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األخطار 

والتحديات

»الفتوى«: الترشح للتعاونيات 
الزراعية حق للشركات المساهمة

● جورج عاطف
 
ً
أقّرت إدارة الفتوى والتشريع مجددا

بأحقية الممثلين القانونيين للشركات 
الـــمـــســـاهـــمـــة األعـــــضـــــاء بــالــجــمــعــيــات 
الــتــعــاونــيــة الـــزراعـــيـــة، مــثــل جمعيتي 
الوفرة والعبدلي، في حضور الجمعيات 
العمومية والترشح النتخابات مجالس 

ــا، وذلـــك عــلــى خلفية مخاطبة  إداراتـــهـ
حــديــثــة رفعتها وزارة الـــشـــؤون، عقب 
شكوى قدمها أحــد المساهمين تفيد 

بوجود »تضارب مصالح«.
ــا، الــــذي  ــي ردهــــــ ــتــــوى« فــ ــفــ ــت »الــ ــالــ وقــ
حصلت »الجريدة« على نسخة منه، إن 
»المشّرع أجاز لألشخاص الطبيعيين أو 
االعتباريين، على حد سواء ودون تمييز، 

إنــشــاء الجمعيات الــتــعــاونــيــة، والتمتع 
بالعضوية بعد إشهارها«. 

 
ً
وأوضــــحــــت أنــــه »ال يــســتــقــيــم مــنــطــقــا

ــيــــن  ــبــــاريــ ــتــ ــــاص االعــ ــــخـ ــــألشـ ــاح لـ ــ ــمـ ــ ــــسـ الـ
بالمشاركة في تأسيس الجمعية دون أن 
ينضموا إلى عضويتها بعد إشهارها، 
ومــتــى اكــتــســبــوا صــفــة الــعــضــويــة فيها 

فإنه، وبطريق اللزوم، يتمتعون 

ضبط 15 كيلو بودرة 
الريكا وزيت حشيش 

بالشحن الجوي
٠٤

اختبارات طلبة الجامعة في رمضان مسائية
● فيصل متعب

ــــت »الــــــــــجــــــــــريــــــــــدة«، مـــن  ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
مصادرها، أن العديد من كليات 
جامعة الكويت اعتمدت إجــراء 
االختبارات الفصلية »الميدتيرم« 
ألكــثــر مـــن شــعــبــة دراســـيـــة بعد 
الساعة الثامنة مساء في شهر 
 
ً
رمــضــان بـــ »الـــشـــداديـــة«؛ تــفــاديــا

لضيق الوقت.
وذكــرت المصادر أن األقسام 

الــعــلــمــيــة اعـــتـــمـــدت الــتــصــحــيــح 
ــتـــرونـــي لــــورقــــة اإلجــــابــــات  ــكـ اإللـ
الموضوعية، بــداًل من اليدوي؛ 
لـــتـــســـريـــع عـــمـــلـــيـــة الــتــصــحــيــح 

وإدراج عالمات الطلبة.
وأوضحت أن الفترة المسائية 
ــــت الـــمـــخـــرج  ــاتـ ــ فـــــي رمـــــضـــــان بـ
المناسب ألغلب األقسام العلمية 
بــشــأن االخـــتـــبـــارات، إذا لــم تلق 
 مـــن جــانــب 

ً
مــعــارضــة أو رفـــضـــا

الطلبة.

ً»فيفا« يجّرد إندونيسيا من استضافة 
مونديال تحت 20 عاما

ــّرد االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم  جــ
ــن اســتــضــافــة  ــا( إنـــدونـــيـــســـيـــا مــ ــفـ ــيـ )فـ
بطولة كــأس العالم للرجال تحت 20 
 المقررة بين 20 مايو و11 يونيو 

ً
عاما

المقبلين، وذلك بعد مشكلة سياسية 
تمثلت فــي اعــتــراضــهــا عــلــى مشاركة 

منتخب إسرائيل.
ــاء  ــعــ ــا« فــــي بـــيـــان األربــ ــفـ ــيـ وقــــــال »فـ
إنـــه »ســيــتــم إعـــالن مضيف جــديــد في 
ــرب وقـــت مــمــكــن، مـــع بــقــاء مــواعــيــد  أقــ
 
ً
 دون تغيير«، مشيرا

ً
البطولة حاليا

إلــى »عقوبات« محتملة ضد االتحاد 

اإلنـــدونـــيـــســـي، دون إعـــطـــاء تفاصيل 
إضافية عــن أســبــاب سحب البطولة، 
 بـــعـــبـــارة »بـــســـبـــب الــــظــــروف 

ً
مــكــتــفــيــا
الحالية«.

وكانت القرعة المقّررة اليوم الجمعة 
لغيت، بسبب دعوة حاكم 

ُ
قد أ

ألغى قرعة اليوم بعد دعوة حاكم بالي إلى استبعاد إسرائيل من المشاركة

٤:١٠ ــاك:  اإلمــــســ
6:٠5 اإلفــــــطــــــار: 

خطوة تظلم شريحة عريضة تخدم 
البلد وتربك أعمال المواطنين

الوزارة ستطبق القرار بأثر رجعي 
لمعالجة االختناقات المرورية!

أزمة المرور تحل بتحسين الطرق وإنشاء 
الجسور واألنفاق ال بقرارات تمييزية

ــتـــهـــدف الـــفـــئـــات  ــرارات الــــتــــي تـــسـ ــقـــ ــ ــلـ ــ عــــــــودة لـ
المستضعفة في البالد، ومحاولة معالجة مشكلة 
االخــتــنــاقــات الــمــروريــة بــالــفــرمــانــات التمييزية 
الــســهــلــة، عــلــمــت »الـــجـــريـــدة«، مـــن مـــصـــادرهـــا، أن 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ طالل الخالد، شكل 
ــة وضــــع رخــــص قـــيـــادة الـــوافـــديـــن  لــجــنــة لــــدراســ
ومراجعة كل بياناتها، كاشفة أن الوزارة ستضع 
»بــلــوك« عــلــى رخــصــة أي وافـــد ال يحمل شــهــادة 
جامعية وراتــبــه يقل عــن 600 ديــنــار، مــع سحب 

هذه الرخصة.
وقالت المصادر إن هذا القرار سيضع نحو 300 
ألــف رخصة تحت مقصلة السحب، مشيرة إلى 
أنه عندما يدخل إلى حيز التطبيق، سُيعمل به 
 بأثر رجعي، مما يتسبب في ارتباك وفوضى 

ً
فورا

 عن 
ً
ال حصر لهما للمسحوبة رخصهم، فــضــال

أصحاب أعمالهم من المواطنين. 
ورأت أن مــعــالــجــة االخــتــنــاقــات الـــمـــروريـــة ال 
يشترط أن تكون بهذا الحل التمييزي الصعب 

الذي يتضمن غبنا لشريحة عريضة من الوافدين 
تخدم البلد وتسهم في سيرورة أعماله، الفتة إلى 
أن دول العالم حينما تفكر في عالج مشكلة المرور 
فإنها ال تضع في حسبانها إمكانية تقليص عدد 

قائدي المركبات، بحق وبغير حق، بقدر ما تبحث 
عن حلول جذرية متعددة األوجه، ضمنها تحسين 
الطرق، وإنشاء الجسور واألنفاق، وتحسين آلية 
عمل شركات النقل العام، وتنظيم قطاع سيارات 
 عن عناصر أخرى كثيرة، ال تتضمن 

ً
األجرة، فضال

هذا التوجه المكرر الذي يضع الكويت في مرمى 
االتهامات الدولية بشأن معاملة الوافدين.

وكانت »الجريدة« شنت في أواخــر عام 2021 
حملة ضــد قـــرار وكــيــل وزارة الداخلية السابق، 
الفريق الشيخ فيصل النواف، عندما وجه قطاع 
المرور بـ »فلترة« رخص القيادة للوافدين وربطها 
 
ً
بالمؤهل الدراسي والمسميات الوظيفية، تمهيدا
لسحبها مــمــن ال تنطبق عليهم هـــذه الــشــروط، 
مما أسفر عن الغاء هذا التوجه غير العادل الذي 

يعود اليوم بقوة.

سحب »اللياسن« بأثر رجعي... قرار متسرع آخر يصدر دون دراسة ألبعاده 
ومـــا ينجم عــنــه مــن آثـــار جانبية سلبية واتــهــامــات للكويت بــســوء معاملة 
الوافدين... سئمنا القرارات العاجزة التي تستسهل الحلول الترقيعية المتاحة 
بغض النظر عن المتضررين جراءها... كم مرٍة أشدنا بوزارة الداخلية ومازلنا... 

لكننا نمتلك شجاعة أن ننصحها بأن هذا القرار أبعد ما يكون عن الصواب!
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صرف رواتب موظفي الحكومة 18 أبريل
طــلــبــت وزارة الـــمـــالـــيـــة مــن 
بنك الــكــويــت الــمــركــزي صرف 
رواتــب أبريل المقبل للجهات 
الحكومية يــوم 18 من الشهر 

ذاته.
وجـــــــــاء فـــــي الــــكــــتــــاب الـــــذي 
وجــــــهــــــتــــــه »الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة« إلــــــى 
»الــمــركــزي« وتلقت »الجريدة« 
ــه »بــــنــــاء عــلــى  ــ ــنـــه، أنـ نــســخــة مـ
مـــوافـــقـــة وزارة الــمــالــيــة على 
تقديم صرف الرواتب الخاصة 

بــشــهــر أبـــريـــل 2023 بــتــاريــخ 
2023/04/18، بمناسبة قــدوم 
ــر، يـــرجـــى اإليـــعـــاز  ــفـــطـ عـــيـــد الـ

للمختصين لديكم باآلتي: 
ــة  ــة الــــدوريــ ــعـ - تـــقـــديـــم الـــدفـ
ــة لـــلـــجـــهـــات  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــتــ ــابــ ــثــ الــ
الــمــلــحــقــة والــمــســتــقــلــة ألبــريــل 
2023 فــقــط مـــن 2023/04/20 
لتصبح بتاريخ 2023/04/18 

 من حساب »المالية«.
ً
خصما

الكويت تهنئ اإلمارات بالتعيينات القيادية
 لرئيس الدولة

ً
 لعهد أبوظبي ومنصور بن زايد نائبا

ً
خالد بن محمد بن زايد وليا

بعث سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد، أمــس، ببرقيات 
 لهم التوفيق 

ً
، متمنيا

ً
تهنئة إلى القيادات اإلماراتية المعينة أخيرا
والسداد ولدولة اإلمارات التقدم واالزدهار. 

وبعث سموه ببرقية إلى منصور بن زايد، بمناسبة صدور قرار 
رئيس دولة اإلمارات الشيخ محمد بن زايد، أمس األول، وبموافقة 
المجلس األعلى لالتحاد، بتعيينه نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير ديوان الرئاسة، ونائب رئيس الدولة، إلى جانب محمد بن 

راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
كما بعث سموه ببرقيات تهنئة منفصلة إلى خالد بن محمد 
 لعهد أبوظبي، وإلــى طحنون بن زايــد، 

ً
بن زايــد، لتعيينه وليا

وهزاع بن زايد، لتعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي، بناء على 3 
 إلمارة 

ً
مراسيم أميرية، أصدرها محمد بن زايد بوصفه حاكما

أبوظبي.
طحنون بن زايد ومنصور بن زايد هزاع بن زايد خالد بن محمد بن زايد 02

02 02

02

ً
الجيش األميركي: ال يمكننا قتال الصين وروسيا معا
ً
الجيش األميركي: ال يمكننا قتال الصين وروسيا معا

مصرع 9 جنود أميركيين في تصادم مروحيتين فوق كنتاكي
قال الجيش األميركي إنه غير قادر على خوض 
حــرب ضــد الصين وروســيــا بشكل مــتــزامــن، في 
وقت ذكرت وزارة الدفاع الصينية  أنها مستعدة 
 للقيام بمهام أمنية 

ً
للتعاون مع روسيا عسكريا

عالمية. 
وخـــــالل جــلــســة اســـتـــمـــاع أمـــــام لــجــنــة الـــقـــوات 
المسلحة في مجلس الشيوخ أمــس األول، حذر 
رئــيــس هيئة األركــــان األمــيــركــي مـــارك ميلي من 
أن »الجيش األميركي يتمتع بقدرة على خوض 
ــــروف مــخــتــلــفــة في  الـــحـــروب فـــي أمـــاكـــن عـــدة وظـ
ق األمر بصراع خطير 

ّ
حاالت الطوارئ، لكن إذا تعل

مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا بشكل متزامن، 
.»

ً
فإن ذلك من الناحية العملية أمر صعب جدا

ر من أنه في حال حدوث هذا السيناريو، 
ّ
وحذ

فإن هذا النزاع سيستنفد مخزونات استثنائية 
ــلـــى وجــــوب   عـ

ً
وهــــائــــلــــة مــــن الــــذخــــيــــرة، مـــــشـــــددا

االستعداد لوضع كهذا.
وأشار ميلي إلى أن »الدرس الكبير المستفاد 
مـــن أوكـــرانـــيـــا هـــو مـــعـــدالت االســـتـــهـــالك الــهــائــلــة 
 حرب إقليمية 

ً
للذخائر التقليدية، فيما هو فعليا

محدودة«.
ــل 9 جـــنـــود  ــتــ ــ

ُ
ــــي وقــــــت ق جــــــاء ذلــــــك فـ

تمرين رماية لجنود مدمرة الصواريخ األميركية »ميليوس« في بحر الصين الجنوبي
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الكويت تهنئ اإلمارات بالتعيينات...

»الفتوى«: الترشح للتعاونيات...

»فيفا« يجّرد إندونيسيا من استضافة...

الجيش األميركي: ال يمكننا قتال...

مقاطعة بالي إلى استبعاد إسرائيل من البطولة المقامة في ست مدن 
.
ً
بمشاركة 24 منتخبا

ومن المعروف أنه ال عالقة دبلوماسية رسمية بين جاكرتا وتل 
أبيب، وأثار دعم القضية الفلسطينية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة 

توترات بشأن استضافتها منتخب إسرائيل.
وأعــلــن الرئيس اإلنــدونــيــســي جــوكــو ويـــدودو أنــه سيرسل رئيس 
اتحاد كــرة القدم اإلندونيسي إريــك توهير، الرئيس السابق لنادي 
إنتر اإليطالي، إلجراء محادثات مع مسؤولي االتحاد الدولي »من أجل 

.»
ّ

التوصل ألفضل حل
وقــال توهير بعد لقائه رئيس »فيفا« في الدوحة: »بذلت قصارى 
 
ً
جهدي. بعد أن قدمت رسالة من الرئيس جوكو ويدودو، وتكلمت طويال

 »يتعين علينا القبول بقرار 
ً
مع رئيس فيفا جاني إنفانتينو«، متابعا

 إليه«.
ً
فيفا إلغاء الحدث الذي كنا نتطلع معا

ولم تخض إندونيسيا هذه البطولة منذ عام 1979، وكانت ستشارك 
فيها باعتبارها الــدولــة المضيفة، لكنها اآلن ستخسر مقعدها في 

النهائيات.
وكشف مسؤولون أن العامل المحتمل إللغاء القرعة كان دعوة 
حاكم بالي وايان كوستر إلى استبعاد إسرائيل بسبب سياساتها 
تجاه الفلسطينيين، وذلك في رسالة وجهها إلى وزارة الشباب 

في موازاة ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولــي عهده األمير محمد بن سلمان ببرقيتي تهنئة 

لرئيس اإلمارات بهذه القرارات.
كما أجـــرى أمــيــر دولـــة قطر الشيخ تميم بــن حمد مــســاء أمس 
 بالرئيس اإلماراتي هنأه خالله بالتعيينات 

ً
األول اتصااًل هاتفيا

 الله أن تكون »دفعة قوية لمسيرة التطور 
ً
القيادية الجديدة، سائال

والتقدم في البالد«. 
وذكرت وكالة أنباء اإلمارات )وام(، أن رئيس الدولة تلقى اتصااًل 
ــان، الــذي تمنى أن  للتهنئة مــن نظيره التركي رجــب طيب إردوغــ
تساهم التعيينات في »تعزيز نهضة الدولة الحضارية ودفع مسيرة 

تقدمها وتنميتها«.

والرياضة الشهر الماضي.
ومـــن الــمــقــرر أن تــشــارك إســرائــيــل بــعــد تأهلها لــلــمــرة األولــــى إلــى 

النهائيات، في حين تعّهدت جاكرتا بحماية مشاركتها.
وأعرب المنظمون عن أملهم أن تؤدي استضافة مباريات إسرائيل 
في جزيرة بالي ذات األغلبية الهندوسية إلى حلول، بيد أن معارضة 

كوستر ألقت المزيد من الشكوك.
وتظاهر نحو مئة من المحافظين المسلمين في العاصمة جاكرتا 

 على مشاركة إسرائيل.
ً
الشهر الجاري؛ احتجاجا

وكــان رئيس الــبــالد دعــا إلــى عــدم تــعــارض السياسة مــع الرياضة 
بقوله: »أؤكـــد أن مشاركة إســرائــيــل ال عــالقــة لها باتساق سياستنا 
، ال 

ً
الخارجية حيال فلسطين. ألن دعمنا لفلسطين قوي وحازم دائما

تخلطوا الرياضة بالسياسة«.

بالحقوق كافة المقررة لسائر األعضاء من األشخاص الطبيعيين دون 
تمييز أو انتقاص«. وانتهت اإلدارة في ُمجمل رّدها على »الشؤون« إلى 
أن »كتاب الوزارة األخير لم يتضمن أي وقائع أو معطيات جديدة لم تكن 
تحت بصر اإلدارة عند بحث المسألة محل طلب الرأي، بما يستدعي 

إعادة النظر في الموضوع أو تغيير الرأي السابق«.

وأستراليا وبريطانيا ضمن تحالف أوكوس قد يطلق شرارة سباق 
تسلح في المنطقة. 

وقـــال الــمــتــحــدث بــاســم وزارة الـــدفـــاع الصينية تـــان كــيــفــي، إن 
»جيشنا يعتزم الــتــعــاون مــع الــقــوات المسلحة الــروســيــة لتنفيذ 
التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين رئيسي البلدين، وتعزيز 
التنسيق االستراتيجي، وإجراء مناورات ودوريات مشتركة بشكل 

.»
ً
 وجوا

ً
دوري بحرا

وقــبــل توجهها إلــى بكين برفقة الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، اتهمت رئيسة المفوضية األوروبية، أورسوال فون ديرالين، 
أمس، الرئيس الصيني ببدء عصر جديد نحو السيطرة وتوسيع 
النفوذ، مؤكدة أنه يركز جهوده على تطوير القدرات العسكرية، 

وحزبه الحاكم يهدف إلى تغيير النظام الدولي.
وقالت فون ديرالين، خالل خطاب في بروكسل، إن »أسلوب تعامل 
 في مستقبل عالقاتها 

ً
 حاسما

ً
الصين مع حرب بوتين سيكون عامال

 في 
ً
مع االتحاد األوروبي«، معتبرة أنه يتعّين عليها أن تلعب دورا

الضغط لتحقيق »سالم عادل« بأوكرانيا.
وأضـــافـــت: »أي خــطــة ســـالم مــن شــأنــهــا تثبيت عــمــلــيــات الضم 
الروسية هي ببساطة ليست خطة قابلة للتطبيق. علينا أن نتحلى 

بالصراحة بشأن هذه النقطة«.

أميركيين فــي تــصــادم مروحيتي بــالك هــوك خــالل مهمة تدريب 
روتينية في سماء والية كنتاكي أمس األول.

ومع اتهام ميلي للصين بالتخطيط للهيمنة على غرب المحيط 
الــهــادئ خــالل 15 سنة، أعلن الجيش الصيني، أمــس، رغبته في 
الــتــعــاون العسكري واالســتــراتــيــجــي مــع روســيــا لتنفيذ مــبــادرات 
 من أن التعاون األمني بين الواليات المتحدة 

ً
أمنية عالمية، محذرا
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الخالد لصرف الرواتب المتأخرة 
للعسكريين البدون قبل العيد

● محمد الشرهان
وّجـــه النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزيــر الــدفــاع باإلنابة، الشيخ 
طالل الخالد، بصرف الرواتب 
المتأخرة لجميع العسكريين 
المقيمين بصورة غير قانونية 

قبل عيد الفطر السعيد.
ــاع، في  ــدفــ ــالـــت وزارة الــ وقـ
بيان صحافي أمس األول، إن 
ت بعد  هــذه التوجيهات جـــاء
التنسيق مع الجهاز المركزي 
لــمــعــالــجــة أوضـــــاع المقيمين 

بصورة غير قانونية.
طالل الخالد

وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير الفلبين
تسلم دعوة من نظيره اإلماراتي لحضور منتدى »صير بني ياس«

تسلم وزيــر الخارجية الشيخ سالم 
الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير 
الفلبين لدى الكويت هوزيه ألمودوفار 
كابريرا الثالث، وذلك خالل اللقاء الذي 

ُعِقد أمس في ديوان عام الوزارة.
وتـــمـــنـــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لــلــســفــيــر 
ــد الـــتـــوفـــيـــق فـــــي مــــهــــام عــمــلــه،  ــديــ ــجــ الــ
وللعالقات الثنائية الوثيقة التي تجمع 
البلدين المزيد من التقدم واالزدهار، كما 
تناول اللقاء المستجدات على الساحة 

الفلبينية.
م وزير الخارجية 

ّ
وفي مجال آخر، تسل

ــــي، الــشــيــخ  ــاراتـ ــ رســـالـــة مـــن نــظــيــره اإلمـ
ــــد آل نــهــيــان، تتضمن  عــبــدالــلــه بـــن زايـ
الدعوة لحضور النسخة الرابعة عشرة 
مـــــن مــــنــــتــــدى صــــيــــر بــــنــــي يـــــــاس خــــالل 

الــفــتــرة مـــن 8 إلــــى 10 ديــســمــبــر 2023.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ سالم 
الصباح، سفير دولــة اإلمـــارات العربية 
الــمــتــحــدة لـــدى دولـــة الــكــويــت، الــدكــتــور 
مطر الــنــيــادي، أمــس فــي الــديــوان العام 

لوزارة الخارجية.
وجــدد وزيــر الخارجية خــالل اللقاء 
خالص التهاني لدولة اإلمـــارات قيادة 
وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا، بــمــنــاســبــة صــــدور 
المراسيم األميرية بالتعيينات القيادية 
ــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة  ــ الـــجـــديـــدة فـــي دولـ
ــارة أبــوظــبــي، مــعــربــا عن  ــ الــمــتــحــدة وإمـ
ــارات وشــعــبــهــا  ــ ــــإمـ ــادق تــمــنــيــاتــه لـ ــ صــ
الــشــقــيــق بــمــزيــد مـــن الـــرفـــعـــة والـــنـــمـــاء، 
ودوام االزدهار والرخاء في ظل القيادة 

الحكيمة ومسيرتها المباركة.

 الكويت: اقتحام 
باحات األقصى استفزاز 

لمشاعر المسلمين
ــة عــــــن إدانــــتــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ أعــــــربــــــت وزارة الـ
واســتــنــكــارهــا القــتــحــام عـــدد مـــن المستوطنين 
اإلسرائيليين لباحات المسجد األقصى الشريف 

بحماية القوات اإلسرائيلية. 
وقــــالــــت الــــــــــوزارة، فــــي بــــيــــان، أمـــــس االول، إن 
»استمرار هذه الممارسات غير القانونية يشكل 
استفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا 
للقانون الدولي وقـــرارات الشرعية الدولية ذات 

الصلة«. 
ــددت مــوقــف الــكــويــت الــثــابــت الـــداعـــي إلــى  وجــ
»ضرورة تحرك األمم المتحدة ممثلة في مجلس 
األمن المسؤول عن صيانة السلم واألمن الدوليين 
ــــي لـــوقـــف هـــــذه االنـــتـــهـــاكـــات  ــــدولـ والـــمـــجـــتـــمـــع الـ
اإلسرائيلية الــمــتــكــررة، واحــتــرام حــرمــة األمــاكــن 
الـــمـــقـــدســـة، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة الــكــامــلــة للشعب 

الفلسطيني ومقدسات المسلمين«.
 سفير الفلبين أمس

ً
وزير الخارجية مستقبال

السفارة اإلماراتية تقيم »الملتقى 
الرمضاني« لمواطنيها

ــيــــــة  ــاراتــــ ــارة اإلمــــ أقــــــامــــــت الــــــســــــفــــ
لــــدى لـــبـــالد »الــمــلــتــقــى الــرمــضــانــي« 
للمواطنين اإلمــاراتــيــيــن المقيمين 
فــي الــكــويــت، بحضور السفير مطر 
ــاء بــعــثــة  ــ ــــضـ ــيــــادي وحــــرمــــه وأعـ ــنــ الــ

الدولة.
ر النيادي عن حرص البعثة  وعبَّ
ــاء  ــنـ ــل مــــع أبـ ــتــــواصــ ــز الــ ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ عـ
اإلمــــارات، مــن خــالل إقــامــة مثل هذه 
ر أبــنــاء اإلمـــارات  الفعاليات. كما عبَّ
المقيمون في بلدهم الثاني الكويت 
عــن سعادتهم بمثل هــذا التواصل، 

وتطلعهم لفعاليات أخرى. 
 من الفعاليات 

ً
ن اللقاء عددا وتضمَّ

لــأطــفــال، وســـرد قــصــة لــهــم، إضــافــة 
إلــــى أشـــغـــال فــنــيــة، ومـــحـــاضـــرة عن 
التسامح، ليختتم بعشاء اشتمل على 
أطباق رمضانية إماراتية وكويتية.

 في الفعالية
ً
النيادي متحدثا

تعاون »الزراعة« و»األوقاف« لتنفيذ »العالج بالعمل«

 لمجلس السلكين 
ً
العتيبي يترأس اجتماعا
الدبلوماسي والقنصلي

أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون 
الــزراعــة والــثــروة السمكية م. مشعل القريفة 
توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية لتنفيذ مشروع العالج 
بالعمل، وذلـــك ضمن الــتــعــاون الثنائي بين 
الهيئة والـــــوزارة فــي الــمــجــاالت االجتماعية 
ــن االجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــ ــة، وتـــحـــقـــيـــق األمـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
والــحــفــاظ على أبــنــاء الــوطــن مــن االنــحــرافــات 

السلوكية.
وقال القريفة إن مدة البرتوكول 5 سنوات 
من تاريخ توقيعه، الفتا إلى أنه حضر ممثال 
عن »األوقاف« كل من الوكيل المساعد لقطاع 
الثقافة طــراد العنزي، ومــديــر إدارة التأهيل 

والتقويم د. ناصر العجمي. 
وأوضـــــح أن الـــبـــروتـــوكـــول يــضــمــن تنفيذ 
الـــــوزارة مــشــروع الــعــالج بالعمـل بــالــتــعــاون 
مع هيئة الــزراعــة، وبدعم مـن األمــانــة العامة 

لــــأوقــــاف مـــن خـــــــالل تـــــوفــيــر الــــزراعــــة أرضـــا 
صالحة إلقامة المشروع عليه. 

وذكـــر أن اإلشــــراف اإلداري واللوجيستي 
واقامة برامج التوعية المجتمعية للمشروع 

سيكون مهمة إدارة التأهيل والــتــقــويــم، في 
حين سيكون اإلشراف على برامج استمرارية 
التعافي مسندا إلى مركز عالج اإلدمان بوزارة 

الصحة.

تــرأس نائب وزيــر الخارجية السفير 
مـــنـــصـــور الـــعـــتـــيـــبـــي، أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــا 
لمجلس شــؤون السلكين الدبلوماسي 

والـــقـــنـــصـــلـــي فــــي ديـــــــوان عـــــام الــــــــوزارة، 
بــمــشــاركــة مـــســـاعـــدي وزيـــــر الــخــارجــيــة 
أعضاء المجلس، حيث تم خالل االجتماع 

ــواردة عــلــى جـــدول  ــ ــ بــحــث الــمــواضــيــع الـ
األعمال.

جانب من االجتماع

العتيبي مترئسا االجتماع أمس

محافظ األحمدي استقبل المهنئين بشهر رمضان

»التربية«: تلقي 
تظلمات »الممتازة« 

حتى 28 مايو

استقبل محافظ األحمدي، الشيخ فواز الخالد، 
المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، مساء 
أمس األول، في قصر الضيافة بمدينة األحمدي، 
وســــط حــضــور رســمــي وشــعــبــي الفــــت للشيوخ 
والمحافظين والنواب، ورؤســاء وأعضاء السلك 
الــدبــلــومــاســي، والــمــخــتــاريــن، وكـــبـــار مــســؤولــي 
القطاع النفطي، وعدد كبير من قيادات ومنتسبي 
أجــهــزة الـــدولـــة الــرســمــيــة واألهــلــيــة والــتــطــوعــيــة 

ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل اإلعــالم 
واألهالي، وجاليات المقيمين والــزوار من داخل 

المحافظة وعلى امتداد الكويت.
وحرص عدد كبير من المواطنين والمواطنات 
عــلــى الــحــضــور، وتــقــديــم الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
للمحافظ الخالد ومنتسبي المحافظة، متمنين 
ــار لــلــكــويــت، فــي ظــل قــيــادة صاحب  ــ دوام االزدهـ

السمو أمير البالد، وسمو ولي عهده األمين.

● فهد الرمضان
أعـــلـــنـــت وزارة الــتــربــيــة، 
 
ً
بدء القطاع اإلداري، اعتبارا

ــن أمــــــس، تــلــقــي تــظــلــمــات  مــ
عدم صرف مكافآت األعمال 
الممتازة لفئة اإلداريين عن 
الــعــام الــمــالــي 2022 بشكل 
إلكتروني عن طريق الموقع 

الرسمي للوزارة.
وقـــالـــت »الـــتـــربـــيـــة«، على 
ــتــــرونــــي، إن  ــكــ مـــوقـــعـــهـــا اإللــ
ــلـــمـــات األعــــمــــال  خــــدمــــة تـــظـ
ــام ٢٠٢٢  ــ ــ ــعـ ــ ــ الــــــمــــــمــــــتــــــازة لـ
مــتــاحــة عــلــى مــوقــع الــــوزارة 
اإللكتروني، والتي تبدأ من 
٢٠٢٣/٣/٣٠ حتى ٢٠٢٣/٥/٢٨.

»البلدي« يبحث تخصيص أراٍض 
لمراكز البيانات في الجهراء

● محمد جاسم
ــلــــدي  ــبــ ــلــــس الــ ــجــ ــمــ ــد الــ ــقــ ــعــ يــ
جلسته الرئيسية يــوم االثنين 
المقبل، ويبحث الطلب المقّدم 
مــن الهيئة الــعــامــة لالتصاالت 
ــلــــومــــات بـــشـــأن  ــة الــــمــــعــ ــيـ ــنـ وتـــقـ
لــــمــــراكــــز  ــيــــص أراض  تــــخــــصــ
البيانات في 3 مناطق بمحافظة 

الجهراء.
ويــــنــــاقــــش الـــمـــجـــلـــس طــلــب 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل 
الــــــبــــــري تـــخـــصـــيـــص »جــــــــــورة« 
ــرا  ــتـ ــــول 1950 مـ ــطـ ــ ــر بـ ــيــ ــســ ومــ
بصفة مؤقتة في مدينة صباح 
األحمد،  وطلب وزارة الداخلية 
استحداث شارع يربط الشارع 
رقــم 3 بــشــارع رقــم 50 بمنطقة 

هدية قطعة 4.
 كــمــا يــنــاقــش الــمــجــلــس طلب 
وزارة المالية تخصيص ممشى 
مــع مــواقــف للسيارات بمنطقة 
بنيدر ، وطلب تعديل على قرار 
»البلدي« الصادر بشأن مشروع 
ــز الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الـــثـــقـــافـــي  ــركــ ــمــ الــ
الترفيه بشارع عبدالله االحمد، 
 فضال عن طلب وزارة الكهرباء 

والـــــمـــــاء والــــطــــاقــــة الـــمـــتـــجـــددة 
ــيـــــص مـــــــوقـــــــع مـــحـــطـــة  ــ ــــصـ ــــخـ تـ
ــانـــويـــة بــمــنــطــقــة  ــثـ الـــتـــحـــويـــل الـ

العديلية، قطعة 3.
 ويـــبـــحـــث »الــــبــــلــــدي« الــكــتــاب 
المقّدم من نائب رئيس المجلس 
خالد المطيري، واألعضاء فهد 
العبدالجادر، وناصر الكفيف، 
ــدالــــلــــه الــــعــــنــــزي ونــــاصــــر  وعــــبــ
الــجــدعــان،، بــشــأن حــريــق سوق 

المباركية.

»دعم المخترعين«: جلسة عن »تطورات 
التكنولوجيا« 3 أبريل
تنظم الجمعية الكويتية لدعم المخترعين 
واالبتكار جلستها الثقافية الرمضانية تحت 
عنوان »ما هي آخر تطورات التكنولوجيا؟«، 
وذلـــــك مـــســـاء االثـــنـــيـــن الــمــقــبــل، عــلــى مــســرح 

المعهد العربي للتخطيط.
وقالت رئيسة لجنة »محركو االبتكار« في 
الجمعية لطيفة المطيري، في تصريح صحافي، 
أمس، إنه سيشارك في الجلسة رئيس قسم إدارة 
األعمال بكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 

)KCST( د. حسن غــره، حيث سيتناول »ريــادة 
األعــمــال فــي مجال التكنولوجيا واالخــتــراع«، 
والمدرب الدولي والمستشار التربوي السيد 
ــذي ســـيـــتـــنـــاول »تـــــطـــــورات الـــذكـــاء  ــ ــ الـــــــــراوي الـ
الــصــنــاعــي بــيــن الــمــاضــي والـــحـــاضـــر«، بينما 
تتناول األستاذة في قسم هندسة الكمبيوتر 
كلية )KCST( حنان الشراح موضوع »برنامج 
Chat GPT ومنافعه للمخترع والمبتكر«، ويدير 

الجلسة مرزوق السعيد.

المجلس البلدي

البلدية: موقع لبيع الخيام ضمن سوق الجمعة
أعلنت بلدية الــكــويــت توفير مــوقــع جديد 
لبيع الخيام، إثر إزالة السوق الحالي في منطقة 

الري، بعد انتهاء موسم التخييم لهذا العام.
وذكــــرت الــبــلــديــة، فــي بــيــان لــهــا، أن الموقع 
البديل تم اقتطاعه من مساحة سوق الجمعة 
الستغالله لبيع الخيام ومستلزمات البر بشكل 

مؤقت بديال عن سوق الخيام السابق.

 
ً
ولفتت إلى أن تقديم الخدمة سيكون مؤقتا
في الموقع الجديد لحين انتهاء البلدية من 
كل إجراءات طرح مشروع موقع سوق الخيام 
ــمــــان حـــســـن إدارة  ــابـــق لــالســتــثــمــار وضــ الـــسـ
المشروع الجديد، وفق نظام المزايدة بشكل 
تــتــوفــر فــيــه الــخــدمــة والـــمـــرافـــق االســتــثــمــاريــة 
واشتراطات األمن والسالمة لقوة اإلطفاء العام.

»إحياء التراث« تطلق مبادرة »علمني«
أطلقت جمعية إحياء التراث اإلسالمي، 
ــبـــادرة إنــســانــيــة خــيــريــة تعليمية تحت  مـ
ــر المحتاجة  شــعــار »عــلــمــنــي«، لــدعــم األســ
داخل الكويت، والتي تعاني عدم القدرة على 
ســـداد الــرســوم الــدراســيــة ألبنائها، بسبب 

ضعف الدخل.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أمس، أن 
الحملة تأتي ضمن مشاريع »سباق الخير 
الرمضاني«، لحث المتبرعين على التنافس 
والتسابق لفعل الخير، وتلبية رغباتهم في 

الشهر المبارك.
وأضـــــافـــــت أن الـــحـــمـــلـــة ســـتـــدشـــن عــلــى 

ــل، وفــــي كـــل مــرحــلــة ســتــكــون هــنــاك  ــراحــ مــ
كشوف ُمعدة بأسماء الحاالت التي ستتم 
مساعدتها، الفتة إلــى أنــه تــم اختيار هذه 
الــمــشــاريــع بــعــنــايــة فــائــقــة، لــتــتــمــاشــى مع 
الحاجات الُملحة لبعض القطاعات داخل 
الــكــويــت، وكــذلــك مــع الــتــوجــه الــعــام للدولة 
نحو تشجيع العمل الخيري ودعمه، لتلبية 

االحتياجات داخل الكويت.

»المهندسين« نظمت مسابقة رمضانية
نظمت جمعية المهندسين، مساء أمس 
األول، مسابقة الــقــرآن الــكــريــم الرمضانية 
الــثــانــيــة عــشــرة فــي مــســجــد الـــدولـــة الكبير 
بالتعاون مع إدارة المسجد ووزارة األوقاف 

والشؤون االسالمية.
وشــارك في المسابقة نحو 50 من أبناء 
الــمــهــنــدســيــن والــمــهــنــدســات لــثــالث فــئــات؛ 
االولــــى للمرحلة االبــتــدائــيــة لحفظ ســورة 
الـــذاريـــات، والــثــانــيــة للمرحلة المتوسطة 
في ســورة األحقاف، والثالثة للثانوية في 

سورة الزمر.
وفي ختام المسابقة، وزع عضو مجلس 

اإلدارة م.جالل الفضلي ومدير عام الجمعية 
م. وليد المطوع ورئــيــس لجنة المعارض 
م. حسن جمعة وأعــضــاء اللجنة المنظمة 

الجوائز على الفائزين والفائزات.
ولقيت المسابقة اهتماما كبيرا من فرق 
عمل األوقاف والمسجد الكبير، حيث أعرب 
مراقب مسجد الدولة الكبير وليد الشطي 
عــن ســعــادتــه بتنظيم المسابقة فــي ربــوع 
المسجد، مشيدا بالتنظيم الرائع من قبل 
المتطوعين والمتطوعات للعمل بالجمعية.
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أكد المؤتمر الخليجي الثاني 
لتحديات األمن السيبراني أهمية 
ــاد خــلــيــجــي لــأمــن  ــحــ إطــــــاق اتــ
الـــســـيـــبـــرانـــي، يـــخـــتـــص بــقــيــاس 
الوضع الراهن للمنطقة، وبشكل 
مستمر ومعالجة الشائك منها، 
ووضع سياسات وأطر لمنظومة 

األمن السيبراني.
ورفـــعـــت الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 
ألمن المعلومات تقريرها الخاص 
بالمؤتمر الخليجي الثاني إلى 
األمــيــن الــعــام لمجلس الــتــعــاون 
لــدول الخليج العربية د. جاسم 
الـــبـــديـــوي. وأشــــــــارت الــجــمــعــيــة، 
ــى أن الــمــؤتــمــر  فـــي تــقــريــرهــا، إلــ
والمشاركين فيه من دول مجلس 
التعاون ودبلوماسيين ارتكزوا 
عـــلـــى طــــــرح أهــــــم الـــقـــضـــايـــا فــي 
مــجــال األمـــن الــســيــبــرانــي، عــاوة 
عــلــى خـــروجـــهـــم بــمــجــمــوعــة من 
الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي بـــاتـــت حــاجــة 
مــلــحــة لـــــــدول الــمــنــطــقــة نــتــيــجــة 
للطفرات والتغيرات التي يشهدها 

العالم.
ــن أهـــــمـــــيـــــة مـــتـــابـــعـــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ وبـ
الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة في 
مــــجــــال االخــــــتــــــراق والــــجــــرائــــم 
اإللكترونية للتنبيه عن طرق 

االختراق المحتملة والمستجدة 
والعمل للحيلولة دون وقوعها، 
ورسم استراتيجية أمنية موحدة 

تحميها من المتغيرات القادمة.
إلى ذلك، أشارت رئيسة اللجنة 
العليا للمؤتمر د. صفاء زمــان، 
فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إلــــى أن 

إنــشــاء االتــحــاد الخليجي يأتي 
إيمانا بأهم المستجدات التي تهم 
مصالح وأمـــن ومستقبل الـــدول 
األعضاء، واالهتمام باألولويات 
لتحقيق األفضل لدول المجلس.

ــالــــة  ــنــــت زمـــــــــــان، فـــــي رســ ــيــ وبــ
وجــــهــــتــــهــــا إلــــــــى الــــــبــــــديــــــوي، أن 
دعـــم األمــــن الــســيــبــرانــي فــي دول 
الــمــجــلــس ســيــوفــر الــحــمــايــة من 
أي خطر يهدد استقرار الشعوب 
الخليجية، فــي ظــل اتــســاع رقعة 
ــيــــة عــلــى  ــتــــرونــ ــكــ الـــهـــجـــمـــات اإللــ
ــع الـــحـــكـــومـــيـــة وارتــــفــــاع  ــواقــ ــمــ الــ
مستوى األخطار التي يواجهها 
السكان، حيث باتت هذه المنطقة 
من أعلى المناطق استهدافا من 

قبل المخترقين. 
وأكـــــــــــــدت أهــــمــــيــــة وضـــــــــــرورة 
التعاون بين مختلف مؤسسات 
الــدول الخليجية لرسم منظومة 
موحدة وآمنة لمستقبل المنطقة، 
مضيفة أن المنظومة الموحدة 
ستساهم في إيجاد فرص عمل 
جــديــدة مشتركة ألبــنــاء دول 
المجلس مــن المختصين 
ــــي األمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي،  فــ
واستباق األخطار والتعاون 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مــــــــع األجــــــــــهــــــــــزة األمـ
الــمــخــتــصــة لــبــيــان أي خطر 
يــمــكــن أن يــنــتــج مـــن هجمات 

محتملة.

● جورج عاطف
أقــّرت إدارة الفتوى التشريع، 
ــــيــــة الــمــمــثــلــيــن 

ّ
ــق ، بــــأحــ

ً
مـــــــجـــــــددا

القانونيين للشركات المساهمة 
األعضاء بالجمعيات التعاونية 
ي الوفرة 

َ
الــزراعــيــة، مثل جمعيت

والعبدلي، بحضور الجمعيات 
العمومية والترشح النتخابات 
مــجــالــس إداراتـــــهـــــا، وذلـــــك على 
خلفية مخاطبة حديثة مرفوعة 
من وزارة الــشــؤون االجتماعية، 
ــّدم بـــهـــا أحـــد  ــ ــقـ ــ ــكــــوى تـ عـــقـــب شــ
ــيــــد بــــوجــــود  ــفــ ــيــــن تــ الــــمــــســــاهــــمــ
ــــح« واضــــــــح،  ــالـ ــ ــــصـ »تـــــــضـــــــارب مـ
السيما في ظل تعامل أكثر من 
شــركــة مــع الــجــمــعــيــة، بــمــا يزيد 

.
ً
على 100 ألف دينار سنويا

ــفـــتـــوى«، الـــذي   لــــرّد »الـ
ً
ــا ــقـ ووفـ

حصلت »الــجــريــدة« على نسخة 
 »الــــمــــشــــّرع قــــد أجــــاز 

ّ
مــــنــــه، فـــــــإن

ــيـــن أو  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــــاص الـــطـ ــــخـ ــــأشـ لـ
االعتباريين، على حد سواء ومن 
دون تــمــيــيــز، إنــشــاء الجمعيات 
 لــذلــك تثّبت 

ً
الــتــعــاونــيــة، وتــبــعــا

لــلــمــؤســســيــن صـــفـــة الــعــضــويــة 
فـــي الــجــمــعــيــة بــعــد إشـــهـــارهـــا«، 
 
ً
مضيفة أنــه »ال يستقيم منطقا

السماح لأشخاص االعتباريين 

بالمشاركة في تأسيس الجمعية 
دون أن ينضموا إلى عضويتها 
بعد إشــهــارهــا، ومــتــى اكتسبوا 
صــــفــــة الــــعــــضــــويــــة فــــيــــهــــا، فـــإنـــه 
ــزوم، يــتــمــتــعــون  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــق الـ ــريــ ــطــ وبــ
بــالــحــقــوق كــافــة الــمــقــررة لسائر 
األعـــــــــــضـــــــــــاء مــــــــــن األشــــــــخــــــــاص 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــيـــن دون تـــمـــيـــيـــز أو 
انــــتــــقــــاص، وهــــــو مـــــن الـــحـــقـــوق 
الدستورية التي ال تحتاج إلى 

نص قانوني خاص يقّرها«.
وتـــابـــعـــت »الــــفــــتــــوى«: »وبـــنـــاء 
ــا ســـبـــق، يـــحـــق ألعـــضـــاء  عـــلـــى مــ
ــة مـــن  ــ ــيــ ــ ــاونــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
األشخاص االعتباريين، بما في 

ذلك الشركات المساهمة، حضور 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة والــتــقــّدم 
لـــلـــتـــرشـــح النـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
 بالمساواة، وعدم 

ً
اإلدارة، عما

وجـــود نــص صــريــح ينتقص أو 
يقّيد ممارستها الــحــقــوق كافة 

المقررة ألعضاء الجمعية«.
وانتهت »الفتوى« في ُمجمل 
ــــى أن  رّدهـــــــا عـــلـــى »الـــــشـــــؤون« إلـ
»كتاب الوزارة األخير لم يتضمن 
أي وقـــائـــع أو مــعــطــيــات جــديــدة 
لــم تكن تحت بصر اإلدارة عند 
بحث المسألة محل طلب الرأي، 
بــــمــــا يـــســـتـــدعـــي إعــــــــــادة الـــنـــظـــر 
فــي الــمــوضــوع أو تغيير الـــرأي 

الــســابــق«، مــؤكــدة أن »جــمــيــع ما 
أشـــارت اليه الـــوزارة فــي كتابها 
ــتـــراضـــات  ــانـــي مــــن أوجــــــه اعـ ــثـ الـ
أبــــداهــــا أحـــــد الـــمـــســـاهـــمـــيـــن، تــم 
 وعرضها، لذا 

ً
تناولها تفصيا

نؤكد أننا مازلنا عند رأينا األول 
في األمر محل السؤال«.

