثية الفريق )هاتريك(. 
دومينيكو تيديسكو

تكريم مؤثر لألرجنتين وميسي من »كونميبول«

كونتي يشكر من شاركه »الشغف«
شكر المدرب اإليطالي أنتونيو كونتي جماهير توتنهام وكل 
من شاركه »الشغف« في النادي اإلنكليزي لكرة القدم الذي غادره 

مساء األحد.
وترك اإليطالي منصبه كمدرب لتوتنهام »باتفاق متبادل« بعد 

 من وصوله الى نادي شمال لندن.
ً
16 شهرا

وجاء رحيله بعد المؤتمر الصحافي الصاخب الذي عقده بعد 
التعادل مع ساوثمبتون 3 - 3 في 18 الجاري في لقاء كان توتنهام 

 خاله 3 - 1 في الدوري الممتاز.
ً
متقدما

وانتقد كونتي العبي توتنهام ووصفهم بأنهم »أنانيون« وغير 
قادرين على األداء تحت الضغط.

وفــي رسالته الــوداعــيــة االثنين على إنستغرام، قــال اإليطالي 
 »كــرة القدم هي شغف. أود أن أشكر بعمق جميع 

ً
البالغ 53 عاما

روا وشاركوني شغفي وطريقة عيش كرة  دَّ
َ
من في توتنهام الذين ق

القدم كمدرب«.

يوكيتش يقود ناغتس إلى الفوز على سيكسرز

ديشان يشيد بالحارس ماينان

https://www.aljarida.com/article/19391
https://www.aljarida.com/article/19388
https://www.aljarida.com/article/19385
https://www.aljarida.com/article/19382
https://www.aljarida.com/article/19381
https://www.aljarida.com/article/19378
https://www.aljarida.com/article/19377
https://www.aljarida.com/article/19376
https://www.aljarida.com/article/19375


حطمت الكاتبة الجزائرية الشابة، سارة 
(، األرقام القياسية لمبيعات 

ً
ريفنس، )24 عاما

كتاب األمير هاري )سبير(.
 وقال موقع روسيا اليوم، أمس األول، إن 
الجزائرية بروايتها »الرهينة« أحدثت ضجة 
منقطعة النظير في الجزائر وفرنسا، وحقق 
الــجــزء األول مــن الــروايــة باللغة الفرنسية، 
، حيث تجاوز 9 ماليين 

ً
ات خرافّيا عدد قراء

ة على منصة WATTPAD المخصصة  قــراء
لنشر الكتب، بينما حقق الجزء الثاني منها 

8 ماليين قراءة.
هـــذا الــنــجــاح الــبــاهــر لــلــروايــة، جــعــل دور 
النشر الفرنسية تتسابق لطبعها على الرغم 
 على اإلنترنت، غير 

ً
من أنها متاحة مجانا

أن هـــذا لــم يمنع الــنــســخــة الــورقــيــة لــلــروايــة 
من مواصلة تحقيق األرقــام المذهلة، حيث 
بيعت 350 ألف نسخة من الجزء األول، وتم 
طبع أكثر من مليون نسخة من الجزء الثاني 
بنهاية يناير الماضي، وترجمت إلى 9 لغات، 

 مبيعات كتاب »سبير« لألمير هاري.
ً
متخطية

وأصــدرت ريفنس، وهــو اســم مستعار، 3 
روايات باللغة الفرنسية، تصّدرت جميعها 
 ومــــواقــــع بيع 

ً
ــر مــبــيــعــا ــثـ قــائــمــة الــكــتــب األكـ

بتها 
ّ
الكتب اإللكترونية في فرنسا، حتى لق

الصحافة الفرنسية بـ »الظاهرة«.

الكاتبة سارة، التي أطلقت على نفسها اسم 
la fille floue أو »الفتاة الغامضة« باللغة 
العربية، يحيط بقصتها الغموض مــن كل 
الــجــوانــب، فــال أحــد يعلم اسمها الحقيقي، 
والمعلومات عن حياتها الشخصية شحيحة 

.
ً
جدا
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وفيات

نداء عبدالمحسن مسلم الزامل
زوجة: مسلم عبدالعزيز مسلم الزامل

، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء في المقبرة فقط، النساء: 
ً
63 عــامــا

السرة، ق5، ش حمد الرومي، م4، )العزاء من أمس واليوم بعد 
صالة التراويح(، ت: 99080204

تهاني خضير نجم بوعباس
، شيعت، الرجال: مسجد الوزان، مشرف، ت: 99844657

ً
48 عاما

محمد كاظم جواد العيسى
، شيع، الــرجــال: عبدالله الــمــبــارك، ق3، ش326، م7، 

ً
61 عــامــا

النساء: عبدالله المبارك، ق3، ش325، م14، ت: 66651110
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ً
10:37 صبـــاحــــــا