وكــــانــــت »الـــــــشـــــــؤون«، مــمــثــلــة 
بإدارة شؤون العضوية وإشهار 
الجمعيات واالتحادات التعاونية 
ــهـــت  ــاع الــــتــــعــــاون، قــــد وّجـ ــقـــطـ بـ
مخاطبة رسمية إلــى »الــفــتــوى« 
بــتــاريــخ 23 نــوفــمــبــر الــمــاضــي، 
من ثم الحقتها بمخاطبة أخرى 
بتاريخ 8 فبراير المنصرم، على 
خــلــفــيــة مــخــاطــبــة مــديــر جمعية 
ــيـــة، الــتــي تفيد  الــعــبــدلــي الـــزراعـ
بتقّدم أحد المساهمين بشكوى 
يتضرر فيها من قيام الجمعية 
بقبول طلبات الترشح لعضوية 
مجلس اإلدارة لممثلي الشركات 
المساهمة، وكذلك السماح لهم 
بــحــضــور الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، 
وهــــــــــي الــــــتــــــي تــــــقــــــوم بــــتــــوريــــد 
المنتجات الــزراعــيــة للجمعية، 
 للمصالح 

ً
مما قد يشّكل تضاربا

واســـتـــغـــاال لــلــمــنــصــب، وُيــلــحــق 
الضرر بالمساهمين.

أكد وزير الصحة، د. أحمد العوضي، 
أن الدولة تضع ملف تطوير وتحسين 
جـــــودة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 

للمواطنين على رأس أولوياتها.
وشــــدد الــعــوضــي، فــي كلمته خــال 
ــيـــة الــــتــــي أقــامــتــهــا  الـــغـــبـــقـــة الـــرمـــضـــانـ
الجمعية الطبية الكويتية، مساء أمس 
األول، على أهمية دور الكوادر الطبية 
في االرتقاء بالخدمات الصحية، وفتح 

ــع مـــن الــتــطــور والــتــمــيــز في  ــاق أوســ آفــ
المجال الطبي.

وأكــد حرص الــوزارة على تقديم كل 
الدعم للكوادر الطبية؛ األمر الذي ُيسهم 

في االرتقاء بالخدمة الصحية.
وأشــاد الــوزيــر بالمستوى المتميز 
لـــلـــكـــوادر الــطــبــيــة، الفـــتـــا إلــــى األهــمــيــة 
الــكــبــيــرة الــتــي تــولــيــهــا الـــــوزارة بهدف 
المحافظة على حقوق األطباء وتوفير 
البيئة المناسبة لهم، والتشجيع على 

التطوير المهني المستمر.
اء 

ّ
وثّمن وزير الصحة التعاون البن

بين الوزارة والجمعية الطبية الكويتية 
وجــمــيــع الـــزمـــاء فــي جــمــعــيــات المهن 

الطبية.
مـــن جــانــبــه، ثــّمــن رئــيــس الجمعية 
الــطــبــيــة، د. إبــراهــيــم الـــطـــوالـــة، جــهــود 
وزير الصحة ودعمه الامحدود لزيادة 
مقاعد القبول في برامج البورد بمعهد 
الكويت لاختصاصات الطبية ودعمه 
لرفع مكافأة التدريب لأطباء المدربين 

في البوردات.
وأضــاف أن المكافأة حاليا تتراوح 

بين 300 و500 دينار شهريا.
وقـــــــال الــــطــــوالــــة إن مـــجـــلـــس إدارة 
الجمعية بــذل جــهــودا كبيرة لتحقيق 
ــبــــاء،  مـــكـــاســـب مــلــمــوســة لــجــمــيــع األطــ
مضيفا أن الجهود بــدأت بالسعي من 
خال التعاون مع نواب مجلس األمة، 
للعمل على تطبيق المادة 80 من قانون 

مزاولة مهنة الطب، وهو ما تم بالفعل، 
ــره تـــم تــثــبــيــت بــــدل الــخــفــارة  ــ وعـــلـــى أثـ
وتدريب األطباء عند اإلجازات الدورية.
ــعـــى إلــــى  ــيـــة تـــسـ وذكــــــــر أن الـــجـــمـــعـ
تحسين تلك المميزات، فضا عن إعادة 
الــنــظــر فـــي تــســعــيــرة الــعــمــل اإلضــافــي 
لأطباء، والتي وضعت بناء على كادر 

1993 ال كادر 2010.
وأضاف أن الجمعية قّدمت مقترحا 
فنيا وقانونيا يبين استحقاق الطبيب 
ــتـــي بـــــــدالت الـــــعـــــدوى والـــخـــطـــر  ــويـ ــكـ الـ

والشاشة والتلوث.

وأوضح رئيس الجمعية أنه تم وضع 
ــــدالت لــجــذب  مــقــتــرحــات بــمــمــيــزات وبــ
الطبيب الكويتي للعمل في المناطق 
النائية، الفتا إلى تعاون الجمعية مع 
نواب مجلس األمة فيما يخص تثبيت 
بــدل االختصاص والتخصص النادر 
عند الجمع بين القطاعين الحكومي 
والخاص، أسوة باألطباء العاملين في 
قطاعات حكومية مختلفة، فضا عن 
مناقشة إضافة تخصصات جديدة لبدل 

التخصص النادر.
وأضاف أن كل طبيب كويتي حاصل 

على التخصص الطبي العالي يجب أن 
ُيعامل كتخصص نادر.

من جانبه، أكد وزير الصحة األسبق 
د. محمد الجارالله أن وزير الصحة د. 
أحمد العوضي سعى خال فترة توليه 
حقيبة الوزارة إلى النهوض واالرتقاء 

بمستوى الخدمات الصحية.
ــه تــــواصــــل الـــوزيـــر  ــلـ ــارالـ ــمـــن الـــجـ وثـ
الــعــوضــي مـــع جـــمـــوع األطـــبـــاء والــــذي 
يــبــعــث الــــراحــــة والــطــمــأنــيــنــة والـــدعـــم 
والــــتــــشــــجــــيــــع لـــــلـــــكـــــوادر الــــطــــبــــيــــة فــي 

القطاعين الحكومي واألهلي.
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العوضي: تطوير الخدمات الصحية على رأس األولويات
• الطوالة: إعادة النظر في تسعيرة العمل اإلضافي لألطباء

• »مقترحات بمميزات وبدالت لجذب الطبيب الكويتي للعمل في المناطق النائية«
عادل سامي

صفاء زمان

وزير الصحة في مقدمة حضور غبقة الجمعية الطبية

كشف رئيس جمعية أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة 
الكويت، د. علي الكندري، 
عن لقاء وفد الجمعية مع 
مدير الجامعة بالتكليف، 

د. فهد الدبيس، أمس األول، 
لبحث العديد من القضايا 

األكاديمية، وأبرزها »قضية 
اإلبقاء على نصاب الفصل 

الصيفي وعدم خفضه، وهو 
ما وعد به مدير الجامعة، 

كما تمت مناقشة استكمال 
العمل على تحقيق الكادر 

الجامعي«.
وبّي الكندري، في تصريح 

صحافي أمس، أنه »تمت 
مناقشة تطوير الئحة 

املدرسي املساعدين، حيث 
سيتم تشكيل لجنة مشتركة 

بي إدارة الجامعة والجمعية 
ملتابعة املقترحات، ومن ثم 
إقرارها«، إضافة الى العمل 

على نقل مقر جمعية أعضاء 
هيئة التدريس من الشويخ 

إلى مدينة صباح السالم 
الجامعية بـ »الشدادية«.

أعلن نائب املدير العام 
للتعليم التطبيقي والبحوث 

ندبًا، د. أحمد الحنيان، 
فتح باب الترشح لشغل 

منصب عميد كلية التربية 
األساسية، وفقًا لشروط 

الهيئة الخاصة بمعايير 
وإجراءات وشغل الوظائف 
اإلشرافية في كليات الهيئة.

وأفاد الحنيان، في القرار 
الصادر أمس، بأن استقبال 
طلبات الترشح ينطلق من 

2 حتى 20 أبريل املقبل، 
خال فترة الدوام الرسمي 

في الهيئة، اعتبارًا من 10:15 
صباحًا حتى 2:30 ظهرًا.
وتابع الحنيان: »لن يتم 
تسلم أي طلب ترشح أو 

إضافة أي مستند جديد إلى 
طلب الترشح بعد انتهاء 
موعد االستقبال. سيكون 
تسلم الطلبات بالحضور 
شخصيًا في مكتب نائب 

املدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث بديوان 

الهيئة«.

رت الجمعية الكويتية 
َّ
حذ

لإلبل وموروثها الشعبي 
من تبعات الهجرة العكسية 

اك الحال من األراضي 
ُ
مل

السعودية إلى الكويتية، 
بعد قرار مغادرة أصحاب 

تراخيص املواشي من 
أبناء دول مجلس التعاون 

الخليجي الباد خال 
سبعة أشهر، وإغاق هذه 
التراخيص، وإعادة إبلهم 

ومواشيهم الحية إلى 
بلدانهم.

وناشدت الجمعية، في بيان، 
مجلس الوزراء ووزارة املالية 

بضرورة زيادة الدعم املقدم 
للثروة الحيوانية، لتشجيع 

املربي على زيادة العطاء، 
وتقديم املزيد من أجل 

تحقيق أهداف الدولة في 
تعزيز األمن الغذائي.

وأكدت ضرورة التنسيق مع 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية ملعرفة 
وإحصاء األعداد العائدة 

إلى الباد خال هذه الفترة، 
وتقدير احتياجات املربي، 

لتتناسب مع املطالبة بزيادة 
ميزانية دعم األعاف للسنة 

املالية 2023 /2024 لتجنب 
العجز الذي يحدث كل عام.

سلة أخبار

»تدريس الجامعة« لإلبقاء 
على نصاب »الصيفي«

فتح الترشح لعمادة 
»األساسية« بعد غد

»جمعية اإلبل« لزيادة 
دعم الثروة الحيوانية

حددت وزارة الصحة نهاية دوام الخميس 13 أبريل المقبل، 
آخر موعد لقبول طلبات ترشيح أعضاء فريق الخدمات الطبية 
لــمــوســم الــحــج مــن األطـــبـــاء والــصــيــادلــة والــهــيــئــة التمريضية 

والتفتيش الصحي وفنيي الطوارئ الطبية. 
وحدد نموذج طلب الترشيح الصادر عن الوزارة المستندات 
المطلوبة والــتــي تشمل صــورة عــن البطاقة المدنية، وصــورة 
ترخيص مزاولة المهنة، وصورتين شخصيتين وصــورة عن 

جواز السفر. 
وحددت الــوزارة أيضا الشروط الخاصة بترشيح الطاقم الطبي 
لــالــتــحــاق بــإحــدى حــمــات الــحــج الــكــويــتــيــة، عــلــى أن يــكــون الــكــادر 
 على فئة األطباء والهيئة 

ً
الطبي لالتحاق بحمات الحج مقتصرا

التمريضية، إلى جانب المستندات المطلوبة ذاتها، على أن ترسل 
كل نماذج الترشيح بعد تعبئتها على البريد اإللكتروني.

»الصحة« تحدد شروط ترشيح 
فريق الخدمات الطبية للحج

: للشركات المساهمة حق 
ً
»الفتوى« مجددا

الترشح في انتخابات »التعاونيات الزراعية«
 عقب شكوى »تضارب مصالح« من أحد المساهمين

ً
»الشؤون« خاطبتها ثانية

 إلى محكمة المرور خالل أسبوع
ً
إحالة 38 مستهترا

بوحسن: إغالق ورشة وتحرير 200 مخالفة مرور بـ »الشويخ الصناعية«
● محمد الشرهان

أحالت اإلدارة العامة للمرور 38 مستهترا تم ضبطهم 
خـــال األســبــوع األول مــن شــهــر رمــضــان، الـــى محكمة 
الــمــرور، بعد أن تم حجزهم في نظارة المرور بأوامر 
مباشرة من المدير العام لإلدارة، اللواء يوسف الخدة.

وقـــــال ضـــابـــط إدارة الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة والــتــوعــيــة 
الــمــروريــة فــي »الـــمـــرور«، الــرائــد عبدالله بــوحــســن، في 
تصريح صحافي أمــس، إن المستهترين الــذيــن تمت 
إحالتهم الى محكمة المرور ضبطوا من قبل دوريات 
اإلدارة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور ودوريـــــــات الـــجـــهـــات األمــنــيــة 
ف قسم االدعاء 

ّ
المساندة، مشيرا الى أن اللواء الخدة كل

الــعــام فــي إدارة تحقيق الــمــخــالــفــات بـــإعـــداد مــذكــرات 
بالمخالفات المرتكبة من قبل المستهترين، وإحالتهم 

بشكل فوري وسريع الى محكمة المرور.
من جانب آخر، أوضح بوحسن أن قطاع الشؤون 
ــذ، مــســاء أمــس 

ّ
ــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور نــف ــ الــفــنــيــة بــ

األول، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الخماسية، 
حملة أمنية ميدانية أشــرف عليها مساعد المدير 
العام لإلدارة العامة للمرور للشؤون الفنية، العميد 
محمد العدواني، والعميد أشرف األمير، واستهدفت 
منطقة الشويخ الصناعية، بالتعاون والتنسيق مع 
مفتشي وزارتي التجارة والصناعة والكهرباء والماء، 
واإلدارة العامة لمباحث اإلقــامــة، ومفتشي الهيئة 

العامة للصناعة ومفتشي بلدية الكويت.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 200 مخالفة 
مرور متنوعة وإحالة مركبة الى كراج الحجز وإغاق 
ورشة مخالفة تبيع األجهزة الخاصة بإصدار أصوات 
من عــوادم المركبات، والتأكد من ترخيص 12 ورشة 

أخرى من قبل مفتشي الهيئة العامة للصناعة.
ــار إلـــى تــســجــيــل 11 مــحــضــر مــخــالــفــة مـــن قبل  ــ وأشـ
مفتشي بلدية الــكــويــت، ووضــع مفتشي البلدية 211 
ملصق إنذار على المركبات المهملة، فضا عن وضع 
مفتشي وزارة الكهرباء والماء 11 ملصق استدعاء لـ 6 
ورش مخالفة، وكذلك ضبط رجال مباحث اإلدارة العامة 

لمباحث اإلقامة 3 مخالفين لقانون اإلقامة والعمل.

 وباعة متجولين
ً
 لإلقامة ومتسوال

ً
ضبط 17 مخالفا

● محمد الشرهان
نفذ قطاع األمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثا في 
اإلدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة حماية اآلداب 
العامة ومكافحة االتجار بالبشر، عدة حمات أمنية، 
بــالــتــعــاون والتنسيق مــع بلدية الــكــويــت، أســفــرت عن 
ضبط 17 مخالفا لقانون اإلقــامــة والعمل، ومتسوال، 

وباعة متجولين.

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ »الجريدة«، 
أن رجال مباحث إدارة حماية اآلداب العامة ومكافحة 
االتجار بالبشر، وبالتنسيق مع مفتشي البلدية في عدد 
من المناطق، تمكنوا من ضبط 9 أشخاص من جنسيات 
مختلفة بتهمة التسول، إضافة إلى ضبط 7 أشخاص 
بتهمة بــائــع مــتــجــول، مشيرا إلــى أن مفتشي البلدية 
حــرروا مخالفات بحقهم، وصـــادروا ما بحوزتهم من 
بضائع، ومن ثم تمت إحالتهم الى جهات االختصاص.

وأضــاف المصدر أن رجــال المباحث بــإدارة حماية 
األحداث تعاملوا أيضا مع أحد المقاطع التي انتشرت 
على مواقع التواصل، وظهر فيها أحد األشخاص يبيع 
األطعمة والحلويات أمــام إحــدى المدارس االبتدائية، 
مــشــيــرا إلـــى أن رجــــال الــمــبــاحــث تــمــكــنــوا مـــن القبض 
عليه، وتبين أنه مخالف لقانون اإلقامة والعمل، وتمت 
مــصــادرة األغــذيــة الــتــي بــحــوزتــه وإحــالــتــه إلــى جهات 

االختصاص.

»األرصاد«: أمطار رعدية وغبار 
في عطلة نهاية األسبوع

القراوي: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
ــاد الــجــويــة، إن الــبــاد تتأثر بامتداد  قالت إدارة األرصـ
 مــع منخفض آخـــر في 

ً
منخفض جـــوي سطحي مــتــزامــنــا

طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة 
 تتخللها بعض السحب الركامية 

ً
والمتوسطة تدريجيا

 حتى 
ً
مــع فــرصــة أمــطــار متفرقة قــد تــكــون رعــديــة أحــيــانــا

عصر اليوم.
وتوقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة األرصاد الجوية 
عبدالعزيز القراوي لـ »كونا«، أنه من بعد عصر اليوم ينحسر 
، ليسمح بتقدم مرتفع جوي 

ً
المنخفض الجوي تدريجيا

 خاصة 
ً
 بكتلة هوائية معتدلة إلى باردة نسبيا

ً
مصحوبا

خال ساعات الليل المتأخرة ورياح نشطة تزيد سرعتها 
 في الساعة مثيرة للغبار، على أن تؤدي 

ً
على 60 كيلومترا

.
ً
إلى انخفاض الرؤية األفقية أحيانا

 للحرارة 
ً
وأضاف القراوي أن الطقس اليوم يكون مائا

 إلــى غائم مع 
ً
 جزئيا

ً
 وغــائــمــا

ً
 لــلــبــرودة ليا

ً
 ومــائــا

ً
نــهــارا

 وفــرصــة 
ً
فــرصــة ألمــطــار متفرقة قــد تــكــون رعــديــة أحــيــانــا

للغبار، ودرجــات الحرارة العظمى المتوقعة بين 28 و31 
درجة مئوية والصغرى بين 15 و18 درجة.

 ،
ً
، توقع القراوي أن يكون معتداًل نهارا

ً
وعن الطقس غدا

 مــع انــخــفــاض مــلــحــوظ في 
ً
 لــلــبــرودة إلـــى بـــارد لــيــا

ً
مــائــا

ــاح مــثــيــرة لــلــغــبــار عــلــى الــمــنــاطــق  ــريـ ــرارة والـ ــحـ ــــات الـ درجـ
المكشوفة، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 22 و24 

درجة مئوية والصغرى المتوقعة 08 و12 درجة.

»أمن المعلومات«: استراتيجية أمنية 
خليجية للحماية من الهجمات اإللكترونية
الجمعية رفعت تقرير المؤتمر الخليجي الثاني لألمن السيبراني إلى البديوي
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أسفر حريق شقة في عمارة مكونة من 9 أدوار بمنطقة الفحيحيل 
عن 4 حاالت اختناق.

وذكــرت إدارة العاقات العامة واإلعــام بقوة اإلطفاء العام، أن 
 ورد فجر أمس، الى إدارة العمليات المركزية يفيد بوجود 

ً
باغا

حريق شقة في عمارة بالفحيحيل. 
وأوضحت اإلدارة أنها وّجهت فرق اإلطفاء من مراكز الفحيحيل 
والمنقف الى موقع الباغ، وعند وصول الفرقة تبّين أن الحريق 
اندلع بشقة في الدور السادس، وقام رجال اإلطفاء بإخاء العمارة 

من السكان ومكافحة الحريق وإخماده.
وأسفر الحريق عن 4 حاالت اختناق، وتم تسليمهم لـ »الطوارئ 

الطبية«.

»عمليات الجيش«: جاهزون لمواجهة األخطار والتحديات
الزواوي شارك في افتتاح 5 مستودعات لوجستية جديدة بـ »عريفجان« بتمويل كويتي - أميركي

أكــــد الــعــقــيــد ركــــن بــحــري وليد 
الــــــــــــزواوي، مــــن هــيــئــة الــعــمــلــيــات 
المشتركة في الجيش الكويتي، أن 
 على أهبة االستعداد 

ً
»الجيش دائما

في متابعة جميع األحــداث، وعلى 
اطاع دائم على جميع المجريات 
العسكرية في المنطقة، وجاهزون 
لمواجهة األخطار أو أي تحديات، 
ســواء على المستوى اإلقليمي أو 

العالمي«.
جــــــاء ذلــــــك خــــــال تــصــريــحــات 
للصحافيين على هامش مشاركة 
الزواوي في افتتاح 5 مستودعات 
لوجستية جديدة )APS( لتخزين 
ــات الــعــســكــريــة فـــي معسكر  ــيــ اآللــ
عريفجان األميركي، بحضور القائم 
بـــاألعـــمـــال األمـــيـــركـــي لــــدى الــبــاد 
جيمس هولتسنايدر، وبمشاركة 
عــــدد كــبــيــر مـــن ضــبــاط كويتيين 

وأميركيين.
 عـــلـــى ســــــؤال عــــن كيفية 

ً
وردا

التعاون بين الجيشين األميركي 
والـــــــكـــــــويـــــــتـــــــي فـــــــــي بــــــــنــــــــاء هــــــذه 
ــا إذا تـــم ذلــك  ــ الـــمـــســـتـــودعـــات، ومـ
بــإشــراف وتــمــويــل كويتيين، قال 
الزواوي: »هناك تمويل من الطرفين 
 ،DCA والمشاركة حسب اتفاقية
 يــحــدث للمرة 

ً
ــذا لــيــس شــيــئــا ــ وهـ

األولـــــــى، وهـــنـــاك مـــشـــاريـــع أخـــرى 
مماثلة فيما مضى«.

 
ً
ــدد عــلــى أن ثــمــة تنسيقا ــ وشــ
 فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

ً
 دائــــــمــــــا

ً
مـــشـــتـــركـــا

بالتدريبات بين جيشي البلدين، 
 إلــى وجــود مواسم تدريبية 

ً
الفتا

ســنــويــة، وجــــدول متفق عليه من 
الطرفين، وهذه المواسم التدريبية 
تــكــون مــن شهر 9 إلــى شهر 4 كل 
ــر تـــدريـــب كــــان تــدريــب  ــ ســنــة، وآخـ
التحرير، بمشاركة القوات البرية مع 

الجيش األميركي، وستكون هناك 
تدريبات مستقبلية بين الطرفين.

تعزيز القدرات 
ــاحـــــيـــــتـــــه، أكــــــــــد الــــقــــائــــم  مـــــــن نـــ
بــاألعــمــال فــي الــســفــارة األميركية 
جيمس هولتسنايدر أن افتتاح 
المستودعات الجديدة في معسكر 
عــريــفــجــان يــعــكــس الــــتــــزام بــــاده 
وشراكتها مع الكويت واالستثمار 
فـــي الــمــنــشــآت الــتــي تــعــزز قــــدرات 
القوات والمعدات لتكون بالجاهزية 
المطلوبة لمساعدة الــشــركــاء في 
 أهمية 

ً
الكويت أو المنطقة، موضحا

هذه المستودعات كجزء من شراكة 
طويلة المدى.

ــار إلـــى أنـــه تــم إنــشــاء هذه  وأشــ
الــمــســتــودعــات بــتــمــويــل أمــيــركــي 
- كــويــتــي مــشــتــرك لــدعــم الـــقـــدرات 
الــدفــاعــيــة فـــي الــكــويــت، وبتنفيذ 
المهندسين العسكريين األميركيين 
بالتعاون مع المقاولين المحليين، 
ــذه الــمــســتــودعــات   إلـــى أن هـ

ً
الفــتــا

الجديدة مكيفة، وتستوعب 500 
من المعدات العسكرية وحمايتها 
والـــحـــفـــاظ عــلــى جــاهــزيــتــهــا ألي 

طارئ.
ولفت إلــى أن تطوير المنشآت 
فــــي مــعــســكــر عـــريـــفـــجـــان يــعــكــس 
ــلـــى االســـتـــثـــمـــار  حــــــرص بـــــــاده عـ
ــة، حــــيــــث إن هــــذه  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ فــــــي الــ
ـــ 5، إضـــافـــة إلــى  الــمــســتــودعــات الــ
ــات جـــــــديـــــــدة ســـيـــتـــم  ــ ــــودعــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
افـــتـــتـــاحـــهـــا، ســتــســتــخــدم ألعـــــوام 
طويلة، وهــذا في حد ذاتــه رسالة 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــواليـ فـــحـــواهـــا أن الـ
مــازالــت مهتمة بالمنطقة وباقية 
فــيــهــا مـــن أجــــل أمــــن الـــشـــركـــاء في 

الكويت والمنطقة.

وبــخــصــوص تقييمه للوضع 
ــح أن  ــ األمـــنـــي فـــي الــمــنــطــقــة، أوضـ
المنطقة مــازالــت تحفل بالعديد 
مـــن الــتــحــديــات األمــنــيــة فـــي عــدد 
من المناطق، وهذا يستلزم العمل 
مــع الــشــركــاء بــمــن فيهم الــكــويــت، 
مــن خـــال الــتــمــاريــن والــتــدريــبــات 
المشتركة في البر والبحر والجو، 
ــقـــوات  لــلــحــفــاظ عـــلـــى جـــاهـــزيـــة الـ
فــي المنطقة لمواجهة أي طــارئ، 
 التزام باده بتدريب الشركاء 

ً
مؤكدا

والحلفاء في المنطقة، إضافة إلى 
 بجهود اإلغــاثــة 

ً
اهتمامها كثيرا

اإلنسانية مع الشركاء في الكويت.

زيارة الزين
وحول زيارة السفيرة الكويتية 
لــــــدى واشـــنـــطـــن الـــشـــيـــخـــة الـــزيـــن 
ــبــــاح لــمــعــســكــر عـــريـــفـــجـــان،  الــــصــ

أشــاد هولتسنايدر بقوة الشراكة 
االستراتيجية األميركية - الكويتية، 
 أن العاقات على الصعيد 

ً
موضحا

الــدفــاعــي والــعــســكــري تعتبر أحد 
 
ً
أبرز مكونات هذه الشراكة، متطلعا

إلى التحاق السفيرة الزين بعملها 
بواشنطن، وإجـــراء مباحثات من 
ــم وتـــعـــزيـــز الــعــاقــات  ــ شــأنــهــا دعـ
الثنائية والبناء عليها وتطويرها 
واستشراف آفاق جديدة لها تعود 

بالنفع على الشعبين الصديقين.
ــارة الشيخة  ــ ــار إلـــى أن زيـ ــ وأشـ
الـــزيـــن الــصــبــاح للمعسكر كــانــت 
فرصة لاطاع على عمل القوات 
على أرض الواقع، ومتابعة التطور 
ــال فــــي مختلف  ــّعــ ــفــ الــــواضــــح والــ
أرجائه، بصورة تنعكس على كيفية 
عمل القوات األميركية في الكويت.

 عــلــى ســــؤال حـــول مـــا إذا 
ً
وردا

تــم االنــتــهــاء مــن إجـــــراءات اعتماد 
السفيرة األميركية الجديدة المعينة 
لـــدى الــكــويــت كــاريــن ســاســاهــارا، 
ــبــــاد،  ــــد وصــــولــــهــــا الــــــى الــ ــــوعـ ومـ
قـــال إنــهــا على بعد خطوتين من 
االعتماد والموافقة على التعيين، 
حـــيـــث ســيــعــقــد اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة 
ــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس  ــعــــاقــ الــ
الــشــيــوخ للتصويت عليها، وإذا 
اجتازت هذا التصويت فستذهب 
إلى التصويت الكامل في مجلس 
ــــوخ، وإذا تـــــم الـــتـــصـــويـــت  ــيـ ــ ــشـ ــ الـ

ــتـــم اعـــتـــمـــاد  ــيـ لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــا فـــسـ
 أن هــذا األمـــر قد 

ً
تعيينها، مبينا

يستغرق بضعة أسابيع أو ربما 
 على 

ً
، حــيــث يعتمد كــلــيــا

ً
ــهـــورا شـ

جدول أعمال مجلس الشيوخ.

التكامل العسكري
بــــــــــــــــدوره، شـــــــــدد قــــــائــــــد فــيــلــق 
المهندسين بالجيش األميركي 
فــي معسكر عريفجان اللفتنانت 
كـــولـــونـــيـــل ريـــــك تـــشـــايـــلـــدرز على 
»أهمية التحّوط ضد أولئك الذين 
يهددون صداقتنا واالستقرار الدائم 
 أن »ساح 

ً
لألجيال المقبلة«، مضيفا

المهندسين في الجيش األميركي 
قــام مع شركائه الكويتيين ببناء 
هذه المستودعات، لحماية اآلليات 
من كل الظروف المناخية، لتكون 
جـــاهـــزة عــنــد الـــحـــاجـــة إلــيــهــا من 
حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة«. 
ــذه  ــ وأكــــــــــــد تـــــشـــــايـــــلـــــدرز أن هـ
الــمــســتــودعــات الــــ 5 هـــي أكــثــر من 
مــجــرد مـــرافـــق تــخــزيــن، فــهــي رمــز 
لــألمــن وتــبــرز التكامل العسكري 
الـــــذي يــمــكــن تــحــقــيــقــه والـــتـــعـــاون 
ــي الـــثـــنـــائـــي بـــيـــن الـــكـــويـــت  ــ ــنـ ــ األمـ
ــات الــمــتــحــدة، وهـــي نتاج  والـــواليـ
تعاون وثيق بين القوات المسلحة 
الكويتية ووزارة الــدفــاع وجيش 
المهندسين األميركيين، وعندما 
تختار هيئات الهندسة األميركية 

كــوكــاء لبناء التصميم الخاص 
بــك، فــأنــت تعلم أنــك تحصل على 
ــجـــودة، أنـــت تحصل عــلــى بنية  الـ
تحتية مــســتــدامــة تـــم تصميمها 
وبناؤها مــن فريق مــن المهنيين 
والمهمين، كما تحصل على شريك 
مــخــلــص ومــــوثــــوق فـــيـــه، ومــلــتــزم 
بتقديم الحلول الهندسية الفائزة، 
ويــضــمــن خـــبـــراؤنـــا أنـــنـــا نخطط 
ــقــــدم نــتــائــج  ونـــصـــمـــم ونـــبـــنـــي ونــ
استثنائية في إطــار جــدول زمني 

وبأمان وفي حدود الميزانية. 
وأردف: »نـــحـــن نــعــتــمــد بــشــدة 
عــلــى شــركــائــنــا والـــعـــاقـــات الــتــي 
نبنيها على كل المستويات إلنجاز 
مهمتنا مع شركائنا في مجموعة 
دعم المنطقة، ولواء الدعم الميداني 
للجيش 401 وحلفائنا في الكويت«، 
الفــتــا إلـــى أن »هـــذه المستودعات 
ستضمن أن الجنود سيحصلون 
على ما يحتاجون إليه في الوقت 
المناسب، كما ستوفر حماية بيئية 
ضرورية للمعدات الازمة للقيام 
بمزيد من التدريبات المتوسطة 
والــواســعــة الــنــطــاق مــع شركائنا 
اإلقليميين، لبعث رسالة ال يمكن 
ــل مـــن أصــدقــائــنــا  إنـــكـــارهـــا إلــــى كـ

وخصومنا في المنطقة«.

بوالند
بــدوره، أكد الكولونيل توماس 

بـــوالنـــد، الــــذي يــتــولــى قــيــادة لــواء 
الدعم الميداني للجيش 401 ومقره 
»عــريــفــجــان«، أن »احتفالنا اليوم 
هو تذكير ملموس على اهتمامنا 
المشترك ومهمتنا مع شركائنا، 
في حين أن هذه المستودعات التي 
ُبنيت على مساحة تبلغ نحو 30 
ألف متر مّربع وبتكلفة 27 مليون 
دوالر، هـــي حــجــر الــــزاويــــة إلبــــراز 
قوتنا في الشرق األوســط، ولدعم 
العمليات في جنوب غربي آسيا، 
كما أنه يرسل إشــارة واضحة عن 
الــتــزام الــواليــات المتحدة الراسخ 
بمصالح األمن الجماعي لشركائنا 
فــــي مــنــطــقــة مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــيـــادة 

المركزية األميركية«. 
وقــــال بـــوالنـــد: »كـــل هـــذا أصبح 
 مــن خــال الثقة المتبادلة 

ً
ممكنا

وااللــــتــــزام الــثــابــت بــيــن الـــواليـــات 
الـــمـــتـــحـــدة والـــكـــويـــت لبعضهما 
البعض، وهـــذه الــمــرافــق الجديدة 

هي انعكاس جريء لهذا االلتزام«.
: »لــقــد دعم 

ً
وخــتــم كلمته قــائــا

الــكــويــتــيــون بــكــل ســـخـــاء الـــقـــوات 
األمــيــركــيــة فــي هـــذا الــبــلــد مــنــذ 32 
، ولــم يكن لدينا أي مــن هذه 

ً
عــامــا

التسهيات من دون دعــم الكويت 
الكبير«.

آليات عسكرية في المستودعات الجديدة

الزواوي و هولتسنايدر وعدد من المسؤولين خالل افتتاح المستودعات )تصوير نوفل إبراهيم(

مشروع 
المستودعات 

رسالة مفادها 
أننا باقون 

من أجل أمن 
الشركاء 

في الكويت 
والمنطقة

هولتسنايدر

المستودعات 
توفر حماية 

بيئية 
ضرورية 
للمعدات 

الالزمة للقيام 
بمزيد من 
التدريبات

تشايلدرز

ربيع كالس

أفــاد بيان صــادر عــن مخيم عريفجان 
بـــأن »مـــشـــروع الــمــســتــودعــات يــعــد حجر 
ــي قــــــدرة الـــجـــيـــش عـــلـــى إبـــــراز  الـــــزاويـــــة فــ
ــال  قـــوتـــه بــســرعــة فـــي الــمــنــطــقــة، مـــع إرســ
إشارة واضحة اللتزام الواليات المتحدة 
ــن الـــجـــمـــاعـــي لــشــركــائــنــا  ــ ــ بـــمـــصـــالـــح األمـ
فــي منطقة مــســؤولــيــة الــقــيــادة المركزية 
 أنه تمت الموافقة على 

ً
األميركية«، مبينا

بناء المستودعات الـ 5 بتكلفة 27 مليون 
دوالر، من خال اتفاقية تعاون بين وزارتي 

الدفاع األميركية والكويتية.
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان أن »بــــــرنــــــامــــــج 
المستودعات الجاهزة للجيش األميركي 
 مـــن اســتــراتــيــجــيــة الجيش 

ً
ا ــزء ــ يــعــتــبــر جـ

للحفاظ على المعدات الجاهزة للقتال في 
المواقع االستراتيجية حول العالم، حيث 

يتم وضــع مجموعات مــن الــمــعــدات، مثل 
الــدبــابــات والــشــاحــنــات الــخــاصــة باللواء 
الــمــدرع، في منشآت تتأقلم مع كل أنــواع 
 أن الكويت واحــدة من 

ً
المناخ«، موضحا

خــمــســة مـــواقـــع مـــخـــزون مــســبــق للجيش 
األميركي )APS( في جميع أنحاء العالم.

هولتسنايدر وأجواء رمضانهولتسنايدر وأجواء رمضان
 ،

ً
وصف هولتسنايدر أجواء رمضان في الكويت بالرائعة جدا

 بتقليد زيارة الدواوين، والتي تعتبر فرصة للقاء والحوار 
ً
مشيدا

 عن سعادته 
ً
وهي جزء ال يتجزأ من ثقافة المجتمع الكويتي، معربا

لعودة هذه اللقاءات بعد عامين من التوقف بسبب تفشي جائحة 
كورونا، والتي تسببت في ابتعاد الناس عن بعضها.

وأضـــاف: »مــن الجيد أن نــرى عــودة الحياة الطبيعية وعــودة 
 مع طقس 

ً
الدواوين الستقبال روادها في شهر رمضان، خصوصا

 أنه سيستمر 
ً
رائــع ال يخلو من المطر في هذا الشهر«، موضحا

في زيارة بقية الدواوين األخرى، وااللتقاء باألصدقاء واالستمتاع 
بأجواء رمضان الجميلة.
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مصرع مواطن وإصابة آخر في تصادم بالجهراءمصرع مواطن وإصابة آخر في تصادم بالجهراء
• محمد الشرهان

لــقــي مـــواطـــن بــالــعــقــد الــثــالــث مـــن عــمــره 
مصرعه مساء أمــس، جــراء حــادث تصادم 
مروري وقع على طريق الجهراء، كما أسفر 
الـــحـــادث عــن إصــابــة مــواطــن آخـــر بــجــروح 

متفرقة.
فـــي الــتــفــاصــيــل، ذكــــرت ادارة الــعــاقــات 

العامة واإلعـــام فــي قــوة اإلطــفــاء الــعــام أن 
إدارة العمليات المركزية بقوة اإلطفاء العام 
 يفيد بوجود حادث تصادم على 

ً
تلقت باغا

طريق الجهراء السريع، مشيرة إلى أنه فور 
تلقي الباغ تم توجيه مركز إطفاء الجهراء 

إلى موقع الباغ.
وأوضحت اإلدارة أن رجــال اإلطفاء فور 
وصولهم تبين لهم أن الحادث تصادم بين 

مركبتين، ووجــــود شخصين محشورين 
داخل المركبتين، الفتة إلى أن رجال اإلطفاء 
شرعوا على الفور في إخراج المحشورين، 
وتــبــيــن أن أحــدهــمــا فـــارق الــحــيــاة، واآلخـــر 

مصاب بجروح بليغة.

ضبط 15 كيلو بودرة الريكا وزيت 
حشيش بالشحن الجوي

• محمد الشرهان
أحبط مفتشو اإلدارة العامة للجمارك العاملون 
في إدارة جمارك الشحن الجوي محاولة تهريب 
كمية من بــودرة مــادة الاريكا وزيــت الحشيش 
الــمــخــدريــن فــي ضبطيتين منفصلتين صباح 

أمس األول. 
وفي تفاصيل الضبطية األولى، كشف مراقب 
ــإدارة الــشــحــن الــجــوي  ــ الــتــفــتــيــش واالســـتـــيـــداع بــ
باإلدارة العامة للجمارك خالد الحوطي، أن فريق 
االســـتـــهـــداف الــجــمــركــي تــمــكــن مـــن تــحــديــد طــرد 
 إلى 

ً
بريدي مشتبه فيه قادم من الخارج، مشيرا

أنــه عند التدقيق على الطرد من مفتش الشحن 
الجوي تبين أنه يحتوي على 8 أمبوالت من زيت 

الحشيش.
وفي تفاصيل الضبطية الثانية، قال الحوطي، 
إن أحد مفتشي الجمارك بالشحن الجوي ضبط 

 عليه »مــلــح خــاص 
ً
 كبير الــحــجــم مــكــتــوبــا

ً
كــيــســا

بتنظيف الصحون«، وبعد تفتيشه بدقة تم العثور 
بداخله على بودرة الاريكا المخدرة، والتي يبلغ 

.
ً
وزنها ١٥ كيلوغراما

ــار إلـــى أن إدارة الــشــحــن الــجــوي اتــخــذت  وأشــ
ات الجمركية المتبعة، وأعدت محضري  اإلجــراء
ضــــبــــط بــــالــــواقــــعــــتــــيــــن، وحــــــــــــددت األشـــــخـــــاص 
 أن إدارة جمارك 

ً
المستوردين للطردين، مضيفا

الشحن الــجــوي أحــالــت الضبطيتين إلــى جهات 
االختصاص.

مــن جــانــبــه، أكــد الــمــديــر الــعــام لــــإدارة العامة 
للجمارك سليمان الفهد االســتــمــرار فــي تزويد 
المنافذ الجمركية باألجهزة المساندة للتفتيش، 
ــــوادر الــجــمــركــيــة عــلــى  ــكـ ــ ــــى تــــدريــــب الـ إضــــافــــة إلـ
 بالشكر إلــى جميع 

ً
أعلى المستويات، متوجها

المسؤولين والموظفين في القطاعات الجمركية 
كافة، لجهدهم وإخاصهم وتفانيهم في العمل.

المواد المخدرة المضبوطة

إصابة إصابة 44 أشخاص باختناق أشخاص باختناق
في حريق بالفحيحيلفي حريق بالفحيحيل
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»إرادة أمة«: نرفض المساس بصالحيات األمير
الحبيني: نحن أمام حكم ملزم والَمخرج من المشهد الضبابي بيد رئيس الوزراء

علي صنيدح
شــــدد الــمــشــاركــون فـــي نـــدوة 
ــقــــدت فــي  ــتــــي عــ »إرادة أمـــــــة« الــ
ديـــوان عضو المجلس المبطل 
حمد المدلج، مساء أمس األول، 
عـــلـــى رفـــــض الـــشـــعـــب الــكــويــتــي 
ــمــــســــاس بـــصـــاحـــيـــات ســمــو  الــ
األمير الدستورية  وإبطال إرادة 
األمــــة، مشيرين إلـــى أن الشعب 
يعيش أزمــة ثقة فــي مؤسسات 
الدولة، وال يمكن لمن اتهم بشراء 
األصـــــــوات الـــتـــحـــدث عـــن نــزاهــة 

 االنتخابات. 
ــة، قـــــــال مـــــــرزوق  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــي الــ ــ فــ
الحبيني: »نحن أمام حكم ملزم، 
والمخرج من المشهد الضبابي 
بــيــد رئـــيـــس الـــــــــوزراء، وأقــولــهــا 
ــكــــل صـــــراحـــــة لـــلـــشـــيـــخ أحـــمـــد  بــ
النواف، شكلت في أقل من سنة 
٤ حكومات حتى اآلن، فهل أنت 
قادر على حل مشاكل  البلد؟ ولذا 
أقولها للشيخ أحمد النواف لن 
تقدر، ألن الحمل ثقيل »والشق 
عـــود« وال راح يخلونك، والبلد 
واقــفــة منذ 10 ســنــوات، وإذا لم 
 تستطع حــل الــمــشــكــلــة فلتتنّح 

عن المشهد.  
 بدوره، ذكر شعيب المويزري 
أن »هذه األزمات تتكرر كل سنة، 
وهذا نهج مرسوم منذ ٦٠ عاما، 
ــات كــل سنة،  ليعيش الــبــلــد أزمــ
وال أحـــتـــاج إلـــى أن أتـــحـــدث عن 
أعـــمـــال مــجــلــس 2022 أو أدافـــع 
عنه، وهي محفوظة عندي قبل 

أن يتم مسحها.
ــــاف الـــمـــويـــزري، ال خير  وأضـ
فينا إن لــم نتمسك بالعهد مع 

األسرة الحاكمة، وال خير فينا إن 
لم نكن أبناء لسمو األمير »ابونا 
اجتماعيا  ودستوريا«، وال خير 
فينا إن لــم نكن مــع مــن اخــتــاره 
سمو األمير لوالية العهد، وسمو 
ولــي العهد هــو أخــونــا، ولكن ال 
خير فينا إن  سكتنا عن بعض 
ســلــوكــيــات بــعــض أفــــراد األســـرة 
الحاكمة، فهذا الشعب ال يستحق 

ما يجري له.
ــقــــاف  ــإيــ وطـــــــالـــــــب األســـــــــــــرة بــ
ــا الــــذيــــن ال يــحــتــرمــون  ــائـــهـ ــنـ أبـ
الــدســتــور ويــخــطــطــون لتعليق 

المجلس.
وأشــــــار إلــــى أن الــمــخــطــطــات 
الــتــي تــنــفــذ ضــد هـــذا  الــشــعــب ال 
يمكن السكوت عنها، و«أؤكد أنه 
ال خير فينا إن لم نقل إن بعض 

ــم أفـــــــراد مــن  ــاد هــ ــفـــسـ أطـــــــراف الـ
األسرة الحاكمة«.  من جانبه، أكد 
سعود العصفور أن »الظرف الذي 
تمر به الباد ليس جديدا، فكل 
متابع للشأن السياسي يعلم أن 
هذه حرب  مستمرة، وتتكرر منذ 
ســـنـــوات، فــهــي حـــرب بــيــن دولـــة 
الــمــشــيــخــة ودولــــة الــمــؤســســات، 
ــرار  ــر مــســتــمــر مــنــذ إقـ ــذا األمــ وهــ
دســـتـــور 62،  واعـــتـــبـــره الــبــعــض 
ــه غــلــطــة مــن غــلــطــات عبدالله  أنـ

السالم«.  
وأضاف العصفور أن »البعض 
يعتقد أن الــمــجــلــس تــم إبــطــالــه 
في 19 من الشهر الجاري، ولكن 
نحن في مجلس األمة األمر كان 
 واضـــحـــا لــنــا مــنــذ الـــيـــوم األول 
مــن عمر المجلس بــأنــه إذا نفد 
المجلس من اإلبطال، فسيتجه 
ــل، فـــقـــد كـــانـــت األمـــــور  ــحــ الـــــى الــ

واضحة لنا«. 
وتابع: مشكلتنا في الكويت 
أنـــه لــيــس هــنــاك إيـــمـــان حقيقي 
بــعــمــل الــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة.
ــه فـــهـــاد  ــلــ ــدالــ ــبــ بــــــــــــدوره، ذكـــــــر عــ
ــرفـــض أن تــتــعــدى الــســلــطــات  »نـ
عــلــى صــاحــيــات ســمــو األمــيــر، 
ولن نتوقف حتى تعيدوا األمور 
إلــــى نــصــابــهــا، والــــنــــاس ســوف 
 تدافع عن حقوقها وتقولها في 

الصناديق«.  
إلى ذلك، قال شعيب شعبان: 
»قـــابـــلـــنـــا فــــي دواويــــــــن الــكــويــت 
الكثير من المواطنين من جميع 
فئات المجتمع الكويتي، وكلهم 
أجمعوا على أنهم غير راضين 

ــرة األخــــيــــرة  ــتــ ــفــ  عـــــن قـــــــــــرارات الــ
ــلــــى صـــاحـــيـــات  ــاوز عــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
األمير«، مضيفا: »اآلن يأتي نواب 
من المجلس السابق الذي استمر 
لنحو  عامين ويوهمون الناس 
بأنهم يريدون إقرار المفوضية 

وأصبح إصاح الباد مهما«.
 مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، ذكــــــــــر فـــــاح 
الــهــاجــري: »قــبــل الــغــزو لــم يكن 
مـــوجـــودا إال الــحــكــومــة، والــيــوم 
ــد مــجــلــس وال حــكــومــة  ال يـــوجـ
وال قيادات، فماذا  ستكون عليه 
الحال في المستقبل؟ البلد مقبل 
على كارثة اقتصادية وسياسية 

ومعيشية. 
 بــدوره، تساءل حمد المدلج: 
ــم الــــمــــحــــكــــمــــة  ــ ــكــ ــ ــد حــ ــ ــقــ ــ »هـــــــــــل نــ
الــدســتــوريــة مــخــالــف لــلــقــانــون؟ 
أم الــتــشــكــيــك والـــطـــعـــن بــتــزويــر 
االنتخابات التي تشرف عليها 
 كل الجهات القضائية بالكامل 
هو طعن وتشكيك بكل القضاء؟«.

ديوان المدلج استقبل ندوة »إرادة أمة«

المناور: ولي العهد منع إقامة
دولة عميقة ثانية

أكد أن أحكام المحكمة الدستورية نافذة وغير قابلة للطعن
• فهد تركي

طالب النائب أسامة المناور 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء سمو 
الــشــيــخ أحـــمـــد نـــــواف األحــمــد 
باإلسراع في تشكيل حكومته 

والتعاون مع المجلس. 
ــال الــمــنــاور، فــي مؤتمر  وقــ
صـــحـــافـــي عـــقـــده عـــقـــب عــــودة 
مجلس 2020 وإبطال مجلس 
2022: أوجــه رسالة الــى سمو 
ــيـــس، أقـــــول فــيــهــا إمــــا أن  ــرئـ الـ
تــشــّكــل الــحــكــومــة ونـــبـــدأ معك 
لتنفيذ خطتك خال عامين، أو 

ترفع كتاب عدم التعاون.
ــاف مــخــاطــبــا الــنــواف:  وأضــ
ــــت تــعــلــم مــحــبــتــك فــــي الـــلـــه،  أنـ
وأنــــت رجـــل نــظــيــف، لــكــن ذلــك 
ال يــكــفــي، والـــصـــمـــت الــمــطــبــق 
عليك منذ حكم »الدستورية« 
خطأ، وعليك تشكيل حكومتك 
وتقديم برنامج عمل الحكومة، 
ــدم تـــعـــاون  ــ ــتــــاب عــ وتـــقـــديـــم كــ
بعدها إن شــئــت، لكن صمتك 
مــنــذ حــكــم »الــدســتــوريــة« غير 

مقبول.

حسابات وهمية
 وتـــــــحـــــــدث الــــــمــــــنــــــاور عـــمـــا 
يــجــري فــي الــســاحــة السياسية 
ــال إن هـــنـــاك  ــقــ واإلعـــــامـــــيـــــة، فــ
ــة تــــؤســــس  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ حـــــســـــابـــــات وهـ
لــــمــــخــــالــــفــــة حـــــكـــــم الـــمـــحـــكـــمـــة 
الدستورية، وعقاء الكويت ال 
بّد أن يتدخلوا من أجل حماية 
ــى أن هــنــاك  ــ ــرا الــ ــيـ الــــبــــلــــد، مـــشـ
هجوما مباشرا طال سمو ولي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد 
عقب حكم المحكمة الدستورية 
بــإبــطــال مــجــلــس 2022 وعـــودة 

مجلس 2020 الحالي.
نزاهة  

ــب: لــــيــــس مــن  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ وقــــــــــال ال
ــع عـــن رجــل  ــدافـ الــشــجــاعــة أن تـ
قوي، وهو مشعل األحمد، لكن 
لتبيان الحقائق سمو الشيخ 
مشعل وعد بانتخابات نزيهة، 
وهــو مــفــوض مــن سمو األمــيــر، 

ى بالتزامه أم ال؟ 
ّ
وهل وف

ــم تـــرصـــد أي  ــــع: أوال لــ ــابـ ــ وتـ
حــالــة واحـــدة لــشــراء األصـــوات، 

وقــــام رجــــال الــمــبــاحــث بــضــرب 
دواويـــــــــــن الـــمـــرشـــحـــيـــن الــــذيــــن 
يشترون األصوات، ووعد أيضا 
ــأن تـــكـــون االنـــتـــخـــابـــات وفـــق  ــ بـ
الــقــانــون، والــتــجــاوز حـــدث من 
جهة أخــرى، وبعد االنتخابات 
ــن تـــشـــارك  قـــــال إن الـــحـــكـــومـــة لــ
في انتخابات الرئاسة، وأوفى 
بــــــوعــــــده أيــــــضــــــا، وانـــســـحـــبـــت 
ــة،  ــلـــسـ الــــحــــكــــومــــة مــــــن أول جـ
ّكــــي أحــمــد الــســعــدون رئيسا 

ُ
وز

للمجلس، والشيخ مشعل أدى 
كل ما عليه.

وكــشــف الــمــنــاور عـــن خــاف 
خبراء القانون الذي كان حاضرا 
بشأن إبطال المحكمة لمجلس 
2022 مـــن عـــدمـــه، ومــســتــشــارو 
السلطة كانت لهم وجهتا نظر 
حــول الحكم، مــؤكــدا أن السبب 
في الهجوم على ولي العهد هو 
المراسيم الخاصة بالمناصب 
القيادية في الحكومة، ولدينا 
أكــثــر مــن 500 مــنــصــب قــيــادي، 
وهـــذا األمـــر أســـال لــعــاب بعض 
الــمــتــنــفــذيــن، وولــــي الــعــهــد قــال 
ــدد  ــ خــــــال مـــقـــابـــلـــتـــنـــا مـــعـــه وعـ
ــنــــواب: هـــل يــعــقــل قــيــادي  مـــن الــ
ال يــعــرف لــغــة إنــكــلــيــزيــة؟ وكــان 
ــكــــون هــنــاك  يــــقــــول: لــــمــــاذا ال تــ
مفاضات بالمناصب القيادية؟ 
وكـــــــــان مــــعــــي حـــيـــنـــهـــا مــهــلــهــل 
ــة الـــشـــاهـــيـــن،  ــ ــامـ ــ الـــمـــضـــف وأسـ

وهذه وجهة نظره. 
وأضاف أن سموه فوجئ بأن 
كــثــيــرا مـــن الــمــراســيــم الــخــاصــة 
بـــالـــمـــنـــاصـــب الــــقــــيــــاديــــة تــتــبــع 
شخصا واحدا، كما أن الهجوم 

طال ابنه أيضا.

وأكد أن سمو الشيخ مشعل 
األحمد بتطبيقه للقانون منع 

اقامة دولة عميقة ثانية.
ــرون  ــراء يــ ــبــ وقــــــــال: هـــنـــاك خــ
ـــرورة عــــودة مــجــلــس 2022،  ضــ
ــذا لــيــس صحيحا، فأحكام  وهـ
الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة نـــافـــذة، 
وغــيــر قابلة للطعن، والــســؤال: 
ــــف مـــن  ــائــ ــ ــعـــــض خــ ــ ــبـ ــ لـــــــمـــــــاذا الـ
االنتخابات؟ الفتا الى أن مجلس 
ــز الـــكـــثـــيـــر، بــيــنــمــا  ــجــ 2020 أنــ
مــجــلــس 2022 أنــجــز قــانــونــيــن 
ــقــــط، وأؤكــــــــد أن الـــقـــتـــال كـــان  فــ

للدفاع عن مصالح شخصية.
وأضـــــاف: هــنــاك نــائــب ســرق 
أحد القوانين من مصر، ووعد 
وتعّهد بإنجاز 40 قانونا، ولم 
يحدث ذلك، وأقول لهذا النائب: 
ــن خـــال  ــويـــت مــ ــكـ أنـــــت بـــعـــت الـ
اتفاقية، والنواب الذين يريدون 
استمرار مجلس 2022 من أجل 

مصالحهم الشخصية.
وتــابــع: إن النائب الـــذي باع 
الــكــويــت كـــان فــي أهـــم اتــفــاقــيــة، 
وعــنــدمــا خـــرج فــي مــنــاظــرة مع 
صالح الما اتضح أنه »مو قاري 
الــقــانــون، كما أنــه ســرق قانون 

السيسي«.

جنان بوشهري 
وتــحــدث الــمــنــاور عــن جنان 
بــوشــهــري، فاعتبرها »إنسانة 
ــة، وكـــــــانـــــــت تــــــريــــــد أن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ وطــ
تستجوب وخّونوها، وحمدان 
الـــــعـــــازمـــــي اســــتــــجــــوب وزيـــــــرة 
األشغال، ولم يجد من يتحدث 
مـــعـــه، وكـــانـــوا مــســتــمــيــتــيــن في 

استمرار مجلس 2022.

أسامة المناور

العيسى: إبطال المجلس 
بفعل فاعل

ــيـــســـى: »بــــعــــيــــدا عــن  ــعـ ــدالــــوهــــاب الـ ــبــ قــــــال عــ
األبعاد الدستورية والقانونية لحكم المحكمة 
الدستورية بإبطال مجلس 2022، فهو إبطال 
اتى بفعل  فاعل، وهو إبطال سياسي بامتياز«.  
واضاف العيسى: »الكويت عاشت في األشهر 
األخــيــرة بحكومة واحـــدة ورئيسين لــلــوزراء، 
فأول حكومة سقطت في 48 ساعة،  واتضح أن 
هناك تدخات في تشكيلها، وهناك مراسيم 
لقيادات صدرت وتوقفت ألن هناك أسماء لكل 

فريق داخل حكومتين«. 

الزيد: هناك من يريد 
تكفير الشعب بالدستور 

أكـــد أســامــة الــزيــد أن »هــنــاك مــن يريد 
تكفير الشعب الكويتي بالدستور، ونعلم 
أن الدولة بكل أجهزتها من جيش وأمن 
دولة وشرطة  يراقبون ما يحدث، لذا أوجه 
رســالــة مــبــاشــرة إلـــى الــقــيــادة السياسية 
بأننا على يقين بأن ما يدور في الدواوين، 
وما يقوله الشعب الكويتي  يصل إليكم، 
وال أعــتــقــد بـــأي شــكــل مــن األشـــكـــال أنكم 
راضون عما يدور في الدواوين، ووصلنا 
إلى مرحلة يقول فيها الشعب نثق  بمن؟ 

إلى أين يراد بالبلد أن يوصل؟«.

على األسرة 
إيقاف أبنائها 

الذين
ال يحترمون 

الدستور 
ويخططون 

لتعليق 
المجلس

المويزري

مشكلتنا 
في الكويت 

أنه ليس 
هناك إيمان 

حقيقي بعمل 
المؤسسة 
التشريعية

العصفور

https://www.aljarida.com/article/19578
https://www.aljarida.com/article/19578
https://www.aljarida.com/article/19579
https://www.aljarida.com/article/19580
https://www.aljarida.com/article/19582
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تعدى مجموع الــدعــومــات فــي آخــر ١٠ ســنــوات، ٤٠ مليار دينار 
 من المصروفات، 

ً
على حسب الميزانيات، وكانت موزعة على ٢٠ بندا

واستحوذ الدعم المقدم من الدولة لوقود تشغيل المحطات، على 
المركز األول في قائمة الدعومات، بمبلغ تجاوز ١٧ مليار دينار دون 
أن تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا إلدارة هذه الملفات، على الرغم 
من أنها دائما تتحجج بالعجوزات، فلم تحاول وضع حلول مستدامة 
لهذا الهدر في الميزانيات، وسوء استغالل بعضهم للدعومات، دون 

تحقيق العدالة بين جميع الفئات.
ومثال آخر على هذه الدعومات الدعم المقدم للخدمات الصحية 
للمواطنين بالخارج »الــعــالج بــالــخــارج« والـــذي تعدى ٣ مليارات، 
أليس أولى أن تصرف هذه المبالغ في بناء منظومة صحية محكمة 
وتلبي جميع االحتياجات، فنتفادى هذا الهدر المستمر دون تحقيق 
فائدة توزي المصروفات؟ وكذلك القصة نفسها تتكرر في دعم بدل 
اإليجار بمبلغ يتعدى ملياري دينار، فلماذا التأخر في بناء المدن 
اإلسكانية، لتفادي الهدر في الميزانية، وتحقيق االستقرار والراحة 
النفسية للمواطنين؟ أنا لست ضد مبدأ الدعومات، بل مع ضبطها، 
ومنع سوء استغاللها، فكيف يصف من يملك الماليين  بالدور على 
السكن مع الفقير المسكين؟ وكيف يتساوى من يملك عشرات السيارات 
مع من عنده سيارة واحدة اشتراها باألقساط ومدين للبنك، وكيف؟ 

وكيف؟ وكيف؟ 
يجب دراسة ملف الدعومات، وخلق مداخيل للدولة بشرط أال تمس 
األسر متوسطة الدخل، وأن يتم البدء بمن يتاجر بهذه الدعومات على 

حساب المواطن البسيط دون رقابة وسيطرة محكمة.
األفكار لحلول هذا المجال كثيرة، وقد تنفع في قادم األيام عندما 
تشح الموارد، ويفرض عليك الواقع العمل بكفاءة أعلى، ال بأسلوب 
ــة وهـــدر الكثير مــن الــمــوارد  ــ العشوائية وجـــو مــن الــفــوضــى اإلداريـ
الوطنية. لألسف أن كثرة الدخل والموارد،  في بعض األحيان، تسهم 
بسوء الخدمات، وتترك فوضى في إدارة األزمات، وقد قيل إن الحاجة 
أم االختراع، والبعض ال يتعلم إال في األزمــات، ويتحسف على يوم 
كانت الموارد متوافرة وفائضة عن الحاجات، فلنعمل من اليوم وال 
 ال يكون 

ً
 جديدا

ً
ننتظر ذلك اليوم الذي، إن أتى، سيفرض علينا واقعا

فيه خيارات أخرى لنا.
 قيل: 

ً
 وقديما

ـــــــــِنـــــــــمـــــــــهـــــــــا
َ
غـــــــــت ـــــــــِا

َ
ف ُحـــــــــــــــــــــــَك  يـــــــــــــــــــــــا ِر ـــــــــــــــت  َهـــــــــــــــبَّ ذا  ِإ

ُ
ــــــــــــــــٍة ُســـــــــــــكـــــــــــــون

َ
 خــــــــــــــــاِفــــــــــــــــق

ُّ
ـــــــــــُعـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــى ُكــــــــــــــــــــــــــل

َ
ف

ــا ــ ــهـ ــ ــيـ ــ َعــــــــــــــــــــــِن اإِلحــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاِن فـ ــــــــــل 
َ
ــــــــــغــــــــــف

َ
َوال ت

ُ
 َمــــــــــتــــــــــى َيــــــــــكــــــــــون

ُ
ـــــــــــــــــــــــدري الـــــــــــُســـــــــــكـــــــــــون

َ
ــــــــــمــــــــــا ت

َ
ف

ــــــــِلــــــــبــــــــهــــــــا
َ
حــــــــت ــــــــِا

َ
ف ـــــــــــــَك 

ُ
ق ِنـــــــــــــيـــــــــــــا ت  رَّ َد ن  ِإ َو

.
ُ
 ِلـــــــــــَمـــــــــــن َيـــــــــــكـــــــــــون

ُ
ــــــــصــــــــيــــــــل

َ
ـــــــــــــــــــــدري الــــــــف

َ
ـــــــــمـــــــــا ت

َ
ف

ِني«، والمثل فيه كثير من الِكَبر وفيه 
ْ
َمت

َ
ط

َ
ْو ذاُت ِسَواٍر ل

َ
»ل

أيضا دونية، فكأنه يقول: ليس لدي مانع لو أن من لطمتني 
، أي امرأة حرة ذات شأن، أو لو ظلمني 

ً
امرأة تلبس سوارا

مــن كــان كــفــؤا لــي لــهــان عــلــّي، وهـــذه حقيقة قــمــة الــدونــيــة، 
ولكن أن تلطمني امرأة بال سوار، فهو العار بعينه، وهذه 
قمة التعالي، حتى أن الشاعر دعبل الخزاعي قال في ذلك:

ــــــــــــــــــــــــي ُبــــــــــلــــــــــيــــــــــُت ِبــــــــــهــــــــــاِشــــــــــِمــــــــــيٍّ
ّ
ن

َ
ــــــــــــو أ

َ
ــــــــــــل

َ
ف

ــــــــــــــُه َبــــــــــنــــــــــو َعــــــــــــبــــــــــــِد الـــــــــــــَمـــــــــــــداِن
ُ
ــــــــــــــت

َ
ــــــــــــــؤول

ُ
خ

ــــــــــِكــــــــــن
َ
َصــــــــــــــَبــــــــــــــرُت َعـــــــــلـــــــــى َعــــــــــــــــــداَوِتــــــــــــــــــِه َول

ـــــــالنـــــــي
َ
ــــــــــري ِبـــــــــَمـــــــــن ِابـــــــت

ُ
ــــــــــِانــــــــــظ

َ
ــــــــي ف

َ
ــــــــعــــــــال

َ
ت

ِني« رواية، فيقال إن امرأة 
ْ
َمت

َ
ط

َ
ْو ذاُت ِسَواٍر ل

َ
وراء المثل »ل

من العرب تعدت على حاتم الطائي لسبب ما فلطمته، فقال 
ِني«، فقد أحس 

ْ
َمت

َ
ط

َ
ْو ذاُت ِسَواٍر ل

َ
ما أصبح بعدها مثال: »ل

الرجل بأن مصيبتين قد لحقتا به، أوالهما أن التي لطمته 
امرأة، والثانية أن تلك المرأة ليست بذات شأن، إذ ليست 
من الالتي يلبسن األساور، أو ليست من الحرائر، ألن العرب 

كانوا قلما يسمحون لإلماء بلبس األساور.
وقـــد كـــان وجــهــاء الــعــرب يـــحـــذرون اإلهـــانـــة الــتــي تبقى 
حديث األجيال، كما بقي هذا المثل، ويضعون أنفسهم في 
ل الشجاع 

ّ
المواضع التي يبقى فخرها ويطيب ذكرها، ففض

منهم الموت في ساحات القتال على الموت في فراشه، ألن 
الموت في الفراش كما اعتقدوا للجبناء.

وحتى أن بعضهم كره الموت في بيت ال يناسب شرفه، 
وبــيــن قــوم أقــل منه حسبا ونــســبــا، فيقال إن الــمــوت أدرك 
حــاتــم الــطــائــي وهـــو عــائــد إلـــى أهــلــه، وكــــان فــي مــنــزل من 
يعدهم دونــه شــرفــا، ولــمــا تــأكــد أنــه سيموت لــم يؤلمه أن 
تدركه منيته، بقدر ما آلمه أنه سيموت في بيت امرأة من 

بني سلول.
والــمــراد هنا أن هــذا المثل يقال حين يتجرأ الضعيف 
على القوي، أو يسب الوضيع الشريف، أو يتطاول الصغير 
على الكبير، أو يتغلب العاجز على ذي الحيلة، أو للكريم 
يظلمه الدنيء، فال يقدر على احتمال ظلمه، عندها يقال: 

ِني«.
ْ
َمت

َ
ط

َ
ْو ذاُت ِسَواٍر ل

َ
»ل

ملحوظة: مثل منقول من التراث بتصرف.

ــاالت األنـــبـــاء الــعــالــمــيــة هــذه  ــ تــتــنــاقــل وكــ
األيام االضطرابات التي عمت غالبية المدن 
الــفــرنــســيــة احــتــجــاجــا عــلــى قـــانـــون إصـــالح 
نظام التقاعد، حتى وصــل عــدد المعتقلين 
إلــى ما يقارب 500 شخص، وإصــابــة قرابة 
، وأشعلت الحرائق في الشوارع 

ً
450 شرطيا

والــمــمــتــلــكــات والـــمـــرافـــق الــعــامــة، وتــنــاثــرت 
صناديق القمامة واألوســاخ على الطرقات 
الرئيسة والفرعية مما أدى إلى عرقلة السير 
فــي كــل الــمــدن الفرنسية الــكــبــرى، وشــاركــت 
نقابات عمالية ومهنية عديدة في إضرابات 
أصــابــت الحياة العامة بالشلل، وأدت إلى 
تــعــطــيــل الــــمــــدارس ووســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة 
ومصافي النفط ومحطات الوقود وشركات 
الكهرباء، وكــل هــذه الفوضى العارمة التي 
عمت المدن الفرنسية بسبب قانون رفع سن 

التقاعد سنتين فقط، من سن 62 إلى 64. 
ورغم هذه االضطرابات والحرائق وإتالف 
 من المراقبين يرون 

ً
الممتلكات، فــإن كثيرا

أن زيـــادة ســن التقاعد إلــى ســن 64، والــذي 
يعد أقــل من سن التقاعد في غالبية الــدول 
األوروبية، هي في حقيقة األمر لصالح الدولة 
، وإال فإن نظام التقاعد 

ً
والمتقاعدين أيضا

الفرنسي سيضعف ولن يتمكن من تغطية 
الــنــفــقــات، وبــالــتــالــي ســيــفــقــد الــمــتــقــاعــدون 
الــفــرنــســيــون مــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة، ومــا 

إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
على المضي في قراره برفع سن التقاعد إال 
ألنه يصب في مصلحة فرنسا والفرنسيين 
ــادة مــعــدل  ــزيــ لــتــغــطــيــة الــعــجــز الــهــيــكــلــي ولــ

التوظيف. 
ــــي الــــــدول  ــــاس فـ ــنـ ــ ــا اســـتـــشـــعـــر الـ ــ وإذا مـ
ــهـــدات كــبــار  ــعـ  فــــي تـ

ً
ــا ــرافــ الــمــتــحــضــرة انــــحــ

مسؤوليهم وحكوماتهم، أو اشتموا رائحة 
 
ً
فساد في سلوكيات مسؤوليهم أو تضخما

ــم، قــــامــــوا بـــمـــعـــاقـــبـــة هــــؤالء  ــهـ ــلـ ــيـ فــــي مـــداخـ
المسؤولين في الشارع بأنفسهم، حتى لو 
 
ً
ــة أحــكــامــا ــيـ ــدول األوروبـ ــدرت مــحــاكــم الــ أصــ

نهائية بالتبرئة أو باإلدانة، ولهذا نشاهدهم 
يــقــذفــون مــســؤولــيــهــم بــالــبــيــض الــفــاســد أو 
الــطــمــاطــم، أو يـــرمـــون عــلــيــهــم األوســــــاخ، أو 
يرمونهم بصناديق القمامة، أو يربطونهم 
ــور بــســبــب قـــــــــرارات حــكــومــيــة  ــنــ ــمـــدة الــ بـــأعـ
مرفوضة من قبل العامة، والرئيس ماكرون 
نفسه لطالما تعرض إلهــانــات فــي الشارع 
بسبب معارضة سياساته التي لم يتقبلها 
الـــمـــعـــارضـــون، وألن كــبــار الــمــســؤولــيــن في 
الدول المتحضرة يخافون مواجهة الشعب 
إذا مــا اســتــشــعــر الــنــاس بــرائــحــة فــســاد، أو 
إذا لم يوفوا بتعهداتهم ووعــودهــم، فإنهم 
ال يــرتــادون األمــاكــن الــعــامــة، وال يحضرون 
 مــــن أن يــنــالــهــم 

ً
ــا ــامـــة خــــوفــ ــعـ الـــمـــجـــالـــس الـ

ــتــــداء الــجــســدي أو  شـــيء مـــن الــســبــاب واالعــ
النقد اللفظي، على عكس »اللي عندنا« من 
الــفــاســديــن، الــذيــن يتنافسون على الظهور 
في صدارة المجالس العامة، وكأنهم حققوا 
إنجازات للوطن، وهم في حقيقة األمر سراق 

للمال العام.
من جانب آخر ظهر الرئيس التركي رجب 
ــان فــي مقطع فــيــديــو قــبــل أيــام  ــ طــيــب أردوغـ
ينتقد فــيــه بــعــض الــبــرلــمــانــيــيــن المنتمين 
لحزبه )حـــزب الــعــدالــة والتنمية(، ألنــهــم لم 
يــحــضــروا اجــتــمــاعــات بــرلــمــانــيــة ضــروريــة، 
ورغم ذلك تسلموا مكافآت نظير مشاركاتهم 
 ،

ً
المزعومة باجتماعات لم يحضروها أصال

ولهذا يقول لهم إن تلك األموال اقتطعت من 
أمـــوال الشعب ومــا عليهم إال إعــادتــهــا إلى 

.
ً
خزينة الدولة فورا

 ويالحظ كذلك أن فساد السياسيين وكبار 
الــمــســؤولــيــن الغربيين لــيــس بحجم فساد 
ســيــاســيــي ومــســؤولــي دول الــعــالــم الــثــالــث، 
مثل المناقصات المليارية والقبيضة وطفح 
الشوارع بمياه األمطار بسبب غياب الصيانة 
وتطاير الحصى وحفر الشوارع التي أودت 
بحياة مواطنين ومقيمين أبــريــاء ساقهم 
حظهم العاثر إلــى مقابر الــطــرقــات دون أن 
 وال 

ً
تقوم الــدولــة بتعويض أهاليهم مــاديــا

حتى باعتذار.

بقايا خيال: تعامل الشعوب المتحضرة مع أخطاء حكوماتها

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

مــعــدل اســتــهــالك الــمــيــاه للفرد فــي الــكــويــت مــرتــفــع، وإذا 
نــظــرنــا »بــعــقــلــيــة الـــتـــاجـــر« ال الــمــحــاســب فــــإن الـــفـــرد يــدفــع 
فاتورة المياه المستهلكة، فما أهمية أن يقتصد الفرد في 

استهالك المياه؟
رحلة البشرية للحصول على المياه النظيفة تجيب عن 
هــذا الــتــســاؤل، فقد بـــدأت هــذه الــرحــلــة عندما استنسخت 
ــيــــة أنــظــمــة شــبــكــات مــيــاه الـــشـــرب وقــنــوات  الـــمـــدن األوروبــ
الــصــرف الصحي التي استحدثتها شعوب الــرومــان قبل 
2500 ســنــة، وكـــان الــهــدف هــو بــنــاء مــدن حضرية يتجمع 
فيها الناس للتبادل التجاري وتوفير األمن، مما اقتضى 
نقل مياه الشرب من خارج المدن إلى الداخل وإزالة مخلفات 
مــيــاه الــمــجــاري مــن الـــداخـــل إلـــى الـــخـــارج، كــانــت مخلفات 
ــفــَرز قــدر المستطاع ليسهل التخلص 

ُ
المجاري الصلبة ت

من مياه الصرف في أقــرب مجرى مائي، ولكن مع اتساع 
المدن أصبحت الروائح ال تطاق، كما انتشرت العديد من 
األوبئة بسبب دخول مياه الصرف المحملة بالجراثيم على 

مياه الشرب والغذاء. 
فتمت إضافة مادة الكلور لمعالجة مياه الصرف وإزالة 
د بأن إضافة الكلور تزيل 

َ
ق

َ
الروائح الكريهة، فقد كان ُيعت

رائــحــة الــصــرف الصحي فــقــط، ولــكــن ثبت فيما بعد بأنه 
مــادة معقمة تقتل الجراثيم، فأصبح ثاني أعظم اختراع 
بشري للحضارة بعد شبكات وقنوات صرف المياه وذلك 
إلسهامه في مكافحة األوبئة الفتاكة التي لوحظ انتشارها 
على نحو واسع مثل الكوليرا والتيفوئيد، فبدأ استخدام 
الكلور منذ القرن العشرين بشكل أساسي لمعالجة مياه 
الصرف، ومن ثم ارتفع معدل عمر اإلنسان بسبب القضاء 

على هذه األوبئة. 
ــمــــدة الــكــيــمــيــائــيــة الــمــصــنــعــة ونــقــص  أدى ظـــهـــور األســ
االعتماد على األسمدة من مخلفات المجاري الصلبة إلى 
انــخــفــاض عملية تــدويــر هــذه المخلفات وتــدهــور البيئة، 
مما استدعى استحداث وسائل معالجة أكثر تطورا كبناء 
مــحــطــات الــمــعــالــجــة الــمــركــزيــة الــتــي تعتمد عــلــى خــزانــات 
تــرســيــب الــعــوالــق واســتــخــدام البكتيريا الــمــفــيــدة اللتهام 
المواد العضوية المذابة في مياه المجاري، كما لوحظ أثر 
التعرض الطويل األمد لمشتقات مادة الكلور على صحة 
اإلنسان، فتم اللجوء إلى طرق أخرى لتعقيم المياه، ولكن 
ظل استخدام الكلور الخيار األمثل واألرخص واألقل ضررا 

عبر التاريخ.
أصــبــحــت الــمــيــاه الــمــعــالــجــة نــقــيــة بــحــيــث إنــهــا ال تقتل 
الــكــائــنــات الــبــحــريــة مــبــاشــرة عــنــد تــصــريــفــهــا فــي الــمــوارد 
الــمــائــيــة بــجــانــب الــمــدن ذات الــكــثــافــة الــســكــانــيــة الــعــالــيــة، 
ولكنها ما زالت تحتوي على ملوثات ضارة أخرى تلتهمها 
األسماك، كما ارتفعت تكلفة معالجة مياه الصرف بسبب 
أعــمــال الــصــيــانــة الــمــتــكــررة لــمــحــطــات الــمــعــالــجــة الــقــديــمــة 
ــادة اإلنــتــاج بسبب زيـــادة الكثافة السكانية، وساهم  وزيـ
التغير المناخي في ارتفاع تكلفة معالجة المياه بسبب 
كــثــرة األمـــطـــار والــفــيــضــانــات فــي أجــــزاء عــديــدة مــن الــكــرة 
األرضية والتي تزيد تدفق مياه المجاري في أنظمة شبكات 
الصرف القديمة، وأيضا بسبب الجفاف في أجزاء أخرى من 
الكرة األرضية والذي أدى إلى نقص إمدادات موارد المياه 
الطبيعية وزيادة الطلب على توفير المياه المعالجة، فبدأت 
ثورة جديدة لمرحلة تهدف لتحسين جودة إنتاج المياه 

ورفع كميتها بتكلفة أقل.
كان التوجه لضخ مياه الصرف في آبار المياه الجوفية 
لتخفيف تركيزها من جهة والسماح للطبيعة بالمساهمة 
أكثر في تعقيمها من جهة أخرى، ولكن جاء التخوف من 
ارتفاع تركيز مشتقات الكلور والملوثات الضارة األخرى 
فــي المياه الجوفية، فتم التوجه لمعالجة مــيــاه الصرف 
تها  باستخدام طريقة التناضح العكسي التي ثبتت كفاء
إلزالة معظم المواد المذابة، كما تم استخدام هذه الطريقة 
بـــاإلضـــافـــة لــطــريــقــة الــتــقــطــيــر مــتــعــددة الـــمـــراحـــل مـــن أجــل 
تحلية مياه البحر األنقى من مياه المجاري، بالرغم من 
ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر التي تحتوي على نسبة 
كبيرة جــدا مــن األمـــالح الــمــذابــة والــتــي تتطلب بــذل طاقة 
كبيرة إلزالتها، وبالرغم من العديد من المشاكل البيئية 
المصاحبة كمشكلة التخلص من مشتقات عملية التحلية 

من المياه الحارة واألمالح عالية التركيز. 
تأتي أهمية أن يقتصد الفرد في استهالك المياه لكي 
تتمكن محطات معالجة وتحلية المياه من خفض اإلنتاج 
والــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، وتــكــمــن الــصــعــوبــة فــي إمكانية 
إقناع األفراد بهذا السلوك من ِقَبل القطاع الحكومي غير 
الهادف للربح والقطاع التجاري الذي يعتمد على خالف 
هذا المنطق لتحقيق أرباحه، وقد يتحقق هذا الهدف إذا 
 للمساهمة في المبيعات 

ً
تم إعطاء القطاع التجاري دورا

إن هو تمكن أوال من تقليل معدل استهالك المياه للفرد. 
* أستاذ موارد المياه، قسم الهندسة المدنية، 
جامعة الكويت.

 إلــى مشهد تــبــادل االتــهــامــات والقصف والتحريف 
ً
عدنا مــجــددا

والتهجم والتخوين بين مرتزقة فــالن وعـــالن وشلة عوير وزويـــر، 
والردح بقوة من شبيحة المؤيدين والمعارضين للمشهد السياسي 
والعكس صحيح، حتى نزلوا بحوارهم إلى الحضيض في شهر رمضان 
الفضيل الذي يفترض أن تتهذب فيه األنفس واألخالق، لكن العلة والداء 
والمشكلة والكارثة في من يزيدون إشعال النيران ويستمتعون بلهيبها، 
ويتلذذون بالشتائم والكلمات التي تكشف عن معدنهم وهويتهم 

الحقيقية وبيئتهم التي يعيشون فيها.
 فهؤالء الذين ليس لهم صفة أو دور في المشهد السياسي فرضوا 
أنفسهم لتهويل األوضاع عبر دسائسهم، والمشكلة ليست فيهم بقدر 
ارتباطها بمن يدعون التفوق على الجميع بعقولهم التي تحتاج إلى 
إعادة ضبط المصنع ألنهم أشخاص تحركهم المجاميع الفاشلة التي 
تستمتع بجر المشهد إلى الوحل وتعظيم األمور، وكأننا أمام منحدر 
يصعب االبتعاد عنه، فهل هؤالء الذين يعتقدون أنهم سياسيون من 
الــطــراز األول سيدافعون عن قضايا األمــة وهــم أدوات تنجرف وراء 

تغريدات ال فحوى لها وال معنى وال هدف؟
إن الحالة الصعبة التي يمر بها هــؤالء وغيرهم ممن لم يكشفوا 
عن أقنعتهم تؤكد مدى التراجع الذي تعانيه الساحة بهجمات مرتدة 
ألطراف تسعى جاهدة لتسميم عقول البعض بتوجهاتها وأفكارها 
الملوثة لتحقيق أغراضها غير المشروعة، وهو األمر الذي يجب أن 
يعيه المخلصون لهذا الوطن إلعادة غربلة األوضاع وتصحيح المسار 
وتفويت الفرصة على هذه الحفنة الساعية لتحقيق أهدافها الشخصية.

 فليس من العيب االعتراف بالخطأ ومعالجته وإعادة وضع النقاط 
على الحروف وترتيب األحداث والمشاهد لتدارسها بعقالنية للنهوض 
، وعلى من 

ً
 واالستمرار في تعديل االعوجاج الذي عانيناه كثيرا

ً
مجددا

يعتقدون أن أسلوب تزوير الحقائق سيمر مرور الكرام أن يدركوا أنهم 
على خطأ وأن التاريخ لن يرحمهم مهما طال األمر، وسيأتي اليوم الذي 

تتضح فيه صورتهم كاملة.
إن المشهد المعقد نوعا ما والبهرجة التي يروج لها كال الطرفين 
 على تشويه العمل الديموقراطي وخلط 

ً
تؤكد أن هناك من يعمل جاهدا

األوراق لخلق فوضى من شأنها تعطيل أي عمليات إصالحية وكشف 
المزيد من المتالعبين والمتجاوزين بعدما شهدنا سلسلة من األحداث 
التي صدأت منابر متحدثيها من شدة زيفهم وتالعبهم بالمفردات 
وقلب الحقائق، ولكن اعتقادهم ذلك خطأ ألنه ال تزال هناك عقول نيرة 
وواعية ومدركة لألحداث، ولن ينطلي عليها الكالم المعسول وأسلوب 

دغدغة المشاعر.
آخر السطر:

التاريخ سيسجل المواقف والمقالب واالنعطاف واالنكسار والتجاوز.

حولت موجة األمطار التي شهدتها البالد 
قبل أيام العديد من الشوارع إلى بحيرات مما 
ســبــب غـــرق الــكــثــيــر مــن الــمــركــبــات واحــتــجــاز 
الــعــشــرات مــن األشـــخـــاص داخــلــهــا لــســاعــات، 
وإغالق عدد من األنفاق على الطرق السريعة 
وشل الحركة المرورية في عموم البالد، كما 
تسربت المياه إلى سراديب المنازل في عدد 
من المناطق، وحدث خرير في بعض المدارس 
والمباني مما أربك دوام العاملين والطلبة في 
مشهد يكشف عورة البنية التحتية في البالد 
وسوء وضعها وعجزها عن استيعاب كميات 
األمــطــار الــتــي سقطت خــالل 4 ســاعــات فقط، 
 فشل شبكة تصريف المياه في 

ً
وظهر جليا

نفق عليها ماليين 
ُ
الشوارع والطرقات التي أ

الدنانير ورأينا طفح كثير من المناهيل في 
ــم الــحــديــث الــمــتــكــرر لمسؤولي  الـــشـــوارع رغـ
الــصــيــانــة فـــي وزارة األشـــغـــال عـــن تنظيفها 

وصيانتها.
 كما فجرت األزمة من جديد الحديث حول 
غياب الحلول الدائمة الخاصة باألمطار وبطء 
اتخاذ قــرار بشأن ما تم اقتراحه منها، وفي 
مقدمتها مشروع األنفاق العميقة الذي جرى 
الحديث عنه منذ سنوات كحل جذري لتجميع 
مياه األمــطــار في مجرور رئيسي وتوجيهه 
باتجاه الصحراء وتنقيتها ومعالجتها بداًل 
مــن صرفها على البحر الــذي يتزامن وجــود 
أعــلــى مــد بــه مــع هــطــول األمــطــار فــيــؤدي إلى 
إعــاقــة التصريف وتــفــاقــم األزمـــة بعد امتالء 

الشبكة الداخلية. 

وإذا كنا نحمل وزراء األشغال الذين تولوا 
مهمة الــــوزراء على مــدار الــســنــوات الماضية 
أزمة غرق شوارع الكويت فإنه إحقاقا للحق 
يجب أن نشيد بما تقوم بــه وزيـــرة األشغال 
الحالية الدكتورة أماني بوقماز التي وضعت 
ــا عـــلـــى الــــجــــرح وبـــــــدأت تــشــخــص بــدقــة  ــدهـ يـ
الـــمـــرض الــمــســتــعــصــي عــلــى الـــعـــالج والــــذي 
أصـــاب شـــوارع وطـــرق الــكــويــت فــي السنوات 
األخيرة، حيث اتخذت عدة قرارات منها سحب 
عــقــد صــيــانــة وتــشــغــيــل مــحــطــات ضـــخ مــيــاه 
األمطار لألنفاق الواقعة على الطرق السريعة، 
ــن تــثــبــت مـــســـؤولـــيـــتـــه عــن  ــل مــ ومـــحـــاســـبـــة كــ
القصور الذي كشفت عنه األمطار، كما رفعت 
قبل أيام طلبا إلى مجلس الوزراء إللغاء الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري بعد أن تبين أنها 
منذ إنشائها عــام 2014 أنفقت على صيانة 
 عن 

ً
الشوارع ما يقارب 3 مليارات دينار، فضال

رواتب الموظفين والتكاليف اإلدارية األخرى، 
ولــم يظهر أي تحسن فــي الــطــرق بــل استمر 
تدهورها، ووصلت إلى حالة متدنية، وغرقت 
شوارع الكويت مع كل مرة يسقط فيه المطر، 

كما فشلت في حل مشكلة تطاير الحصى.
 وفي الختام أود أن أشير إلى أن تخصص 
هــنــدســة الـــطـــرق ورصــــف وصــيــانــة الـــشـــوارع 
والتعامل مع األمطار شهد تطورا كبيرا خالل 
الــســنــوات الــمــاضــيــة بــفــعــل الــتــقــدم المستمر 
فــي الــعــلــوم والــتــقــنــيــات، وكــــان عــلــى الــكــويــت 
أن تــســتــعــيــن بـــأصـــحـــاب الـــخـــبـــرات فــــي هـــذا 
 ،

ً
الــشــأن، وإن كــان هــذا التحرك قد بــدأ أخيرا

حــيــث اجــتــمــعــت وزيــــرة األشـــغـــال الــدكــتــورة 
أماني بوقماز مع ممثلي سفارات الواليات 
المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا وتركيا 
واليابان والصين وألمانيا إلطالعهم على 
الرؤية الكاملة إلصالح الشوارع خالل الفترة 
المقبلة تمهيًدا لدراسة التعاقد مع الشركات 

المرشحة من قبلهم باألمر المباشر.
 ورغــم أن هذه الخطوة في محلها ولكن 
يجب مراعاة أن يترافق إسناد تنفيذ أعمال 
صيانة الطرق لشركات عالمية مع تطوير 
ة الـــجـــهـــاز اإلشـــرافـــي  وتــــدريــــب ورفـــــع كـــفـــاء
واألخـــذ بتوصيات ديـــوان المحاسبة التي 
مــن أبـــرزهـــا ضــــرورة تــدعــيــم قــطــاع هندسة 
الصيانة وإدارة مختبرات الطرق باإلمكانات 
ــة الـــــالزمـــــة مــــن مـــســـتـــلـــزمـــات األمــــن  ــاديــ ــمــ الــ
والسالمة وأجــهــزة ومــعــدات حديثة تواكب 
التطورات العالمية في مجال رصف وصيانة 
الطرق، وفحص العينات للخلطة اإلسفلتية 
المحسنة حتى تتمكن من أداء مهام عملها 
على الوجه األمثل، والتأكد من ضمان جودة 
الخلطات اإلسفلتية المستخدمة بما ينعكس 
ة تــنــفــيــذ أعـــمـــال صيانة  إيــجــابــا عــلــى كـــفـــاء
الـــطـــرق والــشــبــكــات، وكـــذلـــك مــراجــعــة خطة 
اإلطــار العام للخلطة اإلسفلتية المحسنة، 
بحيث يــتــم وضـــع مــؤشــرات قــيــاس لــهــا من 
ات عمل واضحة ومــحــددة لكل  خــالل إجـــراء
وحــــدة تنظيمية معنية بتنفيذ وصــيــانــة 
الــطــرق على أن يتم تنفيذها وفــق برنامج 

زمني محدد.

كثيرة هي االضطرابات الهرمونية في الجسم، التي تؤدي إلى 
تخلف بعض الغدد عن التصرف الصحيح الذي خلقها الله تعالى 
من أجله نتيجة قلة النوم أو سوء في التغذية أو كثرة استعمال 
األدويــة مثل الستيرويدات )الكورتيزون( وقلة الحركة، وغيرها 
من األسباب، والتي تؤدي إلى كثير من األمراض المزمنة بسبب 
بعض العادات اليومية الخاطئة التي يلزم تصحيحها، ومن أهمها 
اضطراب في وظائف الكلى وصرف الماء خارج الجسم، وأمراض 
القلب، وتخلف الجهاز الليمفاوي وسوء التغذية والسمنة، وغيرها.