مزيج أدوية يطيل ُعمر مرضى السرطان
يمكن لمزيج جديد من األدوية أن يمنح 
 من 

ً
مــرضــى ســـرطـــان الــبــروســتــات شـــهـــورا

الحياة اإلضافية، ويحدث ثورة في العالج. 
كما يمكن الــقــول إن اإلجـــراء المعتاد عند 
انتشار المرض هو محاربة األورام باألدوية 

التي تمنع التستوستيرون.
ــة  ونــشــرت صحيفة The Mirror دراسـ
نــقــلــهــا مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم، أمــــس األول، 
أكــدت أنــه »فــي الــحــاالت الشديدة، يمكن أن 
يتوقف هذا العالج الهرموني عن فاعليته«، 
 - olaparib الفــتــة إلــى أن العلماء أضــافــوا
وهو مانع إنزيم إصــالح الحمض النووي 
ــدادة  ــ ــــى ســ ــيـــة - إلــ فــــي الـــخـــاليـــا الـــســـرطـــانـ

.Abiratone التستوستيرون
وبعد تجربة شملت 800 رجل، وجد أن 
هـــذا الــمــزيــج يطيل ُعــمــر مــرضــى المرحلة 
الـــرابـــعـــة بــمــتــوســط 7.4 أشـــهـــر، مــقــارنــة بـ

Abiratone بمفرده.
 ُيدعى ديف 

ً
وأشار التقرير إلى أن مريضا

( من ويغان، النكشاير، ذهب 
ً
كينزي )68 عاما

 Christie NHS Foundation إلــى مؤسسة
Trust في مانشستر للمشاركة في تجربة 
 Merck الـــتـــي تـــمـــولـــهـــا شـــركـــة ،PROpel

و»أسترازينيكا«.

وعندما تم تشخيصه عام 2016 وحصل 
على ثالث إلى خمس سنوات، وجد اختبار 
الـــدم أن مــســتــوى PSA للمهندس المدني 
المتقاعد كــان 36 مقابل النطاق الطبيعي 

4 أو أقل.

هطلت األمــطــار الــغــزيــرة، لتكشف عمق األزمـــة التي 
تــمــّر بها الــبــالد. انــهــمــرت األمــطــار علينا ربــمــا بــغــزارة 
 كاشفة لحالة الترّدي 

ً
، وكانت أيضا

ً
أكثر قبل 26 عاما

غير الظاهرة.
ــا حــيــنــهــا فـــي جــامــعــة الــكــويــت بــالــعــديــلــيــة، الــتــي 

ّ
كــن

حاصرتها األمطار، وعلى الرغم من ذلك قررت الذهاب 
لمحاضرتي التي كانت مسائية، فلربما يأتي الطلبة، 
، وعــنــدمــا وصلت 

ً
 أكـــون مــوجــودا

ّ
ومــن غير الــمــالئــم أال

إلى قاعة المحاضرة، لم أجد إال بضعة كراسي تسبح 
وصف.

ُ
في أركان القاعة، كانت األوضاع أصعب من أن ت

ومن غرائب األمور أن الجدل حول ما أحدثه المطر في 
جسد البالد حينذاك، كان هو ذات الجدل الذي يحدث 
اآلن، فــهــو كـــالم مــكــرر، كــمــا هــو الــحــديــث عــن اإلصـــالح 
السياسي، أو إصالح الطرق، فهذا مرتبط بذاك، فالمطر 

 لحالة التردي.
ً
حينذاك، كما هو اآلن ليس إال كاشفا

هل باإلمكان التفاوض مع المطر للتخفيف من حالة 
االنــكــشــاف الــســيــاســي الــمــزريــة الــتــي نــمــّر بــهــا؟ والــتــي 

 بقدر صالحياته؟ 
ٌّ

يشارك بها الجميع، كل
أمــــا آن لــلــســلــطــة أن تــســتــوعــب عــمــق الـــمـــأســـاة الــتــي 
تمّر بها البالد، وتغّير النهج بالكامل؟ أما آن لزعماء 
الــســيــاســة أن يــركــزوا خـــارج الــصــنــدوق بـــداًل مــن تــكــرار 
متالزمة »ارحل يا فالن«... »ما أنا براحل«؟ ثم يرحل فالن، 
ويأتي فالن آخر، وتتكرر الملهاة ذاتها، التي يستمتع 

بها العاجزون.
يرحل الراحلون، ويتحول المطر عندنا من ظاهرة 
طــبــيــعــيــة إلـــــى ســـيـــاســـيـــة، لـــيـــؤكـــد لـــنـــا أنـــــه غـــيـــر قــابــل 
 الــســاعــة الطبيعية فإنه 

ّ
ــدق ــه عــنــدمــا تـ لــلــتــفــاوض، وأنـ

 ،
ً
سيهطل، ويــظــل يهطل حتى يكشف عيوبنا جميعا

الظاهر منها والمستتر، ويعود السياسيون إلى تكرار 
لعبتهم المملة، العاجزة، التي ال تستجيب لشيء.