 وذلك يؤدي إلى احتباس الماء في األنسجة أو ما يقال له األديما 
وهي زيادة الماء في فراغات أنسجة الجسم، وتظهر بوضوح في 
األرجل عند كبار السن، لطول الجلوس وقلة الحركة عند الكاحل 
والركبة والقدم والساق، وقد تصيب اليدين أيضا وأجزاء أخرى من 
الجسم، فتؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم وسوء المزاج وأحيانا 

التهابات للمفاصل حولها وألم.
إن االهتمام بتصليح األخطاء اليومية العارضة لكل مرض هي 
، علما 

ً
من أولى الخطوات الناجحة للعالج والتخلص منه تماما

أن األديما قد تكون عالمة على مرض خطير يستدعي االستعانة 
 للكشف عن مستوى ارتفاع 

ً
بالطبيب على وجه السرعة، خصوصا

الــصــوديــوم فــي الجسم والـــذي يـــؤدي بـــدوره إلــى احتباس الماء 
وهــبــوط فــي عنصر البوتاسيوم مــن الــدم على اعتبار وجودهم 
طبيعيا بنسب متوازنة لسالمة القلب وعمل األعضاء األخرى، كما 
أن النسبة الطبيعية لعنصر المغنيسيوم وفيتامين )ب6( ضروري 

 لتنظيم عمليات اإلنزيمات في الجسم )أكثر من 300 إنزيم(.
ً
جدا

ويعد الصيام من أهم العالجات أو الحميات الغذائية المتبعة 
إلعــادة تــوازن المعادن والفيتامينات وتحسين عمل اإلنزيمات 
في الجسم، كما أن إدخال األغذية الصحية إلى العادات الغذائية 
الصحيحة سيعمل على رفع مستوى الفيتامينات المضطربة، 
فعلى سبيل المثال الشوكوال الداكنة والمكسرات النيئة والورقيات 
الخضراء تعمل على رفع المغنيسيوم وتعديل نسبته للتخلص 
من األديما، وكذلك فيتامين )ب6( الــذي بعمل على تحسين الدم 
إجماال وعمل الدماغ كما يقلل من احتباس السوائل في الجسم 

عامة، ويلين العضالت. 
وكثيرة هي الدراسات حول مفعول هذا الفيتامين الذي يأتي 
مــع المغنيسيوم فــي حبة واحـــدة فــي الصيدليات لكننا ننصح 
بإضافة الموز والحمص والجوز إلى اليوم الغذائي بين الوجبات، 
وكذلك األفوكادو وملعقة من خل التفاح في اليوم لكوب ماء واحد، 
أو فنجان من القهوة يعمل على تصريف الماء الزائد من الجسم 

بدون أي مضاغفات ويحسن عمليات األيض عامة.
وتــحــضــرنــي نــقــطــة مــهــمــة لــمــرضــى الــضــغــط وأمــــــراض الــقــلــب 
والكلى بمراجعة الطبيب المعالج واختصاصي التغذية قبل البدء 
بمعالجة أنفسهم بعد الوقوع على رسائل التواصل االجتماعي 
التي قد تغفل عن هذه النقطة، والتي قد تكون عشوائية وتتعارض 
مع العالجات! في حين يجب التوقف عن األغذية المالحة والوجبات 

السريعة وزيوت القلي تماما.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: العلة 

: األمطار كشفت عورة »األشغال«
ً
 وأخيرا

ً
أوال

مشاري ملفي المطرقة 

عندما انطلقت مرحلة العهد الجديد التي ارتكزت على الشفافية 
والعدالة، كنا أمام ملحمة وطنية فريدة ودولة حديثة، ونهج جديد 
ومسيرة مختلفة ترسم للكويت سياسة نوعية بالمنطقة تعتمد على 

مكونات الدولة من سلطة وشعب وأرض.
 كان الخطاب السامي يتلو على مسامعنا حب الوطن واحترام إرثه 
الديموقراطي والدستوري وسيادة القانون، فكنا مع مسؤولية جديدة 
وهي المشاركة على ثوابت وطنية تنبذ القبلية والطائفية والفئوية.

 ما كنا نعول أن العهد الجديد بداية مختلفة للكويت، بداية 
ً
كثيرا

متغيرة للعالقة بين السلطات التي تقود زمام األمــر، وبعد مسافة 
قصيرة من طريق )كويت العهد الجديد( كانت العثرة األولى وهي عدم 
وجود بذور نهج مختصة بالمرحلة الحالية تمهد لقواعد وأسس 

وأعراف تختلف عن المرحلة السابقة.
المصالحة الوطنية التي كانت بين المؤسسة الحاكمة والشعب، 
تبنت مبادئ االحترام والثقة المتبادلة وتعزيز المشاركة الفعلية 
أصبحت اليوم منكوبة تغوص في أمواج الشك والريبة، ورؤية كويت 
2035 والتنمية المستدامة تقتصر في عيون المواطن على إصالح 

الطرق التالفة ومعالجة نقص األدوية المستمرة.
ــلـــس 2022 وعـــــــودة  حــــكــــم الـــمـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة بــــحــــل مـــجـ
ــيـــون  ــلـ ــابـ ــاب نـ ــ ــطـ ــ ــمـــعـــي خـ ــلــــى مـــسـ ــه أعـــــــــاد عــ ــ ــأنـ ــ مـــجـــلـــس 2020 كـ
ــه 1814 قــبــل  ــود حـــرســـي الــــقــــديــــم( الــــــذي صـــــدح بــ ــنــ بــــونــــابــــرت )جــ
ــودة فـــرنـــســـا الــنــابــلــيــونــيــة،  ــعــ  بــ

ً
ــا ــمـ ــالـ ــن مـــنـــفـــاه األول حـ ــه مــ ــروبــ هــ

ــقــــوة الـــجـــديـــدة. ــقـــديـــم رحـــــل مــــع الــ لـــكـــن الـــحـــلـــم تــبــخــر والــــحــــرس الـ
تغير المجالس التشريعية قبل مدتها الدستورية أمسى ظاهرة 
متكررة أوصلت المواطن لكراهية المشاركة في الحياة الديموقراطية، 
كما خلق شبه يقين أن الحل ال محالة مع أي مجلس قادم وانقطاع 

التواصل بين السلطات أمر حتمي.
النهج الجديد يجب أن يضع رؤية شاملة لكل المجاالت وإصالحات 
كبيرة للمنظومة التشريعية واالقتصادية واالجتماعية تغير البنية 
القديمة إلى بنية تتواكب مع التطورات الحديثة والطفرة الصناعية 
في العالم، والديموقراطية الفردية التي انطلقت من الستينيات ال 
تتماشى مع ثقافة التغيير وال تحقق النهضة المخطط لها في رؤية 
35، كما أن أجهزة اإلدارة العامة تحتاج لكثير من التنقيح والتعديل 
حتى تسير المنظومة ألحــد أهـــداف العهد الجديد وهــي استدامة 

النجاح في عمل الحكومة والبرلمان.
صيانة الدستور في ظل العجز المستمر لعمل الحكومة ضرب من 
الخيال، وشعار حرمة التعديالت الدستورية أداة قتل تزهق التطلعات 
المستقبلية وتشل مقدمة العهد الجديد، ومسيرة األلف ميل لن تبدأ 

ووقود التعاون والثقة يحترق دون فائدة.
وآخر ما أقول بالمصالحة الوطنية المسكوبة، شعلة الخطابات 
السيادية التي تنير النهج الجديد وتضع المصابيح هدى لمسيرة 
األمة تحتاج لخطوات وطنية تزيد وميضها وتؤكد المضي في دولة 

سيادة القانون التي تعزز المواطنة وتحارب الفساد بكل أنواعه.

أنور السهو 

المصالحة الوطنية المنكوبة

دعومات

د. هشام كلندر

 يتضح أكثر، وُيتوقع حدوث مفاجآت 
ً
الوضع السياسي بدأ مؤخرا

قادمة أكبر في الساحة السياسية، حيث نرى تحرك وزراء سابقين 
بــنــشــاط وكــأنــهــم يــجــهــزون لــمــفــاجــآت، فــي الــوقــت ذاتــــه نـــرى هــدوء 

 غير اعتيادي.
ً
ا شخصيات سياسية كبيرة هدوء

أمامنا حكومة جديدة ننتظرها بفارغ الصبر، ننتظرها بأمل 
إصالحي، ننتظر تشكيلة وزراء من النخبة بمعايير سليمة، أهمها 
الحنكة السياسية، وُمالءمة اختصاص الوزير لوزارته، والُبعد عن 
المحاصصة المبنية على مجامالت تافهة تودي بالوضع السياسي 
إلــى الحضيض! واألهــم من ذلــك شهاداتهم التعليمية ذات الجودة 

لالستفادة من خبراتهم وتنمية الوطن! 
كما أن تولي الوزير مهام إدارية سابقة والتحقق من حسن إدارته 
من أهم مضامين نجاح التشكيل الوزاري برمته، فاليوم لسنا قادرين 
 على المجامالت على حساب الوطن، فالمهام القادمة ثقيلة على 

ً
أبدا

كاهل الوزراء! كذلك يهم اختيار وزراء من الشباب من الجنسين، ليس 
لملء الكراسي فحسب إنما الختيار نخبة من المجتمع السياسي. 

أمـــا عـــن الــبــرلــمــان فــخــطــط الــتــصــعــيــد واضـــحـــة مـــن بــعــض نـــواب 
 بعد حكم المحكمة الدستورية األخير، 

ً
المعارضة الزائفة، خصوصا

فهذا يقول بأنه نائب رئيس شرعي، وذاك يتوعد، وآخر يعزم على 
االستقالة، ونتصور أن قدرة رئيس البرلمان الحالي السيد مرزوق 
الغانم على ضبط المشهد السياسي في مجلس األمــة كبيرة رغم 
صعوبة الموقف، ولعل من أهم المهام القادمة إقرار قانون المفوضية 
العليا لالنتخابات الــذي يعمل بشكل كبير على تحصين العملية 

 .
ً
االنتخابية وإرادة الشعب فيها مستقبال

نأمل السالم والرفعة الدائمة للكويت وتحسن صورة الديموقراطية 
بعد أن ساءت في فترة ليست ببعيدة.
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ْ
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طالل عبد الكريم العرب

ما وراء احتباس الماء في الجسم

د. روضة كريز
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علي العنزي

إقفاالت الربع األول رفعت سيولة البورصة إلى 51.9 مليون دينار
ارتفاع المؤشرات وترقب النتائج الفصلية والتوزيعات السنوية

ــة الــكــويــت  ســجــلــت مــــؤشــــرات بـــورصـ
مكاسب جــيــدة أخــيــرا بنهاية تعامالت 
الربع األول، أمــس، وربــح مؤشر السوق 
العام نسبة 0.40 في المئة، تعادل 28.07 
نقطة، ليقفل على مستوى 7050.76 نقطة 
بسيولة كبيرة ارتفعت إلى مستوى 51.9 
مليون ديــنــار، وهــي أعلى سيولة خالل 
مارس، باستثناء سيولة تنفيذ مراجعة 
فوتسي راسل، وتداول أمس 136.3 مليون 
سهم عبر 9105 صفقات، وتم تداول 113 
، بينما تراجع 

ً
 ربح منها 63 سهما

ً
سهما

37، واستقر 13 دون تغير.
وقفز مؤشر السوق األول بنسبة أكبر 
بلغت 0.46 فــي المئة، أي 35.44 نقطة، 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 7821.74 نقطة 
بسيولة كبيرة بلغت 47.7 مليون دينار، 
تــداولــت 103.4 ماليين سهم عبر 7065 
 مـــن مــكــونــات 

ً
ــــح 21 ســهــمــا صــفــقــة، وربـ

ـــ31، وخــســرت 7 أســهــم،  ــ الــســوق األول الـ
بينما استقرت 3 أسهم دون تغير.

ــــوق الـــرئـــيـــســـي  ــــسـ ــر الـ ــل مــــؤشــ ــجــ وســ
 بنسبة 0.15 في المئة، 

ً
 محدودا

ً
ارتفاعا

أي 8.46 نــــقــــاط، لــيــقــفــل عـــلـــى مــســتــوى 
5500.78 نقطة، بسيولة ارتفعت إلى 4.1 
ماليين دينار، تداولت 32.8 مليون سهم 
 
ً
عبر 2040 صفقة، وتم تــداول 82 سهما
 ،

ً
، وخسر 30 سهما

ً
ربح منها 42 سهما

بينما استقرت 10 أسهم دون تغير.

أسبوع التوزيعات
 
ً
 جــدا

ً
سيكون األســبــوع المقبل مهما

 األســهــم 
ً
لــبــورصــة الـــكـــويـــت، خــصــوصــا

القيادية التي ســتــوزع أرباحها خالله، 
كــذلــك ستتبين أربـــاح الــربــع األول لهذا 
العام وسط عوامل اقتصادية عديدة، لكن 
بقيت البيئة التشغيلية مستقرة ويقدر 
 لــذلــك يظل 

ً
لمعظمها نمو جــيــد، ووفــقــا

الــســوق يــتــرقــب تحسين أداء المحافظ 
والصناديق بعد تراجعات الربع األول 
لمعظم األســـعـــار فــي الـــســـوق، ونشطت 
جلسة أمس، بقوة وارتفعت السيولة منذ 
الدقيقة األولى واستمرت في التدفق على 
معظم أســهــم الــســوق األول بقيادة بنك 
بــوبــيــان الـــذي تــراجــع بنهاية الــمــطــاف، 
ــنـــي 4  بــيــنــمــا ربـــحـــت أســـهـــم بــيــتــك ووطـ

فلوس لكل منهما.
 وقفز »أجيليتي« بنسبة 1.4 في المئة، 
وهو على موعد إعالن أرباحه السنوية 
مــســاء أمـــس، كما ربــحــت أســهــم هيومن 
ســوفــت وبــنــك الــخــلــيــج بــنــســب مــقــاربــة، 
وسجل مشاريع قفزة جيدة بنسبة 2.5 
في المئة وارتفع بوبيان بتروكيماويات 
بنسبة 2.8 في المئة، وكانت التراجعات 
ألســـهـــم زيــــن واســتــهــالكــيــة والــتــجــاريــة 
ــــي وبـــنـــســـب مــــحــــدودة لــتــنــتــهــي  ــدولـ ــ والـ
ــبـــوع  ــتـــظـــار أسـ ــانـ ــيـــة بـ ــابـ الـــجـــلـــســـة إيـــجـ

التوزيعات.
ــرات أســــواق  ــعـــت مــعــظــم مــــؤشــ ــفـ وارتـ
المال بــدول مجلس التعاون الخليجي، 
بقيادة مؤشر السوق السعودي، وربحت 
معه أســـواق الكويت ومــؤشــرا اإلمـــارات 
وعمان، وتراجع مؤشرا قطر والبحرين، 
وارتــــدت أســعــار الــنــفــط مــن مــســتــوى 79 

 للبرميل.
ً
دوالرا

النفط يهبط مع صعود الدوالر
ً
البرميل الكويتي يرتفع 9 سنتات ليبلغ 79.22 دوالرا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 9 
 في تداوالت 

ً
سنتات ليبلغ 79.22 دوالرا

 في 
ً
يــوم األربـــعـــاء، مقابل 79.13 دوالرا

 للسعر المعلن 
ً
تداوالت يوم الثالثاء، وفقا

من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية تراجعت أسعار 
النفط صــبــاح أمـــس، مــع ارتــفــاع الــــدوالر، 
ــراقــــب الــمــســتــثــمــرون عــــن كثب  بــيــنــمــا يــ
الــتــطــورات مــا يتعلق بخفض صــــادرات 

النفط من إقليم كردستان العراق.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 
، أو 0.5 فــي الــمــئــة، إلـــى 77.91 

ً
37 ســنــتــا

 للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس 
ً
دوالرا

، بما يعادل 0.4 
ً
الوسيط األميركي 28 سنتا

 للبرميل.
ً
في المئة، إلى 72.69 دوالرا

وارتــفــع مــؤشــر الـــــدوالر، الـــذي يتحرك 
يوجه عــام عكس اتــجــاه النفط، 0.11 في 

المئة يوم الخميس إلى 102.75. وتجعل 
قوة الدوالر السلع األولية المقومة به أكثر 

تكلفة لحاملي العمالت األخرى.
وأظــهــرت بيانات شركات أن منتجين 
في إقليم كردستان شبه المستقل بشمال 
العراق علقوا إنتاجهم من النفط أو خفضوا 
معدالته عقب وقف تصدير النفط من خط 
أنابيب بشمال العراق، مع توقع مزيد من 

حاالت التعطل في المستقبل.
لكن محللين من سيتي قالوا الخميس 
»التغييرات في السياسة الداخلية للعراق 
قــد تــــؤدي إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة دائــمــة 
في القريب العاجل«، مقدرين أن تدفقات 
خطط األنابيب قد تنمو بنحو 200 ألف 

برميل يوميا.
في غضون ذلك، أدى االنخفاض غير 
الــمــتــوقــع فـــي مـــخـــزونـــات الــنــفــط الــخــام 

األميركية إلى الحد من تراجع األسعار. 
وانخفضت الــواردات إلى أدنى مستوى 
 إلدارة معلومات الطاقة 

ً
في عامين، وفقا

األميركية.
وتراجعت مخزونات النفط الخام 7.5 
مــاليــيــن بــرمــيــل فــي األســـبـــوع المنتهي 
في 24 مارس إلى 473.7 مليون برميل، 
مقارنة مع توقعات محللين في استطالع 
أجرته »رويترز« لزيادة 100 ألف برميل. 
وقال محللون من بنك أستراليا الوطني 
»مـــن المتوقع أن يـــؤدي ارتــفــاع موسمي 
للطلب بنهاية الــربــع الثاني إلــى ارتفاع 

أسعار )النفط( من المستويات الحالية«.
في الوقت نفسه، أدت تخفيضات أقل من 
المستهدف إلنتاج الخام الروسي لتهدئة 

المخاوف حيال اإلمدادات.
وقالت مصادر مطلعة على البيانات 

ــرز« إن إنـــتـــاج الـــخـــام الــروســي  ــتــ لــــ »رويــ
تراجع نحو 300 ألف برميل يوميا في 
األسابيع الثالثة األولــى من مــارس، أي 
أقل من التخفيضات المستهدفة البالغة 

.
ً
500 ألف برميل يوميا

وفي سياق متصل، قال 5 مندوبين من 
»أوبك+« لرويترز إنه من المرجح أن تلتزم 
المجموعة باتفاقها الحالي لخفض إنتاج 
النفط في اجتماع يوم االثنين المقبل، بعد 
تعافي أسعار النفط عقب انخفاضها إلى 

.
ً
أدنى مستوياتها في 15 شهرا

ومــن المقرر أن تعقد »أوبــــك+«، التي 
تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول 
أوبــك وحلفاء بقيادة روســيــا، اجتماعا 
عبر اإلنترنت للجنة المراقبة الوزارية 
ــتـــي تـــضـــم روســــيــــا والـــســـعـــوديـــة يـــوم  الـ

االثنين.

»أكسينز« الفرنسية توفر خدمات تكنولوجية »أكسينز« الفرنسية توفر خدمات تكنولوجية 
في محطتين للغاز شمال الكويتفي محطتين للغاز شمال الكويت

تم اختيار شركة أكسينز Axens الفرنسية 
لــتــزويــد الــتــكــنــولــوجــيــا لــمــحــطــتــيــن لــلــغــاز في 

شمال الكويت. 
 ومـــن الــمــتــوقــع أن يــتــم تشغيل المحطتين 
باستخدام تكنولوجيا االنترنت في أوائل عام 
2024، إذ ستفّعل »أكسينز« ترخيص التقنية 
لوحدتين إلزالة الغاز الحمضي، وأخريين إلزالة 
الغاز الحمضي، ومثلهما الستعادة الكبريت، 
 )TEG( ووحـــدتـــيـــن ثـــالثـــي إيــثــيــلــيــن جــاليــكــول

لتجفيف الغاز.
وبحسب »ميد« سيتم استخدام التكنولوجيا 
في مشروعين معروفين باسم مرافق اإلنتاج 

 .JPF 5و )JPF 4( 4 الجوراسي
وقــالــت »أكسينز« فــي بيانها، إن »الــوحــدات 
الــخــاصــة بمحطتي الــغــاز هــي اآلن فــي مرحلة 
تصميم العملية، وسيتم تشغيل المحطتين في 

أوائل عام 2024«.

وسيكون لكل وحدة إلزالة الغازات الحمضية 
القدرة على معالجة 163.4 مليون قدم مكعبة 
يوميا من الغاز، وإزالة الغازات الحمضية بما 
في ذلــك كبريتيد الهيدروجين، وثاني أكسيد 

الكربون، وكبريتيد الكربونيل، والميركابتان.
وكــال المشروعين عبارة عن منشآت إنتاج 
سطحية بــريــة، وسيتم تنفيذها على أســاس 
الــبــنــاء والــتــمــلــك والــتــشــغــيــل مــن قــبــل الــمــقــاول. 
ولــدى شركة نفط الكويت خيار تمديد العقد 

في تاريخ مستقبلي. 
ومن المقرر بناء المنشآت بطاقة إنتاج 50 
ألــف برميل يوميا مــن الــخــام الحلو المعالج- 
الزيت الجوراسي الخفيف مع معهد البترول 
األميركي )API( بقوة -40 50 درجة، و150 مليون 
قــدم مكعبة يوميا من الــغــازات الغنية الحلوة 

والمجففة.

»بتكوين« تتجاوز 28.5 ألف دوالر
رغم الحمالت التنظيمية

ارتفعت »بتكوين«، خــالل تعامالت أمس، 
لتستكمل اتجاهها الــصــعــودي، فيما يبدو 
 من المستثمرين للمخاوف المحيطة 

ً
تجاهال

بحمالت الهيئات التنظيمية األميركية على 
صــنــاعــة الــتــشــفــيــر، وتــقــّبــلــهــم تــحــّمــل بعض 

المخاطر. 
ــا لما ذكــرتــه »رويــتــرز« عــن مــصــادر، 

ً
ووفــق

عّينت الرئيسة التنفيذية السابقة ومؤسسة 
فرع »باينانس« بالواليات المتحدة، كاثرين 

 لــتــمــثــيــلــهــا فــــي تــحــقــيــقــات 
ً
كــــولــــي، مـــحـــامـــيـــا

الحكومة األميركية أمام لجنة تــداول السلع 
اآلجلة، مما يعني استمرار الحملة التنظيمية 
بــقــوة، خــاصــة أن كــولــي غـــادرت الــشــركــة عام 

 .2021
ووفـــق »ســي إن بــي ســـي«، قــال المدير في 
منصة العمالت المشفرة »لونو« فيجاي أيار: 
ال يبدو أن القضية المرفوعة ضد »باينانس« 
قد أثرت على السوق، ألن تجاهل حركة السعر 

لألخبار السلبية بهذه السرعة، يشير إلى أن 
السوق في االتجاه الصعودي. 

وارتــفــعــت »بتكوين« بنسبة 0.63 بالمئة 
ا لبيانات »كوين 

ً
عند 28582.25 دوالرا، وفق

باس«.       
في حين انخفضت اإليثريوم بنسبة 0.44 
بالمئة إلى 1800.37 دوالر، وتراجعت الريبل 

بنسبة 3.44 بالمئة عند 53.22 سنتا.

ً
»علي بابا« تدرس التخلي تدريجيا
عن السيطرة على بعض األعمال

 عن 
ً
تــدرس »علي بابا جــروب« التخلي تدريجيا

السيطرة على بعض أعمالها الرئيسية بعد االنتهاء 
من إصالح شامل يشكل 6 شركات جديدة قد تطرح 

في األسواق. 
 
ً
وعقد المدير التنفيذي، دانييل تشانغ، مؤتمرا

عبر الجوال لشرح التغييرات، ولكنه رفض تحديد 
جدول زمني ألي اكتتابات عامة. 

وحسب ما نقلت »بلومبرغ«، قال تشانغ إن مجلس 
 في البداية على كل الوحدات 

ً
اإلدارة سيظل مسيطرا

الست، لكنه يعتزم تقليص دوره بمرور الوقت. 
جاء ذلك بعدما كشفت شركة التجارة اإللكترونية 
الصينية عن خطط لتقسيم المجموعة إلى 6 وحدات، 
فــي عملية اإلصـــالح األكــبــر فــي تــاريــخ »عــلــي بابا« 
بمنزلة نموذج إلحداث تغيير في قطاع التكنولوجيا 

ا. 
ً
األوسع نطاق

وأضــافــت »عــلــي بــابــا« أكــثــر مــن 30 مليار دوالر 
من قيمتها السوقية منذ إعالن الشركة عن الخطة 

الثالثاء.

 »بوبيان ب«: استمرار مفاوضات
قــرر مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات االستمرار في 
التفاوض مع الجهة مقدمة العرض الخاص ببيع كامل حصة الشركة 

في سما التعليمية. 

وقع عقد زيادة 
ُ
»األرجان« ت

تسهيالت بـ 6 ماليين دينار

ــان الــعــالــمــيــة الــعــقــاريــة عــقــد زيــــادة تسهيالت  ــ وقــعــت شــركــة األرجـ
مصرفية مع أحد البنوك المحلية بقيمة 6 ماليين دينار؛ إذ بلغ معدل 
الفائدة على التسهيل الممنوح 2.5% فوق سعر الخصم المعلن من 
بنك الكويت المركزي، وتستحق تلك التسهيالت خالل مدة أقصاها 

1 يوليو 2027.
ولفتت »األرجان« إلى أنه سوف يتم استخدام التسهيالت المذكورة 
بغرض تمويل رأس المال العامل وتمويل المشاريع القائمة للشركة، 
على أن يظهر أثــر الــزيــادة في التسهيالت المصرفية على التزامات 

الشركة طويل األجل، ونتائج أعمالها خالل فترة االستخدام.

 »الرابطة« تحقق 1.74 مليون دينار 

 بقيمة 1.74 
ً
حققت شركة رابــطــة الكويت والخليج للنقل أربــاحــا

مــلــيــون ديــنــار بــواقــع 6.35 فــلــوس للسهم خـــالل الــعــام 2022، مقابل 
تسجيلها خسائر بقيمة 6.6 ماليين دينار بما يعادل 23.99 فلسا 

للسهم في العام 2021.

 »امتيازات«: عدم توزيع أرباح 
بلغت أربـــاح شــركــة االمــتــيــازات 
ــة 124.86  ــابــــضــ ــقــ ــة الــ ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
ــــف ديــــنــــار بــــواقــــع 3.12 فــلــوس  ألــ
للسهم خــالل الــعــام 2022، مقارنة 
بتسجيلها خسائر بقيمة 292.64 
ألـــــف ديــــنــــار بـــمـــقـــدار 7.32 فــلــوس 
للسهم خالل العام 2021، وأوصى 
مجلس إداراتها بعدم توزيع أرباح 

عن العام الماضي.

»وطنية د ق«: توزيع 
 و1% منحة 

ً
5% نقدا

بــلــغــت أربـــــــاح شـــركـــة الــوطــنــيــة 
الدولية القابضة 1.72 مليون دينار 
بـــواقـــع 7.82 فــلــوس لــلــســهــم خــالل 
 
ً
العام 2022، مقابل تحقيقها أرباحا

بقيمة 1.79 مليون دينار بما يعادل 
8.47 فلوس للسهم في العام 2021، 
وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع 5 
 و1 في المئة أسهم 

ً
في المئة نقدا

منحة عن أداء العام الماضي. 

  حكم أول درجة ملصلحة تابعة لـ »عربي« ضد »نفط الكويت«
أعــلــنــت مجموعة عــربــي القابضة 
صـــدور حــكــم لمصلحة شــركــة عربي 
الـــقـــابـــضـــة لـــلـــطـــاقـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
التابعة لها، فــي دعــواهــا ضــد شركة 
نـــفـــط الــــكــــويــــت، ويـــخـــتـــص مـــوضـــوع 
الــدعــوى بطلب الشركة التابعة ندب 
خبير والحكم بما سيسفر عنه تقرير 
الخبير، ورد االلتزام المحق والخاص 
بإنهاء عقد متعلق بتوريد وتركيب 
مضخات متغيرة السرعة في مركزي 

تجميع.
وقضت محكمة أول درجة في طلب 

شركة عربي الختامي الثاني بالتقرير 
بــاســتــبــعــاده، وفـــي طلبها الختامي 
الــثــالــث، وطــلــب شــركــة نــفــط الــكــويــت 
»عــربــي  ــأن تــــؤدي لـــ بـــإلـــزام األخـــيـــرة بـ
 قــدره 5001 

ً
 مؤقتا

ً
للطاقة« تعويضا

 
ً
 كويتيا

ً
دينار، مع إلزامها بـ 30 دينارا

مقابل أتعاب المحاماة وبمصروفات 
الدعوى.

وقالت »عربي«، إن التعويض مؤقت 
وجاٍر اتخاذ كل اإلجراءات القانونية؛ 
للمطالبة بــالــتــعــويــضــات عــمــا لحق 

بالشركة من ضرر وفاتها من كسب.

»السكب«: توزيع 22% نقدًا 
حققت شــركــة الــســكــب الــكــويــتــيــة مكاسب 
 
ً
قدرها 1.04 مليون دينار بواقع 14.42 فلسا
للسهم خــالل الــعــام 2022، مقابل تحقيقها 
 بقيمة 35.8 ألـــف ديــنــار بــمــا يــعــادل 

ً
أربـــاحـــا

0.49 فلس للسهم خالل العام 2021، وأوصى 
مجلس إداراتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 

22 في المئة عن أداء العام الماضي.
كــمــا أوصــــى بتخفيض رأســـمـــال الــشــركــة 
بنسبة 10.12 في المئة من مبلغ 7.23 ماليين 
إلى 6.5 ماليين دينار وتوزيع مبلغ 732.55 
ألف دينار بالقيمة األسمية على المساهمين. 

»إيفا فنادق« تربح 2.89 مليون دينار... وإطفاء خسائر بـ 45.2 مليونًا 
قــالــت شــركــة إيــفــا للفنادق والمنتجعات، 
 بقيمة 2.89 مليون دينار 

ً
إنها حققت أرباحا

بواقع 4.56 فلوس للسهم خالل العام 2022، 
 بقيمة 2.73 مليون 

ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا

دينار بما يعادل 4.3 فلوس للسهم خالل العام 

2021، وأوصــى مجلس اإلدارة بإطفاء كامل 
الخسائر المتراكمة البالغة 45.2 مليون دينار 
 
ً
عن طريق تخفيض رأسمال الشركة، تمهيدا

التخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن وأخذ 
الموافقة من الجهات المختصة.

»نور«: صدور حكم أول درجة في دعوى »االختيار« و»التجاري«
كشفت شركة نــور لالستثمار المالي عن 
صــــدور حــكــم أول درجــــة فـــي دعــــوى إشــكــال 
تنفيذ حكم؛ إذ تقام تلك الــدعــوى من شركة 
االختيار المميز للتجارة العامة والمقاوالت، 
ضــد البنك التجاري الكويتي، ومــديــر إدارة 

التنفيذ بصفته.

وقضت المحكمة في منازعة تنفيذ وقتية 
، وفي موضوعه برفضه 

ً
بقبول اإلشكال شكال

واالســتــمــرار في التنفيذ، وإلـــزام المستشكل 
مبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

ولــفــتــت »نــــور« إلـــى عـــدم وجــــود أثـــر مالي 
للحكم.

  ... وصدور حكم ملصلحة »عربي القابضة« ضد هيئة االستثمار 
حــصــلــت شــــركــــة مـــجـــمـــوعـــة عــربــي 
الــقــابــضــة عــلــى حــكــم لمصلحتها في 
القضية المرفوعة مــن الهيئة العامة 
لالستثمار بطلب وقــف إجـــراءات عقد 
الجمعية العامة العادية، التي دعت إليها 
وزارة التجارة والصناعة والمحدد لها 
2 أبريل المقبل النتخاب مجلس إدارة 

شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وقــضــت المحكمة الــكــلــيــة الــدائــرة 

 
ً
مستعجل بعدم اختصاصها نوعيا
بنظر الدعوى األصلية وبعدم قبول 
الــطــلــب الــــعــــارض وألــــزمــــت الــمــدعــيــة 
 بالمصروفات.

ً
 والمدعية فرعيا

ً
أصليا

وقــالــت الــشــركــة، إن األثـــر المتوقع 
عــقــد الجمعية الــعــمــومــيــة بموعدها 
المحدد من وزارة التجارة والصناعة 
والـــخـــاصـــة بــانــتــخــاب مــجــلــس إدارة 
شركة مستشفيات الضمان الصحي. 

أخبار الشركات

https://www.aljarida.com/article/19638
https://www.aljarida.com/article/19633
https://www.aljarida.com/article/19631
https://www.aljarida.com/article/19628
https://www.aljarida.com/article/19559


مقامس: توعية العمالء ركيزة أساسية 
ب االحتيال المصرفي

ّ
لدى »األهلي« لتجن

أكد أن البنك يضع كل إمكاناته لدعم حملة »لنكن على دراية«
يــــــــواصــــــــل الـــــبـــــنـــــك األهـــــلـــــي 
الكويتي جــهــوده فــي التوعية 
بــــمــــخــــاطــــر االحـــــتـــــيـــــال ونـــشـــر 
مــحــتــوى تــوعــوي عــلــى قنواته 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة كــــافــــة، فــــي إطــــار 
دعــمــه المستمر لحملة »لنكن 
على درايـــة«، التي أطلقها بنك 
ــركـــزي بــالــتــعــاون  ــمـ الـــكـــويـــت الـ
مــع الــبــنــوك الــكــويــتــيــة واتــحــاد 
مصارف الكويت لنشر الثقافة 
المالية في المجتمع، وتعزيز 
تـــوعـــيـــة الـــعـــمـــاء مــــن مــخــتــلــف 
الشرائح، والتي تستمر للعام 

الثالث على التوالي.
في هذا السياق، أكد الرئيس 
الــتــنــفــيــذي فــــي الـــبـــنـــك األهـــلـــي 
الكويتي-الكويت، لؤي مقامس 
أن توعية العماء تشّكل ركيزة 
أســــاســــيــــة فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
 
ً
البنك األهــلــي الكويتي، داعــيــا

الجميع إلى االلتزام بالتعليمات 
واإلرشادات الصادرة عن البنك 
وجــــمــــيــــع الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة 
ــيـــات االحــــتــــيــــال  ــلـ ــمـ لـــتـــجـــنـــب عـ
بمختلف أشكالها وأساليبها.

وقال مقامس، إن البنك يركز 
على التحذير من طرق االحتيال 
 
ً
وسرقة بيانات العماء، داعيا
إلى عدم الرد على أي اتصاالت 
مشبوهة تنتحل صفة موظفين 
لــدى البنك األهلي الكويتي أو 

أي جهة رسمية.
وشـــــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة عـــدم 
ــــط غــيــر  ــروابــ ــ ــلـــى الــ ــغـــط عـ الـــضـ
الموثوقة، وعــدم مشاركة رمز 

»OTP« مــع اآلخــريــن، واالطـــاع 
على رسالة رمز »OTP« للتأكد 
ــة واســـــــم  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ مـــــــن قــــيــــمــــة الــ
المستفيد قبل استخدام الرمز 
لتفادي الوقوع في اي عمليات 
 إلــى أن 

ً
احتيال محتملة، الفــتــا

البنك األهلي الكويتي يواصل 
بــــذل الـــجـــهـــود كـــافـــة لــمــكــافــحــة 
األساليب المختلفة التي يلجأ 
ــتــــراق  ــالـــون الخــ ــتـ ــا الـــمـــحـ ــيـــهـ إلـ

حسابات عمائه.
وشــــــجــــــع مـــــقـــــامـــــس جـــمـــيـــع 
عماء البنك األهــلــي الكويتي، 
على استخدام القنوات الرقمية 
ــام كــافــة  ــمــ ــل إتــ ــ اآلمــــنــــة، مــــن أجـ
الـــمـــعـــامـــات الــمــصــرفــيــة، بـــداًل 
ــكـــات،  ــيـ ــوء إلــــــى الـــشـ ــجــ ــلــ ـــن الــ مــ
 ضــرورة إلغاء تلك التي 

ً
مؤكدا

تــحــتــوي عــلــى أخـــطـــاء وكــتــابــة 
زائــــــدة مـــع ضــــــرورة إتـــــاف كل 

الشيكات التي لم تعد صالحة 
لاستخدام.

وأوضـــــــح أن الـــبـــنـــك األهـــلـــي 
الكويتي، ينشر عبر صفحاته 
على مواقع التواصل االجتماعي 
وقنواته اإللكترونية كل محتوى 
توعوي ُيسلط فيه الضوء على 
أســـالـــيـــب االحـــتـــيـــال الــمــخــتــلــفــة 
ــــي يــســتــخــدمــهــا  ــتـ ــ والــــــطــــــرق الـ
المحتالون لتنفيذ مخططاتهم 

وسبل الوقاية منها.
ــدد عـــلـــى حـــــرص الــبــنــك  ــ ــ وشـ
األهـــلـــي الــكــويــتــي عــلــى تحذير 
العماء من كل مخاطر االحتيال، 
ــتــــخــــدام الـــرســـائـــل  ســــــــواء بــــاســ
النصية أو البريد اإللكتروني 
أو حــتــى الــمــكــالــمــات الهاتفية، 
 أنــــه يــنــشــر عــبــر قــنــواتــه 

ً
مــبــيــنــا

اإللكترونية مــواد تشجع على 
استخدام الخدمات المصرفية 

الرقمية.
ودعــــا الــعــمــاء إلـــى ضـــرورة 
تسجيل الــخــروج مــن التطبيق 
أو الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي للبنك 
فور االنتهاء من المعاملة التي 
يـــجـــرونـــهـــا، وتـــحـــديـــث بـــرامـــج 
مكافحة الفيروسات والملفات 
ــا، ويــــأتــــي ذلـــك  ــهــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
فـــي وقــــت طــالــب الــبــنــك األهــلــي 
الكويتي جميع العماء بتحميل 
الـــبـــرامـــج مـــن مـــصـــادر مــعــروفــة 
وقانونية فقط، والحفاظ على 
تــحــديــث جــمــيــع أنــظــمــة األمــــان 
والتطبيقات وأنظمة التشغيل 

بشكل دائم.

لؤي مقامس

»بيتك« ُيطلق أكبر مسابقة 
لتحّدي المشي في الكويت

أطــلــق بيت التمويل 
الــكــويــتــي )بــيــتــك( أكبر 
مسابقة لتحدي المشي 
لــلــجــمــهــور الــمــســتــمــرة 
طــــــوال شـــهـــر رمـــضـــان 
المبارك، بالتعاون مع 
الشريك االستراتيجي 
ــيــــق  ــبــ لــــــلــــــبــــــنــــــك، تــــطــ

.)V-Thru(
وتـــــــــــــأتـــــــــــــي هـــــــــذه 
الـــــمـــــســـــابـــــقـــــة الــــتــــي 

ينظمها »بيتك« للعام 
الثالث على التولي، ضمن برنامج »تواصل بالخير في 

 لبرنامج »صحة أفضل لحياة أفضل«، 
ً
شهر الخير«، واستمرارا

وفي إطار المسؤولية االجتماعية للبنك، والحرص على تشجيع 
األنشطة الشبابية والرياضية لنشر الــوعــي بأهمية ممارسة 
الرياضة، ال سيما رياضة المشي التي باتت الخيار األول للجمهور 

في الشهر الفضيل.
ويشمل التحدي موقَعي األفنيوز، وحديقة الشهيد، بهدف 

تغطية أكبر عدد ممكن من الجمهور.
 
ً
ويــنــظــم »بــيــتــك« مــســابــقــة تــحــدي الــمــشــي االفــتــراضــي يوميا
 ،»V-FIT« عبر خاصية »V-Thru« للجمهور بالتعاون مع تطبيق
قبل اإلفطار وبعده، حيث تتيح المسابقة الحصول على رصيد في 
التطبيق يمكن استخدامه في الطلبات الشرائية من 600 مشروع 
مشارك في التطبيق، معظمهم من شريحة المشاريع الشبابية 
الكويتية أو المساهمة بالمبلغ لتخضير الكويت وتشجيرها، 
 لمبادرة »بيتك« Keep It Green، بواقع دينار واحد عن كل 

ً
دعما

كيلومتر مشي.
وساهم المشاركون في التحدي بزراعة أكثر من 1000 شجرة 
فــي محمية الــعــبــدلــي مــن خـــال تــحــدي الــمــشــي فــي النسختين 
الــســابــقــتــيــن، حــيــث يــقــوم »بــيــتــك« بـــزراعـــة شــجــرة بــالــنــيــابــة عن 

المتسابق عن كل اجتياز لتحدي المشي. 
من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لـ »V-Thru«، عبدالله الشلبي، 
 إلــى أن الــمــبــادرة عــبــارة عــن أسلوب 

ً
الــشــراكــة مــع »بــيــتــك«، الفــتــا

حياة لتشجيع نمط حياة سريعة وصحية، ويأتي ضمن إطار 
 أن »بيتك« داعم رئيسي للمجتمع 

ً
المسؤولية االجتماعية، مؤكدا

على مختلفة الصعد في استراتيجية واضحة تهتم بالمجمتع 
والفرد والقيم اإلنسانية.

الجمعية الكويتية الختالفات التعلم 
م »الوطني« تكرِّ

كــرمــت الــجــمــعــيــة الكويتية 
الختافات التعلم بنك الكويت 
 لمساهماته 

ً
الــوطــنــي تــقــديــرا

الكبيرة في مجال المسؤولية 
المجتمعية، ال سيما االهتمام 
بالتعليم والطلبة والمواهب 
الــشــابــة، ويـــأتـــي هـــذا الــتــكــريــم 
ليبرهن على بصمة »الوطني« 
الواضحة في خدمة المجتمع 
 
ً
ــرارا ــمــ ــتــ الـــكـــويـــتـــي، وذلـــــــك اســ
لــنــهــجــه وثـــقـــافـــتـــه الــمــتــأصــلــة 
ــه بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ

االجتماعية.
جاء ذلك على هامش فعالية 
»مــــــســــــرح KALD لـــلـــمـــواهـــب 
الــحــادي عــشــر«، الــتــي أقامتها 
الجمعية الكويتية الختافات 
التعلم في الجامعة األميركية، 
بمشاركة أسر الطلبة من عدة 
مـــــــدارس لـــاحـــتـــفـــال بــمــواهــب 
وقـــــــــدرات أبـــنـــائـــهـــم مــــن خـــال 
 على 

ً
تــقــديــم الــطــلــبــة عـــروضـــا

المسرح تتضمن إلقاء الشعر 
والغناء والتمثيل والعزف.

 عن 
ً
وتــســلــم الــتــكــريــم نــيــابــة

ــنـــك، مــــســــؤول أول بــــــإدارة  ــبـ الـ
الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة فــــي الــبــنــك 
الــوطــنــي جـــوان العبدالجليل، 
الـــتـــي قـــامـــت بـــدورهـــا بــتــكــريــم 
المدارس المشاركة والفائزين 
فــي الــفــعــالــيــة بــمــشــاركــة لجنة 
التحكيم المؤلفة مــن الفنانة 
ــالــــة،  ــفــــضــ الـــــقـــــديـــــرة إلــــــهــــــام الــ
والـــمـــخـــرج يـــوســـف الــحــشــاش 
والمخرج يعرب بورحمه ود. 

يعقوب الخبيزي.
وشـــارك فــي الفعالية طلبة 
مـــــن 8 مـــــــــدارس هـــــي مـــدرســـة 

دسمان ثنائية اللغة، ومدرسة 
المعرفة النموذجية، ومدرسة 
أم هــانــي لــــذوي االحــتــيــاجــات 
ــة الــســديــم  ــدرســ ــة، ومــ ــاصـ ــخـ الـ
النموذجية، ومدرسة أكاديمية 
الحضارات العالمية، ومدرسة 
منارات، ومدرسة جون الكويت، 

ومدرسة الكويت اإلنكليزية.
ــة، قــالــت  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
العبدالجليل: نفخر بمشاركتنا 
فــــي كــــافــــة أنـــشـــطـــة الــمــجــتــمــع 
الــمــدنــي وخـــاصـــة الـــتـــي تــقــدم 
الــرعــايــة ألبــنــائــنــا وتــســهــم في 

إسعادهم وعائاتهم. 
وأضـــــافـــــت الـــعـــبـــدالـــجـــلـــيـــل: 
يـــــلـــــتـــــزم »الــــــــوطــــــــنــــــــي« بــــــــــأداء 
مــــســــؤولــــيــــاتــــه االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بصفته أكبر مؤسسات القطاع 
الــــخــــاص، ويــــشــــارك بــفــعــالــيــة 
ــــن الــــمــــبــــادرات  ــــي الــــعــــديــــد مـ فـ
والــفــعــالــيــات الــتــي تساهم في 

تنمية المجتمع.
وأكــدت أن مساهمات البنك 
االجتماعية تشمل العديد من 

المجاالت الصحية والثقافية 
والتعليمية والــعــمــل الخيري 
ــهـــدف جــمــيــعــهــا إلـــى  والــــتــــي تـ
تــحــقــيــق الـــمـــســـاواة بــيــن كــافــة 
فئات المجتمع، وتمنح الفرصة 
ــة لـــمـــشـــاركـــة الــجــمــيــع  ــيـ ــافـ ــكـ الـ
فــــي مــــســــار تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

المستدامة لمجتمعنا.
وأخذ »الوطني« على عاتقه 
منذ التأسيس تكريس ثقافة 
المسؤولية االجتماعية كأحد 
ــه الــــهــــادفــــة إلـــى  ــاتــ ــويــ أهـــــم أولــ
خــدمــة الــمــجــتــمــع بــكــل فــئــاتــه، 
كما ساهم باستثمارات كبيرة 
لـــمـــســـانـــدة ودعــــــــم الــمــجــتــمــع 
فــي مــجــاالت مختلفة، وأطــلــق 
الــعــديــد مـــن الـــبـــرامـــج الــمــهــمــة 
التي شملت مجاالت عدة مثل 
التعليم والصحة والتوظيف 
والـــــتـــــدريـــــب ودعـــــــــم الـــــكـــــوادر 
الـــوطـــنـــيـــة وبـــــرامـــــج الـــرعـــايـــة 
والدعم االجتماعي، باإلضافة 
الــــــى الـــــمـــــبـــــادرات الـــريـــاضـــيـــة 

واألنشطة البيئية.

جوان العبدالجليل تتسلم درع التكريم من آمال الساير

 
ً
»التجاري« يوزع سالال

غذائية ضمن حملة 
»ضاعف أجرك«

ــــن حـــرصـــه   مـ
ً
انــــطــــاقــــا

عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــواصــــل 
مـــع كـــل فـــئـــات الــمــجــتــمــع، 
وفي إطار حملة »ضاعف 
ــاري«  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ أجـــــــــــرك مـــــــع الــ
الــمــوجــهــة لــعــمــاء البنك، 
ــة إلــــــى تــحــقــيــق  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ والـ
الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي عن 
طريق قيام البنك بالتبرع 
بــمــبــلــغ مــمــاثــل لــمــا يــقــوم 
به أي متبرع للجمعيات 
ــــة  ــريـ ــ ــيـ ــ ــــخـ والــــــــجــــــــهــــــــات الـ
المشاركة في الحملة من 
ــا لـــدى  خــــــال حـــســـابـــاتـــهـ
ــاري«، قــــام الــبــنــك،  ــجــ ــتــ »الــ
ــع جــمــعــيــة  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ بــ
الــهــال األحــمــر الكويتي، 
ــر  بــتــرتــيــب زيــــــــارات األســ
المتعففة، وتوزيع السال 

الغذائية عليهم.
وعـــن تــرتــيــبــات تــوزيــع 
السال الغذائية بالتعاون 
مــــــع »الـــــــهـــــــال األحــــــمــــــر«، 
ــانـــي الــــــورع -  صـــرحـــت أمـ
نائبة المدير العام، قطاع 
الــتــواصــل المؤسسي في 
»الـــتـــجـــاري«: »لــقــد جـــاءت 
ــــال  ــسـ ــ فــــــكــــــرة تـــــــوزيـــــــع الـ
ــة عــــلــــى األســــــر  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
الــمــتــعــفــفــة مـــتـــزامـــنـــة مــع 
شــهــر رمـــضـــان الــفــضــيــل، 
ــيــــه  الـــــــــــــــــذي تـــــتـــــجـــــســـــد فــ
ــآزر  ــ ــتـ ــ روح الـــتـــكـــافـــل والـ
االجــتــمــاعــي، حــيــث تأتي 
 من 

ً
هــذه المبادرة إيمانا

ــــرورة مــــد يــد  ــــضـ الـــبـــنـــك بـ
العون والمساعدة لألسر 
المتعففة، والمساهمة في 
توفير مستلزمات الشهر 
ــــذه األســـــــر،  ــهـ ــ ــارك لـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
والــتــخــفــيــف مــن أعبائهم 
الــــمــــعــــيــــشــــيــــة، وإدخــــــــــــال 
ــة والــــــســــــرور إلـــى  ــفــــرحــ الــ

قلوبهم«.

»الفدرالي«: قرارات الفائدة بكل اجتماع على حدة ولم نفاِجئ األسواق
أميركا تسعى لتعديل قواعد البنوك وتبحث فرض رسوم على المصارف الكبيرة بعد أزمة القطاع

أكد نائب رئيس االحتياطي الفدرالي   مايكل 
بــــار، أن قـــــرارات الــفــائــدة األمــيــركــيــة ستتخذ 
على أساس في كل اجتماع على حدة مع أخذ 
الظروف المالية في عين االعتبار إلى جانب 

عوامل أخرى.
وألقى بار باللوم على المديرين التنفيذيين 
للبنوك والــهــيــئــات التنظيمية فيما يتعلق 
 إلى أن »الفدرالي« كان 

ً
باألزمة المصرفية، الفتا

 إلى الزيادات الكبيرة ألسعار 
ً
قد لّمح سابقا

الفائدة ولم يفاجئ األسواق.
كــان االحتياطي الــفــدرالــي قــد رفــع الفائدة 
في اجتماعه الماضي لاجتماع التاسع على 
التوالي بواقع 0.25% إلى أعلى مستوى منذ 

.2007
وقــال رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي 
جيروم باول، إن انهيار بنك وادي السيليكون 
واضطراب النظام المصرفي الذي أحدثه »من 
المرجح أن يــؤدي إلــى شــروط ائتمانية أكثر 
صــرامــة لــألســر والــشــركــات، وهـــو مــا سيؤثر 

بدوره على النتائج االقتصادية«.

ويستعد البيت األبيض لمطالبة السلطات 
ــــدة عــلــى  ــديـ ــ ــد جـ ــ ــــواعـ ــفــــرض قـ الــتــنــظــيــمــيــة بــ
البنوك متوسطة الحجم، فــي إطــار التعامل 
مــع تــداعــيــات انهيار »سيليكون فــالــي بنك«، 

بحسب تقارير. 
ونقلت صحيفة »واشنطن بوست« وموقع 
ــادر عـــلـــى درايــــــة  ــ ــــصـ ــــن مـ »مـــــاركـــــت وتـــــــش« عـ
بــالــمــنــاقــشــات قــولــهــا إن الــرئــيــس جــو بــايــدن 
يسعى إلــى فــرض لــوائــح أكثر صــرامــة كجزء 

من االستجابة لألزمة. 
لكن التقرير أشار إلى أنه من غير المحتمل 
أن تطلب اإلدارة األمــيــركــيــة مــن الــكــونــغــرس 
 إلغاء قانون تحرير القيود على القطاع 

ً
قريبا

الـــمـــصـــرفـــي والـــــــذي تــــم تـــمـــريـــره قـــبـــل خــمــس 
سنوات. 

وأشــار التقرير إلــى أن التفاصيل الدقيقة 
لــتــوصــيــات الــبــيــت األبــيــض ليست واضــحــة، 
ــاول إعـــــــادة وضـــع  ــتـــحـ ــايــــدن سـ لـــكـــن إدارة بــ
قواعد للبنوك التي تتراوح أصولها بين 100 
و250 مليار دوالر، بعد تخفيف القواعد من 

الكونغرس واالحتياطي الفدرالي خال فترة 
رئاسة دونالد ترامب. 

وتــشــمــل الـــقـــواعـــد الـــتـــي يــنــاقــشــهــا الــبــيــت 
 فرض متطلبات رؤوس أموال 

ً
األبيض حاليا

أعلى على البنوك، مع إجــراء اختبارات أكثر 
للتحمل من قبل المنظمين. 

وتبحث المؤسسة الفدرالية للتأمين على 
الــودائــع في الــواليــات المتحدة، توجيه جزء 
أكــبــر مـــن الــمــعــتــاد مـــن عــــبء الــتــعــويــض إلــى 
البنوك الكبرى، بعدما تكبدت نحو 23 مليار 
دوالر من التكاليف نتيجة إخفاقات البنوك 

األخيرة. 
 لــمــا نــقــلــتــه وكـــالـــة »بــلــومــبــرغ« عن 

ً
ــا ــقـ ووفـ

مصادر مطلعة على األمر، تخطط المؤسسة 
القتراح يسمى بـ »تقييم خاص للصناعة« في 
مــايــو، لــدعــم صــنــدوق التأمين على الــودائــع 
البالغة قيمته 128 مليار دوالر، الذي تعرض 
لضغط شديد بعد انهيار بنكي »سيليكون 
فــالــي« و»ســيــجــنــتــشــر« بفعل ســحــب الــودائــع 

السريع. 

وأشــــــــارت الـــمـــصـــادر إلـــــى أن الــمــؤســســة 
الـــفـــدرالـــيـــة أكــــــدت - تـــحـــت ضـــغـــط ســيــاســي 
لتجنيب البنوك الصغيرة األعباء - أن لديها 
حرية الحركة في كيفية تحديد هذه الرسوم. 
ويتطلع الــمــســؤولــون للحد مــن الضغط 
 عــن طريق 

ً
على المقرضين األصــغــر حجما

تحويل جزء كبير من العبء التأميني نحو 
المؤسسات األكبر، وهذا من شأنه أن إضافة 
تكاليف بمليارات الدوالرات لبنوك مثل »جيه 
بــي مـــورغـــان« و»بــنــك أوف أمــيــركــا« و»ويــلــز 

فارجو«. 
وقــــال محللو بــنــك »بــاركــلــيــز«، إن إطــاق 
االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي لــبــرنــامــج الــتــمــويــل 
البنكي، إلى جانب مصادر تمويلية أخرى، 
ــة عـــلـــى جــمــع  ــيــ ــركــ ــيــ ــنــــوك األمــ ــبــ ســـــاعـــــدت الــ
احتياطيات كبيرة لتلبية التدفقات الخارجة 

من الودائع مؤخًرا. 
ــيــــر  ــبــ وذكـــــــــــــر »جــــــــــوزيــــــــــف أبــــــــــاتــــــــــي« الــــخــ
االستراتيجي ألسعار الفائدة لدى »باركليز« 
في مذكرة األربعاء: »رغم أن معنويات السوق 

ال تــزال هشة، فإن إحساسنا هو أن تدفقات 
الــودائــع الخارجة من البنوك الصغيرة إلى 
الــكــبــيــرة تــتــاشــى مــع إدراك الــمــودعــيــن أنــه 
يمكنهم الوصول إلى أرصدتهم وتحويلها 

دون أي عقبات«. 
ومع ذلــك، يعتقد »أباتي« أن موجة ثانية 
من نزوح الودائع ستبدأ، حيث تتوجه األموال 
 إلــى أن احتفاظ 

ً
إلــى صناديق النقد، مشيرا

المودعين بأموالهم في البنوك يأتي بفضل 
الــخــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا الــبــنــوك، لــكــن رغــم 

العائدات الضئيلة. 
 تغيير التوازنات 

ً
وتابع: »من الصعب جدا

أو إقــامــة عــاقــة جــديــدة مــع مــؤســســة أخــرى 
مــا لــم يكن هــنــاك انــتــعــاش كبير ومقنع في 

العائد«. 
 من معدالت فائدة 

ً
وأردف أنه بعد 15 عاما

تقترب من الصفر، لم يعد المودعون مهتمون 
 
ً
 بالعائد على أرصدتهم النقدية، مشيرا

ً
كثيرا

إلى أنه بإمكانهم اآلن تحقيق عائد أكبر عبر 
صناديق النقد مع مخاطر أقل. 

»باركليز« يتوقع 
موجة هروب جديدة 

ألموال المودعين 
من البنوك 

األميركية

https://www.aljarida.com/article/19607
https://www.aljarida.com/article/19604
https://www.aljarida.com/article/19598
https://www.aljarida.com/article/19609
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أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج 
للتأمين فرقد الصانع، أمــس، تحقيق أربــاح 
صــافــيــة بــقــيــمــة 38.2 مــلــيــون ديـــنـــار )124.7 
مليون دوالر(، أي مــا يــعــادل ربحية 134.56 
 للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 

ً
فلسا

31 ديسمبر 2022 مقارنة مع صافي ربح العام 
السابق »المعاد إدراجــه« بقيمة 72.6 مليون 
ديــنــار )237.2 مليون دوالر(. جــديــر بالذكر، 
 غير 

ً
أن المجموعة كــانــت قــد حققت أربـــاحـــا

اعــتــيــاديــة بقيمة 49.2 مليون ديــنــار )160.9 
مليون دوالر( عــن الــعــام السابق، ناتجة عن 
االســـتـــحـــواذ عــلــى عــمــلــيــات شــركــة أكــســا في 
منطقة الخليج. وباستثناء تلك األرباح غير 
ــإن المجموعة  ــام 2021، فـ االعــتــيــاديــة عـــن عـ
 فــي أربــاحــهــا االعــتــيــاديــة عن 

ً
حققت ارتــفــاعــا

الــــعــــام الـــحـــالـــي بــقــيــمــة 14.8 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
)48.4 مليون دوالر(، نتيجة ارتفاع أرباحها 

التشغيلية وأرباح االستثمارات.
وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية 
 للسهم الواحد( 

ً
بنسبة 54 في المئة )54 فلسا

عــن السنة المنتهية فــي 31 ديسمبر 2022، 
حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية 
العمومية لمساهمي المجموعة والجهات 

الرقابية المعنية. 
ــة لــلــســهــم  ــريــ ــتــ ــدفــ ــة الــ ــمـ ــيـ ــقـ ــلـــغـــت الـ ــد بـ وقـــــ
31 ديــــســــمــــبــــر  فــــــــــي  ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ فــــــــلــــــــوس   807
 31  فــــــي 

ً
751 فــــلــــســــا ــة مــــــع  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ 2022، مـ

ديــســمــبــر2021، بارتفاع نسبته 7 فــي المئة. 
كما ارتفعت حقوق المساهمين خالل العام 
بنسبة 7 فــي المئة، بما يــعــادل 15.8 مليون 
ديــنــار )51.6 مليون دوالر(، لتصل إلــى 229 
مليون دينار )748 مليون دوالر( كما في 31 
ديسمبر 2022، مقارنة مع 213 مليون دينار 

)696.5 مليون دوالر( في 2021. 
 مكتتبة بقيمة 

ً
وحققت المجموعة أقساطا

ــنـــار )2.72 مــلــيــار دوالر(،  831.7 مــلــيــون ديـ
وبنسبة ارتفاع 52 في المئة مقارنة مع العام 

السابق.
ــــرادات  وبــلــغ صــافــي ربـــح االســتــثــمــار واإليـ
األخــــرى 38.8 مــلــيــون ديــنــار )126.8 مليون 
دوالر(. كما بلغ صافي االحتياطيات الفنية 
للشركة 623 مليون دينار )2.04 مليار دوالر( 

كما في 31 ديسمبر 2022.
وبلغ مجموع األصـــول 1.35 مليار دينار 
)4.4 مليارات دوالر( كما في 31 ديسمبر 2022.

وبــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال الــصــانــع: »تعكس 
نــتــائــج هـــذا الــعــام قـــوة الــمــجــمــوعــة، ونموها 
ل المخاطر عن  المتواصل، وقدرتها على تحمُّ
طريق تنوع مصادر دخلها، وحماية أصولها 
وحــقــوق مساهميها، كــمــا يتماشى ذلـــك مع 
ســعــيــنــا الــمــســتــمــر لــتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 
الــتــأمــيــنــيــة لــعــمــالئــنــا فــــي جــمــيــع األســــــواق 
الــتــي نــتــواجــد فيها )مــصــر، الــجــزائــر، تركيا 
واألردن، إضافة إلى منطقة الخليج العربي(، 

بتطوير عمليات التحول الرقمي فــي مجال 
قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات 

والخدمات األخرى«.
 مع احتفال المجموعة بـ 60 

ً
وتابع: »تزامنا

 من التميز تم التركيز على تطوير عالمة 
ً
عاما

GIG التجارية، والكشف عن رؤية ترتكز على 
تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا«.
وأضـــــــاف: »لـــقـــد تــحــقــقــت هــــذه اإلنــــجــــازات 
بفضل الدعم المستمر من العمالء، وثقتهم 
بـــإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم 
المساهمين، السيما شركة مشاريع الكويت 
)القابضة(، وشركة فيرفاكس الشرق األوسط، 
وأعــضــاء مجلس اإلدارة، وتــفــانــي وإخــالص 
 
ً
موظفي المجموعة، الذين أتقدم لهم جميعا

 لكل 
ً
بالشكر والتقدير، والشكر موصول أيضا

الجهات الرقابية بالكويت، لتعاونهم الدائم 
لتطوير قطاع التأمين الكويتي«.

العدد 5298 / الجمعة 31 مارس 2023م / 9 رمضان 1444هـ

ةديرجلا•
اقتصاد economy@aljarida●com9

ً
ً»الخليج للتأمين« تحقق 38.2 مليون دينار أرباحا

في 2022 بواقع 134.56 فلسا

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %54
ل المخاطر الصانع: النتائج تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمُّ

فرقد الصانع

»يوباك« تربح 690 ألف دينار في 2022
ن في األداء مع استئناف حركة المسافرين في المطار عقيل: تحسُّ

ــة الــــمــــشــــاريــــع الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
لــلــخــدمــات الــجــويــة )يـــوبـــاك(، المتخصصة 
فـــي إدارة الـــمـــرافـــق والـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة، 
 31 نتائجها المالية للسنة المنتهية فــي 
ديسمبر 2022، حيث حققت إيرادات بلغت 
9.89 مــاليــيــن ديـــنـــار، بـــزيـــادة قــدرهــا 28.7 
في المئة مقارنة بعام 2021، وبلغ صافي 
أرباحها 690 ألف دينار، بما يعادل ربحية 

للسهم مقدارها 1.67 فلس.
وقد أوصــى مجلس اإلدارة بعدم توزيع 
أربــاح عــن السنة المالية المنتهية فــي 31 
ديــســمــبــر 2022، وتــخــضــع هـــذه الــتــوصــيــة 

لموافقة الجمعية العمومية للشركة.
ــدد، أفــــــادت نــــاديــــة عــقــيــل،  ــــذا الــــصــ فــــي هـ
الرئيس التنفيذي لـ »يوباك«: »نحن سعداء 
بنتائج وأداء الشركة خالل عام 2022. ُيعزى 
التحسن في أداء )يوباك( بشكل أساسي إلى 
االستئناف التدريجي لحركة المسافرين 
فــي مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي عــلــى مـــدار عــام 
2022. كما يسعدنا أن نشهد عودة إجمالي 
العمليات، وكــذلــك أعـــداد الــرحــالت الجوية 
إلــــى الــمــســتــويــات الــطــبــيــعــيــة، ونــتــطــلــع أن 
تحقق )يوباك( االستفادة من زيادة الرحالت 
اليومية وأعداد المسافرين خالل عام 2023 

وما يليه«.
وتابعت عقيل: »كما يسعدني إبالغكم، 
بــأن ريــم مــول افــتــتــح للجمهور فــي فبراير 
45 وحـــــــدة تــــمــــارس أعـــمـــالـــهـــا  2023، مــــع 
وتــســتــقــبــل الــجــمــهــور حــتــى اآلن، وكـــان في 
مقدمتها كــارفــور هايبر مــاركــت، أحــد أهم 
الــمــتــاجــر الــرئــيــســيــة فـــي الــمــجــمــع، والــــذي 
ــل عــام  ــ افــتــتــح مــتــجــره لــلــجــمــهــور مــنــذ أوائـ

ــا بـــاســـتـــقـــبـــال ســكــان  ــرنـ 2022، حـــيـــث بـــاشـ
ن  أبوظبي وزوارها منذ ذلك الحين، ما مكَّ
الــمــتــســوقــيــن مـــن الــتــعــرف عــلــى مــوقــع ريــم 
ــاك( افــتــتــاح  ــوبـ مـــول وتــصــمــيــمــه. تــتــوقــع )يـ
الــمــســتــأجــريــن الـــتـــدريـــجـــي لـــعـــدد أكـــبـــر مــن 

الوحدات خالل األشهر المقبلة«. 
ــــذي  ــــي أبــــوظــــبــــي، الـ ــول فـ ــ ــم مــ ــ يـــعـــتـــبـــر ريــ
تــبــلــغ تــكــلــفــتــه 1.3 مــلــيــار دوالر، أول نــظــام 
متكامل ومتعدد القنوات للبيع بالتجزئة 
في المنطقة مــزود بــقــدرات رقمية وتجارة 
إلــكــتــرونــيــة وخـــدمـــات لــوجــســتــيــة، ويــجــمــع 
بين مختلف خدمات المستهلكين وخدمات 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة، لــضــمــان تــجــربــة عــمــالء 

سلسة.
وفــــــي الــــكــــويــــت، تــــديــــر »يــــــوبــــــاك« ثـــالثـــة 
مشاريع رئيسية، تتضمن إدارة وتشغيل 
مــركــز التسوق فــي مبنى الــركــاب الرئيسي 
ــــي، ومـــواقـــف  ــدولـ ــ ــكـــويـــت الـ )T1( بـــمـــطـــار الـ
 عن 

ً
السيارات والمرافق ذات الصلة، فضال

إدارة الــعــقــارات ومــرافــق وقـــوف الــســيــارات 
في مطار الشيخ سعد، وكذلك إدارة مواقف 
الــســيــارات والــمــرافــق ذات الصلة فــي مبنى 
الركاب )T4( المخصص لرحالت الخطوط 

الجوية الكويتية.

تحدي »زين« الرمضاني ينطلق بحديقة تحدي »زين« الرمضاني ينطلق بحديقة 
الشهيد للعام الثاني على التواليالشهيد للعام الثاني على التوالي

أعلنت شركة زين انطالق تحدي زين الرمضاني في حديقة الشهيد 
للعام الثاني على التوالي، والذي تنظمه شركة Suffix الرائدة في إدارة 
األنشطة الرياضية بالكويت والمنطقة، والذي يهدف إلى تشجيع أفراد 
المجتمع من كل الفئات العمرية على اتخاذ نمط حياة صحي ونشط 
خالل الشهر الفضيل. ويأتي دعم »زين« لهذا البرنامج الرياضي الفريد 
 من استراتيجيتها المتوازنة لدعم قطاعي الصحة 

ً
من نوعه انطالقا

والرياضة، حيث تقوم الشركة، وبشكل دوري، بتكثيف جهودها لنشر 
الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل المبتكرة، إضافة إلى عقد 
الشراكات االستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص 
في الكويت، بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي والرياضي في 

 خالل الشهر الفضيل. 
ً
المجتمع، خصوصا

ويستمر تــحــدي زيـــن الــرمــضــانــي مــن 29 مـــارس إلـــى 10 أبــريــل في 
المرحلة األولــى من حديقة الشهيد، ويقدم فرصة مميزة للجميع من 
كل الفئات العمرية للمشاركة بالمشي أو الركض بحديقة الشهيد في 
الوقت والسرعة اللذين يناسبان كل مشترك، لجميع المسافات، وتصّدر 
الترتيب العام من بين كل المشاركين، كما يمكن للمشاركين جمع نقاط 
إضافية، من خالل المشاركة في التمارين الخاصة التي تقام بالحديقة. 
وبــعــد التسجيل فــي الــتــحــدي، يــقــوم الــمــشــاركــون بتسلم شريحة 
إلكترونية بإمكانها تتبع تحديد عدد الكيلومترات التي يقطعها كل 
مشترك عند مروره باألقواس الذكية العاملة بالطاقة الشمسية، ويتم 
عرض الترتيب العام بشكل حي عبر شاشة في حديقة الشهيد، ليتمكن 

الجميع من االطالع عليها.
ويستهدف تحدي زين الرمضاني في حديقة الشهيد جميع الفئات 
العمرية من الجنسين، إلبــراز أهمية الحركة والنشاط البدني لجسم 
اإلنــســان خــالل الــصــيــام، وتحفيز المشاركين للتمسك بنمط الحياة 

الصحي والنشط، حتى بعد انتهاء شهر رمضان.

 »Suffix«وليد الخشتي وأحمد الماجد يتوسطان فريقي »زين« و

السعود: تذبذب أسعار النفط يعود إلى المخاوف من أزمة البنوك العالمية
أكد أن »مؤسسة البترول« تخطط لزيادة الطاقة اإلنتاجية إلى 4 ماليين برميل عام 2035

● أشرف عجمي
أكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمؤسسة البترول الكويتية 
ــــود  ــعـ ــ ــــسـ الـــــشـــــيـــــخ نــــــــــــواف الـ
الــصــبــاح أن تـــذبـــذب أســعــار 
الـــنـــفـــط يـــعـــود إلــــى مـــخـــاوف 
ــــض الـــــــزبـــــــائـــــــن بـــســـبـــب  ــعــ ــ بــ
الــمــشــاكــل فــي بــعــض البنوك 
األميركية والسويسرية، مع 
مخاوف من احتمال حدوث 

ركود اقتصادي.
وقــــــــــــــــال الـــــــــســـــــــعـــــــــود، فــــي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات صـ
عـــــــلـــــــى هــــــــامــــــــش حـــــــضـــــــوره 
الــغــبــقــة الــرمــضــانــيــة التــحــاد 
ــة  ــاعـ ــنـ عــــمــــال الــــبــــتــــرول وصـ
البتروكيماويات أمس األول، 
ــان  ــابـ ــيـ ــا فــــي الـ نــ ــمــــالء إن »عــ
ــا وتــــــايــــــوان لـــديـــهـــم  ــ ــوريــ ــ وكــ
ــة أكــــيــــدة فــــي إمــــــــدادات  ــبــ رغــ
النفط، ولم يجدوا أي تأثير 
لهذه المخاوف، بل بالعكس 
ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــون فــــــــي اســ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ يـ
ــا مــع  االمـــــــــــــدادات، خـــصـــوصـ

تشغيل مصفاة الزور«.
وأضـــــاف أنــــه مـــع تــشــغــيــل 
مـــصـــفـــاة الــــــزور ســتــنــخــفــض 
الــكــمــيــات الــمــصــدرة بــمــقــدار 

كميات التكرير المستخدمة 
فــي الــمــصــفــاة، الفــتــا إلـــى أن 
ــة الــــكــــويــــت فــــي »أوبـــــك  حـــصـ
ــلـــغ حــــالــــيــــا 2.76  ــبـ بــــلــــس« تـ
مليون برميل يوميا، مشيرا 
ــادرات  ــاع الــــصــ ــفــ إلــــى أن ارتــ
ــا بــــزيــــادة  ــطـ ــبـ ــرتـ ســــيــــكــــون مـ
ــة الــــكــــويــــت فــــي »أوبـــــك  حـــصـ

بلس«.

رفع الطاقة اإلنتاجية

ــــاد الــســعــود بـــأن قـــرار  وأفـ
ــلـــس« يــنــصــب عــلــى  »أوبــــــك بـ
ــــالل  ــــصـــــص خـ ــحـ ــ ــيــــت الـ ــبــ ــثــ تــ
2023، وفــيــمــا بــعــد سترتفع 
ــكـــويـــت االنـــتـــاجـــيـــة،  طـــاقـــة الـ
مضيفا ان »خططنا الوصول 
إلــــى 2.9 ثـــم إلــــى 3 مــاليــيــن 
برميل بحلول العام المقبل، 
وصوال إلى 4 ماليين برميل 
ــالـــة  2035، وفــــــي هــــــذه الـــحـ
سيتم توزيع الحصص وفقا 
ــك«، ولــفــت إلــى  ــ لــمــا تــــراه أوبـ
ــتـــوزيـــع األخــيــر  أنــــه خــــالل الـ
للحصص تمت مراعاة قدرة 
الكويت على زيادة إنتاجها.
وأكد حرص الكويت على 
ــلــــى طـــاقـــتـــهـــا  الـــمـــحـــافـــظـــة عــ

ــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ اإلنـــــتـــــاجـــــيـــــة الـ
رفعها تدريجيا، قائال: »إننا 
نــعــمــل حـــالـــيـــا عـــلـــى اغــتــنــام 
الـــــــفـــــــرص الـــــــمـــــــوجـــــــودة فـــي 
األسواق العالمية خصوصا 
ــزل والـــمـــشـــتـــقـــات  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
ــا، فــي ظل  ــأوروبـ الــوســطــى بـ
الحرب الروسية األوكرانية 
الــتــي فــتــحــت فــرصــة لــزيــادة 
ــا مــــن الــمــشــتــقــات  ــنــ صــــادراتــ
الــبــتــرولــيــة وتــحــقــيــق أربـــاح 

إضافية«.
وحــــول مــكــافــأة الــصــفــوف 
األمــــامــــيــــة، أشــــــار إلـــــى أنــهــا 
فـــي عـــهـــدة الــحــكــومــة حــالــيــا 
وســـتـــنـــتـــهـــي قـــريـــبـــا، مـــؤكـــدا 
ــالــــب عــــمــــال الـــنـــفـــط  ــطــ أن »مــ
ــام،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنــــظــــر واالهـ تــــحــــت الــ
وهناك توافق تام مع اتحاد 
البترول والنقابات النفطية، 
وجميعنا يسعى إلى تحقيق 

مصالح العمال«.
ــاك  ــ ــنـ ــ ولـــــــفـــــــت إلـــــــــــى أن هـ
ــدة  ــديـ ــيـــف جـ ــــات تـــوظـ ـــالنـ إعــ
وفـــــرصـــــا جـــــديـــــدة لـــلـــشـــبـــاب 
ــــي، مـــــــشـــــــددا عـــلـــى  ــتــ ــ ــويــ ــ ــكــ ــ الــ
تـــواجـــد الـــقـــيـــادات الــنــفــطــيــة 
فـــي غــبــقــة اتـــحـــاد الـــبـــتـــرول، 
إيمانا من اإلدارة التنفيذية 

التوظيف بالفترة السابقة 
تـــــســـــيـــــر بـــــشـــــكـــــل مـــــعـــــقـــــول، 
ــة بـــالـــفـــتـــرة الــســابــقــة  ــارنـ ــقـ مـ
ــلـــة  لــــــهــــــا، خـــــصـــــوصـــــا لـــحـــمـ
الــبــكــالــوريــوس أو الــدبــلــوم 
أو الــتــخــصــصــات الــنــفــطــيــة 
والـــبـــتـــرولـــيـــة الـــتـــي ال مــكــان 
لها اليوم إال القطاع النفطي.

شروط تعجيزية

ــــن جـــهـــتـــه، ذكــــــر رئـــيـــس  مـ
نـــقـــابـــة عـــمـــال نـــفـــط الــكــويــت 
عــبــاس عـــوض: »نــدعــم خطة 
التكويت الفعلية، سواء في 
الــقــطــاع الــنــفــطــي الــحــكــومــي 
أو الــــــخــــــاص«، مـــعـــتـــبـــرا أن 
نـــســـبـــة الـــتـــكـــويـــت الـــحـــالـــيـــة 
وهـــــمـــــيـــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة وال 
ــــي الـــمـــئـــة،  تـــصـــل إلــــــى 30 فـ
»وهناك توافق بيننا وبين 
اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة الــحــالــيــة 
فـــــــــي مــــــؤســــــســــــة الــــــبــــــتــــــرول 
وشــركــة نــفــط الــكــويــت حــول 
ــذا الـــمـــلـــف لــــزيــــادة نــســبــة  ــ هـ
الــــــتــــــكــــــويــــــت لــــــحــــــل االزمـــــــــــة 
التوظيفية، خصوصا انه ال 
يوجد بيت كويتي يخلو من 

شخص عاطل عن العمل«.

وقـــــــــال عـــــــــوض: »نـــتـــمـــنـــى 
ــة الـــمـــقـــبـــلـــة أن  ــكـــومـ مــــن الـــحـ
ــلــــى وفــــــــاق مـــعـــنـــا،  ــــون عــ ــكـ ــ تـ
خــصــوصــا انــنــا عــلــى تــوافــق 
مــع اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة لحل 
األزمــــــة الــتــوظــيــفــيــة فــعــلــيــا، 
ولــــــــيــــــــس كــــــــالمــــــــا مــــــرســــــال، 
ولــكــنــنــا نــتــحــدث عـــن حــلــول 
جــذريــة بــعــيــدا عــن الــشــروط 
ــيــــدا عــن  ــعــ ــة، وبــ ــزيـ ــيـ ــعـــجـ ــتـ الـ
الـــعـــراقـــيـــل الــمــفــتــعــلــة الــتــي 
أثــــارت أزمــــات خـــالل الــفــتــرة 
الماضية بحيث يكون هناك 

نظام خاص«.
ولـــفـــت إلـــــى أن »الـــحـــفـــاظ 
عــــــــلــــــــى حــــــــــقــــــــــوق الـــــــعـــــــمـــــــال 
ــو أســـاس  ومــســتــحــقــاتــهــم هـ
ــــات واتـــــحـــــاد  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ عــــمــــل الـ
البترول، وحتى اآلن حققنا 
ــد مـــــــن اإلنــــــــجــــــــازات  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ
ومكتسبات جديدة، وهناك 
ــــق يــتــم  ــريـ ــ ــــطـ ــي الـ ــ ــات فــ ــفــ ــلــ مــ
حــالــيــا الــعــمــل عليها بشكل 
محترم مع اإلدارة التنفيذية 
في القطاع النفطي«، متمنيا 
أن تكون المشاريع المقبلة 
ــة  ــالــ ــمــ ــعــ ــــدة عـــــلـــــى الــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ

الوطنية لتنمية الكويت.

السعود متوسطًا رئيس وأعضاء اتحاد البترول خالل الغبقة

في مؤسسة البترول بأهمية 
ــم والـــــمـــــشـــــاركـــــة مــع  ــ ــــالحـ ــتـ ــ الـ
العاملين في هذه المناسبة 

الدينية واالجتماعية.

إعالنات توظيف

ــه، قــــــال رئـــيـــس  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
اتـــــــــحـــــــــاد عـــــــمـــــــال الــــــبــــــتــــــرول 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات مــحــمــد 
الــعــتــيــبــي إن »هــنــاك تنسيقا 
تــامــا مـــع اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة 

في مؤسسة البترول، ولدينا 
خطة عمل واضحة ومحددة 
فــــيــــمــــا يــــخــــص الــــمــــطــــالــــبــــات 
الــعــمــالــيــة، وهـــذه الــخــطــة لها 
أولـــويـــاتـــنـــا«، مــهــنــئــا الــعــمــال 

بالشهر الكريم.
وأضــــــــــــــاف الــــعــــتــــيــــبــــي أن 
»هـــنـــاك مــلــفــات تـــم إنــجــازهــا 
ــالـــب مــــازالــــت فــــي طـــور  ــطـ ومـ
الــبــحــث والــــدراســــة، ونــتــأمــل 
التعاون في هذه الملفات كما 
الملفات السابقة، خصوصا 

ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــيــ ــكــ ــســ مـــــــع تــ
ــيــــادات الــنــفــطــيــة لــلــصــف  ــقــ الــ
ــكـــون هــنــاك  الـــثـــانـــي، حـــتـــى يـ
تطبيق لخطة الــعــمــل، ســواء 
مـــطـــالـــبـــات الـــعـــمـــال أو خــطــة 

عمل المؤسسة«.
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخــــــــص مــــلــــف 
ــــف، تـــــوقـــــع وجــــــود  ــيـ ــ ــوظـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا تـــم  ــ ــمـ ــ ــة كـ ــلــ ــبــ ــقــ إعــــــــالنــــــــات مــ
ــة مـــع  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الـ
إزالــــــة الــكــثــيــر مـــن الـــشـــروط، 
خــــــصــــــوصــــــا أن إعــــــــالنــــــــات 
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تزوجت 14 مرة ولم تنِجب وتبنت 
طفلة أوصت فيفي عبده برعايتها

حققت الفنانة المصرية تحية كاريوكا شهرة كبيرة في عالم الرقص والتمثيل، 
 سطعت نجوميتها، ودارت في كواليس حياتها 

ً
وعلى مدار نحو 50 عاما

 بزيجاتها المتعددة، 
ً
 قياسيا

ً
الشخصية مواقف وأحداث مثيرة، وسجلت رقما

وامتد عطاؤها الفني حتى رحيلها يوم 20 سبتمبر 1999، عن عمر يناهز 84 
.

ً
عاما

 في الفن، وتعد من أشهر نجمات السينما في فترة 
ً
 كبيرا

ً
لعبت كاريوكا دورا

األربعينيات من القرن الماضي، وطغت موهبتها التمثيلية على الرقص الشرقي، 
وشاركت في بطولة نحو مئة فيلم، من أبرزها »لعبة الست« )1946(، و»شباب 

امرأة« و»سمارة« )1956(، و»شاطئ األسرار« )1958(، و»أم العروسة« 
ي بالك من زوزو« )1972( مع السندريال سعاد حسني، 

ِّ
)1963(، و»خل

و»الوداع يا بونابرت« )1985(.
 من المسرحيات الكوميدية، منها »يا الدفع 

ً
 كبيرا

ً
وقّدمت الفنانة المشهورة عددا

يا الحبس« )1961(، و»لوكاندة شهر العسل« و»كل الرجالة كده« )1964(، 
و»روبابيكيا« )1967(، و»حضرة صاحب العمارة« و»الثعلب فات« )1970(، 

و»ياسين ولدي« )1971(،  و»يحيا الوفد« )1972(، و»الباب العالي« )1977(، 
و»جمعية قتل الزوجات« )1986(.

ُِلدت الفنانة تحية كاريوكا في 22 فبراير 1915 
بمدينة اإلسماعيلية، واسمها الحقيقي »بدوية 
محمد علي النيداني كريم«، واكتشفت موهبتها 
ــافـــرت إلـــى الــقــاهــرة  الــفــنــيــة فـــي وقــــٍت مــبــكــر، وسـ
هرًبا من معاملة أخيها القاسية، وتعذيبه لها، 

وحبسها في غرفتها لمنعها من الهروب.
وتــعــّرفــت عــلــى الــراقــصــة ســعــاد مــحــاســن، ثم 
ــى بـــديـــعـــة مـــصـــابـــنـــي، وانـــضـــمـــت إلـــى  ــ ذهـــبـــت إلـ
فرقتها عام 1935، وتألقت فيها وزاد راتبها من 
6 إلى 100 جنيه شهرًيا. وبعد ذلك توجهت إلى 
السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب 
الـــذي قـــام بتنميتها ثــقــافــًيــا وســيــاســًيــا، وبـــدأت 
نجوميتها الحقيقية عــام 1940، عندما قدمت 
رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقه 
بديعة مصابني، واقترنت تلك الرقصة باسمها. 
وكانت شهرتها سبًبا في طالق شقيقتها فاطمة 
ــد الــفــنــانــة رجــاء  مــن زوجــهــا عــلــي الـــجـــداوي )والــ

الجداوي(.
ــا الــــرقــــص فــــي مــنــتــصــف  ــوكــ ــاريــ ــزلــــت كــ ــتــ واعــ
الخمسينيات، وتركت الساحة لمنافستها الفنانة 
ســامــيــة جـــمـــال، وتــفــرغــت لــلــســيــنــمــا والــمــســرح، 
وأسست فرقة مسرحية مع الفنان فايز حــالوة، 
وتعاونت مع أجيال من المخرجين، منهم صالح 
أبوسيف ويوسف شاهين وحسن اإلمام وحسام 
الدين مصطفى وحسين كمال وفطين عبدالوهاب.

السجن والحرية

وامتلكت تحية شخصية كارزمية، ومارست 
النشاط السياسي السري قبل ثورة يوليو 1952، 
وألــقــي الــقــبــض عليها أكــثــر مــن مــــرة، وســاعــدت 
الضابط ـ آنذاك ـ محمد أنور السادات في هروبه 
من معتقل اإلنجليز، وبعد سنوات كرمها الرئيس 
السادات في احتفال عيد الفن، وحين صعدت إلى 
منصة التكريم، صافحها الرئيس، وأثنى على 

ف. مشوارها الفني، وتاريخها الوطني الُمشرِّ
وتعرضت النجمة صاحبة النشاط السياسي 
للسجن عـــام 1953، بــعــد زواجــهــا مــن مصطفى 
كمال صدقي، أحد »الضّباط األحرار« والذي انشق 
عنهم، وُوجهت لها تهمة الترويج لمبادئ هّدامة 
وتوزيع منشورات ُعِثر عليها في شقتها، وقضت 
كاريوكا في السجن حوالي 100 يوم، حتى ثُبتت 
ا 

ً
براءتها بعد اعتراف زوجها بأنها ال تعرف شيئ

عن تلك المنشورات.
وخــــالل فــتــرة اعــتــقــالــهــا، ظــهــرت شخصيتها 
القوية، وأصبحت بمثابة رئيسة السجن، وكانت 
تحمي السجينات، وتهتم بتغذيتهن ومعاملتهن 
بشكل الئق، واعتاد جميع المسجونات الذهاب 
ــا تــهــتــم  ــ

ً
ــانـــت أيــــض ــا، كـــمـــا كـ ــهـ ــتـ ــزانـ إلـــيـــهـــا فــــي زنـ

بالتمارين الرياضية، وطــوال مدة حبسها ظلت 
متماسكة، وتمارس التمارين الرياضية بانتظام، 
ا 

ً
وأقامت خالل فترة بقائها خلف األسوار نشاط

لمحو أمّية السجينات.
ــردت مجلة »الــكــواكــب« في  تــهــا، أفــ وبــعــد بــراء
ا مصوًرا 

ً
العدد 133 بتاريخ 16 فبراير 1954، ملف

تحت عنوان »تحية تعود إلى البيت«، صاحب فيه 
محرر المجلة الفنانة تحية كاريوكا بعد خروجها 
مباشرة من السجن ورحلتها حتى الوصول إلى 
بيتها وماذا فعلت في أول يوم بعد البراءة، ومن 
كان في استقبالها، وشعورها بعد أن استردت 

حريتها وغادرت بوابة السجن.
وفي ذلك اليوم، لم تصدق كاريوكا خبر اإلفراج 
عنها، وانهمرت الدموع من عينيها، وتملكتها 
فــرحــة غــامــرة، واســتــعــادت شخصيتها المرحة، 
وأخــبــرت صديقتها الفنانة زينب صــدقــي، أنها 
ترغب في الخروج للتنزه، وركوب السيارة حتى 
منطقة األهرامات بمحافظة الجيزة، وفي صباح 
اليوم التالي ارتدت مالبسها، وخرجت على غير 

هدى ولم تعد لبيتها إال في المساء.

المفكر والراقصة

كتب أكثر من كاتب ومثقف عربي العديد من 
المقاالت عن تحية كاريوكا، ومن أبرزهم المفكر 
الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد، ونشر في »لندن 
ريفيو أوف بوكس« يوم 11 سبتمبر 1990، مقاله 
االحتفائي »تحية إلى تحية«، الذي يعد محاولة 
جادة للكتابة عن فن الرقص الشرقي، وأثار الكثير 

من الجدل حول عالقة المفكر والراقصة.

حكى إدوارد عــن أول مــرة شــاهــد فيها تحية 
كاريوكا عام 1950، عندما ذهب مع أحد زمالئه 
طفئت األنــوار إشارة 

ُ
إلى كازينو بديعة، وحين أ

ا تماًما، 
ً
إلى بدء العرض، وكــان الكازينو ُممتلئ

وظهر المطرب عبدالعزيز محمود، وغنى »منديل 
الحلو« ألكثر من خمسين دقيقة، قبل أن تظهر 
تحية فجأة على ُبعد بضعة أقــدام خلف كرسي 
المطرب، وترتدي بدلة رقص زرقاء المعة، ووقفت 

هناك واثقة تماًما، وبدأت وصلتها الراقصة. 
وعـــاد إدوارد إلـــى الــقــاهــرة بــعــد ربـــع قـــرن في 
صيف 1975، وشاهد تحية في مسرحية مع فايز 
حــالوة، وأذهــلــه مظهرها وأسلوبها، والراقصة 
الرشيقة بالغة األنــاقــة، تحّولت ـ حسب وصفه ـ 
، وكانت تقف، 

ً
إلى قبضاي ُمتبجح يزن 220 رطال

وتكّر الشتائم، وتقذف بأغلظ النكات القصيرة، 
وأضيق التوريات وأسهلها، بأسلوٍب رخيص ال 

 للمشاهدة!
ً

يكاد أن يكون أهال
وفي أواخر الثمانينيات، ضرب إدوارد موعًدا 
مع تحّية من خالل صديقتها نبيهة لطفي مخرجة 
ــإذا بــهــا تــعــيــش فـــي شقة  ــــالم الــتــســجــيــلــّيــة، فــ األفـ
ــارٍع مــن الــمــكــان الـــذي رآهــا  صغيرة على ُبــعــد شـ
ترقص فيه قبل أربعين عاًما. ورّحبت به وبنبيهة 
بٍل لم يتوقعه. وكانت أقل بدانة، وترتدي ثوًبا 

ُ
بن

ا، وتغظي 
ً
أســود قاتًما، وتضع ماكياًجا بسيط

ذراعــيــهــا وســاقــيــهــا بكمين طويلين وجــوربــيــن 
غامقين، وجــلــســوا يتجاذبون أطـــراف الحديث، 
ــام الــمــفــكــر الــكــبــيــر في  ــ وراحـــــت حــيــاتــهــا تـــمـــّر أمـ

استعراٍض مهيب.