الحقيقة هــي أن التفاوض بين البشر أجــدى وأكثر 
قــابــلــيــة لتحقيق الــنــتــائــج، وفـــي الــمــقــابــل فـــإن الــشــعــور 
باإلحباط والملل والضجر عند الناس، قد يتحّول إلى 
 على تحريك 

ً
، قادرا

ً
 مختلفا

ً
قوة ضاربة، قد تنتج جيال

األمور، بداًل من حالة الضياع المستمرة، المهزومة.
من غير الممكن التفاوض مع المطر، برمزّيته، فذلك 
أمر يحتاج إلى خيال وإبداع سياسي خارج الصندوق، 
وهــــو غــيــر مـــتـــوافـــر لــــدى الــفــاعــلــيــن الــســيــاســيــيــن على 
 األجدى أن 

ّ
الضفتين الحكومية وغير الحكومية، فلعل

، لعله باإلمكان 
ً
نتواضع، وندع الغرور والعناد جانبا

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
قد تكون موجة المطر القادمة سياسية جارفة، وقد 

يأتي منها التغيير... َمن يدري؟!

أ. د. غانم النجارالتفاوض مع المطر

 الماضية مطالبات اإلصالح السياسي، 
ً
كثرت في الثالثين عاما

 لإلصالح، فكان العجز والحيرة 
ً
 عمليا

ً
وأيٌّ منها لم يقّدم برنامجا

نصيب فئة منها، وفئة ثانية جاءت برّدة الفعل، وبمعالجات آنية 
وهامشية، وفــئــة ثالثة تــطــرح اإلصــالحــات السياسية كشعارات 

انتخابية.
وتعّد أكثرها جدية مبادرة جمعية الشفافية بحوار وطني دعت 

إليه ووثيقته في 16/ 4/ 2009.
والسلطة يتجاذبها اتجاهان متضادان؛ أولهما يرغب في إبقاء 
الوضع على ما هو عليه، من دون إصالح أًيا كان مصدره، وثانيهما 
لديه نوايا ورغبات طيبة لإلصالح السياسي، لكن ال يعرف من أين 

يبدأ وبماذا يبادر.
ولعل النقلة النوعية لإلصالح السياسي كانت بخطاب 22/ 6/ 
 بوثيقة العهد الجديد، وبمبادرات 

ً
2022 في العهد الجديد، ومرورا

تغيير النظام االنتخابي، وعدم التدخل في االنتخابات ومحاربة 
شراء األصوات و»الفرعيات«، والحياد بانتخابات رئاسة المجلس 

ولجانه.
له من توجهات، فإنها ليست 

ّ
ورغم أهمية تلك المبادرات، وما تمث

ص من إرث المشيخة والتراتبية 
ّ
 لإلصالح السياسي يتخل

ً
برنامجا

في نمط تسيير إدارة البالد، وال تنطوي على غربلة كاملة لعمل 
ر أو القصور 

ّ
السلطات الثالث وتهيئتها لإلصالح، وهو سبب التعث

عن النجاح بتحقيقه.
والبّد أن يكون الطرح اليوم خارج األنماط التقليدية، وأن يحمل 
إصالحات جراحية مفصلية، لمنطلقات إصالحات مستدامة، وهو 

الغائب، بشكل جاّد، لدى األغلبيات البرلمانية للمعارضة.
وهناك 9 منطلقات مفصلية نرى أن تتبناها السلطة، لتحقيق 

ما ورد في خطاب ووثيقة اإلصالح، وتشمل:
- إصالح قانون االنتخاب، وهو نظام فاسد، وتم العبث به منذ 
19٨1 وحتى اليوم، وهو سبب تدهور األداء النيابي وُمخرجاته، 
 أنه قد زرع 

ً
، والالفت أخيرا

ً
 وطائفيا

ً
 وقبليا

ً
 فئويا

ً
وأوجد تشرذما

 في مرسوم بقانون التصويت بالبطاقة المدنية 
ً
 جسيما

ً
فيه خلال

، انتهى بعد انتخابات 2022... بسبب البطانة! 
ً
بجعله انتقاليا

ي نظام انتخاب ال جغرافي عشوائي، وبنظام 
ّ
فمن الضروري تبن

القائمة النسبية، للقضاء على الظواهر السيئة التي الزمت نظامنا 
االنتخابي.