زواج وانفصال

تعد تحية كاريوكا من أبرز الفنانات صاحبات 
األرقام القياسية في عدد الزيجات، فقد تزوجت 
14 مـــرة، وقــيــل 17 مـــرة، وكـــان زواجــهــا األول من 
أنــــطــــوان عــيــســى ابــــن شــقــيــقــة بــديــعــة مــصــابــنــي 
بــعــد أن أشــهــر إســالمــه وغــّيــر اســمــه إلـــى محمد 
المهدي، وكان ذلك في عام 1939، وانفصال بعد 
عـــام واحـــد فــي ربــيــع عـــام 1940، ثــم تــزوجــت من 
مصطفى جعفر الذي كان يمتلك العديد من دور 
السينما، وانفصلت عنه بعد شهور قليلة، وذلك 
حسب رواية الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ابنة 

شقيقتها.
وفــي نفس الــعــام تــزوجــت مــن محمد سلطان 
باشا، أكبر أثرياء مصر في ذلك الوقت، إال أنها 
انفصلت عنه بعد أن طلب منها اعتزال الرقص، 
ثم تزوجت من ضابط أميركي ُيدعى »ليفي« الذي 
أشهر إسالمه واصطحبها إلى الواليات المتحدة، 

ا.
ً

إال أنها ما لبثت أن انفصلت عنه أيض
ــن الــــمــــخــــرج فــطــيــن  ــ ــــت مــ ــزوجــ ــ ــد ذلـــــــك تــ ــ ــعـ ــ وبـ
عبدالوهاب وانفصال بسبب غيرته الــزائــدة، ثم 
تزوجت من الفنان أحمد سالم الذي انفصل عن 
زوجته أمينة البارودي من أجل الزواج من تحية 
التي أحبته بجنون، وسافرت معه في رحلة إلى 
فلسطين، قبل نكبة 1948، وهناك ترددت شائعات 
قـــويـــة عـــن وجـــــود عـــالقـــة بــيــن ســـالـــم والــمــطــربــة 

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

مع آخر أزواجها المخرج فايز حالوة

النجمة 
السجينة 
حرصت 

على تغذية 
السجينات 

ومحو أمّيتهن

الرئيس أنور 
السادات أثنى 
على تاريخها 
الوطني في 

عيد الفن

الفتاة 
الصغيرة 
هربت من 
تعذيب 

شقيقها إلى 
كازينو بديعة 

مصابني

قضت 100 يوم 
في السجن 
وساعدت 
السادات 

في الهرب 
من معتقل 

اإلنكليز

المطربة 
صباح تسببت 

في محاولة 
انتحار زوجة 

البكباشي

المفكر إدوارد 
سعيد روى 

حكايته معها 
في »تحية إلى 

تحية«

»كاريوكا« 
عجلت 

بانفصال 
شقيقتها عن 
زوجها علي 

الجداوي

تحية كاريوكا... نجمة على شاطئ األسرارتحية كاريوكا... نجمة على شاطئ األسرار

بطلة »شباب امرأة« ترتدي في مهرجان
كان... »المالية اللف« 

مرت الفنانة تحية كاريوكا بتجربة مثيرة، 
عندما شـــارك فيلمها »شــبــاب امــــرأة«، بطولة 
شــكــري ســرحــان وشــاديــة وعــبــدالــوارث عسر، 
ــان الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي عــام  فـــي مـــهـــرجـــان كــ
1956، وسافرت إلى فرنسا مع المخرج صالح 
أبوسيف وأبطال الفيلم، وفي يوم الحفل، سارت 
الوفود المشاركة على السجادة الحمراء، لكن 
الــنــجــوم المصريين لــم يلقوا نفس االهتمام 
اإلعالمي الذي حظي به النجوم العالميون من 

هوليوود وأوروبا.
وقررت كاريوكا أن تجذب أنظار الحضور، 
وعادت إلى غرفتها في الفندق، وبدلت مالبسها 

ــــدت زًيــا  األنــيــقــة ذات الـــطـــراز الــبــاريــســي، وارتـ
شعبًيا أحــضــرتــه معها )مــاليــة لــف وشبشب 
بـــــــوردة(، وتــــهــــادت فــــوق الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء، 
وخطفت معها األنــظــار والــتــســاؤالت، وعــرف 
الجميع أنها ممثلة مشاركة بفيلم مصري في 

المهرجان.
ولألسف الشديد جاءت النتائج على عكس 
مــا توقع الجميع، ولــم تفز تحية كاريوكا أو 
فيلمها بأية جائزة في المهرجان الفني الدولي، 
رغــم ترشيح الكثير مــن النقاد العالميين له 

للفوز بإحدى الجوائز.

راقصة تنبأ لها الشعراوي بقصر في الجنة
تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من المخرج 
فــايــز حـــالوة بعد أن تعرفا على بعضهما في 
الــمــســرح، وكــثــرت الــخــالفــات بينهما بعد زواج 
، حــتــى تـــجـــرأ وطـــردهـــا 

ً
اســتــمــر لـــمـــدة 18 عـــامـــا

مــن شقتها بضاحية »الــزمــالــك« وهــي بمالبس 
النوم، وجردها من كل متعلقاتها ومجوهراتها، 
واضــطــرت تحية كاريوكا إلــى الــنــزول مــن ُسلم 

الخدم حتى ال يراها سكان البناية.
ولــجــأت تحية إلـــى الــشــيــخ محمد متولي 
الشعراوي، الذي كان على عالقة وطيدة بها، 
بعد أن ارتــدت الحجاب، وأدت فريضة الحج 
والــعــمــرة، وطــلــبــت مــنــه أن يطلقها مــن فايز 
حـــالوة، كما روى الماكيير المصري محمد 

عشوب، في أحد اللقاءات التلفزيونية.
وبــالــفــعــل، كــلــف الــشــيــخ الــشــعــراوي محامًيا 
ليسترد شقة تحية كــاريــوكــا بعد طالقها من 
فايز حالوة، ولكن كانت المفاجأة أنها رفضت 
ذلك، ألن طليقها لدية ابنة، وسيتم تشريدهما 
في الشارع في حال استردت منه شقتها، وقالت 
للشعراوي: »أنا راضية بحالي وكبرت، لكن فايز 
ا آخر يسكن فيه مع زوجته وابنته”.

ً
لن يجد مكان

وفي تلك اللحظة بكى الشيخ الشعراوى من 
ردها، وقال: »أنا غيران منك يا تحية«، فقالت له: 
»أنت تغير مني يا موالنا؟«، فقال لها: »نعم.. بدأ 

يتبني لِك قصر في الجنة”.

مع زوجها المطرب محرم فؤاد

 بـ »المالية اللف« أمام ملصق فيلمها في مهرجان كانأثناء عقد قرانها على الفنان رشدي أباظة

أسمهان فانفصلت تحية عنه قبل الــعــودة إلى 
القاهرة.

ودخــلــت كــاريــوكــا إلــى القفص الــذهــبــي للمرة 
السادسة، حين تزوجت من طيار الملك فــاروق 
الـــخـــاص، حــســيــن عــاطــف، لكنهما انــفــصــال بعد 
شهرين فقط، بعدما ظهر النجم الصاعد ـ آنذاك 
ـ  رشــدي أباظة في حياتها، وتزوجته وسافرت 
معه إلى لبنان وهناك ضبطته في أحد المالهي 
يجلس مع سيدة فرنسية، ودون مقدمات شدت 
الــمــرأة الفرنسية من شعرها وضربتها بقسوة 

وطلبت منه الطالق في نفس الليلة.
بــعــد طــالقــهــا مــن رشــــدي أبـــاظـــة، وبــعــد إنــهــاء 
أشهر العدة، تزوجت من أحد ضباط الملك، وهو 
م( مصطفى كمال صدقي، الذي  البكباشي )الُمقدِّ
اعتقل بعد قيام ثورة يوليو 1952 فانفصلت عنه.

وارتبطت كاريوكا بالشاب عبدالمنعم الخادم، 
وكان مشهوًرا بوسامته وثرائه، واستمر زواجهما 
لــمــدة خمس ســنــوات، مــا شــّكــل أطـــول زيــجــة لها 
حتى ذلك الوقت، ولكنها انفصلت عنه عندما بدأ 
بدوره مطالبتها باعتزال الرقص والتمثيل وكان 

ذلك في عام 1956.
ثـــم الــتــقــت الــبــكــبــاشــي طــبــيــب حــســن حسين 
وتــزوجــتــه لكنها انفصلت عنه بعد أن تسربت 
إليها شائعة بأنه على عالقة بالمطربة الصاعدة 
وقــتــذاك صباح. ومــن شــدة حبها وصدمتها في 
زوجها، ابتلعت كمية كبيرة من الحبوب بقصد 

االنتحار وجرى إنقاذها بصعوبة.
وأضربت كاريوكا عن الــزواج لثالث سنوات، 
حتى التقت المطرب الشاب الصاعد ـ آنذاك ـ محرم 
فــؤاد، فتزوجت منه في منتصف عــام 1959، إال 
أنها انفصلت عنه قبل أن تنهي السنة، وبعدها 
تــزوجــت مــن أحــمــد ذو الــفــقــار صــبــري لــمــدة عــام 
واحد فقط، وكان زوجها األخير الممثل والكاتب 

المسرحي الــراحــل فايز حـــالوة، وبقيت معه 18 
عـــاًمـــا، وانــتــهــى زواجــهــمــا بــمــشــكــالت وخــالفــات 
وصلت إلى ساحات القضاء، وقيل إنها تزوجت 
من المخرج المسرحي حسن عبدالسالم، ولكن 
ابنة شقيقتها الفنانة رجاء الجداوي، نفت ذلك 

في مقابلة تلفزيونية.

االبنة الثالثة

وعــاشــت تحية كــاريــوكــا لحظات مــؤلــمــة، فلم 
تجد الرجل الــذي يقّدر ويحتوي مشاعرها ولم 
، وعلى شاشة السينما تحّمست 

ً
تنجب أطــفــاال

لتقديم دور األم كــي تــعــوض حرمانها مــن هذا 
الشعور، وفي أيامها األخيرة تبنت طفلة صغيرة 
أسمتها »عطية الله«، واهتمت برعايتها، وعندما 
شــعــرت بــعــالمــات دنـــو األجـــل طلبت مــن الفنانة 
فيفي عبده أن ترعاها بعد رحيلها. والتزمت فيفي 
بوصية الفنانة الراحلة وال تزال تعتبر عطية الله 

ابنتها الثالثة، حتى يومنا الحالي.
وكانت تحية كاريوكا بمثابة األم للفنانة فيفي 
عبده، وعلمتها فعل الخير، وكانت تتواجد في 
الموالد، وتقوم بذبح ِعجل وتــوزيــع لحمه على 
الفقراء، ثم تقوم بعد ذلك بغسل الصحون، كما 
كانت كاريوكا تقوم ببعض األعمال الخيرية في 

الخفاء، وتدخل الفرحة في قلوب البسطاء.
وبعد معاناة طويلة مع المرض، رحلت تحية 
كــاريــوكــا أيــقــونــة الــفــن االســتــعــراضــي، والممثلة 
االســتــثــنــائــيــة فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا الــمــصــريــة، 
وصاحبة الموهبة المتفردة، والتجربة الحياتية 
األكــثــر إثـــارة بين نجمات جيلها، تــاركــة خلفها 

بصمة فنية وإنسانية خالدة.
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شهدت سينما السبعينيات 
موجة إنتاج غزير، وساد تيار 
مــن األعـــمـــال الــهــابــطــة، وبحث 
اك،  اعها عن إيــرادات الشبَّ

َّ
ُصن

 
ٌ

وخـــال تلك الــفــتــرة ظهر جيل
ــن الـــــنـــــجـــــوم مـــنـــهـــم  ــ ــ ــد مـ ــ ــديــ ــ جــ
محمود ياسين ونور الشريف 
وحسين فهمي ونجاء فتحي 
ــن، ولـــحـــق بــهــم  ــيــ ومـــيـــرفـــت أمــ
نجوم الستينيات أحمد مظهر 
ورشـــدي أبــاظــة وفــريــد شوقي 
وسعاد حسني ونادية لطفي 
ونيللي وزبيدة ثروت وأحمد 
رمزي وحسن يوسف، وغيرهم.

وفــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا الــــــمــــــشــــــهــــــد 
السينمائي الــصــاخــب، وأمـــام 
تراجع دور مؤسسة السينما 
الــتــابــعــة لــلــدولــة عـــن اإلنـــتـــاج، 
انــفــتــح الــبــاب عــلــى مصراعيه 
أمــام منتجي القطاع الخاص، 
وكـــــثـــــيـــــر مــــنــــهــــم يــــبــــحــــث عـــن 
ــح عـــلـــى حـــســـاب الــكــيــف،  ــربــ الــ
ــذا انــدفــعــت نيللي وجيلها  ولـ
للمشاركة في أعمال ذات طابع 
تــــجــــاري، بــاســتــثــنــاء تـــجـــارب 
محدودة شّكلت إضافة مهمة 

لرصيد السينما المصرية.
واشــتــعــلــت الــمــنــافــســة بين 
نــجــمــاٍت مـــن أجـــيـــال مختلفة، 
ــي بـــــــدأت  ــ ــتــ ــ ــ ــلــــي ال ــلــ ــيــ ـــن نــ ــ ــكـ ــ ــ ول
ــا الـــفـــنـــي مـــنـــذ كــانــت  ــوارهـ مـــشـ
طفلة فــي الــرابــعــة مــن عمرها، 
ــن الـــنـــضـــج،  ــ بـــلـــغـــت مـــرحـــلـــة مـ
واعتياد الوقوف أمام الكاميرا، 
ا على 

ً
ما أكسبها حضوًرا مميز

ــال لــتــوقــف  الـــشـــاشـــة، وال مـــجـ
الــمــمــثــلــة الـــمـــوهـــوبـــة، ورفـــض 
الــســيــنــاريــوهــات الــمــعــروضــة 
ــة  ــ ــــراشـ ــا، واقــــــتــــــربــــــت فـ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
ــنـــمـــا مـــــن الــــــضــــــوء، ولــــم  ــيـ الـــسـ
تحتجب عن الشاشة، وارتكزت 
ــيـــد الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــلــــى تـــجـــسـ عــ
وإقـــــنـــــاع الـــمـــشـــاهـــد بـــأدائـــهـــا 
الــمــتــمــيــز، وبـــيـــن حـــيـــن وآخــــر 
 ذات قيمة فنية 

ً
قــّدمــت أعــمــاال

عالية، وفي ذلك الوقت اتسعت 
دائـــــرة نــجــومــيــتــهــا فـــي أرجــــاء 

الوطن العربي.
والافت أن نيللي لم تدرس 
التمثيل في معاهد متخصصة، 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــمـــت الـ ـ

ّ
ــل ــعـ لـــكـــنـــهـــا تـ

مخرجين كبار متميزين مثل 
ــــام  كـــمـــال الـــشـــيـــخ وحـــســـن اإلمـ
ومـــحـــمـــود ذوالـــفـــقـــار وهــنــري 
لت  بركات، وبمرور الوقت تحوَّ
موهبتها الفطرية إلــى إدراك 
ووعي بكل جوانب الشخصية 
الــتــي تتقمصها، ويــظــهــر ذلــك 
د أقنعتها بين الفتاة  في تعدُّ
لة والشريرة والرومانسية 

ّ
المدل

واالنتهازية... إلخ.

مغامرة شباب

قّدمت نيللي نحو 40 فيلًما 
خــــــــال فـــــتـــــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
ــاًرا  ــتــــشــ ــا، وحـــقـــقـــت انــ ــ ــدهــ ــ وحــ
ــارت  ــ ســيــنــمــائــًيــا كـــبـــيـــًرا، وصـ
النجمة المفضلة لــعــدد كبير 
مــن الــمــخــرجــيــن، وســاهــم ذلــك 
في نضجها الفني بشكل الفت، 
ــراء األدوار الــتــي جّسدتها  وثــ
على الشاشة، وارتبط اسُمها 
بقائمة أهم األعمال في تاريخ 

السينما المصرية.
وظهرت فراشة السينما في 
ثــاثــة أفـــام عـــام 1970، أولــهــا 
»مغامرة شباب« إخراج عيسى 
كرامة، وجّسدت فيه شخصية 
ـــدعـــى »هــــدى« 

ُ
فــتــاة مــتــحــررة ت

ــنـــجـــوم رشــــــدي أبـــاظـــة  أمــــــام الـ
ومحمد عــوض ونــاهــد يسري 
ــديــــن جـــمـــجـــوم ونــبــيــل  ــدرالــ وبــ
ــيـــة شــكــري  الـــهـــجـــرســـي وســـامـ

وسيد زّيان.
والتقت نيللي النجم شكري 
ــي فـــيـــلـــم »ال ال يــا  ــ ــان قـ ــ ــرحـ ــ سـ
ــراج أحــمــد ضياء  حــبــيــبــي« إخــ
الــــديــــن، وشـــــــارك فــــي بــطــولــتــه 
عبدالمنعم إبراهيم وصفاء أبو 

السعود وزوزو شكيب وأحمد 
الحّداد. 

التلميذة واألستاذ

وشاركت نيللي مع المخرج 
مـــحـــمـــود ذوالــــفــــقــــار فــــي أفــــام 
 اكتشف 

ْ
ِعدة، ويعد هو أول َمن

موهبتها فــي التمثيل واألداء 
االســـتـــعـــراضـــي، ومــنــحــهــا دور 
البطولة المطلقة، والتقت فراشة 
السينما مع أستاذها للمرة قبل 
األخــيــرة فــي الفيلم الكوميدي 
»الـــحـــب ســنــة 70« عــــام 1969، 
وشاركها البطولة أحمد رمزي 
ومحمد عوض ونوال أبوالفتوح 

وميمي جمال وناهد يسري.
واســتــطــاع المخرج محمود 
ف إمكاناتها 

ِّ
ذوالفقار أن يوظ

مــــت  ــة الــــمــــتــــعــــددة، وقــــدَّ ــيـ ــنـ ــفـ الـ
نيللي في هذا الفيلم مجموعة 
مـــن االســتــعــراضــات الــغــنــائــيــة، 
صّممها الفنان حسن عفيفي، 
وكتبها الشاعر حسين السيد 

ولحنها منير مراد.
ــر بــيــن  ــ ــيـ ــ ــقــــاء األخـ ــلــ وكـــــــان الــ
»الــتــلــمــيــذة واألســــتــــاذ« عــنــدمــا 
ــار دور  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــد إلـــيـــهـــا ذوالـ ــنــ أســ
»سامية« في فيلم »امرأة زوجي« 
تــألــيــف أبــوالــســعــود اإلبـــيـــاري، 
ــبــــطــــولــــة  صـــاح  وشــــاركــــهــــا الــ
ذوالفقار ونجاء فتحي وحسن 

مصطفى.
ــل الـــمـــخـــرج  ــيــ وقــــــد تــــــرك رحــ
محمود ذوالفقار في عام 1970، 
أثًرا دامًيا في نفسها، فقد كان 
بمثابة األب الروحي لها، منذ 
انـــطـــاقـــتـــهـــا األولــــــــى فــــي عــالــم 
ا لوالدها، 

ً
التمثيل، وكان صديق

د برعايتها، وظلت نيللي  وتعهَّ
ــا  ــهـ ــاراتـ ــيـ ــتـ ــي اخـ ــ تـــســـتـــشـــيـــره فـ
ــب بالعمل  السينمائية، وتــرحِّ
مـــعـــه، حــتــى بــعــد أن أصــبــحــت 
نجمة شهيرة ولها رصيد كبير 

من األعمال الفنية الناجحة.

عصابة الشيطان

التقت نيللي وحش الشاشة 
ــي الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــي فــ ــ ــوقـ ــ ــد شـ ــ ــريـ ــ فـ
والــمــســرح، وحــقــقــت أعمالهما 
ــًرا، وجـــــــذب مــلــك  ــيــ ــبــ نـــجـــاًحـــا كــ

ــة  ــ ــراشـ ــ الـــــتـــــرســـــو فـ
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا إلـــــــى 
أفـــــــــام »األكـــــشـــــن« 
وتــقــاســمــا بطولة 
فــــيــــلــــم »عــــصــــابــــة 
ــــان« عــــام  ــــطـ ــيـ ــ ــــشـ الـ
ــيــــف  لــ ــأ تــ  ،1 9 7 1

فـــيـــصـــل نـــــــدا وإخـــــــــراج 
حسام الدين مصطفى، 
ــبــــة مــن  وتـــمـــثـــيـــل كــــوكــ
النجوم منهم محمود 
الـــمـــلـــيـــجـــي وتـــوفـــيـــق 

الدقن ويوسف شعبان.
وقدمت نيللي فيلم »مذكرات 
اآلنـــســـة مـــنـــال« تــألــيــف وإخـــــراج 
عباس كامل، وشارك في بطولته 
مجموعة من النجوم، منهم عادل 
إمام وأحمد مظهر وعبدالمنعم 
إبراهيم، وتوفيق الدقن وميمي 

جمال. 
وتــــنــــدفــــع نــيــلــلــي نـــحـــو تــيــار 
الرومانسية في فيلم »غًدا يعود 
ــــب« لـــلـــمـــخـــرج نـــــــادر جــــال،  ــــحـ الـ
وشــاركــهــا الــبــطــولــة الــنــجــم نــور 
الـــشـــريـــف ومـــحـــمـــود الــمــلــيــجــي 
ــــداث  وعــقــيــلــة راتـــــــب. وتـــــــدور أحـ
الفيلم حول قصة حب بين ألفت 
وسامي الموظف البسيط، لكنه 
يـــرفـــض الـــــــــزواج مـــنـــهـــا، وتــصــل 

عاقتهما إلى طريق مسدود.
وتـــلـــتـــقـــي الـــنـــجـــمـــة الــحــســنــاء 
مــرة أخــرى مــع نــور الشريف في 
فيلم »شباب في عاصفة« تأليف 
سعدالدين وهبة وإخـــراج عــادل 
صادق، وشارك في البطولة عادل 
ــام ويـــوســـف شــعــبــان وسهير  إمــ
ــــزي، ولــعــبــت فــيــه نــيــلــلــي دور  رمـ
»سميرة« تلك الفتاة التي تعمل 
فـــي إحـــــدى الـــشـــركـــات لــمــعــاونــة 

أسرتها وأبيها المتقاعد 

شياطين البحر

وتتابعت رحلة نيللي 

نجيب 
محفوظ 

يمنحها دورًا 
استثنائيًا 
في رواية 
»الشحاذ«

فراشة 
السينما 
تغني مع 

هاني شاكر 
من ألحان 
بليغ حمدي

»النشالة« 
تلتقي النجم 
نور الشريف 
في »مدينة 

الصمت«

»امرأة 
زوجي« آخر 

لقاء فني 
مع املخرج 

محمود 
ذوالفقار

ال القاهرة - أحمد الجمَّ

 بين نجمات الصف األول، 
ً
 وثيرا

ً
انطلقت الفنانة نيللي بموهبتها المتميزة في رحاب سينما الستينيات، وحجزت لنفسها مقعدا

مت مجموعة من أفالم »األبيض واألسود« الرائعة، وكشفت موهبة كبيرة في تجسيد شخصياٍت متباينة، ولفتت أنظار كبار  وقدَّ
 على الشاشة البيضاء، وفي الحلقة الثانية تتابعت رحلتها في عالم األضواء والشهرة.

ً
 طاغيا

ً
ت حضورا

ّ
المخرجين، وحقق

اســتــطــاعــت نــيــلــلــي أن تحقق 
حــضــورهــا المميز على الشاشة 
الــــصــــغــــيــــرة، وقـــــّدمـــــت عـــــــــدًدا مــن 
األعمال الدرامية الناجحة، منها 
ــة« و«الـــــرمـــــال الــنــاعــمــة«  ــ ــدوامــ ــ »الــ
والــفــيــلــم الــتــلــفــزيــونــي »أنــــا وأنــت 
وســـــاعـــــات الــــســــفــــر« عــــــام 1988. 
والــفــيــلــم يحكي عــن رحــلــة سيدة 
ــي الــــقــــطــــار الـــــــــذي يـــتـــجـــه إلــــى  ــ فــ
مــديــنــة اإلســكــنــدريــة الــســاحــلــيــة، 
ــة تـــقـــابـــل حــبــيــبــهــا  ــادفـ ــالـــمـــصـ وبـ
القديم منذ أيام الجامعة، والذي 
 غنًيا، ويتعطل 

ً
فضلت عليه رجا

القطار ويتبادالن أطراف الحديث.

ــن أهـــم  ــ وُيـــــعـــــّد هــــــذا الـــفـــيـــلـــم مـ
أعمالها على الشاشة الصغيرة، 
وأول لــــقــــاء يـــجـــمـــعـــهـــا بــالــنــجــم 
يحيى الفخراني، ودارت بينهما 
مــبــاراة تمثيلية رائــعــة، وتناغم 
بــيــن أســلــوب أدائــهــمــا التلقائي، 
وكـــاهـــمـــا يــعــتــز بــتــلــك الــتــجــربــة 
الفنية، ال سيما مع كاتب متفرد 
مثل وحيد حامد ومخرج موهوب 
مـــثـــل مـــحـــمـــد نـــبـــيـــه، ومــجــمــوعــة 
مــن الــفــنــانــيــن الــمــتــمــيــزيــن، منهم 
روحية خالد ونبيل بدر ومحمد 

الشرقاوي.
لـــمـــتـــمـــيـــز  ا وســــــــاهــــــــم األداء 

ــي نــجــاح  لـــلـــفـــخـــرانـــي ونـــيـــلـــلـــي فــ
ــمـــات  ــالـ ــكـ ــمـ ــلــــم، وتــــــوالــــــت الـ ــيــ ــفــ الــ
الهاتفية على النجمين والمخرج 
والــــمــــؤلــــف لــتــهــنــئــتــهــم، وتــلــقــى 
 غريًبا من 

ً
الكاتب وحيد اتصاال

إحــدى السيدات، أخبرته أن دور 
»نيللي« يتطابق تماًما مع قصة 
ــه يــســتــمــد  ــ حـــيـــاتـــهـــا، فــــأوضــــح أنـ
ـــن الـــــواقـــــع، ومـــن  ــه مـ ــاتـ مـــوضـــوعـ
الطبيعي أن يتماس العمل الفني 

مع أحداث حقيقية.

ارتبطت الفنانة نيللي بعاقات صداقة قوية داخل الوسط الفني، 
لكنها تتذكر دائًما عاقتها بالعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وكان 
يتحدث معها دائًما عن اختياراتها الفنية، ولكن لم يجمعهما أي عمل 

فني، بينما تعاون االثنان مع أجيال من الفنانين والفنانات.
وبعد مــرور سنوات طويلة على رحيل حليم، فوجئت نيللي بأن 
المخرج عمر زهران، عثر على حوار منشور في إحدى المجات، يتحدث 
فيه عبدالحليم ويقول إنه كان يتمنى أن يعمل معها، وهو األمر الذي 
أسعدها كثيًرا، فأخذت المجلة، واحتفظت بها في ركن خاص بمنزلها.

أسياب كثيرة حالت دون لقاء »العندليب والفراشة« منها عدم ظهور 
عبدالحليم على شاشة السينما منذ نجاح فيلمه »أبي فوق الشجرة« 
عــام 1969، لكنهما ظهرا في البرنامج التلفزيوني »الــنــادي الدولي« 
خال فترة السبعينيات من القرن الماضي مع اإلعامي والفنان سمير 
صبري، وقرأت نيللي الفنجان للعندليب حيث يعرف أصدقاؤها أنها 

قارئة ماهرة للفنجان!

ــيـــات،  ــنـ ــيـ ــبـــعـ ــا الـــسـ ــمـ ــنـ ــيـ فــــــي سـ
ــــت فــيــلــمــيــن مــــن نــوعــيــة  مـ ــدَّ ــ وقـ
»األكــــشــــن« عــــام 1972، أولــهــمــا 
»شياطين البحر« قصة عدلي 
ــد، وشــاركــت فــي بطولته 

ِّ
الــمــول

ــــان وحـــســـن  ــــرحـ ــكــــري سـ ــــع شــ مـ
يوسف ومحمد عوض، ويوسف 
فــــخــــر الـــــديـــــن ومــــحــــمــــد رضـــــا، 
والــفــيــلــم الــثــانــي »مــلــوك الــشــر« 
أمام النجوم الكبار فريد شوقي 
ومـــحـــمـــود الــمــلــيــجــي وتــوفــيــق 

الدقن.
وفــي الــعــام التالي مباشرة، 
ــّوعـــت تـــجـــربـــة نــيــلــلــي عــلــى  ــنـ تـ
الـــــشـــــاشـــــة، ودخــــــلــــــت »مـــديـــنـــة 
ــمــــت« مـــــع نــــــور الـــشـــريـــف  الــــصــ
ومــحــمــود المليجي والمخرج 
ــيـــة، وجـــــّســـــدت دور  كــــمــــال عـــطـ
»نشالة« تلتقي صحافًيا شاًبا 
متخصًصا في الجريمة. وفي 
ـــا مــشــابــًهــا 

ً
فــيــلــم يــحــمــل عـــنـــوان

هـــو »الـــحـــب والــصــمــت« إخـــراج 

عــبــدالــرحــمــن الــشــريــف،  التقت 
الشريف مرة أخرى.

كلمة شرف

وكانت نيللي على موعد مع 
حــســام الـــديـــن مــصــطــفــى، حين 
شاركت في بطولة فيلمين من 
إخــراجــه، أولهما »كلمة شــرف« 
مع النجوم فريد شوقي وهند 
رســتــم وأحــمــد مظهر، والثاني 
»الــــشــــحــــاذ« عــــن قـــصـــة لــلــكــاتــب 
الكبير نجيب محفوظ، وشارك 
ــي بـــطـــولـــتـــه مـــحـــمـــود مــرســي  فــ
ومــريــم فخر الــديــن وبــدر الدين 

جمجوم.

عايشين للحب

وطـــــارت نــيــلــلــي إلــــى بــيــروت 
فــي عــام 1974، وشــاركــت هناك 
في بطولة فيلم بعنوان »نساء 

لـــلـــشـــتـــاء« مــــع نـــجـــوم الــســيــنــمــا 
اللبنانية محمد جمال ونبيلة 
النابلسي ومحمود جبر ورفيق 
الـــســـبـــيـــعـــي، والــــمــــخــــرج ســمــيــر 

الغصيني.
ــفـــس الــــعــــام شـــاركـــت  ــي نـ ــ وفــ
نيللي في بطولة الفيلم السوري 
»بــنــات للحب« مــع أحمد رمــزي 
وأديـــــــب قـــــــدورة ومـــحـــمـــد رضـــا 
وإغــراء وزيــاد مولوي، وتأليف 

وإخراج رضا ميسر.
وعــــــادت نــيــلــلــي إلــــى األفــــام 
االســـتـــعـــراضـــيـــة، وشــــاركــــت مع 
ــربــــي هـــانـــي  ــعــ ــاء الــ ــنــ ــغــ ــر الــ ــيــ أمــ
شاكر في فيلم »عايشين للحب« 
ــراج  ــ ــدلـــي الـــمـــولـــد وإخــ قـــصـــة عـ
أحمد ضياء الدين، وموسيقى 
وألحان الموسيقار بليغ حمدي، 
وشـــارك فــي البطولة مجموعة 
من النجوم، منهم عماد حمدي 
ومــحــمــد عـــوض وحــيــاة قنديل 
ويـــوســـف فــخــر الـــديـــن وحــســن 

مصطفى.
ــة الــســيــنــمــا  ــ ــــراشـ ــــرت فـ ــهـ ــ وظـ
ــــي شـــاكـــر  ــانـ ــ ــة مـــــع هـ ــريــ ــمــــصــ الــ
بــأســمــائــهــمــا الــحــقــيــقــة فــي هــذا 
الفيلم، الذي دارت أحداثه حول 
فــرقــة فنية اســتــعــراضــيــة تضم 
مجموعة من الفنانين الشباب 
»هاني ونيللي وسعيد وليلى« 
ــي مــقــابــلــة  ــن يـــنـــجـــحـــون فــ ــذيــ الــ
ــر، ويـــقـــتـــنـــع  ــيــ ــهــ ــار شــ ــقــ ــيــ مــــوســ
بموهبتهم، ويقّرر أن يتبناهم 
فنًيا، وفــي األثناء يطلب منهم 
أن يــلــعــبــوا لــعــبــة خـــاصـــة على 
زوجته التي ال تكف عن االعتقاد 
فــي السحر والــدجــل، فيقومون 
بإيهام الزوجة بأن الموسيقار 
ــقــــوم  ــتــ ــــي، فــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ قــــــــد خـــــطـــــب نـ
بطردهم فوًرا، ويقع العديد من 

المفارقات الكوميدية.

نجاة الصغيرة مع نور الشريف في فيلم »مدينة الصمت«

   هاني شاكر ونيللي في »عايشني للحب«  

مع عبدالحليم في اللقاء التلفزيوني حيث قرأت له الفنجان

مع عادل إمام في كواليس فيلم »مذكرات اآلنسة منال«

البقية في الحلقة المقبلة 

 نيللي والفخراني في »ساعات السفر«

»الفراشة والعندليب« لقاء فني لم يكتمل

نيللي... نيللي... فراشة السينما المصرية فراشة السينما المصرية 
وحش الشاشة يجذب نجمة االستعراض إلى أفالم »األكشن«وحش الشاشة يجذب نجمة االستعراض إلى أفالم »األكشن«
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... مع فريد شوقي 
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ًالجمعية الكويتية لفنون التصوير 
تنظم مسابقات وورشا

قال نائب رئيس الجمعية 
الكويتية لفنون التصوير، م. 
باسم الدرويش، إن الجمعية 
لديها العديد من التعاونات 
مــع الكثير مــن الــجــهــات، فقد 
تــعــاونــت مــع مــكــتــب الشهيد 
لــتــنــظــيــم مــســابــقــة لــلــتــصــويــر 
الضوئي، وآخر يوم للتقديم 
ــد  ــيــ ــهــ ــشــ عــــــلــــــى مـــــســـــابـــــقـــــة الــ
ــيـــة الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة  ــقـــافـ ــثـ الـ
للتصوير الــفــوتــوغــرافــي هو 
 إلى أن المسابقة 

ً
اليوم، الفتا

ــا:  ــ ــمـ ــ مــــــتــــــاحــــــة لـــــفـــــئـــــتـــــيـــــن، هـ
الــمــحــتــرفــون، وفــئــة تــصــويــر 
الـــهـــاتـــف 14 ســـنـــة فـــمـــا فـــوق 

داخل الكويت.
 
ً
ــا ــ ــــضـ وذكــــــــــر أن هـــــنـــــاك أيـ

مـــــــســـــــابـــــــقـــــــة »الـــــــشـــــــحـــــــومـــــــي 
ــرافـــي«،  ــفـــوتـــوغـ لــلــتــصــويــر الـ
بعنوان »هذي بالدي«، وآخر 
موعد للتقديم هو األول من 

أبريل. 
ــن أنـــشـــطـــة الـــجـــمـــعـــيـــة،  ــ وعــ
لفت الــدرويــش إلــى أن هناك 
 رمـــــضـــــانـــــيـــــة، مـــنـــهـــا 

ً
ورشــــــــــــا

ــار  ــ ــطــ ــ ــع اإلفــ ــ ــدفــ ــ »تـــــصـــــويـــــر مــ
وشـــرح تكنيكات التصوير« 
مـــــــــع الـــــــمـــــــصـــــــور إبــــــراهــــــيــــــم 
الـــحـــســـاوي فـــي قــصــر نــايــف، 
والـــتـــي تــســتــمــر حــتــى الــيــوم، 
إضــافــة إلــى ورش رمضانية 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع »مـــجـــمـــوعـــة 

الطيبين« بالمرسم الُحر في 
5 أبريل. 

وأشــــــــــــــار إلــــــــــى أن هــــنــــاك 
العديد من الورش والرحالت 
ــويــــت وخـــارجـــهـــا  ــكــ داخـــــــل الــ
ــا بــعــد  ــنـــهـ ــتـــم اإلعـــــــــالن عـ ــيـ سـ
ــان، إضـــافـــة إلـــى  شـــهـــر رمــــضــ
االستعداد لمعرض »نور 4«، 
 
ً
 تماما

ً
الذي سيكون مختلفا

هــذه الــمــرة، وبطريقة عرض 
جديدة.

باسم الدرويش

العونان: تقديم الرجل لألدوار النسائية... إساءة 
»أجري في البدايات كان نصف دينار للعرض المسرحي«

أسرار كثيرة كشفها الفنان 
الكوميدي أحمد العونان، الذي 

يستعد لمسرحية العيد في 
 
ً
البحرين »قابل للنشر«، متحدثا

عن بداياته الفنية، واتجاهه 
 لتقديم أعمال خارج 

ً
أخيرا

»قروب البالم«.

يــتــواجــد الــفــنــان أحــمــد الـــعـــونـــان في 
البحرين، للتجهيز لمسرحية العيد »قابل 
للنشر«، والــتــي عرضها خــالل الموسم 
الشتوي في قطر، بمشاركة الفنانين هيا 
الشعيبي وسلطان الفرج ونورة العميري 
وثامر الشعيبي، وغيرهم، وهي تأليف 
أيمن الحبيل، وإخراج عبدالله البدر، كما 
 ،»

ً
 مسلسل »سقط سهوا

ً
ُيعرض له حاليا

ومسلسل »منزل 12«.
 على البرنامج 

ً
وحــل الــعــونــان ضيفا

اإلذاعي »سبيكر« مع اإلعالمي البحريني 
محمد القطان، وكشف خالله عن الكثير 
ــه الـــخـــاصـــة  ــاتـ ــيـ مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل عــــن حـ
والــفــنــيــة، منها أن أكــثــر مــا يــرفــضــه في 
الفن هو تقديم الرجل لألدوار النسائية، 
ة لــلــفــنــان والــــمــــرأة  ــــك إســـــــاء  ذلـ

ً
مـــعـــتـــبـــرا

.
ً
والجمهور أيضا

مسرح المدرسة

وأكد العونان خالل اللقاء حبه الشديد 
لــلــبــحــريــن، الــتــي تــعــد اســتــراحــة وفــتــرة 
ــار إلــى أنه  نقاهة لــه بعد كــل عــمــل. وأشـ
 ،

ً
دخـــل الــمــجــال الــفــنــي بــعــمــر الـــــ18 عــامــا

لولعه بالتمثيل منذ الصغر، حيث كان 
يتخيل ســتــائــر الــمــنــزل وكــأنــهــا ستائر 
على خشبة المسرح، ثم يظهر من خلفها، 
 ألطــفــال العائلة، 

ً
 ضاحكا

ً
ليقدم عــرضــا

 
ً
كما مارس المسرح بالمدرسة، مضيفا
، وحقق 

ً
أن مشواره الطويل كان ناجحا

ما كان يحلم به من الشهرة والنجومية 

والرصيد الفني الكبير، حتى أصبحت 
عائلته وجــيــرانــه يفتخرون فيه كفنان 

معروف وصاحب أعمال محبوبة.
وشدد على أن تلك الثقة التي يجدها 
 تجعله 

ً
ممن حوله ومن الجمهور أيضا

 فـــي اخــتــيــار الـــمـــوضـــوعـــات الــتــي 
ً
حـــــذرا

 يسيء 
ً
يقدمها للشاشة، فال يقدم دورا

 ،
ً
 نسائيا

ً
له، ومنها أن يقدم الرجل دورا

بــأن يلبس مــالبــس حريمية أو بــاروكــة 
شــعــر، ويــضــع مساحيق التجميل، كما 
ه الــذيــن يهمهم أمـــره بأال  ينصح زمـــالء
ُيــقــبــلــوا عــلــى مــثــل هـــذه األدوار، ومنهم 
الــفــنــان عــبــدالــنــاصــر درويـــــش، والــفــنــان 
حسن البالم، الــذي ندم على تقديم دور 

المرأة بأحد األعمال.

»قروب البالم«

وحــول عالقته بالبالم، قــال العونان: 
»تجمعنا صداقة وأخوة منذ سنوات، كما 
 أقدم مسرحياتي 

ً
أنني على مدى 11 عاما

بصحبة )قروب البالم(، وحققنا الكثير 
، وعــالقــتــنــا الفنية 

ً
مــن الــنــجــاحــات مــعــا

، لــكــنــنــي بـــدأت 
ً
واإلنـــســـانـــيـــة قـــويـــة جــــــدا

 تقديم أعمال خارج القروب، بدول 
ً
أخيرا

خليجية، مثل: قطر وعمان والسعودية، 
كــشــيء مــن الــتــنــوع وكــســر الــقــالــب الــذي 
قدمناه على مدى سنوات، وربما يكون 
 لــلــبــالم، بـــأن يكون 

ً
 جــديــدا

ً
ــتـــدادا ذلـــك امـ

هناك في يوم من األيام قروب العونان«.
وأكــد أن الــبــالم هــو رفيق الـــدرب منذ 

 
ً
بداية التسعينيات، لذلك فإن عملهما معا

 بالتقصير 
ً
، معترفا

ً
 وناجحا

ً
كان مريحا

 ،
ً
ماها أخيرا في بعض األعمال التي قدَّ

ومنها مسرحية »سوبر ماركت«، التي تم 
 من دون بروفات كافية 

ً
إعدادها سريعا

لم تتعدَّ 4 أيام للحاق بموسم الرياض، 
بسبب »انشغالي بالسفر، وانشغال خالد 
المظفر وعبدالعزيز النصار بتصوير 
مــســلــســل، مــا كـــان لــه تــأثــيــر عــلــى جــودة 

عروض المسرحية في ذاك الوقت«.

موقف غريب

ومن المواقف الغريبة التي يحكيها 

ــاركـــت في  ألول مــــرة، قــــال الـــعـــونـــان: »شـ
 لمسرحية بالعيد عام 

ً
تقديم 40 عرضا

 ،
ً
1992 بعدها أعطاني المنتج 20 دينارا

حتى ظننت أنها عيدية، ففوجئت بأنها 
أجري عن المسرحية، ما يعني أن أجري 
فــي الــعــرض الــواحــد كـــان نــصــف ديــنــار، 
ورغم ذلك لم نكن نمتلك حق االعتراض 
كــوجــوه شــابــة أو كــومــبــارس. كــنــا فقط 
 لم 

ً
نبحث عن الفرصة، حتى اننا أحيانا

نكن نحصل على حق في الوجبات، عكس 
اآلن، فالمجاميع أصبح لها احترام أكبر 
عــن الــوقــت الــســابــق، فــالــكــومــبــارس اآلن 
يحصل في العرض الواحد على حوالي 

.»
ً
40 دينارا

ويـــــــشـــــــارك الــــــعــــــونــــــان فــــــي الــــــدرامــــــا 
 ،»

ً
الــرمــضــانــيــة بــمــســلــســل »ســقــط ســـهـــوا

الذي ُيعرض عبر شاشة تلفزيون الكويت 
وقــنــاة atv، بــمــشــاركــة الــفــنــان المصري 
حــمــدي الــمــيــرغــنــي والـــنـــجـــوم: عــبــدالــلــه 
الخضر، وخالد المظفر، وإيمان فيصل، 
وغــادة الزدجالي، تأليف خالد المظفر، 
 
ً
وإخراج علي بدر رضا، كما يشارك أيضا
بمسلسل »منزل 12«، الذي يعرض عبر 
شــاشــات خليجية عـــدة، منها تلفزيون 
الكويت، وفي اإلمارات وعمان والبحرين 
والسعودية، بمشاركة الفنان سعد الفرج، 
ــراج  تــألــيــف محمد خــالــد الــنــشــمــي، وإخـ

مناف عبدال.

أحمد العونان

عزة إبراهيم

فّي الشرقاوي: تربينا على المسرح الكويتي
● فضة المعيلي

● فضة المعيلي

قــــــــــالــــــــــت الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــة فــــــــّي 
الـــشـــرقـــاوي إن »الــمــنــصــات« 
أعطت فرصة كبيرة النتشار 
ــيــــع دول  ــمــ األعـــــــمـــــــال فــــــي جــ
العالم بكل بساطة وسهولة، 
وانـــهـــا تــمــتــاز بــالــمــرونــة في 

المشاهدة بأي وقت.
وذكـــــــــــــــــرت أنـــــــهـــــــا تــــتــــابــــع 
، »وهي شيء 

ً
المنصات دائما

أســــاســــي مــــن حــــيــــاتــــي، لــكــن 

الحب والــوالء للذي تعودنا 
ــنـــذ الـــطـــفـــولـــة، وهـــو  عـــلـــيـــه مـ

بيتنا التلفزيون«. 
ــاء ذلـــك خـــالل لــقــاء عبر  جـ
»atv«، ذكــرت فيه الشرقاوي 
أنـــــهـــــا تــــحــــب الـــشـــخـــصـــيـــات 
ــزة. وعـــن  ــيــ ــمــ ــمــ الـــمـــركـــبـــة والــ
متابعة األعمال الرمضانية، 
قـــالـــت إنـــهـــا تــتــابــع أعــمــالــهــا 
وأعمال زمالئها في المجال 
ــي، ويــــســــعــــدهــــا نـــجـــاح  ــنــ ــفــ الــ
 أن 

ً
ــا ــرطــ ــالء، ولـــيـــس شــ ــ ــزمـ ــ الـ

 من هذا النجاح.
ً
ا تكون جزء

وتــحــدثــت الـــشـــرقـــاوي عن 
شـــخـــصـــيـــتـــهـــا )نــــــــويــــــــر( فـــي 
مـــســـلـــســـل »بــــــــــالغ نــــهــــائــــي«، 
قائلة: »هي من الشخصيات 
، وقــد أحببت 

ً
المستفزة جــدا

 ،
ً
تجسيدها، أتعبتني كثيرا

 .»
ً
لكنها مسكينة جدا

الــــــــمــــــــســــــــلــــــــســــــــل إخــــــــــــــــــراج 
ســـلـــطـــان خــــســــروه، وتــألــيــف 
عـــبـــدالـــمـــحـــســـن الــــــروضــــــان، 
ويــــــــشــــــــارك فـــــيـــــه مـــجـــمـــوعـــة 

ــنـــجـــوم، مــنــهــم:  كـــبـــيـــرة مـــن الـ
هند كامل، وتركي اليوسف، 
وعبدالعزيز الحداد، وسارة 

العنزي.
 تشارك الشرقاوي 

ً
وأيضا

فـــــــي الــــمــــســــلــــســــل الـــــتـــــراثـــــي 
ــيــــة«، الــــــذي ُيـــعـــرض  »الــــبــــوشــ
 فـــي رمـــضـــان، تــألــيــف 

ً
حــالــيــا

فايز العامر، وإخراج حسين 
أبل، فيما يشارك في إنتاجه 
الفنانان عبدالرحمن العقل 
ومــــحــــمــــد الــــحــــمــــلــــي، الــــلــــذان 

 ،
ً
ــا فـــي بــطــولــتــه أيـــضـــا شـــاركـ

ــانــــب الــــفــــنــــان جـــاســـم  إلـــــى جــ
ــانــــة مـــريـــم  ــنــ ــفــ ــبــــهــــان، والــ ــنــ الــ
الــصــالــح، وعــصــريــة الـــزامـــل، 
ويـــــــاســـــــة، وســــلــــمــــى ســــالــــم، 
ومحمد الصيرفي وغيرهم.