- أما وقد عادت - بكل أسف - بعد انتخابات 2022، قيود الناخبين 
القديمة، ونقضت خطوة إصالحية بهذا االتجاه! فالواجب تصحيح 
 سيؤدي إلبطال االنتخابات 

ً
 دستوريا

ً
 فإن عوارا

ّ
عاجل للجداول، وإال

ستدرك.
ُ
القادمة لو لم ت

- إصدار عاجل لقانون المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات، 
بكامل صالحياتها، كما وردت فــي مقترحات بقوانين شعبية، 
وتكون تبعّيتها لمجلس الوزراء ولمجلس األمة، وإبعادها عن وزارة 
الداخلية، لضمان استقالليتها، وتعيين مفوضيها من شخصيات 

وطنية نزيهة، دون رجال القضاء، لحفظ حيادهم.
، كي يصدر تشكيلها 

ً
- تعديل تشكيل المحكمة الدستورية فورا

المختلط، كما نّص عليها الدستور في المادة 173 منه، وفي الوقت 
ي محكمة التمييز والمجلس األعلى 

َ
نفسه فصل رئاستها عن رئاست

للقضاء، وقصر اختصاصاتها على دستورية القوانين والمراسيم 
واللوائح فقط، للنأي بها عن موضوعات ال تدخل في واليتها.

- اإللــغــاء الــفــوري الخــتــصــاص الــمــحــكــمــة، بــل والــقــضــاء، بنظر 
ب على إبطال المحاكم لالنتخابات 

ّ
المنازعات االنتخابية، للتغل

من زاوية الطعون االنتخابية، لتجاوزه الدستور واإلرادة الشعبية!
- اقتران ذلك بتعديل عاجل لالئحة الداخلية للمجلس، بوضع 
ــة فـــي الـــمـــنـــازعـــات االنــتــخــابــيــة وصــحــة  ــ آلـــيـــة لــفــصــل مــجــلــس األمـ
 للمادة 95 من الدستور، بتشكيل لجنة برلمانية 

ً
العضوية، وفقا

سند لها المهام المحددة بالمادة 95 من الدستور، 
ُ
خاصة دائمة ت

وتعتمد على رأي هيئة مفوضين محايدة من 9 شخصيات مستقلة.
- تقّدم مشورة للفصل في الطعون أو صحة العضوية خالل 3 

أشهر، وتكون ملزمة للجنة البرلمانية.
- تعديل الالئحة الــداخــلــيــة، لحظر تقديم األعــضــاء مقترحات 
بقوانين بكلفة مالية على الميزانية، بالمخالفة للمواد 21، 115، 
140 من الدستور، وتنظيم عدد األسئلة البرلمانية التي يقّدمها 
عضو المجلس في دور االنعقاد، وضبط آلية تقديم االستجواب 

 االستجواب.
ّ

، من دون انتقاص لحق
ً
 وزمنيا

ً
موضوعيا

- تطهير ملفات الجنسية بتقييد الترشيح واالنتخاب بالكويتي 
بصفة أصلية وإلغاء القانون 44/ 1994 وكل آثــاره، النتقاصه من 
الهوية الوطنية، وحسم حــاالت الــتــزويــر، وإنــهــاء االزدواج بمنع 

المزدوج من الترشح واالنتخاب.

أ.د. محمد المقاطع اإلصالحات المستحقة

»الرهينة« يتفوق على »سبير«
ً
جزائرية ترجمت روايتها إلى ٩ لغات وقراؤها تجاوزوا ١٧ مليونا

 حذاًء 
ً
وكيل وزارة ُيلبس تلميذا

اشتراه له
خطف وكيل وزارة التربية 
والتعليم بأسيوط عبدالعزيز 
زنار قلوب المصريين، بسبب 
لفتة إنسانية تم تداولها على 

نطاق واسع في مصر.
وأفـــاد موقع روســيــا اليوم، 
أمـــــس األول، بـــــأن الـــمـــســـؤول 
ــراء حـــذاء  ــشــ الـــمـــصـــري قــــام »بــ
جديد لتلميذ، وقام باالنحناء 
لــيــتــمــكــن مــــن إلــــبــــاس الــطــفــل 
ــذاء بــنــفــســه، فـــي مــدرســة  ــحــ الــ

فوزي أبوسيف االبتدائية«.
وقــــــال زنـــــــار، فــــي تــصــريــح، 
»هــذا أقل ما يمكن فعله تجاه 
أبنائنا الطالب«، مؤكدا أن ما 
فعله ليس باألمر الغريب، »ولم 

أكن أعلم بالتصوير، وأن هذا 
واجب كل معلم تجاه أبنائه... 

رعايتهم وتعليمهم«.
والحــظ المسؤول المصري 
 
ً
ارتــداء الطفل »شبشب« قديما

ــل الـــمـــدرســـة،  ــ  داخــ
ً
ومـــتـــهـــالـــكـــا

مــمــا دفـــعـــه إلــــى ســـرعـــة شـــراء 
الحذاء له.
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