وذكــــــرت الـــشـــرقـــاوي أنــهــا 
ــويـــت لــم  ــكـ ــلـ ــا لـ ــهــ مـــنـــذ قــــدومــ
تشارك في أي عمل مسرحي، 
مضيفة أن العمل في المسرح 
يــــأتــــي ضــــمــــن األمـــــــــور الـــتـــي 
تــريــد تــجــربــتــهــا وخــوضــهــا، 

ــقــت: »نــحــن تــربــيــنــا على 
َّ
وعــل

المسرح الكويتي، ومشاهدة 
المسرحيات الكويتية، سواء 
مـــــســـــرح الــــطــــفــــل أو مـــســـرح 
الـــكـــبـــار. أتـــمـــنـــى الـــمـــشـــاركـــة. 
لــم تــســنــح لــي الــفــرصــة حتى 
اآلن لــلــعــمــل الـــمـــســـرحـــي فــي 

الكويت«.

فّي الشرقاوي

https://www.aljarida.com/article/19569
https://www.aljarida.com/article/19570
https://www.aljarida.com/article/19571
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تشارلز يشيد بدعم أوكرانيا 
في كلمة أمام »البوندستاغ«

ماليزيا تتخوف من انتهاك
غواصات »أوكوس« مياهها

لبنان: الجيش على خط 
أزمة االتصاالت

في اليوم الثاني من زيارته 
التاريخية إلى ألمانيا، ألقى 
الملك تشارلز الثالث، أمس، 

 في »البوندستاغ«، 
ً
خطابا

ليصبح بذلك أول ملك 
لبريطانيا يتحدث إلى النواب 

األلمان داخل مقرهم.
 وفي أول رحلة للخارج منذ 

اعتالئه العرش، أشاد ملك 
بريطانيا بالدعم العسكري 

والمساعدات األلمانية 
الواسعة النطاق ألوكرانيا 

في مواجهة الحرب العدوانية 
 إلى قيام 

ً
الروسية، متطلعا

ألمانيا والمملكة المتحدة 
بدور قيادي مهم ورد فعل 

حاسم بوصفهما أكبر الدول 
المانحة بأوروبا.

مها 
ّ
وخالل مأدبة عشاء نظ

على شرفه رئيس ألمانيا، 
فرانك فالتر شتاينماير، في 

قلعة بلفيو، تعّهد تشارلز 
ببذل »كل ما في وسعه« خالل 

فترة حكمه لتعزيز العالقات.

أعرب وزير الدفاع الماليزي، 
محمد حسن، أمس، عن 

مخاوف بالده من »انتهاك« 
الغواصات األجنبية التي 

تعمل بالطاقة النووية لمياه 
بالده اإلقليمية، بعد قرار 

أستراليا شراء 8 غواصات 
من هذا النوع، في إطار صفقة 

ثالثية مع المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة، ضمن 

تحالف »أوكوس«.
وقال حسن، في رّد برلماني: 

»لضمان سالمة وسيادة 
البالد واستقرار المنطقة، 

تحث ماليزيا جميع الجهات 
داخل أو خارج أوكوس على 
عدم المشاركة في أي أنشطة 

استفزازية يمكن أن تزعزع 
السالم في المنطقة«.

وأوضح »إذا كانت هناك أي 
غواصة؛ تنوي اإلبحار تحت 
مياهنا، فيجب عليها تقديم 

طلب عبر مذكرة دبلوماسية، 
للحصول على موافقة خاصة«.

دخل الجيش اللبناني على 
خط أزمة إضراب شركة 

اوجيرو لالتصاالت، الذي 
 
ً
يهدد بعزل لبنان سيبرانيا
عن العالم الخارجي. وقال 

وزير االتصاالت في حكومة 
تصريف األعمال، جوني 
القرم، إن رئيس حكومة 
تصريف األعمال نجيب 

ل الجيش 
ّ

ميقاتي طلب تدخ
اللبناني في األزمة لتسلم 

مكاتب »اوجيرو«. في المقابل، 
نفيذي 

ّ
أعلن المجلس الت

لنقابة »أوجيرو« استمراره 
 
ّ
في االضراب، مشددا على أن

»جميع المراكز والمكاتب هي 
بتصّرف الجيش.

الصين: تواصل عسكري مع روسيا لتنفيذ مبادرات عالمية
فون ديرالين تربط العالقات األوروبية - الصينية بموقف بكين من حرب أوكرانيا

رغم تصريحات الرئيس 
األميركي جو بايدن، قبل 
أيام، عن غياب أي التزام 

عسكري بين موسكو وبكين، 
كشفت بكين عن رغبتها في 
العمل العسكري مع موسكو 

لتعزيز االتصال والتنسيق 
االستراتيجي والتعاون في 
تنفيذ مبادرات أمنية عالمية.

مــع اتــهــام رئيسة المفوضية 
األوروبـــــيـــــة لــبــكــيــن بـــبـــدء عصر 
جــديــد نحو السيطرة وتوسيع 
النفوذ، أعلن الجيش الصيني، 
أمـــــــــــس، اســـــــتـــــــعـــــــداده لـــتـــعـــمـــيـــق 
الــــــــتــــــــواصــــــــل االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
والتنسيق مــع نــظــيــره الــروســي 

لتنفيذ مبادرات أمنية عالمية.
 لـــتـــأكـــيـــد الـــرئـــيـــس 

ً
وخــــــالفــــــا

األمــيــركــي جــو بــايــدن أن تــقــارب 
نظيريه الصيني شــي جنبينغ 
والروسي فالديمير بوتين »أمر 
ُمبالغ فيه، وال نتائج عسكرية 
أو اقتصادية له«، قال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الصينية، تان 
كيفي، أمــس، إن »جيشنا يعتزم 
ــقـــوات المسلحة  الــتــعــاون مـــع الـ
ــذ الــــتــــوافــــق  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
الــمــهــم الـــــذي تـــم الـــتـــوصـــل إلــيــه 
بــيــن رئــيــســي الــبــلــديــن، وتــعــزيــز 
التنسيق االستراتيجي، وإجراء 
مـــــنـــــاورات ودوريــــــــــات مــشــتــركــة 

.»
ً
 وجوا

ً
بشكل دوري بحرا

وشدد كيفي على أن »مستوى 
الــصــداقــة بــيــن الــصــيــن وروســيــا 
ــعــــد يـــــوم.   بــ

ً
يــــــــــزداد قـــــــوة يـــــومـــــا

 
ً
وعـــالقـــاتـــهـــمـــا لـــيـــســـت تـــحـــالـــفـــا

ــي حــقــبــة   فــ
ً
 عـــســـكـــريـــا

ً
ســـيـــاســـيـــا

ــاردة، إنــهــا تــتــجــاوز  ــبــ الـــحـــرب الــ
ــــوذج مـــــن الــــعــــالقــــات  ــمـ ــ ــنـ ــ ــذا الـ ــ ــ هـ
بين الــــدول«، مبينا أن »الجيش 
الــصــيــنــي مــســتــعــد مـــع الــجــيــش 
الـــروســـي لــلــدفــاع الــمــشــتــرك عن 

الــعــدالــة الــدولــيــة وتــعــزيــز الثقة 
المتبادلة في المجال العسكري، 
وحفظ السالم واألمن اإلقليميين، 
وتنفيذ مبادرات أمنية عالمية، 
والمساهمة في خلق مجتمعات 

ذات مصير مشترك للبشرية«.

مناورات وتحالف

وأضــــــــــــــــــاف الــــــمــــــتــــــحــــــدث أن 
المناورات المشتركة بين الصين 
وروســـيـــا وإيــــــران بــبــحــر الــعــرب 
ــل الــــــدول  ــيــ ــاطــ عــــــــززت قــــــــدرة أســ
الثالث على القيام بشكل مشترك 
بـــمـــهـــام عـــســـكـــريـــة مـــتـــنـــوعـــة فــي 
 أن الدول الثالث 

ً
البحر، موضحا

أرســــلــــت 12 ســفــيــنــة ووحـــــــدات 
عمليات خاصة ووحدات غوص 
للمشاركة فــي الــتــدريــبــات التي 
جــرت فــي الفترة مــن 15 إلــى 19 

مارس.
ر المتحدث الصيني من 

ّ
وحذ

أن التعاون األمني بين الواليات 
المتحدة وأستراليا وبريطانيا 
ضمن تحالف أوكوس قد يطلق 
شرارة سباق تسلح في المنطقة. 
ــواقــــب  ــن عــ ــ  مــ

ً
ــذرا ــ ــ ــحـ ــ ــ وقـــــــــال مـ

عسكرة الــصــراع: »فــور أن تفتح 
ــدوق بــــــانــــــدورا ســيــتــعــطــل  ــ ــنـ ــ صـ
التوازن في المنطقة«. كما اعتبر 
ــن اإلقـــلـــيـــمـــي قــــد يــتــأثــر،  ــ أن األمــ
والصين تأخذ هذه المسألة على 

محمل الجد.

ومــــع نــهــايــة مــبــاحــثــات بين 
شــي وبــوتــيــن اســتــمــرت 3 أيــام 
بموسكو خـــالل الــفــتــرة مــن 20 
وحتى 22 مارس، اعتبر بايدن 
أن هذا التقارب »أمر مبالغ فيه 
 إلى أنهما 

ً
إلى حد كبير«، مشيرا

لم يقطعا أي تعهدات عسكرية 
أو تجارية.

وفي محاولة لمواجهة النفوذ 
الصيني في المحيطين الهندي 
والــهــادئ، أبرمت الــدول الثالث 
فــــي ســبــتــمــبــر 2021 اتــفــاقــيــة 
ــة لـــتـــبـــادل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ »أوكــــــــــــــوس« األمـ
التقنيات العسكرية المتقدمة، 
وبــيــنــهــا بــنــاء غـــواصـــات تعمل 

بالطاقة النووية.

عصر السيطرة

إلى ذلك، هنأ المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية، ماو 
نينغ، السعودية على انضمامها 
إلى منظمة شنغهاي للتعاون، 
بــصــفــتــهــا شــريــكــا فـــي الـــحـــوار، 
 عــن االســتــعــداد لتعزيز 

ً
مــعــربــا

التعاون معها لتقديم مساهمة 
أكـــبـــر فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى األمـــن 

واالستقرار اإلقليميين وتعزيز 
التنمية المشتركة.

وعــشــيــة تــوجــهــهــا إلــــى بكين 
ــســــي  ــرنــ ــفــ بـــــرفـــــقـــــة الــــــرئــــــيــــــس الــ
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، اتـــهـــمـــت 
رئــيــســة الــمــفــوضــيــة األوروبـــيـــة، 
أورســــــوال فــــون ديــــراليــــن، أمـــس، 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي بـــبـــدء عصر 
جــديــد نحو السيطرة وتوسيع 
النفوذ، مؤكدة أنه يركز جهوده 
على تطوير القدرات العسكرية، 
وحزبه الحاكم يهدف إلى تغيير 

النظام الدولي.
وقـــالـــت فــــون ديــــراليــــن، خــالل 
خطاب في بروكسل إن »أسلوب 
تعامل الصين مــع حــرب بوتين 
ــا فــي  ــمــ ــاســ  حــ

ً
ــال ــ ــامــ ــ ــكــــون عــ ــيــ ســ

مستقبل عالقاتها مــع االتــحــاد 
األوروبـــــي«، معتبرة أنــه يتعّين 
 في الضغط 

ً
عليها أن تلعب دورا

لتحقيق »سالم عادل« بأوكرانيا.
وأضافت: »أي خطة سالم من 
شــأنــهــا تــثــبــيــت عــمــلــيــات الــضــم 
الـــروســـيـــة هـــي بــبــســاطــة ليست 
خطة قابلة للتطبيق. علينا أن 
نتحلى بــالــصــراحــة بــشــأن هــذه 

النقطة«.

واعــــتــــبــــرت أن قــــــوة الــصــيــن 
الــعــســكــريــة واالقــتــصــاديــة تؤكد 
أنها لم تعد دولة نامية، مؤكدة 
أن عـــــالقـــــة أوروبــــــــــــــا والــــصــــيــــن 
أصــــبــــحــــت أكـــــثـــــر صــــعــــوبــــة فــي 
السنوات األخيرة، ويجب إعادة 
تقييمها للوقوف على نواياها 

االستراتيجية.

حرب كبرى

ومــع وصـــول رئيسة تــايــوان، 
تساي انغ وين، إلى نيويورك في 
ر 

ّ
طريقها إلى واتيماال وبليز، حذ

رئــيــس هيئة األركـــان األميركي، 
مــــارك مــيــلــي، مــن خــطــط الصين 
لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى غـــــرب الــمــحــيــط 

الهادئ خالل 15 سنة. 
وقــــــــال مـــيـــلـــي، خــــــالل جــلــســة 
ــاع أمــــــــام لـــجـــنـــة الــــقــــوات  ــمــ ــتــ اســ
الــمــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
إن »الـــجـــيـــش األمـــيـــركـــي يتمتع 
بقدرة على خــوض الــحــروب في 
أماكن عدة وظروف مختلفة في 
ق 

ّ
حـــاالت الــطــوارئ، لكن إذا تعل

األمـــــر بـــصـــراع خــطــيــر مـــع قــوى 
كبرى مثل الصين وروسيا بشكل 

مــتــزامــن، فـــإن ذلـــك مـــن الــنــاحــيــة 
العملية أمر صعب للغاية«.

ر من أنه في حال حدوث 
ّ
وحذ

هــذا السيناريو، فــإن هــذا النزاع 
سيستنفد مخزونات استثنائية 
 على 

ً
وهائلة من الذخيرة، مشددا

وجوب االستعداد لوضع كهذا.
وأشـــار ميلي إلــى أن »الــدرس 
الكبير الــمــســتــفــاد مــن أوكــرانــيــا 
هــو مــعــدالت االستهالك الهائلة 
لــلــذخــائــر الــتــقــلــيــديــة، فــيــمــا هو 

فعليا حرب إقليمية محدودة«.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن نائب 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
ريابكوف، أمس، مواصلة إخطار 
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة طـــواعـــيـــة 
بــإطــالق الــصــواريــخ الباليستية 
العابرة للقارات بموجب اتفاق 
عــام 1988، مــع اســتــمــرار تعليق 
جميع أنــواع تبادل المعلومات 
بموجب معاهدة »نيو ستارت«.

وانتقد البيت األبيض بشدة 
ــة الـــرافـــضـــة  ــيــ الــــــقــــــرارات الــــروســ
لالمتثال لمعاهدة نيو ستارت 
 أنــهــا »بــاطــلــة 

ً
الـــنـــوويـــة، مــعــتــبــرا

ا وانتهاك للمعاهدة«.
ً
قانون

ــــي يــــوّجــــه مــدفــع  ــرانـ ــ ــنـــدي أوكـ جـ
دبــابــة عــلــى خــط الــمــواجــهــة في 
زابوريجيا أمس األول  )رويترز(

مدير شؤون تايوان دونغ تاو مستقباًل رئيسها السابق ما ينغ جيو في ووهان أمس       )أ ف ب(

الجيش األميركي 
ر من عدم 

ّ
يحذ

استعداده لمواجهة 
 
ً
الصين وروسيا معا
ومن خطط للهيمنة 

على المحيطين

تصاعد المناوشات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة
بايدن يختار دبلوماسية من أصول كردية - عراقية لقيادة السفارة األميركية بالقاهرة

● القاهرة - حسن حافظ
تصاعدت المناوشات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، 
مع اقتراب موعد الملء الرابع األحادي لبحيرة سد النهضة 
اإلثيوبي، في ظل غياب أي مبادرات دولية أو إفريقية جادة 

لحل النزاع، وسط انقطاع الحوار الثنائي بين البلدين. 
وأعلنت »الخارجية« اإلثيوبية أمس، رفضها لما أسمته 
»محاوالت مصر تدويل ملف السد«، وتمسكت بموقفها بأن 
مياه النيل ملف خاص بــدول الحوض، في رد رسمي على 
تصريحات وزيــر الــري المصري، هاني سويلم، أمــام األمم 
ر فيها من مخاطر السد 

ّ
المتحدة األسبوع الماضي، التي حذ

.
ً
التي تشّكل خطرا وجوديا كارثيا

وعلى وقع إعالن أديس أبابا اكتمال 90 بالمئة من أعمال 
بناء الــســد، بالتزامن مــع الــذكــرى الـــ 12 لبدء أعــمــال البناء، 
قال المتحدث باسم »الخارجية« اإلثيوبية إن بالده ترفض 
المحاوالت المصرية لتدويل ملف السد، ألن مياه النيل ملف 

خــاص بــدول الــحــوض، وشــدد على أن بــالده تسعى لجعل 
مشروع السد مشروعا تكامليا بين مصر والسودان وإثيوبيا، 

ليخرج الجميع »رابًحا«.
ورفض المسؤول اإلثيوبي االتهامات المصرية، قائال إن 
عمليات الملء الثالث السابقة للسد، والتي تمت في موسم 
الفيضان على مدار السنوات الثالث الماضية، لم تلحق أي 
ي المصب، مصر والسودان، ودافع عن حق إثيوبيا 

َ
ضرر بدولت

في استخدام مواردها الطبيعية واستكمال بناء السد »حتى 
يرى شعبها النور«، على حد قوله.

وتعكس التصريحات اإلثيوبية نّية أديس أبابا المضي 
دما في مسار الملء المنفرد لبحيرة سد النهضة خالل 

ُ
ق

موسم الفيضان الذي ينطلق في يوليو المقبل، وهو األمر 
الذي يتوقع أن يثير حفيظة مصر والسودان، خصوصا مع 
ف مسار التفاوض في ظل سد عال من الشكوك في النوايا 

ّ
توق

متبادل بين أطراف األزمة أدى إلى فشل مفاوضات استمرت 
أكثر من 10 سنوات. 

وعّبر مصدر مصري مطلع، لـ »الجريدة«، عن استياء 
بالده من النهج األحــادي إلثيوبيا في ملف السد، وشدد 
على أن جميع الخيارات مطروحة أمام القاهرة، وأضاف: 
»مــصــر قــدمــت كــل ضــمــانــات ُحــســن الــنــيــة طــــوال ســنــوات 
التفاوض، دون أن تتلقى أي مــبــادرة حسن نية من قبل 
الجانب اإلثيوبي، والتصريحات الجديدة تأتي في إطار 
إنكار أديس أبابا للحقائق وللشواغل المصرية الجادة، لذا 
من حق مصر أن تدافع عن مصالحها وحقوقها التاريخية 

في مياه النيل«.
وبدا أن مصر تستعد لطرح ملف القضية مجددا على 
الصعيد الدولي، بعدما ألقى الوزير سويلم، في 23 الجاري، 
بيان مصر أمــام الجلسة العامة لمؤتمر األمــم المتحدة 
للمياه 2023، والــذي هاجم فيه صراحة النهج األحــادي 
للدولة اإلثيوبية، قائال إن السد ُبني دونما تشاور، ودون 
إجراء دراسات وافية عن السالمة، أو عن آثاره االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة.

وشدد سويلم على أن السد ُيعد نموذجا ألخطار التحركات 
األحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض األنهار 
المشتركة، وأن استمرار عملية البناء والملء، بل والشروع في 
التشغيل بشكل أحادي، »هي ممارسات أحادية غير تعاونية 
تشّكل خرقا للقانون الدولي«، وتشّكل خطرا وجوديا وكارثيا 

على نحو 150 مليون شخص )سكان مصر والسودان(.
فــي ســيــاق منفصل، أعــلــن الــبــيــت األبـــيـــض، أن الرئيس 
األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن يــعــتــزم تــرشــيــح الــدبــلــومــاســيــة ذات 
األصـــول الكردية العراقية، هيرو مصطفى جـــارج، سفيرة 
للواليات المتحدة لدى مصر، وتعد جارج من الدبلوماسيين 
الــمــخــضــرمــيــن فـــي اإلدارة األمــيــركــيــة، إذ تــعــرف الــعــربــيــة 
والفارسية والكردية ضمن لغات أخــرى، وسبق أن شغلت 
جا منصب سفيرة لدى بلغاريا، كما عملت في مكتب نائب 
الــرئــيــس لقضايا الــشــرق األوســــط وجــنــوب ووســـط آسيا، 
وشغلت مناصب عدة في ملفات أفغانستان، والعراق، وإيران، 

ولبنان، والشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية.

أذربيجان تعلن انتزاع أراٍض من أرمنيا
باكو تحقق بإطالق نار على نائب مناهض لطهران 

وسط عجز كامل لقوات حفظ السالم الروسية، 
أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع األذربــيــجــانــيــة، أمــــس، أن 
وحدات من قواتها المسلحة سيطرت على عدد من 
المرتفعات واألراضي والطرق الفرعية في منطقة 
التشين، التي تربط أرمينيا بأجزاء من ناغورني 
قره بــاغ، وكانت تحت سيطرة القوات األرمنية. 
وكــان رئيس الـــوزراء األرمــنــي نيكول باشينيان 
حــذر قبل أسبوعين مــن »احتمال كبير لحدوث 
تصعيد« عند الحدود مع أذربيجان وفي إقليم 

قره باغ المتنازع عليه.
ــة في  جــــاء ذلـــــك، فــيــمــا قــــال جـــهـــاز أمــــن الــــدولــ
أذربــيــجــان، أمـــس األول، إنـــه يحقق فــي »هــجــوم 
إرهابي« بعد إصابة نائب في البرلمان مناهض 
( في هجوم 

ً
إليران يدعى فاضل مصطفى )57 عاما

بسالح ناري في منزله.
وتوترت العالقات بين أذربيجان وإيران، التي 
 من عرقية األذر في شمال غرب 

ً
 كبيرا

ً
تضم عددا

البالد، في األشهر القليلة الماضية. وفي يناير، 
أغلقت أذربيجان سفارتها في طهران بعد وقوع 
ما قالت إنه »هجوم إرهابي« أسفر عن مقتل رئيس 

األمن بالسفارة.

وعــــززت أذربــيــجــان عــالقــات طــويــلــة األمـــد مع 
إسرائيل. وأمس األول وصل جيهيون بايراموف 
ــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة األذربـــيـــجـــانـــي إلـــى  ــ وزيــ
إسرائيل الفتتاح سفارة بالده فى تل أبيب، بعد 
أســبــوع واحـــد مــن تقديم أول سفير ألذربــيــجــان 
أوراق اعـــتـــمـــاده لــلــرئــيــس اإلســرائــيــلــي اســحــاق 

هرتسوغ.
وبحسب االعالم العبري فمن المتوقع أن يلتقى 
بايراموف برئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو ووزيــر الدفاع يــوآف غاالنت والرئيس 
اإلسرائيلي خالل زيارته، كما سيزور رام الله للقاء 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اإليراني 
حــســيــن أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، فـــي مــوســكــو أمــس 
 لما وصفه 

ً
األول، إنــه يأمل التوصل لحل قريبا

ــران. وتقيم  ــ »بــاالحــتــكــاكــات« بــيــن أذربــيــجــان وإيـ
موسكو عالقات وديــة مع كال البلدين. وأعلنت 
إيران رفضها الي تغيير في الحدود البرية التي 

تجمعها مع أرمينيا.

إردوغان يتهم كليشدار أوغلو بالتحالف مع »اإلرهاب«
مــع دخـــول تحالفه فــي بـــوادر أزمـــة مــع اقــتــراب 
موعد االنتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة 
فـــي 14 مـــايـــو، شـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
 على أحزاب المعارضة، 

ً
 حادا

ً
إردوغان أمس هجوما

واتهمها بخيانة الوطن والعمالة للخارج.
وقــال إردوغـــان، لقناة »إي تي في التركية«، إن 
»تــلــك الــمــعــارضــة الــخــائــنــة هــي مــعــاديــة للجيش 

والشرطة في تركيا بشكل كامل«.
وتحدث إردوغان عن زعيم المعارضة التركية، 
كمال كليشدار أوغلو، قائال إن األخير »يلتقي مع 
قادة المنظمات اإلرهابية ليدعموه باالنتخابات«، 
في إشارة إلى اللقاء الذي جمع زعيم حزب الشعب 
ــمـــدعـــوم مـــن 6 أحــــزاب  الـــجـــمـــهـــوري الــعــلــمــانــي الـ
معارضة مع قادة حزب »الشعوب الديموقراطي« 
الموالي لألكراد، والذي شنت إدارة إردوغان حملة 
عليه، بعد اتهامه بالعمل لمصلحة حزب العمال 

الكردستاني التركي الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.
وفي إشارة إلى تنسيق أحزاب المعارضة الستة 
في االنتخابات الرئاسية، ما يرجح كفة كليشدار 
أوغلو، قال إردوغان: »المعارضة في تركيا ال يوجد 
لديها حب الوطن، وكل هّمها يتلخص في الدفاع 
عن قادة المنظمات اإلرهابية والسعي إلخراجهم 

من السجن«.

وكــذلــك اتهم إردوغـــان المعارضة بأنها كانت 
»تحّرض الناس في تركيا ضد الدولة والحكومة 
والجيش التركي، بعد وقــوع الــزلــزال في جنوبي 

تركيا«.
وفــي تطور قــد يقضي على اآلمـــال االنتخابية 
إلردوغـــــــان وحــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة اإلســالمــي 
الــمــحــافــظ، قـــرر رئــيــس حـــزب »الــحــركــة الــقــومــيــة« 
دولت بهشلي أمس األول عدم خوض االنتخابات 
البرلمانية بقوائم مشتركة مع »العدالة والتنمية«.
واعتبر بهشلي أنه من غير الالئق أن يشترط 
حزبا »الــوحــدة الكبرى« و»الــرفــاه«، اللذان انضما 
ــــوض االنــــتــــخــــابــــات  ــ ــالــــف، خـ ــحــ ــتــ ــى الــ ــ ــ مـــــؤخـــــرا إلـ
بــقــوائــمــهــمــا وشــعــارهــمــا، بــيــنــمــا يــخــوض حــزبــه 

االنتخابات على قوائم »العدالة والتنمية«. 
فــي الــمــقــابــل، فــشــل كــلــيــشــدار أوغــلــو فــي إقــتــاع 
رئيس حزب البلد، محرم إينجه، بسحب ترشيحه 
للرئاسة، وشدد إينجه على أنه سيواصل طريقه 
مرشحا للرئاسة، ووجه انتقادا إلردوغان، قائال: 
»نحن ال نتحالف مع تنظيمات إرهابية على غرار 
حزب الله، الذي تحالف معه )في إشارة إلى حزب 
هدى بار(، وال نتحالف مع تنظيمي داعش أو فتح 

الله غولن«.

إردوغـــــــــان ونـــظـــيـــرتـــه الــمــجــريــة 
كاتالين نوفاك مع كلب للبحث 
واإلنقاذ في أنقرة أمس )رويترز(
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 القرين أحيا آمال البقاء في »ممتاز اليد«

● أحمد حامد
يــضــع مـــدربـــا فــريــقــي الــقــادســيــة 
ــدم، الـــصـــربـــي  ــ ــقـ ــ والــــعــــربــــي لــــكــــرة الـ
بــــــوريــــــس بـــــونـــــيـــــاك، والــــبــــوســــنــــي 
روسمير سفيكو، اللمسات النهائية 
في تدريب الغد، استعدادا لمواجهة 
الــــــديــــــربــــــي، الـــــتـــــي ســـتـــجـــمـــع بــيــن 
الفريقين، بعد غد على استاد محمد 
الـــحـــمـــد، بـــنـــادي الـــقـــادســـيـــة ضمن 
ــــى بالقسم  مــبــاريــات الــجــولــة األولـ

الثالث من دوري زين الممتاز.
ويــحــتــل األصــفــر الــمــركــز الــثــالــث 
بين فرق »الممتاز« برصيد 29 نقطة، 
بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة عـــن الــعــربــي، 
صـــاحـــب الــمــركــز الــــرابــــع، وكــاهــمــا 
ــفــــوز لـــلـــحـــاق بــركــب  يــتــطــلــع إلـــــى الــ
الكويت صاحب الــصــدارة بفارق 6 

نقاط عن كاظمة أقرب منافسيه.
ويــســعــى الـــقـــادســـيـــة مـــع مــدربــه 
بــــــونــــــيــــــاك إلـــــى 
إيــــجــــاد بـــدائـــل 

فــــــي وســــــــط الــــمــــلــــعــــب، لـــتـــعـــويـــض 
ــــب مـــهـــم، مــثــل  غـــيـــاب أكـــثـــر مــــن العـ
بـــدر الــمــطــوع، وعــبــدالــعــزيــز وادي، 
الــلــذيــن يــغــيــبــان بـــداعـــي االصـــابـــة، 
في حين يغيب المحترف الفرنسي 
فـــي صـــفـــوف األصـــفـــر عــبــدالــواحــد 
ــذارات،  سيسوكو بسبب تــراكــم اإلنـ
ــراغ  كــمــا الــتــحــق الــــحــــارس عــلــي جـ
بــقــائــمــة الــمــصــابــيــن، بــشــد عضلي، 

سيغيب على اثره 5 أيام.

ومن المقرر أن يستعين بونياك، 
بطال األنصاري، وعبدالله الشمالي 
إلى جانب أحمد الرياحي »مشاري 
الـــعـــازمـــي«، وبــراهــيــمــا تــانــديــا، في 
وسط الملعب، وفي الهجوم، نايف 

زويد، ومامادو سورو.

حزام والصرارفي

على الجانب اآلخر، باتت مشاركة 
أحــمــد حـــزام والــمــحــتــرف التونسي 
بسام الصرارفي، صعبة مع العربي 
ــلـــمـــا بـــأن  بـــــداعـــــي االصــــــابــــــة، عـ
حــزام نجح خــال فترة التوقف 
الدولي، في لفت األنظار، وتقديم 
مــســتــويــات مــمــيــزة فـــي الــبــطــولــة 

التنشيطية.
ــنــــي  ــبــــوســ وحـــــــــــدد الــــــــمــــــــدرب الــ
روســمــيــرر سفيكو احتياجاته 
في مواجهة القادسية، السيما 
بــعــد عـــــودة الــثــنــائــي الــلــيــبــي 
الصولة والسنوسي، وانتهاء 
مــشــاركــتــهــمــا مـــع الــمــنــتــخــب 

الليبي.
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األندية اتفقت على وضع شروط للترشيح وتأجيل االنتخابات

ــاع الـــــــذي عــقــدتــه  ــمــ ــتــ شـــهـــد االجــ
األندية، مساء أمس األول، في نادي 
الـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات، بـــحـــضـــور جــمــيــع 
 على تأجيل 

ً
األندية الشاملة، اتفاقا

االنتخابات القادمة لمجالس إدارات 
االتــحــادات، وفــق النظام األساسي 
لكل اتــحــاد، مــن أجــل وضــع شــروط 

محددة للترشح لاتحادات.
ــاء ذلــــك بــعــد مــنــاقــشــة مــقــتــرح  جــ
ــدد مــــن األنــــديــــة بــشــأن  ــ ــدم بــــه عـ ــقـ تـ
ضـــــــــــرورة وضــــــــع شــــــــــروط مــعــيــنــة 
لمرشحي األندية لاتحادات، أبرزها 
وجـــوب أن يــكــون الــرئــيــس، ونــائــب 
الرئيس، وأمين السر العام، وأمين 
، وأن 

ً
 جامعيا

ً
السر المساعد مؤها

يحصل أمين الصندوق ومساعده 
عــلــى دورة مــحــاســبــة عــلــى األقــــل، 
وأن يكون أعضاء مجلس إدارة كل 
اتحاد من أبناء اللعبة أو من يملك 

خبرة إدارية.
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــرح إمـ ــتــ ــقــ ــمــ ـــن الــ ــمـ وتــــضــ
ــم مــالــي  اســـتـــثـــنـــاء مــــن يـــتـــقـــدم بـــدعـ
سنوي لاتحاد من الــشــروط، على 
أن يكون ذلك وفق ضمانات معينة.
كما اتفقت األنــديــة على تشكيل 
لجنة تضم أمين السر نادي كاظمة 
يــوســف بــوســكــنــدر، ورئــيــس نــادي 
الــجــهــراء خــالــد الــجــارالــلــه، ورئيس 
نـــادي الــتــضــامــن مــبــارك المعصب، 
ورئيس نادي النصر خالد الشريدة، 
ــفــــاق عليها  لـــوضـــع الـــشـــروط واالتــ
وعرضها في اإلجتماع يوم االثنين 

المقبل لألندية، بالنادي العربي.

بوسكندر: معايير للمجالس

ــنــــدر عــقــب  ــكــ بـــــــــــدوره قـــــــال بــــوســ
االجــتــمــاع إن األنـــديـــة اقــتــرحــت أن 
تــكــون مــجــالــس إدارات االتـــحـــادات 
الـــمـــقـــبـــلـــة وفــــــق مـــعـــايـــيـــر تــتــضــمــن 
ات وطنية تنهض بالرياضة  كــفــاء
 إلـــى أن األنــديــة 

ً
الــكــويــتــيــة، مــشــيــرا

ــيـــر عن  هـــي الــمــســؤول األول واألخـ
مخرجاتها في االتــحــادات، ويجب 

أن تتحمل المسؤولية.

وأشــار بوسكندر إلى أن اللجنة 
ستجتمع السبت المقبل لاتفاق 
على شــروط الترشح قبل عرضها 
ــة،  ــديـ ــاع الـــمـــقـــبـــل لـــألنـ ــمــ ــتــ فــــي االجــ
 أن »الحضور اطلعوا على 

ً
مضيفا

المقترح الخاص بشروط الترشيح 
لــاتــحــادات، والجميع أدلــى بدلوه 

حول الموضوع«.
وأكد بوسكندر أن وضع المعايير 
للترشح سيتم من خاله مراعاة أن 
يحقق المرشح 4 إلى 5 من الشروط 
 أن هذه 

ً
الكاملة للترشح، موضحا

المعايير لــن تقتصر على األنــديــة 
الكبيرة بل سيأخذ الكل حقه.

عاشور: األخضر زاخر بالكفاءات

مـــن جــانــبــه، قــــال رئـــيـــس الـــنـــادي 
ــــور، إن  ــــاشـ الـــعـــربـــي عـــبـــدالـــعـــزيـــز عـ
األندية اتفقت على تأجيل انتخابات 
االتـــحـــادات مــن شــهــر إلـــى شــهــريــن، 
بعد التأكد مــن األنظمة األساسية 
لكل اتــحــاد مــن أجــل ضــمــان سامة 
ــا إلـــى  ــتـ ، الفـ

ً
ــا ــيـ ــانـــونـ ــابـــات قـ ــتـــخـ االنـ

أن عــمــلــيــة الــتــأجــيــل تــأتــي لتعديل 
االنــظــمــة األســاســيــة لــاتــحــادات من 

أجل تغيير شروط الترشح.
وأضاف أن جميع الحضور اتفقوا 
على أن تعديل األنظمة االساسية 
لتغيير معايير الترشح لاتحادات 

ضرورة من شأنها خدمة اللعبة.
ــلـــى الــســيــر  وقـــــــال إن االتـــــفـــــاق عـ
الذاتية سيتم خال الفترة المقبلة 
عــبــر عــرضــهــا عــلــى جــمــيــع ممثلي 
األنـــديـــة فـــي االجـــتـــمـــاعـــات المقبلة 

المخصصة لهذا الشأن.
ــور أن الــجــمــيــع  ــ ــاشـ ــ وأضـــــــــاف عـ
اتـــفـــق عـــلـــى أن تــتــضــمــن الــمــرحــلــة 
 الى 

ً
المقبلة عما ومحاسبة، مشيرا

الــنــادي العربي لــم يحدد مرشحيه 
لاتحادات بعد إلى حين االنتهاء من 
هذه المعايير، غير أنه يزخر بكثير 

من الكفاءات.

النزال: التأجيل وفق األنظمة

ــال رئــــيــــس نــــادي  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قــ
ــة تـــأجـــيـــل  ــيــ ــلــ ــمــ الـــــتـــــضـــــامـــــن أن عــ

االنــتــخــابــات ســتــتــم وفــــق االنــظــمــة 
 عــلــى 

ً
ــــاوزا ــــجـ األســــاســــيــــة، ولـــيـــس تـ

القانون.

مزعل: اجتماع مثمر

أكد رئيس نادي خيطان عبدالله 
ــاء مــثــمــرا  ــمـــاع  جــ ــتـ مـــزعـــل، أن االجـ
بحضور الجميع وتقديم مقترحات 
ــــة  ــــاضـ ــريـ ــ ــر الـ ــ ــــويـ ــــطـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــن شـ ــ ــ مـ
الكويتية، خصوصا في االتحادات 

الرياضية.
واشــــــــار ســيــتــم الحـــقـــا مــنــاقــشــة 
هــذه المعايير، إمــا أن تكون ضمن 
النظام األســاســي لكل اتحاد أو أن 
تـــكـــون بــمــثــابــة مــيــثــاق شــــرف بين 
األندية أعضاء الجمعية العمومية 

لاتحادات.

الفيلكاوي: اتفاق مهم

ــن نــاحــيــتــه، أشـــــار أمـــيـــن الــســر  مـ
ــؤاد  ـــ ــادي الــــــيــــــرمــــــوك فــ ـــ ـــنــ ــ ـــام بــ ــ ــعــ ــ ــ الـ
الــفــيــلــكــاوي إلـــى أن جــمــيــع األنــديــة 

ــة  ــمــ ــظــ ــل األنــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ ــــت عـ ــقـ ــ ــفـ ــ اتـ
األساسية لاتحادات الرياضية.

و »يجب ان تكون هناك معايير 
جـــديـــدة ومــنــاســبــة تــضــمــن وجـــود 
مجالس إدارات قوية، ولديها الخبرة 
باللعبة، للنهوض بها وتطويرها 

لافضل«.

منسي: عهد جديد

ــيـــن الـــســـر الـــعـــام  ــال أمـ ــ بــــــــدوره، قـ
بنادي الصليبيخات، ناصر منسي، 
»حـــضـــور 16 نـــاديـــا بــاالجــتــمــاع 
ــاون األنـــديـــة  ــعــ أكـــبـــر دلـــيـــل عـــلـــى تــ
وسعيها لتطوير أنظمة االتحادات، 
بما يخدم الرياضة واالنتقال بها 

لمستقبل افضل«.
ونوه إلى أن جميع األندية متفقة 
عــلــى »عــهــد جــديــد« ورؤيــــة حديثة 
بـــوجـــود أهـــل االخــتــصــاص فـــي كل 
لعبة، وهو معيار ثابت تم االتفاق 

عليه من الكل.

ممثلو األندية خال االجتماع

جابر الشريفي

الشحومي 
 لرئاسة 

ً
مرشحا

اتحاد اليد

قال رئيس نادي القرين 
عبدالكريم الشحومي إن 
ــادي الـــســـابـــق  ــ ــنـ ــ رئــــيــــس الـ
ونائب رئيس مجلس األمة 
الحالي أحــمــد الشحومي 
هو مرشح النادي لرئاسة 
اتحاد كرة اليد وانــه ابلغ 

الحضور بهذا األمر.

الحضور
• خالد الغانم رئيس نادي الكويت

• عبدالعزيز عاشور رئيس النادي العربي
• سعد عناد رئيس نادي الصليبيخات

• خالد الجارالله رئيس نادي الجهراء
• حمد الدبوس رئيس نادي الفحيحيل

• عبدالكريم الشحومي رئيس نادي القرين
• مناحي العازمي رئيس نادي الشباب

• مبارك المعصب رئيس نادي التضامن
• عبدالله العتيبي رئيس نادي خيطان

• خالد الشريدة رئيس نادي النصر
• أنور العتيبي رئيس نادي برقان

• فؤاد الفيلكاوي أمين سر نادي اليرموك
• أحمد عايض أمين سر نادي السالمية

• حسن بوالحسن أمين سر نادي القادسية
• عبداللطيف العنزي أمين سر نادي الساحل
• يوسف بوسكندر أمين سر نادي كاظمة

طائرة الكويت اعتلت قمة »الذهبي«

● محمد عبدالعزيز
 من 

ً
 صعبا

ً
انتزع فريق القرين فوزا

نظيره اليرموك بنتيجة 24-23 )الشوط 
األول 10-8(، أحيا به آماله في البقاء 
بالدوري الممتاز لكرة اليد، وذلك في 
المباراة التي جمعت الفريقين، أمس 
األول، عــلــى صـــالـــة اإلتـــحـــاد بمجمع 
الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن 
الجولة السابعة عــشــرة قبل األخــيــرة 

من البطولة.
بذلك ارتقى القرين للمركز التاسع 
ــاط، ولـــــــه مــــبــــاراتــــان  ــ ــقــ ــ ــد 6 نــ ــيــ بــــرصــ

مؤجلتان مع السالمية وأمام القادسية 
فــي الجولة األخــيــرة، وتــفــادى بنسبة 
كبيرة شبح الهبوط المباشر للدرجة 
ــى، الــتــي اقـــتـــرب مــنــهــا الــيــرمــوك  ــ األولــ
بشدة، بعدما تراجع للمركز العاشر 
واألخــيــر برصيد 5 نقاط، ولــه مباراة 

مع السالمية.
وفي مباراة أخرى جرت أمس األول، 
ضمن المرحلة ذاتها، فاز كاظمة على 
بــرقــان بنتيجة 36-35 )الــشــوط األول 

.)18-19
ورفـــع »الــبــرتــقــالــي« رصــيــده إلــى 16 
نقطة، وارتقى للمركز السادس، وتراجع 

بـــرقـــان لــلــمــركــز الـــســـابـــع بــــ 15 نــقــطــة.

»المؤجلة« اليوم

ــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف مــن  وتــــقــــام فــــي الـ
مساء اليوم المباراة المؤجلة من الجولة 
الــســادســة عــشــرة لــلــدوري بين السالمية 
والقرين. وتنطلق السبت منافسات الجولة 
ــــدوري  ــــرة مــــن الــ ــيـ ــ الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة واألخـ
بمباراتين، حيث يلتقي في التاسعة مساء 
اليرموك مع السالمية، ويلعب في الحادية 
عشرة مساًء الصليبيخات مع كاظمة على 

صالة الشيخ سعد العبدالله.

اعتلى فريق الكويت قمة المربع 
ــتـــاز لــلــكــرة  ــمـ الـــذهـــبـــي لـــــلـــــدوري الـــمـ
ــر فــــــوزه عـــلـــى مــنــافــســه  ــ الــــطــــائــــرة، إثـ
القادسية بثاثة أشواط لشوطين، في 
المباراة التي جمعت الفريقين أمس 
ــاد بمجمع  األول عــلــى صــالــة االتـــحـ
الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه الــريــاضــي 
ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن الــمــربــع 

الذهبي.
وجــاءت نتائج األشــواط كالتالي: 
.10-15 ،25-18 ،25-27 ،21-25 ،26-24

ر »األبيض« المسابقة،  بذلك، تصدَّ
بـــفـــوزه مــبــاراتــيــن ورصـــيـــد 4 نــقــاط، 
 بـ 6 نقاط )من 

ً
يليه القادسية ثانيا

 
ً
فـــوز وهـــزيـــمـــة(، وظـــل الــعــربــي ثــالــثــا

 مــن دون 
ً
بنقطتين، وكــاظــمــة رابـــعـــا

رصيد.

الجولة الثالثة

وتــنــطــلــق فــي الــتــاســعــة والــنــصــف 
مــن مــســاًء السبت منافسات الجولة 
الــثــالــثــة مـــن الـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي بــلــقــاء 
ــلــــى صـــالـــة  الــــكــــويــــت مـــــع كــــاظــــمــــة عــ

االتحاد.

بونياك وروسمير يضعان 
اللمسات النهائية للديربي

 4 مباريات اليوم والسبت في األولى والثانية

● حازم ماهر
تــعــود عــجــلــة دوري زيـــن الممتاز 
لكرة القدم للدوران بعد توقف استمر 
20 يوما، بسبب فترة التوقف الدولية، 
إذ تنطلق الــيــوم الجمعة منافسات 
المجموعة الثانية )البقاء والهبوط( 
في القسم الثالث، بمباراتين يلتقي 
فــيــهــمــا الــنــصــر مـــع الــتــضــامــن على 
استاد علي صباح السالم، والساحل 
ــاد الــشــبــاب،  ــتـ ــع الـــجـــهـــراء عــلــى اسـ مـ
وتــقــام الــمــبــاراتــان فــي توقيت واحــد 

الساعة 9:30 مساًء.
بينما تدشن غدا السبت المجموعة 
األولى )حسم اللقب(، بإقامة مباراتين 
ــا، تــجــمــع األولـــــــى الـــكـــويـــت مــع  أيــــضــ
السالمية على اســتــاد الكويت، وفي 
الثانية يلتقي كاظمة مع الفحيحيل 
على استاد الصداقة والسام، وتقام 

المواجهتان الساعة 9:30 مساء.
يــذكــر أن اتـــحـــاد الـــكـــرة قـــرر إقــامــة 
مـــنـــافـــســـات الــمــجــمــوعــتــيــن مــــن أجـــل 
زيادة عدد المباريات التي تخوضها 
األندية، على أن ينتقل كل فريق بنفس 
مــركــزه وعـــدد نقاطه الــتــي أنــهــى بها 

القسم الثاني للبطولة.
ــاد قـــد ألـــغـــى مــؤخــرا  ــحــ وكـــــان االتــ
الــبــطــاقــات الــصــفــراء مــع االبــقــاء على 

عقوبات الطرد واالنضباطية.

الكويت والسالمية

ــن مـــبـــاراتـــي  ــ الــــبــــدايــــة ســـتـــكـــون مـ
السبت، ففي لقاء الكويت المتصدر 

برصيد 35 نقطة والسالمية السادس 
بـــ 23 نــقــطــة، إذ يسعى األبــيــض إلــى 
قــطــع خــطــوة مــهــمــة نــحــو الــلــقــب من 

خال تحقيق الفوز.
وثمة عامان يرجحان كفة نادي 
الكويت في اللقاء »نظريا« هما اكتمال 
الصفوف بعودة المهاجم الخطير طه 
ياسين الخنيسي إلى جانب ارتفاع 
الـــروح المعنوية، بعد تخطي عقبة 
شبيبة الساورة الجزائري، في الدور 
األول لــبــطــولــة كــــأس الــمــلــك ســلــمــان 

لألندية االبطال )البطولة العربية(.
عــلــى الــجــانــب اآلخـــــر، فــــإن أقــصــى 
طموحات السالمية كانت تتمثل في 
التأهل للمجموعة األولى، وهو األمر 
الذي تحقق بمعجزة كروية، بتحويل 
خسارته 2-0 أمام منافسه اليوم في 
ختام القسم الثاني إلى تعادل 2-2 في 
الدقائق األخيرة ليتأهل على حساب 

الجهراء!

كاظمة والفحيحيل

يدخل فريقا كاظمة الثاني وله 

29 نــقــطــة، والــفــحــيــحــيــل الــخــامــس 
بــرصــيــد 24 نــقــطــة الــمــبــاراة تحت 
شعار ال بديل عن الفوز، فالبرتقالي 
ــنــــيــــه ضـــــــــرورة  ــيــ ــــب عــ ــــصـ ــع نـ ــ ــــضـ يـ
االستمرار في المنافسة على اللقب 
على أمل تعثر الكويت، وعدم فقد 

أي نقطة في سباق المنافسة.
ويفتقد البرتقالي الــيــوم لجهود 
حارسه حسين كنكوني، الذي انتهى 
موسمه رسميا بعد إصابته بقطع في 

الرباط الصليبي.
بـــدوره، فــإن الفحيحيل الــذي ُيعد 
ــود لــلــبــطــولــة، يطمح  ــ الــحــصــان األسـ
ــول فـــي الـــمـــربـــع الــذهــبــي،  ــدخــ إلــــى الــ
معوال على العبيه التونسي يوسف 
بــن ســـودا ويــعــقــوب الـــطـــراروة وفهد 

الرشيدي.

المجموعة الثانية

ــا الـــيـــوم »الــمــجــمــوعــة  ــاراتـ ــبـ أمــــا مـ
الــثــانــيــة« فــإن هــنــاك قاسما مشتركا 

فــي مــبــاراتــي الــســاحــل مــع الــجــهــراء، 
والنصر مع التضامن، وهو تحقيق 
الفوز من أجل السير على طريق البقاء 

في الدوري الممتاز.
ومــن الــمــؤكــد أن خــســارة الساحل 
األخير برصيد 14 نقطة، والتضامن 
التاسع ولــه 16 نقطة، أمــام الجهراء 
الــســابــع بــرصــيــد 23 نــقــطــة، والنصر 
الثامن ولــه 22 نقطة، سيصعب من 
مــهــمــة الــفــريــقــيــن فـــي الــبــقــاء تــمــامــا، 
وســتــجــعــل بـــقـــاء مــنــافــســيــهــمــا شبه 

مضمونة في الدوري الممتاز.

مباراتا اليوم
الملعبالتوقيتالمباراة

علي صباح السالم9:30النصر x التضامن

الشباب9:30الساحل x الجهراء

مباراتا السبت
الكويت9:30الكويت X السالمية

الصداقة والسام9:30كاظمة  X  الفحيحيل

من منافسات الجولة الـ 17 

روسمير سفيكو وبونياك

ــانـــب مــــن لــقــاء  جـ
سابق للسالمية 

مع الكويت

ً
 يوما
ً
استئناف الدوري الممتاز بعد توقف استئناف الدوري الممتاز بعد توقف 2020 يوما

مراجعة األنظمة األساسية وتعديلها لضمان التمثيل األفضلمراجعة األنظمة األساسية وتعديلها لضمان التمثيل األفضل

https://www.aljarida.com/article/19545
https://www.aljarida.com/article/19623
https://www.aljarida.com/article/19621
https://www.aljarida.com/article/19619
https://www.aljarida.com/article/19617


يـــتـــطـــلـــع فـــــريـــــق أرســـــنـــــال 
لتحقيق ضربة مزدوجة في 
الجولة التاسعة والعشرين 
ــــزي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ مـــــــن الــــــــــــــــدوري اإلنـ
ــتـــراب  ــل االقـ الــمــمــتــاز مـــن أجــ
ــن الـــلـــقـــب  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــوة جـ ــطــ خــ
الغائب عن خزائنه منذ قرابة 

.
ً
عشرين عاما

ــــدف أرســــــــنــــــــال  ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ويـ
ــه لـــيـــدز  ــفــ ــيــ الــــــفــــــوز عــــلــــى ضــ
يــونــايــتــد الـــســـبـــت، لــكــن قــبــل 
ذلــك بساعات قليلة ستكون 
أنظاره متجهة صوب استاد 
 فـــــــي تـــعـــثـــر 

ً
االتــــــــحــــــــاد أمـــــــــــا

ماحقه المباشر مانشستر 
سيتي أمام ضيفه ليفربول، 
في واحدة من أقوى مباريات 

الدوري اإلنكليزي الممتاز.
ويــتــصــدر أرســـنـــال جـــدول 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد 69 نقطة 
ــع 22  ــواقــ ــن 28 مـــــبـــــاراة، بــ مــ
 وثـــاثـــة تـــعـــادالت 

ً
انـــتـــصـــارا

 بفارق 
ً
وثاث هزائم، متفوقا

ثــمــانــي نــقــاط عــن مانشستر 
سيتي الوصيف، الذي خاض 
27 مــبــاراة حــقــق خــالــهــا 19 
 وأربـــعـــة تـــعـــادالت 

ً
ــارا ــتـــصـ انـ

وأربع هزائم. 
ويــــــــضــــــــع أرســــــــــــنــــــــــــال فــــي 
ــوز عـــلـــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ اعــــــتــــــبــــــاره أن الـ
لــيــدز مـــع تــعــثــر ســيــتــي أمـــام 
لـــيـــفـــربـــول ســـيـــقـــربـــه خـــطـــوة 

مهمة من اللقب الذي فاز به 
أخـــر مـــرة فـــي مــوســم -2004 
2003 وحــقــق أرســنــال الــفــوز 
ــبــــاريــــات لــه  فــــي آخـــــر ســــت مــ
فـــي الـــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز، بــعــد 
هــزيــمــتــه عــلــى يــد مانشستر 
يـــــر  15 فـــــبـــــرا ســـــيـــــتـــــي فـــــــــي 

الماضي.
وبــــعــــد فــــتــــرة مـــــن تــــراجــــع 
النتائج اســتــعــاد مانشستر 
 وحقق 

ً
سيتي اتزانه مؤخرا

الفوز في آخر ست مباريات 
ــاران فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــن بـــيـــنـــهـــا انـ مـ
ــيـــزي  ــلـ ــكـ كــــــأس االتـــــحـــــاد اإلنـ
عـــــلـــــى حــــــســــــاب بــــريــــســــتــــول 
ســيــتــي 3 /صــفــر وبــيــرنــلــي 6 
/صـــفـــر لــيــحــجــز مـــقـــعـــده فــي 
الـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي لــلــبــطــولــة، 
كما اكتسح اليبزيغ األلماني 
بسبعة أهـــداف دون رد، في 
مباراة شهدت تألق القناص 
الــنــرويــجــي إيــرلــيــنــغ هــاالنــد 
بــشــكــل الفــــت عـــبـــر تــســجــيــلــه 
ــا  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــة أهــــــــــــــــــداف )مـ ــ ــســ ــ ــمــ ــ خــ
ــــك( قــــــاد بــــهــــا فـــريـــقـــه  ــــريـ ــاتـ ــ هـ
لــلــعــبــور إلــــى دور الــثــمــانــيــة 

لدوري أبطال أوروبا. 
وال يــعــانــي ســيــتــي مــن أي 
غــيــابــات مــؤثــرة فــي صفوفه 
كــمــا مــن الــمــتــوقــع أن يــشــارك 
ــي الـــــمـــــبـــــاراة، فــي  ــ ــد فـ ــ ــاالنـ ــ هـ
ــــن الـــمـــرجـــح  ــــت الـــــــذي مـ ــــوقـ الـ

أن يــفــتــقــد لــيــفــربــول لــجــهــود 
تـــيـــاغـــو ألــــكــــانــــتــــارا ولـــويـــس 
ــد يـــســـتـــعـــيـــد  ــ ــ ــه قـ ــنــ ــكــ ديــــــــــاز لــ

جهود داروين نونيز وكودي 
جاكبو وجوردان هندرسون. 
ــــت  ــبــ ــ ــســ ــ كــــــــمــــــــا يـــــــلـــــــعـــــــب الــ

يلتقي كــريــســتــال بـــاالس مع 
لــيــســتــر ســيــتــي ونــوتــنــغــهــام 
فورست مع وولفرهامبتون 

ــام  ــهــ ــولــ وبــــــورنــــــمــــــوث مــــــع فــ
وبــــرايــــتــــون مــــع بــريــنــتــفــورد 

وتشيلسي مع أستون فيا.

بلغ اإليطالي يانيك سينر، وصيف 
 ،

ً
البطل عام 2021 والمصنف 11 عالميا

نصف نهائي دورة ميامي للماسترز 
في كرة المضرب، بفوزه على الفنلندي 
إمــيــل روســـوفـــوري )54( بــســهــولــة 3-6 

و6-1 األربعاء.
ويتألق سينر في الفترة األخيرة، إذ 
أحـــرز لقب دورة مونبلييه الفرنسية، 

قبل أن يخسر نهائي دورة روتردام أمام 
 
ً
الروسي دانييل مدفيديف. حقق 20 فوزا
مقابل 4 هزائم منذ مطلع العام الحالي.

 الــفــائــز من 
ً
ويـــواجـــه ابـــن الـــــ21 عــامــا

مــبــاراة حــامــل الــلــقــب والــمــصــنــف األول 
، اإلســبــانــي كــارلــوس ألــكــاراس 

ً
عــالــمــيــا

واألمـــيـــركـــي تــايــلــور فــريــتــز )الــمــصــنــف 
ــأت  ــ  أن األمـــــطـــــار أرجــ

ً
ــا ــمـ ــلـ ــر( عـ ــاشــ ــعــ الــ

اللقاء المنتظر بينهما فــي الـــدور ربع 
النهائي، إضافة إلى مباراة التشيكية 
بــيــتــرا كفيتوفا والــروســيــة إيكاترينا 

ألكسندروفا عند السيدات.
وانتظر المنظمون أربع ساعات حتى 
تتوقف األمطار، التي هطلت على ملعب 
هــارد روك، قبل أن يــقــرروا التخلي عن 

فكرة إقامة المباريات في المساء.

كيرستيا تخرج سابالينكا
عـــنـــد الــــســــيــــدات حــقــقــت الـــرومـــانـــيـــة 
 
ً
سورانا كيرستيا المصنفة 74 عالميا
مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على 
البياروسية أرينا سابالينكا المصنفة 
 6-4 و6-4، فــي طريقها 

ً
ثــانــيــة عــالــمــيــا

لبلوغ الدور نصف النهائي.
( الــتــي 

ً
ــا ــامـ وبــلــغــت كــيــرســتــيــا )32 عـ

لــم تخسر أي مجموعة بــهــذه الــــدورة، 
الدور في هذه الفئة من الدورات، للمرة 
 في دورة 

ً
األولى منذ عام 2013 وتحديدا

تورونتو الكندية عندما خسرت أمام 
األميركية سيرينا وليامس.

وتلتقي كيرستيا الــتــي تسعى إلى 
إحــــــراز لــقــبــهــا الـــثـــالـــث فـــي مــســيــرتــهــا، 
ــع الــتــشــيــكــيــة  ــ ــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مـ فـ
بــتــرا كفيتوفا أو الــروســيــة إيكاترينا 

ألكسندروفا.
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سينر إلى نصف نهائي دورة ميامي
األمطار ترجئ مباراة ألكاراس وفريتز... وخروج سابالينكا

جانب من لقاء سابق ألرسنال

اإليطالي فابيو باراتيتشي

يانيك سينر

كينغز إلى األدوار اإلقصائية 
وحظوظ مافريكس تتضاءل

أنــهــى ســاكــرامــنــتــو كينغز فترة 
انتظار هــي األطـــول بتاريخ دوري 
كـــرة الــســلــة األمــيــركــي للمحترفين 
ــــأدوار  ، وتــــأهــــل لــ

ً
دامــــــت 17 عــــامــــا

اإلقــصــائــيــة، بــفــوزه على بورتاند 
ترايل بايزرز 120-80 األربعاء. 

ولــم يبلغ كينغز، ثالث المنطقة 
 مقابل 30 

ً
الغربية برصيد 46 فوزا

هــزيــمــة، األدوار اإلقــصــائــيــة )بــاي 
أوف( منذ موسم 2006-2005.

ق فيادلفيا  في مباراة ثانية، عمَّ
ســفــنــتــي ســـيـــكـــســـرز جــــــراح داالس 
مــافــريــكــس، بــفــوزه عليه 108-116. 
لت حظوظ مافريكس أكثر  وتضاء
بـــحـــجـــز مـــقـــعـــد لــلــمــلــحــق الـــمـــؤهـــل 
لــــــــــــأدوار اإلقــــصــــائــــيــــة، بــــعــــد فــــوز 
أوكاهوما سيتي ثاندر )العاشر( 
عــلــى ديـــتـــرويـــت بــيــســتــونــز بــفــارق 
نقطة )107-106(، بفضل سلة قاتلة 
مـــن جــايــلــن ولــيــامــس عــنــد صــافــرة 

النهاية.

فوز مهم لليكرز

ــلـــس لـــيـــكـــرز،  ــــوس أنـــجـ ــقــــق لــ وحــ
قبل 5 مباريات من نهاية الموسم 
 على شيكاغو 

ً
 ثمينا

ً
الــعــادي، فــوزا

بولز 110-121.

وعــــزز لــيــكــرز مــركــزه الــثــامــن في 
المنطقة الغربية، بفوزه الرابع في 

مبارياته الخمس األخيرة.
وأنهى يوتا جــاز )الثاني عشر( 
ســلــســلــة مـــن 4 هـــزائـــم، بـــفـــوزه على 
ســــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز 117-128، 
بــفــضــل تــالــيــن هـــورتـــون-تـــاكـــر )41 

نقطة(.
ــلــــس كـــلـــيـــبـــرز  وفـــــــــاز لـــــــوس أنــــجــ
عــلــى ممفيس غــريــزلــيــز 132-141، 
الـــذي ُمــنــي بخسارته األولـــى فــي 8 

مباريات.
في فينيكس، خاض كيفن دورانت 
مباراته األولى أمام جماهير فريقه 
صــنــز بــعــد 3 أســابــيــع مـــن تعرضه 
اللتواء بكاحله خــال فترة إحماء، 
وقــاد فريقه للفوز على مينيسوتا 

تمبروولفز 100-107.
ــاز  وفــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــــيــــة، فـ
مــيــلــووكــي بــاكــس، الــمــتــصــدر، على 

إنديانا بايسرز 136-149.
وفي صراع المراكز الستة األولى 
المؤهلة مباشرة لأدوار اإلقصائية، 
اقترب نيويورك نيكس، الخامس، 
ــوزه عــلــى  ــ ــفــ ــ ــزه، بــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــز مـ ــجــ ــن حــ ــ مــ
ميامي هيت السابع 101-92، فيما 
أسقط بروكلين نتس، الـ6، منافسه 

هيوستن روكتس 114-123.

منظمو جائزة أستراليا يرغبون بسباق »ليلي«
يــــرغــــب مــنــظــمــو جــــائــــزة أســـتـــرالـــيـــا 
الكبرى للفورموال واحد، بإقامة سباق 
ليلي، لكنهم أقــّروا، الخميس، أن األمر 

سيستغرق سنوات من التخطيط.
ــدد مـــن الــســبــاقــات الــراهــنــة  ويـــقـــام عـ
ــة، بــيــنــهــا  ــ ــفـ ــ ــاشـ ــ ــكـ ــ تــــحــــت األضــــــــــــــواء الـ
سنغافورة وأبوظبي، ما رفع معدالت 
الــمــشــاهــدة الــتــلــفــزيــونــيــة، وفـــق مــا قــال 

مدير الجائزة األسترالية بول ليتل.
وقال ليتل لصحيفة ملبورن هيرالد 

صــن: »أرغـــب فــي عــدم استبعاد سباق 
 تــحــقــيــق ذلــــك. 

ً
لـــيـــلـــي. ســـيـــكـــون رائــــعــــا

 
ً
ــع أيــضــا ــ اســـتـــعـــراض مـــذهـــل، لــكــنــه رائـ

لــلــوصــول إلــــى بـــاقـــي مــشــاهــدي الــفــئــة 
األولى«.

وسيكون السباق الليلي في أستراليا 
ــا  ــ مـــة لــلــجــمــاهــيــر فـــي أوروبـ أكـــثـــر مـــاء

والواليات المتحدة.
وتــابــع لــيــتــل: »ال شــك فــي أن المزيد 
من الناس سيشاهدون السباق، إذا كان 

في ساعة معقولة على الجانب اآلخر 
من العالم«.

وتنطلق الجولة الثالثة من الموسم 
على حلبة ألبرت بارك الساعة الثالثة 
بــالــتــوقــيــت الــمــحــلــي بــعــد الــظــهــر، لكن 
أجريت في نسخ سابقة حتى الخامسة 

بعد الظهر.

إيقاف دولي للمدير اإلداري لتوتنهام
أوقف االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
الــمــديــر اإلداري لــكــرة الــقــدم فــي تــوتــنــهــام، 
اإليطالي فابيو باراتيتشي، على الصعيد 
الدولي، ما يهدد بفقدان منصبه مع نادي 

شمال لندن.
ــــف »فـــيـــفـــا« بــاراتــيــتــشــي فـــي يــنــايــر  وأوقــ
عــن مــمــارســة أي مــهــام تتعلق بــكــرة الــقــدم 
اإليــــطــــالــــيــــة، بـــعـــد إدانـــــــــة نـــــاديـــــه الـــســـابـــق 

يوفنتوس بتهمة التاعب في الحسابات.
( المدير الرياضي 

ً
كان اإليطالي )50 عاما

والـــمـــديـــر اإلداري فـــي يــوفــنــتــوس، قــبــل أن 
ينضم إلى توتنهام في يونيو 2021.

ــقــــاف األولــــــى مطبقة  كـــانـــت عــقــوبــة اإليــ
ــي اإليـــطـــالـــيـــة، مـــا سمح  ــ ــ فــقــط عــلــى األراضـ
 مع 

ً
لباراتيتشي بمواصلة عمله طبيعيا

تــوتــنــهــام، حــيــث اتــخــذ قـــرار إقــالــة مواطنه 
المدرب أنتونيو كونتي، األحد.

، األربــعــاء، طالب 
ً
وأصــدر توتنهام بيانا

فيه »فيفا« بإيضاحات، السيما أن النادي 
الــلــنــدنــي يــعــتــقــد أن الــعــقــوبــة الـــجـــديـــدة ال 
يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إال بعد سماع 
االســتــئــنــاف الــــذي تــقــدم بــه نــاديــه الــســابــق 
، والمقرر في 19 

ً
يوفنتوس، وهو شخصيا

أبريل المقبل.

يلتقي فريق إنتر ميان حامل اللقب 
مــع ضيفه فيورنتينا مساء السبت في 
افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويــســتــهــدف إنــتــر مــيــان حــامــل اللقب 
صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة 
مــن 16 فــوزا وتعادلين استعادة اتزانه 
بعد خسارته أمام سبيزيا ثم يوفنتوس 
ــل لــــدور  ــأهـ ــن، لــكــنــه تـ ــيـ ــاراتـ ــبـ ــر مـ ــ فــــي آخـ
الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بتحقيق 
نتيجة إيجابية أمام فيورنتينا صاحب 
37 نقطة جمعها  المركز الحادي عشر بـ

10 انتصارات و7 تعادالت.

وســيــفــقــد إنـــتـــر مـــيـــان جـــهـــود نــجــمــه 
الـــتـــركـــي هــــاكــــان كـــالـــهـــانـــوجـــلـــو بــســبــب 

اإلصابة. 
ــرق أصــــحــــاب الـــمـــراكـــز  وتــــخــــوض الــــفــ
الــثــاثــة األخـــيـــرة مــواجــهــات صــعــبــة في 
الــجــولــة الــحــالــيــة مــن الــــدوري اإليــطــالــي، 
حيث يلتقي كريمونيزي متذيل الترتيب 
بــرصــيــد 13 نــقــطــة مـــع ضــيــفــه أتــانــتــا، 
ويــلــعــب فــيــرونــا صــاحــب الــمــركــز الثالث 
من القاع برصيد 19 نقطة مع يوفنتوس 

السابع بـ41 نقطة. 

يسعى فريق مرسيليا لتحقيق نتيجة 
إيــجــابــيــة عــنــدمــا يــســتــضــيــف مــونــبــلــيــيــه 
اليوم الجمعة في افتتاح الجولة التاسعة 

والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.
ويريد مرسيليا صاحب المركز الثاني بـ 
59 نقطة زيادة الضغط على سان جرمان 
الـــذي يتقدمه بــفــارق 7 نــقــاط قــبــل نهاية 

الدوري بعشر مراحل.
ــى مــلــعــبــه  ــلــ ويـــســـتـــقـــبـــل مـــرســـيـــلـــيـــا عــ
فـــيـــلـــودروم، مــونــبــلــيــيــه الــــحــــادي عــشــر بـ 
ــتـــمـــاده بــالــدرجــة  36 نــقــطــة وســـيـــكـــون اعـ

األولى على مهاجمه التشيلي أليكسيس 
ســـانـــشـــيـــس أفــــضــــل هـــــــداف فـــــي صــفــوفــه 
 بينها 7 فــي مبارياته 

ً
برصيد 12 هــدفــا

العشر األخيرة.
ولــن تكون مهمة مرسيليا سهلة أمــام 
مونبلييه الــذي حصد 16 نقطة من أصل 

18 في آخر 6 مباريات في الدوري.
وتشهد المرحلة مــبــاراة قــويــة السبت 
حيث يلتقي أوكسير مــع تـــروا، وريــن مع 

النس.

برشلونة يسعى لالقتراب خطوة جديدة من لقب »الليغا«برشلونة يسعى لالقتراب خطوة جديدة من لقب »الليغا«

يستأنف نادي برشلونة حملة الصراع على لقب 
الدوري اإلسباني بمواجهة خارج أرضه أمام إلتشي 

مساء السبت، في المرحلة السابعة والعشرين.
ويتصدر النادي الكتالوني جدول ترتيب الدوري 
اإلسباني برصيد 68 نقطة بفارق 12 نقطة عن أقرب 
ماحقيه ريال مدريد، قبل 12 جولة من نهاية الموسم، 
ويتطلع برشلونة إلى الخروج فائزا من ملعب إلتشي 
لاقتراب خطوة جديدة من اللقب المحلي الغائب عن 

خزائنه منذ ثاثة مواسم.
واســتــعــاد برشلونة كــامــل قــوتــه الــضــاربــة بعودة 

الاعبين الدوليين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
وفـــاز برشلونة فــي آخــر 3 مــبــاريــات لــه بــالــدوري، 
-1صــفــر وأتلتيك بيلباو  حيث تغلب على بلنسية 
بنفس النتيجة، قبل أن يحسم مــبــاراة الكاسيكو 
أمام ضيفه ريال مدريد بهدفين لهدف، وفاز في 22 
مباراة هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين، لكنه 
لم يعرف طعم الخسارة على ملعبه بالدوري اإلسباني 

هذا الموسم.
ــــذي يــبــحــث بـــرشـــلـــونـــة عــــن الـــفـــوز  ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
لاقتراب خطوة جديدة من لقب الــدوري اإلسباني، 

فإن إلتشي يدرك جيدا أن أي خسارة جديدة قد تعني 
تاشي آمال البقاء في دوري األضواء، والذي يتذيل 
جــدول ترتيب الـــدوري اإلسباني برصيد 13 نقطة، 
حيث فاز مرتين فقط وتعادل 7 مرات مقابل تعرضه 

لـ17 هزيمة.
وتنطلق الجولة الـ27 من الدوري اإلسباني اليوم 
الجمعة بمباراة ريال مايوركا مع أوساسونا، ويلتقي 
السبت جيرونا مع إسبانيول، وأتلتيك بيلباو مع 

خيتافي، وقادش مع اشبيلية.             )د ب أ(

اإلنتر يسعى الستعادة اتزانه أمام فيورنتينا

مرسيليا يواجه مونبلييه في الدوري الفرنسي

أرسنال يسعى لعبور ليدز يونايتد وينتظر هدية ليفربول

ً
مباريات اليوم وغدا

مباريات الجمعة

القناة الناقلةالمباراةالوقت

الدوري اإلسباني

HD1 beIN sportsريال مايوركا × أوساسونا10.00

الدوري الفرنسي

HD1 beIN sportsمارسيليا × مونبلييه10.00

مباريات السبت

الدوري اإلسباني

HD1 beIN sportsجيرونا × إسبانيول3.00

beIN sports HD 1أتلتيك بيلباو × خيتافي5.15

beIN sports HD 1قاديش × إشبيلية7.30

beIN sports HD 1التيشي × برشلونة10.00

الدوري االنكليزي

beIN sports HD 1مانشستر سيتي × ليفربول2.30

beIN sports HD 1أرسنال × ليدز يونايتد5.00

beIN sports HD 2كريستال باالس × ليستر سيتي5.00

beIN sports HD 3نوتينغهام فورست × وولفرهامبتون5.00

Connectبورنموث × فولهام5.00

Connectبرايتون × برينتفورد5.00

beIN sports HD 1تشلسي × أستون فيا7.30

الدوري اإليطالي

AD sports كريمونيزي × اتانتا4.00

AD sportsانتر ميان × فيورنتينا7.00

AD sportsيوفنتوس × هياس فيرونا9.45

 

تنطلق الجولة التاسعة 
والعشرون من الدوري 

اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 
السبت بإقامة 7 مباريات 

أبرزها لقاء أرسنال مع ليدز 
يونايتد.

https://www.aljarida.com/article/19634
https://www.aljarida.com/article/19636
https://www.aljarida.com/article/19639
https://www.aljarida.com/article/19641
https://www.aljarida.com/article/19642
https://www.aljarida.com/article/19644
https://www.aljarida.com/article/19645
https://www.aljarida.com/article/19648
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وفيات

، شــيــعــت، الـــرجـــال: 
ً
88 عـــامـــا

الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، النساء: 
النعيم، ق2، ش21، م8، ديوان 

الشبلي، ت: 90925555

، شــيــعــت، الـــرجـــال: 
ً
27 عـــامـــا

الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، النساء: 
قرطبة، ق4، الــشــارع الثالث، 
 ،9 9 1 7 1 7 7 7  : ت  ،3 2 م

99010510

، شيع، الرجال: العزاء 
ً
79 عاما

في المقبرة، النساء: صباح 
الــســالــم، ق9، ش4، ج17، م2، 
ت: 97911950، 99133328، 

98533533

منيرة سليمان محمد
أرملة: محمد عوض الشبلي

فاطمة خالد عبدالله 
العوضي 

مجبل محمد فالح هدبا 
الرشيدي

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

04:20

 05:40

 11:52

   03:23

06:05 

    0 7:23

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

28

15

ً
09:13 صبـــاحــــــا

05:40 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
02:21 صبـــاحــــــا

ً
12:44 ظـــــــــهـــــــــــــــرا

ً
محظوظ يعثر على 2.6 كيلوغرام ذهبا

ً
الذكاء االصطناعي يقتل بلجيكيا

اكتشف باحث أسترالي يهوى البحث عن الكنوز، 
كتلة صلبة ضخمة من الذهب بقيمة 240 ألف دوالر 

أسترالي )161 ألف دوالر أميركي(.
وكـــان الــرجــل، الـــذي لــم يــرغــب فــي كــشــف اســمــه، 
يبحث عن الذهب بـ »المثلث الذهبي« في فيكتوريا، 
بون على المعدن األصفر منذ القرن 

ّ
حيث عثر منق
التاسع عشر.

وبــاســتــخــدام جــهــاز الــكــشــف عــن الــمــعــادن، عثر 
الــرجــل على الكتلة الصلبة الــتــي يبلغ وزنــهــا 4.6 
 Lucky Strike كــيــلــوغــرامــات، وأخــذهــا إلـــى متجر

Gold المتخصص بالمعادن الثمينة فــي مدينة 
جيلونغ، لتقييمها.

وقال دارين كامب، تاجر الذهب وصاحب المتجر، 
في تصريح نقله موقع روسيا اليوم، أمس األول، إن 
 على نصف وزن الصخرة يتكون من 

ً
ما يزيد قليال

الذهب، )ما يعادل 2.6 كغ(، وقّدر الصخرة بأكملها 
بـ 240 ألف دوالر أسترالي.

، ووصــف 
ً
وقـــال كــامــب إن الــرجــل كــان مــحــظــوظــا

اكتشافه بأنه »يحدث مرة واحدة في العمر«.

انتحر مــواطــن بلجيكي مولع 
بالمشاكل البيئية، بعد أن ناقش 
 
ً
هذه المشاكل مدة شهرين تقريبا

مع الذكاء االصطناعي.
 L,Avenir ــــت صـــحـــيـــفـــة ــالـ ــ وقـ
البلجيكية، فــي خبر نقله موقع 
ــــس األول، إن  ــا الــــيــــوم، أمـ ــيــ روســ
الــذكــاء االصــطــنــاعــي دفـــع بــه إلــى 

االنتحار.
ــارت أرمــلــة المنتحر إلــى  ــ وأشـ

أن زوجــهــا كـــان فــي حـــوار مكثف 
مستمر على مدار األسابيع الستة 
الماضية مع »إليزا« االفتراضية، 
وهي شخصية مصطنعة مصممة 
ــادثــــات عــلــى  ــمــــحــ ــلــ  لــ

ً
خــــصــــوصــــا

غــــرار تــطــبــيــق الــــدردشــــة الشهير 
 .ChatGPT

 
ً
 عــلــمــيــا

ً
ــيـــر بــــاحــــثــــا ــيـ وكــــــــان بـ

ــم  ــتــ ، ولـــــــه طـــــفـــــالن، واهــ
ً
نـــــاجـــــحـــــا

مــنــذ عــامــيــن بــالــقــضــايــا البيئية، 

وأصــبــحــت تــلــك الــهــوايــة هــوســه، 
وتسببت في زيادة القلق، وكانت 
تزداد أكثر فأكثر عزلته مع نفسه.

وكـــان يــذكــر فــي مــحــادثــات مع 
عائلته، أنه يعتبر أن التكنولوجيا 
ــــي هـــمـــا  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ والـــــــــذكـــــــــاء االصــ
ــدان الــــلــــذان ســيــخــلــصــان  ــيــ الــــوحــ
البشرية من الكارثة. وبعد ذلك بدأ 
التواصل مع »إليزا«، التي أصبحت 

»صديقة ذات ثقة بالنسبة إليه«.

لوحة سيارة ُعمانية بمليون دوالرلوحة سيارة ُعمانية بمليون دوالر

منسف... باألقساط!منسف... باألقساط! لوال زميلهم لُدفنوا أحياءلوال زميلهم لُدفنوا أحياء

تــــــــــــــــداولــــــــــــــــت صــــــفــــــحــــــات 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ وحــــــســــــابــــــات عـ
الــتــواصــل فــي سلطنة عمان 
 
ً
خبر اقتناء رجل عماني رقما
 لــلــوحــة ســـيـــارة في 

ً
أحــــاديــــا

سلطنة عمان بسعر خيالي.
وقــالــت صفحة »الــمــرصــد 
نــيــوز«، فــي خــبــر نقله موقع 
ــيـــوم، أمــــس األول،  روســـيـــا الـ
إن اللوحة بيعت فــي جلسة 
ــــال  ـــ 420 ألــــــف ريـ ــ مـــــزايـــــدة بـ
ــن مــلــيــون  ــر مــ ــثــ عـــمـــانـــي، )أكــ
دوالر(، وهــــــــو رقــــــــم كــبــيــر 

بالنسبة إلى لوحة سيارة.
ــعــــد تـــــســـــاؤالت كــثــيــرة  وبــ
حــــــــــول الــــــلــــــوحــــــة والــــســــبــــب 
الحقيقي وراء ارتفاع سعرها 
بطريقة جنونية، ذكر مغّرد 
يدعى علي الــشــيــراوي، أنها 
ــلـــطـــان  ــــق الـــسـ ــرافـ ــ ــمـ ــ ــود لـ ــ ــعـ ــ تـ
الـــراحـــل قـــابـــوس بـــن سعيد، 
الـــمـــقـــّدم الــــراحــــل ســعــيــد بــن 

سالم الوهيبي.

ـــــــوفـــــــي الــــوهــــيــــبــــي فــي 
ُ
وت

أكتوبر 2020، وهو من أبرز 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــمــــؤثــــرة فــي 
تــاريــخ السلطنة طـــوال حكم 
الــســلــطــان قــابــوس، مــنــذ عــام 
1970 حتى عام وفاته 2020.

ــام 1974، عـــّيـــنـــه  ــ ــ فــــفــــي عـ
 لـــشـــؤون 

ً
ــرا ــ ــديــ ــ الـــســـلـــطـــان مــ

البالط السلطاني، وفي عام 
ــد مــنــصــب رئــيــس 

ّ
1975 تــقــل

ديوان التشريفات.
ــــي مـــع  ــــبــ ـــــيــ ـــوهـ وعـــــــمـــــــل الـــ
 ،

ً
الــســلــطــان قــابــوس 15 عــامــا

ــي 12 ديــســمــبــر  ــ ــد فـ ــاعــ ــقــ وتــ
.1985

ــاديـــث المستمرة  ــم األحـ رغـ
ــمـــاط  عــــن ضـــــــرورة ضـــبـــط األنـ
االستهالكية في الغذاء، لمنع 
إهداره واالبتعاد عن المظاهر 
ــلـــيـــات، أطـــلـــقـــت شــركــة  والـــشـــكـ
ــــي األردن،  ــة فـ ــل خــــاصــ ــويـ ــمـ تـ
بــالــتــعــاون مــع أحـــد الــمــطــاعــم، 
ــيـــط الــــوالئــــم  ــقـــسـ خــــدمــــة لــــــ »تـ
والــعــزائــم« على 3 أشــهــر، مما 

.
ً
أثار جداًل واسعا

وقالت »العربية نت«، أمس، 
إن اإلعالن الذي جاء من شركة 
ــل أردنـــــــيـــــــة، مـــشـــهـــورة  ــويــ ــمــ تــ
بتوفيرها خدمة تقسيط أغلب 
احــتــيــاجــات األفــــراد، أثـــار هذه 
الـــمـــرة اســتــغــراب واســتــهــجــان 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن رواد مـــــواقـــــع 

التواصل.
وقـــررت الــشــركــة، بالتعاون 
ــد أشـــهـــر الــمــطــاعــم في  مـــع أحــ
ــمـــاح  الــــعــــاصــــمــــة عـــــمـــــان، الـــسـ
بــتــقــســيــط ثـــمـــن الــــوالئــــم عــلــى 

مـــدة 3 أشــهــر. هـــذا األمــــر أثــار 
االستغراب حول لجوء البعض 
لتقسيط العزائم والتساؤالت 
عــن مــدى ضرورتها إذا كانت 

باألقساط.
 بصورة 

ً
وجاء اإلعالن مرفقا

لطبق »المنسف«، األكلة األشهر 
واألعــــــرق فـــي األردن، وقــــد تم 

تداوله على نطاق واسع.
رواد الـــتـــواصـــل أكــــــدوا في 
تــعــلــيــقــاتــهــم، أن الـــلـــجـــوء إلــى 
تـــقـــســـيـــط الـــعـــزيـــمـــة أمــــــر غــيــر 
ضـــــروري، وأن الــعــزيــمــة بحد 
ذاتها ال تعتبر من األساسيات، 
بــل مــن الكماليات التي يمكن 

للفرد االستغناء عنها.
 
ً
النشطاء اســتــذكــروا أيضا

كميات الطعام المهدرة، والتي 
ترفعها البلديات وأمانة عمان 

 من حاويات القمامة.
ً
يوميا

ــق مقطع فيديو لحظة 
ّ
وث

ــقــــدرة خــــارقــــة لـــدى  مـــذهـــلـــة لــ
رجــل يعمل في منجم ذهب، 
حيث تمّكن بيديه العاريتين 
من إنقاذ 9 عمال من انهيار 
تــرابــي كـــاد يـــودي بحياتهم 
ــاب هــــطــــول أمـــطـــار  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ فـ
ــة جـــنـــوب  ــعـ ــاطـ ــقـ ــمـ غـــــزيـــــرة بـ
كــيــفــو بــجــمــهــوريــة الــكــونــغــو 

الديموقراطية.
ــل الـــــذي  ــامــ ــعــ ــرتــــــدي الــ ويــــ
ــي مــقــطــع الــفــيــديــو  يــظــهــر فــ
ــــى بــــــاألوســــــاخ، 

ّ
ــط ــغــ وهـــــــو مــ

 للحماية فقط، ويتدلى 
ً
خوذة

على منحدر شديد االنحدار، 
بينما يجرف بعنف الحطام 
والـــتـــراب الــــذي يــتــهــاوى في 
ــكـــان، والــــــذي كــــاد يطمر  ــمـ الـ
الــَمــخــَرج ويــهــدد حــيــاة بقية 

العمال.
ــاع  وبــــــــدا الــــعــــامــــل الـــشـــجـ
يـــــراقـــــب تـــســـاقـــط الـــصـــخـــور 

بــقــلــق، قــبــل أن يمسك برجل 
ــــرة، ويــســحــبــه  ــفـ ــ ــــحـ داخــــــــل الـ
لــلــخــارج ويـــعـــود لــمــزيــد من 

الناجين.
وقال تقرير نشرته جريدة 
METRO الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
ت مقطع الفيديو، ونقلته 

ّ
بث

»العربية نت«، أمس، إن الركام 
ســقــط فــجــأة عــلــى الــمــنــحــدر، 
 عن 

ً
وتـــحـــّرك بــســرعــة بــعــيــدا

الطريق، لكن البطل الشجاع 
لم ُيِضع أي وقت في العودة 
مرة أخــرى، وبمساعدة رجل 
آخـــر، يتأكد مــن إنــقــاذ عمال 
المنجم الباقين الذين يقفزون 

إلى بر األمان.

قناديل بحر كونية
اكتشف تلسكوب هابل، التابع لوكالة الفضاء األميركية 
)ناسا( مجّرة تشبه قناديل البحر على ُبعد أكثر من 800 

مليون سنة ضوئية، في كوكبة الفرس األعظم.
وأعــلــن علماء الفلك وجـــود مــجــرة تسمى JW100، مع 

تيارات من غازات تشّكل النجوم تتساقط من قرصه.
ودفع تشابه التيارات المتدلية أسفل المجرة مع األطراف 
 JW100 الطويلة لقنديل البحر، علماء الفلك إلى اإلشارة إلى

على أنها »مجرة قنديل البحر«.
وقالت »ناسا«، في بيان نقله موقع روسيا اليوم، أمس، 
إن الخطوط المتدلية تتشكل من خالل عملية تسمى »تعرية 

ضغط الدفع«.
وتحدث عملية التعرية تلك عندما تواجه المجرات الغاز 

المنتشر الذي يسود عناقيد المجرات.
وبينما تحرث المجرات من خالل هذا الغاز الضعيف، 
فإنها تعمل مثل ريــاح معاكسة، تجّرد الغاز والغبار من 
المجرة، وتخلق اإلشــارات الزائدة التي تزّين بشكل بارز 

.JW100
والبقع البيضاوية الساطعة في الصورة هي مجرات 

.JW100 أخرى بالعنقود الذي يستضيف
وتــوجــد فــي الــجــزء الــعــلــوي مــن هـــذه الــصــورة بقعتان 
ساطعتان تحيط بهما منطقة مشرقة بشكل ملحوظ من 
الضوء المنتشر. وهذا هو جوهر IC 5338، ألمع مجّرة في 

العنقود المجري.
ُيــشــار إلــى أن IC 5338 هــي مجرة بيضاوية ذات هالة 

.cD galaxy ممتدة، وهي نوع من المجرات تسمى مجرة
ومن المحتمل أن تنمو هذه المجرات عن طريق استهالك 
مــجــّرات أصــغــر، لــذا فليس مــن الغريب أن يكون لها نوى 
 
ً
متعددة، حيث يمكن أن يستغرق امتصاص نواتها وقتا

.
ً
طويال

والنقاط المضيئة للضوء التي ترّصع األطراف الخارجية 
للمجرة هي مجموعة غنية من العناقيد النجمية الكروية.

بداية أعراض الزهايمر من العينين
أكدت األبحاث الحديثة أن العينين يمكن 
أن تــظــهــرا عـــالمـــات مــــرض الــزهــايــمــر قبل 

ظهور األعراض.
وأشـــارت األبــحــاث إلــى أن داء الزهايمر 
ـــن ظــهــور  ــاغ قـــبـــل عـــقـــود مـ ــ ــدمـ ــ ــي الـ يـــبـــدأ فــ
األعــــــراض األولــــــى، ولـــهـــذا الــســبــب يــحــاول 
الــبــاحــثــون اكــتــشــاف الــطــرق الــتــي يمكن أن 
 .

ً
تساعد في تحديد حالة سرقة العقل مبكرا

 للتدخل والتحكم 
ً
 ثمينا

ً
وقد يوفر هذا وقتا

فــي عــوامــل الــخــطــر الــقــابــلــة للتعديل، مثل 
النظام الغذائي أو ارتفاع ضغط الدم.

 Acta وأظــهــرت دراســة نشرت في مجلة
Neuropathologica، ونقلها موقع روسيا 
اليوم أمس األول أن العينين يمكن أن تحمال 
أدلة على اإلصابة بالزهايمر قبل سنوات 

من بدء ظهور األعراض.
وقــالــت كبيرة الباحثين مايا كورونيو 
حــمــوي أســـتـــاذة جــراحــة الــمــخ واألعــصــاب 
 »Cedars-Sinai« والعلوم الطبية الحيوية في
بلوس أنجلس: »دراستنا هي األولى التي 
تقدم تحليالت متعمقة ولمحات البروتين 
والتأثيرات الجزيئية والخلوية والهيكلية 
لمرض الزهايمر في شبكية العين البشرية، 

وكــيــف تــتــوافــق مـــع الــتــغــيــرات فـــي الــدمــاغ 
والوظيفة المعرفية، وترتبط هذه التغييرات 
في شبكية العين بالتغيرات في أجزاء من 
الدماغ تسمى القشرة الداخلية والصدغية، 
وهي مركز للذاكرة والتنقل وإدراك الوقت«.

وجمع فريق البحث عينات من أنسجة 
 من 86 

ً
الشبكية والدماغ على مدار 14 عاما

 مصابين بمرض الزهايمر وضعف 
ً
متبرعا

إدراكي خفيف.
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 إلرادة 
ً
احتراما
احالشعب

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ن كلمته فــي الصناديق الشْعب بيَّ

وهي نفسها الكلمه ب »ساحة إراده« 

ـــه الــضــيــق 
ّ
ــّرجـــت عـــن لـــّمـــا الـــقـــيـــاده فـ

وَحب »الخطاب« اللي صدر للقياده 

اليوم ما يقبل على النفس تضييق

والفيلم مــا يصلح أبــد فــي اإلعـــاده 

هـــذا عــبــث حــتــى ولـــو نـــال تصفيق

ـــح ال يــســتــمــر فـــي الـــزيـــاده
َ
ـــف

ُ
حــــّده ط
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